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1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pendidikan sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang

berkualitas dan memiliki keterampilan. Dewasa ini bangsa Indonesia dituntut

bersaing disegala bidang. Hal ini harus diiringi dengan kesiapan generasi penerus

bangsa baik mental, spiritual juga keterampilan dan wawasan yang dapat menunjang

kondisi tersebut. Semua itu dapat terlaksana dengan baik apabila dibidang

pendidikan terus diperhatikan sehingga mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara. (Anonim, 2003: 3).
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Selain itu pendidikan juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan

kualitas SDM baik fisik, mental, maupun spiritual. Setiap siswa harus dapat

memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu setiap

pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan sosial masyarakat.

Sikap aktif, kreatif, dan inovatif terwujud dengan menempatkan siswa sebagai

subyek pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan sumber utama

pembelajaran. Bukan berarti guru dapat duduk bermalas-malasan saja dan

membiarkan murid belajar sendiri, tetapi guru juga terlibat dalam setiap langkah

proses belajar, dari perencanaan, penentuan dan mengumpulkan sumber-sumber

informasi dan memberi motivasi. Selain membuat siswa lebih aktif, juga dapat

membuat siswa lebih sering berinteraksi dengan sesamanya sehingga siswa tidak

hanya menerima materi yang diberikan oleh guru saja.

Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan inovatif dari siswa tidaklah

mudah. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang paling benar.

Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah

guru. Akibatnya proses belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan

siswa malas belajar. Sikap anak didik yang pasif tersebut ternyata tidak hanya terjadi

pada mata pelajaran tertentu saja tetapi pada hampir semua mata pelajaran termasuk

matematika.

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran

metematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan

pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman,
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penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa prestasi

belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. Berkaitan dengan masalah

tersebut, pada pembelajaran matematika juga ditemukan keragaman masalah sebagai

berikut :

1) Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum nampak,

2) Para siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun guru sering meminta agar

siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas, atau kurang paham,

3) Keaktifan dalam mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran juga

masih kurang,

4) Kurangnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal didepan kelas. Hal ini

menggambarkan efektifitas belajar mengajar dalam kelas masih rendah.

Dalam pengajaran matematika diharapkan siswa benar-benar aktif. Sehingga

akan berdampak pada ingatan siswa tentang apa yang dipelajari akan lebih lama

bertahan. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu kegiatan pembelajaran yang

menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah menggunakan pendekatan tertentu

dalam pembelajaran, karena suatu pendekatan dalam pembelajaran pada hakikatnya

merupakan cara yang teratur dan terpikir secara sempurna untuk mencapai suatu

tujuan pengajaran dan untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan

efektifitas belajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Pendekatan ini
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merupakan peran yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya

pembelajaran yang diinginkan.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan

siswa dalam pembelajaran matematika. Beberapa tipe metode pembelajaran yang

telah dikembangkan dan dilaksanakan pada banyak sekolah. Salah satu tipe dalam

pembelajaran yang dianggap peneliti dapat memotivasi siswa untuk berperan aktif

dalam proses belajar mengajar adalah metode pembelajaran Inquiry Discovery

Learning.  Metode ini merupakan metode pengajaran yang memungkinkan siswa

terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya untuk menemukan beberapa

konsep dan prinsip materi yang sedang dipelajari.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan

untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul: Pengaruh Penerapan Metode

Pembelajaran “Inquiry Discovery Learning” Terhadap Hasil Belajar

Matematika Siswa Di Kelas X SMK Pagaralam Tahun Ajaran 2012/2013.

1.2. Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah dalam

penelitian ini, yaitu “Apakah ada pengaruh hasil belajar dengan menggunakan

metode pembelajaran “Inquiry Discovery Learning” dalam mata pelajaran

matematika untuk kelas X SMK PGRI Pagaralam Pagaralam tahun ajaran

2012/2013?
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1.2.2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mempunyai tujuan yang tepat sasarannya,

maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Peneliti hanya membatasi pada penerapan metode pembelajaran Inquiry

Discovery Learning.

2. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas X SMK PGRI Pagaralam Pagaralam tahun

ajaran 2012/2013.

3. Materi pokok yang diajarkan adalah operasi pada bilangan riil.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran “Inquiry Discovery Learning”

terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas X SMK PGRI Pagaralam tahun

ajaran 2012/2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Siswa

a. Membantu siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan kapasitas dasar

yang dimilikinya sehingga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya

secara optimal.
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b. Memacu semangat siswa untuk lebih aktif lagi sehingga siswa merasa

tertantang untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk berprestasi

seoptimal mungkin.

