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BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data, selanjutnya peneliti mendeskripsikan hasil 

penelitian tersebut dalam bentuk tabel yang menggambarkan perbedaan hasil 

belajar matematika siswa dengan metode inkuiri berbantuan alat peraga dan 

pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTs Darul Hikmah 

Tawangsari. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 

Rekapitulasi Hasil Penelitian 

No Hipotesis 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Interpelasi 
Interpelasi Kesimpulan 

1.  Ada pengaruh 

metode inkuiri 

berbantuan alat 

peraga terhadap 

hasil belajar 

matematika 

materi luas dan 

keliling 

lingkaran siswa 

kelas VIII MTs 

Darul Hikmah 

Tawangsari 

thitung = 

      

ttabel = 

1,673 (taraf 

5%) berarti 

signifikan 

Hipotesis 

diterima 

Ada pengaruh 

yang signifikan 

metode inkuiri 

berbantuan alat 

peraga terhadap 

hasil belajar 

matematika 

materi luas dan 

keliling lingkaran 

siswa kelas VIII 

MTs Darul 

Hikmah 

Tawangsari 

2. Berapa besar 

pengaruh 

metode inkuiri 

berbantuan alat 

peraga terhadap 

 Y = 

         

Pengaruh 

tergolong 

rendah 

metode inkuiri 

berbantuan alat 

peraga 

berpengaruh 

rendah terhadap 
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hasil belajar 

matematika 

materi luas dan 

keliling 

lingkaran siswa 

kelas VIII MTs 

Darul Hikmah 

Tawangsari 

hasil belajar 

matematika 

materi luas dan 

keliling lingkaran 

siswa kelas VIII 

MTs Darul 

Hikmah 

Tawangsari 

A. Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII MTs Darul Hikmah 

Tawangsari Materi Luas dan Keliling Lingkaran 

Dari hasil analisis uji hipotesis diperoleh nilai rata-rata kelas VIII D 

yang diajar menggunakan metode inkuiri berbantuan alat peraga adalah 

     . Berdasarkan tabel 4.9 hasil belajar siswa kelas eksperimen termasuk 

dalam kategori sedang. Sedangkan nilai rata-rata kelas VIII C yang diajar 

menggunakan pembelajaran konvensional adalah      . Berdasarkan tabel 

5.0 hasil belajar kelas kontrol termasuk dalam kategori sedang. Ini berarti 

hasil belajar siswa yang menggunakan metode inkuiri berbantuan alat peraga 

lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol disebabkan karena kelas eksperimen menggunakan metode 

inkuiri berbantuan alat peraga, dimana dalam pemebelajarannya siswa diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan eksperimen langsung dalam 

pembelajaran sedangkan guru hanya membimbing siswa. Hal ini sejalan 

dengan pengertian inkuiri menurut Anisatul Mufarokah yang menyatakan 

bahwa inkuiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan 

informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari 
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jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan 

masalah dengan menggunakan kemampuan berpkir kritis dan logis.
1
 

Sedangkan kelas kontrol menerapkan pembelajaran konvensional dimana 

guru yang lebih berperan aktif sehingga siswa kurang paham terhadap apa 

yang dijelaskan guru. Selain itu pembelajaran konvensional kurang efektif 

bila tidak diikuti dengan sebuah aktivitas dimana siswa sendiri yang 

melakukan dan menjadikan aktivitas itu pengalaman yang berharga.  

B. Pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat Peraga Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data, hasilnya menunjukkan 

adanya perbedaan yang signifikan antara thitung dan ttabel. Dari perhitungan 

yang telah dilakukan memperoleh thitung =       dan pada taraf signifikasi 5% 

diperoleh ttabel = 1,673. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikansi metode inkuiri berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari. 

Metode inkuiri memberikan hasil yang lebih baik daripada 

pembelajaran konvesional. Hal ini terjadi karena dalam metode inkuiri 

melibatkan peranan langsung siswa dalam mendalami materi melalui terjun 

langsung melakukan eksperimen dengan langkah-langkah yang terarah dan 

dapat menjadikan siswa lebih mandiri dan bertanggungjawab. Hal ini sesuai 

kelebihan metode inkuiri. Berikut merupakan beberapa kelebihan apabila 

menerapkan metode inkuiri. 

                                                           
1
 Anissatul Mufarokah, Strategi dan Model-model…, hal. 169  
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1. Dapat membentuk dan mengembangkan “self concept” pada diri 

siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dan ide-ide 

lebih baik. 

2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi 

proses belajar yang baru. 

3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya 

sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka. 