2. Bagi Guru

a. Sumber data bagi guru yang berguna untuk perbaikan dan peningkatan

perannya di dunia pendidikan.

b. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh

guru bidang studi untuk pelaksanaan pengajaran. Adanya informasi tersebut

diharapkan guru dapat lebih memperhatikan, menerapkan, dan meningkatkan

kepribadian teladan pada saat proses belajar mengajar sehingga siswa

termotivasi untuk belajar.

3. Bagi Peneliti

a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu

pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah.

b. Sebagai sumbangan informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan siswa.

1.5. Anggapan Dasar dan Hipotesis

1.5.1. Anggapan Dasar

Menurut Winarno Surakhmad (dalam Arikunto, 2010:107) anggapan dasar

adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara

jelas.
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Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah :

Penggunaan metode pembelajan Inquiry Discovery Learning dapat digunakan dalam

mata pelajaran matematika pada pokok bahasan operasi pada bilangan riil.

1.5.2. Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu Hupo dan Thesis. Hupo

berarti lemah, kurang atau dibawah dan Thesis berarti teori, proposisi atau

pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang

sifatnya masih sementara.

Berdasarkan  anggapan dasar penulis menetapkan hipotesis sebagai berikut:

Ada pengaruh metode pembelajaran “Inquiry Discovery Learning” terhadap hasil

belajar matematika siswa di kelas X SMK PGRI Pagaralam Tahun ajaran 2012/2013.
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2. Kajian Pustaka

2.1. Pembelajaran

2.1.1. Pengertian Pembelajaran

Menurut Moedjiono dan Moh. Damayati dalam bukunya yang berjudul

“Strategi Belajar Mengajar” mengatakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang

melibatkan komponen-komponen antara lain sebagai berikut :

1) Siswa

Seorang yang bertindak sebagai pencari, penerima dan penyimpan isi pelajaran

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

2) Guru

Sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar

keterlibatan guru sangat penting dan menentukan arah tujuan dari proses

mengajar.

3) Tujuan

Pernyataan tentang perilaku yang diinginkan pada siswa setelah mengikuti

KBM.

4) Isi Pelajaran

Materi yang disampaikan dari guru ke siswa.

5) Metode

Cara penyampaian materi.

6) Media

Peralatan yang digunakan dalam KBM.
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7) Evaluasi

Cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses belajar mengajar.

Proses pembelajaran merupakan seperangkat kegiatan belajar yang dilakukan

siswa (peserta didik). Kegiatan belajar sering dikaitkan dengan mengajar, bahkan

belajar mengajar digabungkan menjadi pembelajaran, sehingga belajar mengajar sulit

dipisahkan. Namun perlu diingat bahwa tidak selalu kegiatan belajar harus ada yang

mengajar, dan sebaliknya tidak selalu kegiatan mengajar menghasilkan kegiatan

belajar. Menurut makmun (dalam Iskandar, 2009:100) proses pembelajaran mengajar

merupakan suatu rangkaian interaksi antara siswa dengan guru dalam rangkaian

mencapai tujuannya. Maknanya terjadi perilaku belajar pada siswa dan perilaku

mengajar pada pihak guru yang terjadi hubungan interaktif  yang bersifat mengikat

antara aktivitas kedua belah pihak.

Menurut Syaiful Sagala (dalam Iskandar, 2009:100) pembelajaran adalah

suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi

khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Syaiful Sagala,

menyatakan bahwa pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu:

1. Dalam proses pembelajaran melibatkan proses berfikir.

2. Dalam proses pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab

terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan

kemampuan berfikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat
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membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi

sendiri.

Menurut Depdiknas (dalam Iskandar, 2009:101) pembelajaran dibangun oleh

manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas

(sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pembelajaran bukanlah seperangkat fakta,

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa guru

dan siswa bekerjasama dalam proses pembelajaran, yaitu siswa melakukan aktivitas

belajar melalui interaksi dengan kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru.

2.1.2. Teori-teori Psikologi Pembelajaran

Menurut Iskandar (2009:109) perkembangan teori-teori psikologi tentang

pembelajaran sekarang sangatlah beragam. Jika kita menelaah literarur kajian

psikologi pendidikan kita menemukan banyak teori-teori yang berhubungan dengan

pembelajaran yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Beberapa aliran-aliran

psikologi yang sangat dominan mempengaruhi proses pembelajaran yaitu :

1. Teori Belajar Behaviorisme

Teori behaviorisme merupakan salah satu teori psikologi yang memandang

individu hanya dari sisi jasmaniah, dan mengabaikan mental. Makna teori ini

tidak mengakui adanya kecerdasan, minat, emosi, dan perasaan individu dalam

suatu proses pembelajaran. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks
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sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Teori

belajar ini sering disebut S-R psikologi yang artinya bahwa tingkah laku manusia

dikendalikan oleh ganjaran (reward) dan penguatan (reinforcement) dari

lingkungan.

Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah perubahan dalam

tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan

perilaku dapat berwujud sesuatu yang konkret atau yang non konkret,

berlangsung secara mekanik memerlukan penguatan. Aplikasi teori belajar

behaviorisme dalam pembelajaran, tergantung dari beberapa hal seperti tujuan

pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas

pembelajaran yang tersedia.

2. Teori Belajar Humanistivisme (Humanistik)

Menurut Abraham (dalam Iskandar, 2009:114) yang terpenting dalam melihat

manusia adalah potensi yang dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi

perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada “ketidaknormalan”

atau “sakit” seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa freud. Pendekatan ini

melihat kejadian setelah “sakit” tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia

membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan yang

bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik

yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan pengajarannya pada

pembangunan kemampuan positif ini.
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Melihat hal-hal yang diusahakan oleh para pendidik humanistik, tampak

bahwa pendekatan ini mengedepankan pentingnya emosi dalam dunia

pendidikan. Freudian melihat emosi sebagai hal yang mengganggu

perkembangan, sementara humanistik melihat keuntungan pendidikan emosi. Jadi

emosi adalah karakteristik yang sangat kuat yang tampak dari para pendidik

beraliran humanistik.

3. Teori Belajar Konstruktivisme

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori perkembangan mental Piaget.

Salah satu teorinya yang terkenal yaitu tentang memahami perkembangan

kognitif individu.

Menurut Ruseffendi (dalam Iskandar, 2010:118) teori belajar konstruktivisme

berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap

perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan

intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan cirri-ciri tertentu dalam mengkontruksi

ilmu pengetahuan.

Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat

dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa, yang artinya bahwa siswa

harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan

kematangan kognitif yang dimilikinya.

Manfaat teori Bihaviorisme, Humanistivisme, dan konstruktivisme dalam

melaksanakan proses pembelajaran diantaranya adalah:
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1. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar

2. Membantu guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran

3. Membantu guru untuk mengelola kelas

4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses, perilaku guru sendiri serta hasil

belajar siswa yang telah dicapai

5. Membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif.

6. Membantu guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa

sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal.

2.1.3. Model-Model Pembelajaran

Menurut Iskandar (2009:126) beberapa model-model pembelajaran yaitu:

1. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooveratife Learning)

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang secara sadar dan

sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antara siswa untuk

menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan

permusuhan.

2. Model Pembelajaran Remedial

Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan

kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai

kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedial merupakan
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pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik yang mengalami hambatan

dalam kegiatan belajarnya.

2.1.4. Metode-Metode Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran peranan metode dalam pembelajaran sangat

menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh

seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada siswanya.

Beberapa metode-metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran,

yaitu :

1. Metode ceramah

2. Metode tanya jawab

3. Metode Demonstrasi

4. Metode diskusi

5. Metode Eksperimen

6. Metode proyek

7. Metode Widyawisata

8. Metode Penugasan

9. Metode Pameran

10. Metode Inquiry

11. Metode Discovery

12. Metode Ekspositori
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2.1.5. Faktor-faktor Dominan dalam Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran

Menurut Sudarwan Danim (dalam Iskandar, 2010:135) ada lima faktor yang

dominan yang melibatkan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah yaitu :

1. Kepemimpinan kepalah sekolah

2. Siswa

3. Guru

4. Kurikulum

5. Jaringan kerjasama

Berdasarkan pendapat diatas, perubahan paradigma harus dilakukan secara

bersama-sama antara pimpinan sekolah, guru, siswa, stakeholders (jaringan

kerjasama) sehingga mereka mempunyai langkah dan strategi yang sama yaitu

menciptakan mutu dilingkungan kerja pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan

dapat dilihat dari sudut pandang makro dan mikro pendidikan.

1. Pendekatan mikro pendidikan

Pendekatan mikro pendidikan merupakan suatu pendekatan terhadap

pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen

peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Elemen-

elemen mikro secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Kualitas manajemen

b. Pemberdayaan suatu pendidikan
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c. Profesionalisme dan ketenagaan

d. Relevansi dan kebutuhan.

2. Pendekatan makro pendidikan

Pendekatan makro pendidikan merupakan suatu kajian pendidikan dengan

elemen yang lebih luas dengan elemen sebagai berikut:

a. Standarisasi pengembangan kurikulum

b. Pemerataan dan persamaan, serta keadilan

c. Standar mutu

d. Kemampuan bersaing

2.2. Matematika

Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia berhubungan dengan ide

dan penalaran. Ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia itu merupakan

sistem-sistem yang bersifat untuk mengambarkan konsep-konsep abstrak, dimana

masing-masing bersifat deduktif sehingga berlaku umum dalam menyelesaikan

masalah. Banyak orang yang mempertukarkan antara matematika dengan aritmatika

atau berhitung. Padahal, matematika memiliki cakupan yang lebih luas daripada

aritmatika. Aritmatika hanya merupakan bagian dari matematika, dari berbagai

bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan bidang studi yang

dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-

lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar.
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Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Rapiyun, 2009:7),

matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan

prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah mengenai

bilangan. Menurut Johnson dan Myklebust (dalam Abdurrahman, 2003:252)

matematika adalah simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoretisnya adalah

untuk memudahkan berpikir.

Matematika sebagai ilmu mengenai struktur dan hubunganya dengan simbol-

simbol yang diperlukan. Simbol-simbol itu sangat penting untuk membantu

memanipulasi aturan-aturan dengan operasi yang ditetapkan. Simbol-simbol

menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan untuk

membentuk suatu konsep baru.

Mempelajari matematika harus teratur dan memperhatikan hubungan

keterkaitan dengan materi yang mendasari serta harus memperhatikan kemampuan

sebagai individu sehingga penyajian ide atau konsep matematika yang harus

didasarkan pada pengalaman sebelumnya.

Berdasarkan beberapa endapat diatas, dapat disimpulkan bahwa matematika

adalah bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga SMA dan

bahkan juga diperguruan tinggi.

2.3. “Inquiry Discovery Learning”

2.3.1. Pengertian Inquiry
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Inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry, berarti pertanyaan atau

pemeriksaan, penyelidikan. Gulo (2002) menyatakan metode inquiry berarti suatu

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan

siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Metode inquiry menurut Roestiyah (2001 : 75) merupakan suatu teknik atau

cara yang dipergunakan guru untuk mengajar di depan kelas, dimana guru membagi

tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Siswa di bagi menjadi beberapa kelompok,

dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan,

kemudian mereka mempelajari, meneliti atau membahas tugasnya di dalam

kelompok. Hasil kerja mereka kemudian dibuat laporan yang kemudian dilaporkan.

Pembelajaran inquiry memerlukan lingkungan kelas dimana siswa merasa

bebas untuk berkarya, berpendapat, membuat kesimpulan dan membuat dugaan-

dugaan.

Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan

secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu

(benda, manusia, peristiwa) secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka

dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

Berdasarkan pengertian yang tersebut di atas metode inquiry adalah suatu cara

yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa mempunyai kemampuan

untuk bertanya, memeriksa, atau menyelidiki sesuatu. yang melibatkan seluruh
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kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri.

2.3.2. Pengertian Discovery Learning

Discovery dalam bahasa Indonesia berarti penemuan. Menurut pendapat

Sund (1975), yang dikutip Suryobroto. B (2002: 193) dinyatakan bahwa metode

discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasikan sesuatu konsep atau

sesuatu prinsip. Proses mental tersebut misalnya. : mengamati, menggolong-

golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan

sebagainya. Yang dimaksud konsep misalnya : segi tiga, demokrasi, panas, energi,

dan sebagainya. Sedangkan prinsip misalnya : logam apabila dipanasi mengembang,

lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan organisme, dan sebagainya.

Sedangkan pendapat Gagne dan Berliner ( 1984 ) yang dikutip Moedjiono

dan Moh. Dimyati ( 1991 : 490 ) dinyatakan bahwa metode discovery adalah :

Metode dimana para siswa memerlukan penemuan konsep, prinsip dan pemecahan

masalah untuk menjadi miliknya lebih dari pada sekedar menerimanya atau

mendapatkannya dari seorang guru atau sebuah buku.

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode discovery sengaja

dirancang untuk meningkatkan keaktifan siswa yang lebih besar, berorientasi pada

proses, untuk menemukan sendiri informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan

instruksional. Dengan demikian metode discovery berorientasi pada proses dan hasil

secara bersama-sama.
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2.3.3. Metode Inquiry Discovery Learning

Metode inquiry discovery learning adalah salah satu metode pembelajaran

yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif menggunakan proses mentalnya

untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip materi yang sedang di]elajari.

Metode inquiry discovery learning juga dikenal sebagai metode pembelajaran yang

dikembangkaan agar siswa dapat menemukan konsep atau prinsip berdasarkan proses

inquirynya dari pertanyaan, fakta, kesimpulan, dan generalisasi yang berupa

merancang eksperimen, menganalisis data dan menarik kesimpulan sendiri.

Peran guru dalam pembelajaran menggunakan metode inquiry discovery

learning tidak lagi sebagai pemberi informasi melainkan berperan sebagai fasilitator

pembelajaran, penyaji permasalahan, penjabar ide siswa dan sumber rujukan.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode inquiry

discovery learning pada dasarnya merupakan perpaduan dan modifikasi tahapan

pelaksanaan metode inquiry dan metode discovery.

Amien (1987) mengemukakan bahwa metode inquiry discovery learning

memiliki tiga tahap pembelajaran, yaitu

1. Tahap Diskusi

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk kemudian

didiskusikan oleh siswa. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi awal

siswa.
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2. Tahap proses

Tahapan ini merupakan tahapan inti kegiatan pembelajaran. Guru mengarahkan

siswa melakukan percobaan untuk menemukan konsep yang benar.

3. Tahap pemecahan masalah

Pada atahapan ini siswa diminta membandingkan hasil diskusi sebelum

observasi (konsepsi awala siswa) dengan hasil kegiatan observasi.

Syamsudin mengemukakan bahwa dalam metode inquiry discovery learning,

guru hendaknya menyajikan materi pelajaran dalam bentuk yang belum final, siswa

yang harus mencari dan menemukan sendiri kebenaran dari materi pelajaran tersebut.

Amien (1987) memaparkan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam

pembelajaran menggunakan metode inquiry discovery learning, yaitu :

1. Stimulasi (Stimulation)

Guru mulai bertanya atau menyuruh siswa membaca atau mendengarkan uraian

yang memuat permasalahan.

2. Perumusan masalah (Problem Statement)

Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul.

Selanjutnya dari masalah ini siswa dituntut untuk membuat hipotesis sebagai

jawabana sementara atas masalah yang telah dirumuskan oleh siswa.

3. Pengumpulan data (Data Collection)

Untuk menjawab dan membuktikan benar tidaknya hipotesis siswa, siswa diberi

kesempatan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan dan
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jelas, yaitu dengan cara telaah literatur, melakukan percobaan, melakukan

observasi dan sebagainya.

4. Analisis data(Data Processing)

Semua data dan informasi yang didapatkan siswa diolah (dicek, diklasifikasikan,

ditabulasikan dan sebagainya) serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu.

5. Verifikasi (Verification)

Berdasarkan hasil pengolahan data tafsiran atau data informasi, guru

mengarahkan siswa untuk mengecek hipotesis yang dibuat siswa di awal

kegiatan apakah hipotesis terbukti atau tidak.

6. Generalisasi (Generalization)

Tahap akhir yaitu generalisasi. Guru mengarahkan siswa untuk belajar menarik

generalisasi atau kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan.

Menurut Sudirman N, dkk (1992) kelebihan dan kekurangan metode

pembelajaran inquiry discovery learning diuraikan oleh sebagai berikut :

Kelebihan metode inquiry discovery learning:

1. Strategi pengajaran menjadi berubah dari yang bersifat penyajian informasi oleh

guru kepada siswa sebagai penerima informasi yang baik tetapi proses

mentalnya berkadar rendah, menjadi pengajaran yang menekankan kepada

proses pengolahan informasi di mana siswa yang aktif mencari dan mengolah

sendiri informasi yang kadar proses mentalnya lebih tinggi atau lebih banyak.

2. Siswa akan mengerti konsep-konsep dasar atau ide lebih baik.
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3. Membantu siswa dalam menggunakan ingatan dan dalam rangka transfer kepada

siutuasi-situasi proses belajar yang baru.

4. Mendorong siswa untuk berfikur dan bekerja atas inisiatifnya sendiri.

5. Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber

belajar yang tida hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar.

6. Metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari

sehingga retensinya 9tahan lama dalam ingatan) menjadi lebih baik.

Kekurangan metode inquiry discovery learning :

1. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi

dari guru apa adanya, ke arah membiasakan belajar mandiri dan berkelompok

dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. Mengubah kebiasaan bukanlah

sesuatu yang mudah, apalagi kebiasaan yang telah bertahun-tahun dilakukan.

2. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi

informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar.

Inipun bukan pekerjaan yang mudah karena umumnya guru merasa belum puas

kalau tidak banyak menyajikan informasi (ceramah).

3. Metode ini memberikan kebebasan pada siswa dalam belajar, tetapi tidak berarti

menjamin bahwa siswa belajar dengan tekun, penuh aktivitas, dan terarah.

4. Cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik.

Dalam kondisi siswa banyak (kelas besar) dan guru terbatas, agaknya metode ini

sulit terlaksana dengan baik.
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2.4. Hasil Belajar

2.4.1. Pengertian Hasil Belajar

Keberhasilan siswa dalam proses mengajar dipengaruhi oleh kualitas

pengajaran dan faktor intern dari siswa itu sendiri. Proses belajar mengajar

dilaksanakan dengan maksud untuk melakukan perubahan pada diri siswa.

Perubahan ini dapat dilihat dari hasil akhir yang diperoleh oleh siswa, hasil akhir ini

identik dengan hasil belajar. Hasil belajar merupakan hal yang penting yang akan

dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam belajar dan sejauh mana

sistem pembelajaran yang diberikan guru berhasil atau tidak suatu proses belajar

mengajar dikatakan berhasil apabila kompetensi dasar yang diinginkan tercapai.

Menurut Winkel (dalam Herlina, 2004:6) “ Hasil belajar adalah kemampuan

atau hasil yang telah dicapai seseorang.” Sedangkan menurut Arikunto (dalam

Warmi, 2008:26) hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa secara optimal

dan berupa mata pelajaran pada suatu waktu yang dia bisa diberi lambang.

Berdasarkan uraian diatas, hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dari

suatu kegiatan yang telah dikerjakan dan diperoleh dengan sungguh-sungguh.

2.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Menurut Hamalik (dalam Herlina, 2004:7) faktor-faktor yang mempengaruhi

hasil belajar antara lain :

1) Faktor yang berasal dari dalam diri siswa.

2) Faktor yang berasal dari lingkungan sekolah.
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3) Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga.

4) Faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat.

Menurut Roestiyah (dalam Herlina, 2004:8) faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar antara lain :

1) Faktor-faktor endogen, antara lain faktor biologis, motivasi belajar dan fungsi

psikologis. Faktor psikologis meliputi minat, perhatian dan intelegensi.

2) Faktor-faktor eksogen, antar lain faktor sosial yang berupa guru, teman dan

lingkungan masyarakat. Faktor sosial dapat berupa waktu, tempat, alat atau

media.
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3. Metodelogi Penelitian

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memberikan uraian mengenai

fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) berdasarkan indikator-

indikator dari variabel yang diteliti tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan antara antara variabel. (Iskandar, 2009:18)

Dalam pengumpulan data peneliti mengadakan eksperimen dengan mengajar

di kelas-kelas yang menjadi sampel.

3.2. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu sebagai berikut :

1) Variabel Bebas (X) (Indpendent Variabel)

Menurut Sugiyono (2009:4) variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode “Inquiry Discovery

Learning”.

2) Variabel Terikat (Y) (Dependent Variabel)

Menurut Sugiyono (2009:4) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa.
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3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Beberapa definisi populasi :

1) Riduwan (2008:10) mengatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan dari

karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian.”

2) Sugiyono (2009:61) memberikan pengertian bahwa “Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI

Pagaralam tahun ajaran 2011/ 2012.

Tabel 1

Populasi

(Siswa kelas X SMK PGRI Pagaralam)

No Kelas Laki-laki perempuan Jumlah Siswa

1

2

3

4

5

6

X.1

X.2

X.3

X.4

X.5

X.6

14 Siswa

15 Siswa

18 Siswa

13 Siswa

17 Siswa

17 Siswa

18 Siswa

21 Siswa

20 Siswa

17 Siswa

22 Siswa

18 Siswa

18 Siswa

17 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

35 Siswa
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Jumlah 112 Siswa 133 Siswa 245 siswa

3.3.2. Sampel

Beberapa definisi sampel :

1) Arikunto (dalam Riduwan, 2008:11) mengatakan bahwa “ Sampel adalah bagian

dari populasi (Sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian

adalah sebagian dari sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.”

2) Sugiyono (2009:62) memberikan pengertian bahwa “ Sampel adalah sebagian

dari jumlah dan karakteristik yang dmiliki oleh populasi.”

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas X SMK PGRI Pagaralam

tahun ajaran 2011/ 2012.

Tabel 2

Sampel

(Siswa kelas X SMK PGRI Pagaralam)

No Kelas Laki-laki perempuan Jumlah Siswa

1

2

VIII.E

VIII.F

17 Siswa

17 Siswa

18 Siswa

18 Siswa

35 Siswa

35 Siswa

Jumlah 34 Siswa 36 Siswa 70 Siswa

3.4. Teknik Pengumpulan Data
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Tes sebagai instrument pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan atau

latihan yang digunakan untuk menggukur keterampilan pengetahuan inteligensi,

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Menurut Arikunto (2009;53), “Tes merupakan alat atau prosedur yang

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara

atau aturan-aturan yang sudah ditentukan.”

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes subjektif yang pada

umumnya berbentuk esay. Menurut Arikunto (2007:162) tes bentuk esay adalah

sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan

atau uraian kata-kata. Soal-soal bentuk esay biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya

sekitar 5-10 buah soal dalam waktu kira-kira 90 s.d 120 menit. Soal-soal bentuk esay

ini menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterprestasi,

menghubungkan pengertian-pengertian yang telah dimiliki, tes esay juga dapat

menuntut siswa untuk dapat mengingat-ingat dan terutama harus mempunyai daya

kreativitas yang tinggi.

3.5. Uji Coba Instrumen

3.5.1. Reliabilitas

Menurut Arikunto (2009:59) kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil

dari kata reliability dalam bahasa inggris, berasal dari kata asal reliable yang artinya

dapat dipercaya. Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam bentuk tes subjektif

digunakan rumus Alpha, yaitu :
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(Arikunto, 2009:109)

Dimana:

11r = Reliabilitas tes secara keseluruhan

= Jumlah hasil perkalian antara p dan q

n = Banyaknya item/ banyaknya soal

= Varians total

Kriteria : Jika 11r > tabelr maka butir soal dikatakan reliabel, dengan taraf signifikasi

 = 5% dan dk = N – 1.

3.5.2. Taraf kesukaran

Menurut Arikunto (2009:207) soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu

mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa

untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan

menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk

mencoba lagi karena di luar jangkauannya.

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks

kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan

1,00. Untuk perhitungan butir soal apakah termasuk mudah, sedang, atau sukar

digunakan rumus:
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JS

B
P  (Arikunto, 2009:208)

Dimana:

P = Indeks kesukaran

B = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes

Tabel 3

Klasifikasi interprestasi tingkat kesukaran

P (Proporsi) Jenis soal

0,00 Sangat sukar

0,00 <  P  0,30 Sukar

0,30 <  P  0,70 Sedang

0,70 <  P  1,00 Mudah

1,00 Sangat mudah

(Arikunto, 2007:210)

3.5.3. Daya Pembeda

Menurut Arikunto (2009:211) daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkembang tinggi) dengan siswa

yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang menunjukan besarnya daya

pembeda disebut indeks diskriminasi (D). Indeks diskriminasi berkisar antara 0,00

sampai 1,00. Seluruh pengikut tes dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu

kelompok pandai atau kelompok atas (upper group) dan kelompok bodoh atau
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kelompok bawah (lower group). Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi

adalah:

BA
B

B

A

A PP
J

B

J

B
D  (Arikunto, 2009:213)

Dimana:

D = Indeks diskriminasi

AB = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan benar

AJ = Banyaknya peserta kelompok atas

BJ = Banyaknya peserta kelompok bawah

AP =
A

A

J

B

BP =
B

B

J

B

Tabel 4

Klasifikasi interprestasi daya pembeda

D (Indeks diskriminasi) Jenis soal

0,00 <  D  0,20 Jelek

0,20 <  D  0,40 Cukup
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0,40 <  D  0,70 Baik

0,70 <  D  1,00 Sangat baik

D = Negatif Semuanya tidak baik

(Arikunto, 2009:218)

3.6. Teknik Analisis Data

Sebelum sampai dalam pengujian hipotesisi, penulis melakukan langkah-

langkah yang dianggap penting untuk menganalisis data, sehingga kesimpulan yang

penulis dapatkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah-langkah tersebut adalah :

Langkah 1. Mencari nilai rata-rata (mean) data tunggal:

i

i
i n

x
x
 (Sudjana, 2005:67)

Keterangan :



ix = Rata-rata hitung dari hasil tes kelas i

 ix = Jumlah nilai tes siswa kelas i

ni = Jumlah siswa kelas i

Langkah  2.  Menghitung simpangan baku

)1(

)( 22
2




  

ii

iii
i nn

xxn
s (Sudjana, 2005:94)
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Langkah 3. Uji hipotesis menggunakan rumus statistik subjek t dalam hal ini

menggunakan statistik t.

Hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha), ditulis sebagi berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran

Resouced Based Learning terhadap hasil belajar  matematika di kelas X SMK

PGRI Pagaralam tahun ajaran 2011/2012.

Ha : Ada pengaruh hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry

Discover Learning terhadap hasil belajar  matematika di kelas X SMK PGRI

Pagaralam tahun ajaran 2011/2012.

Selanjutnya adalah menggunakan rumus uji statistik sebagai berikut :

2

2
2

1

2
1

21,

n

s

n

s

xx
t




 (Sudjana, 2005:241)

Dimana:

1x = Nilai rata-rata kelas ke-1 (Kelas Eksperimen)

2x = Nilai rata-rata kelas ke-2 (Kelas Kontrol)

1n = Jumlah siswa kelas ke-1 (Kelas Eksperimen)

2n = Jumlah siswa kelas ke-2 (Kelas Kontrol)

1s = Nilai standar deviasi siswa kelas ke-1 (Kelas Eksperimen)
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2s = Nilai standar deviasi siswa kelas ke-2 (Kelas Kontrol)

Langkah 4. Kriteria Pengujian dari  Uji T

Penulis menggunakan uji t, uji satu pihak yaitu pihak kanan dengan taraf

signifikan 5%. Tolak H0 jika

21

2211'
ww

twtw
t




 (Sudjana, 2005:243)

Dengan:

1

2
1

1 n

s
w  ;

2

2
2

2 n

s
w 

   1,11 1 ntt  ;    1,12 2  ntt  (Sudjana, 2005:243)

dan terima Ho jika terjadi sebaliknya, peluang untuk penggunaan daftar distribusi t

ialah ( )1  sedangkan dk-nya masing-masing (n1 – 1) dan (n1 – 1) dengan taraf

signifikasi  = 5%.

Grafik uji t dengan pihak kanan sebelum nilai 't didapat

(Sudjana, 2005:224)

Daerah
Penolakan  H0

(daerah kritis)

21

2211

ww

twtw




Daerah
Penerimaan H0

Luas =



36

JADWAL PENELITIAN

No
Pokok

Bahasan

Juni Juli Agustus September Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1
Usul
Judul
Penelitian

2
Pelaksana
an
Penelitian

3
Latar
Belakang

4
Kajian
Pustaka

5
Metode
Penelitian



37

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2009. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi
Aksara

Iskandar. 2009. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Gaung Persada Press

Riduwan. 2008. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti
Pemula. Bandung : ALVABETA.

Sugiyono. 2009. Statistika untuk Penelitian. Bandung : ALVABETA.

Rapiyun Yansur, Hepri. 2009 “pembelajaran dengan menggunakan alat peraga LKS
efiktif  untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan kelas
yang diberi pembelajaran hanya menggukan alat peraga pada pokok bahasan
segi empat pada siswa kelas VII semester II di SMP Negeri 3 Bumi Agung
Kecamatan Dempo Utara Pagaralam”. Skripsi. Palembang : FKIP Universitas
Muhammadiyah.

Herlina, Netti. 2004. “Studi Pembelajaran tentang pemberian tugas Problem Posing
di kelas I SLTP Negeri I Tanjung Raja”. Sripsi. Palembang : FKIP Universitas
Sriwijaya (UNSRI).

Sudjana, Nana. 2005. Metode Statistika. Bandung: Tarsito

Sunhaji. 2009. Strategi Pembelajaran Konsep dasar, Metode, dan Aplikasi dalam
Proses Belajar Mengajar. Yogyakarta : GRAFINDO LITERA MEDIA.

Subana. 2005. Statistik Pendidikan. Bandung : CVPUSTAKA SETIA.



38