4. Mendorong siswa untuk merumuskan hipotesisnya sendiri. 

5. Memberi kepuasan kepada peserta didik. 

6. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

8. Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.
2
 

Selain keuntungan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan belajar 

matematika dengan menerapkan metode inkuiri berbantuan alat peraga 

tentunya harus ada motivasi pada diri siswa yang tidak terlepas dari hasrat 

dan keingginan untuk berhasil. Selain itu, adanya lingkungan yang kondusif 

memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan baik. Ketika, indikator 

pendukung motivasi tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan meningkatkan 

motivasi belajar siswa, sehingga mengakibatkan keberhasilan belajar siswa. 

Dalam menerapkan metode inkuiri berbantuan alat peraga terdapat 

kerjasama antara anggota kelompoknya yang heterogen, sehingga peserta 

didik senang dan berminat dalam belajar. Terlihat peserta didik antusias 

                                                           
2
 Anissatul Mufarokah, Strategi dan Model-model Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 

2009), hal. 178-179 
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dalam belajar, ini tampak dari banyaknya peserta didik yang aktif bertanya 

baik pada teman sekelompoknya maupun kepada guru. Selain itu dengan 

pemanfaatan alat peraga siswa bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan, 

karena siswa bisa secara langsung mengamati dan melakukan sendiri dengan 

alat peraga tersebut. Pemanfaatan alat peraga juga dapat membantu siswa 

dalam pembelajaran sehingga bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah 

dipahami oleh siswa. Alat peraga ini berfungsi untuk menyederhanakan 

konsep yang sulit, menyajikan bahan yang relatif abstrak menjadi lebih nyata, 

menjelaskan pengertian atau konsep secara lebih konkret. Pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, memungkinkan siswa secara aktif membangun 

pengetahuannya sendiri merupakan kondisi yang harus diusahakan guru. 

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Choirul Irmawan dengan judul “Pengaruh 

metode kolaborasi inquiry terbimbing dan Problem solving terhadap hasil 

belajar matematika pada siswa kelas VIII MTs Negeri Bandung Tulungagung 

Tahun Ajaran 2012/2013”.
3
 Dan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mufidatul Azizah dengan judul pengaruh metode pembelajaran guided 

inquiry terhadap prestasi belajar matematika materi bangun ruang sisi datar 

siswa kelas VIII MTsN Tunggangri  Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan 

                                                           
3
 Choirul Irmawan, Pengaruh Metode Kolaborasi Inquiry Terbimbing Dan Problem 

Solving Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas VIII Mts Negeri Bandung 

Tulungagung Tahun Ajaran 2012/2013, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014) 
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analisis yang diperoleh nilai thitung sebesar 2,95 sedangkan niai ttable sebesar 

2,000 dengan taraf signifikansi 5%.
4
 

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan metode inkuiri 

berbantuan alat peraga berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode 

metode inkuiri lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajar 

menggunakan metode konvensional. Dengan adanya metode dan strategi 

tersebut diharapkan siswa dapat berpikir kritis dalam memahami masalah 

yang ada dan siswa dituntut untuk mengkonstruksikan sendiri pengetahuan 

mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu siswa juga 

akan mudah untuk mengingat materi dan menjadikan pembelajaran siswa 

menyenangkan.  

C. Besarnya Pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat Peraga Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Besarnya pengaruh 

metode inkuiri berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari adalah sebesar          

dan  berdasarkan kriteria interpretasi pada tabel 3.3 termasuk dalam kategori 

rendah. 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dijelaskan, 

dapat dinyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri 

                                                           
4
 Mufidatul Azizah, Pengaruh Metode Pembelajaran Guided Inquiry Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Materi Bangun Ruang Sisi Datar Siswa Kelas VIII Mtsn Tunggangri  

Kabupaten Tulungagung. (Tulungagung, Skripsi tidak diterbitkan, 2013) 
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berbantuan alat peraga memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa 

meskipun hanya tergolong rendah. Dengan penggunaan metode inkuiri 

berbantuan alat peraga dapat membantu siswa untuk memahami materi. 

Karena dengan penggunaan metode tersebut siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Dengan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Siswa belajar 

dengan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman- pengalaman 

dan apa yang mereka tahu untuk memecahkan masalah serta siswa dapat 

membangun konsep secara mandiri sehingga dapat mendorong siswa untuk 

berpikir kritis. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode inkuiri berbantuan alat peraga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa meskipun tergolong dalam kategori yang rendah. 

Penerapan metode inkuiri berbantuan alat peraga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa namun tergolong dalam kategori yang rendah. Hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, sesuai dengan pendapat Slameto bahwa 

hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:
 5

 

a. Faktor-faktor internal 

Faktor internal meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani dan 

keadaan fungsi-fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjang atau 

melatar belakangi aktivitas belajar. Keadan jasmani yang sehat akan lain 

pengaruhnya dibanding jasmani yang keadaanya kurang sehat. 

1) Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

                                                           
5
 Harmaningsih, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar,  

http://harminingsih.blogspot.com/2014/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-hasil.html, diakses 

29/10/2014 pukul 9:10 

http://harminingsih.blogspot.com/2014/09/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-hasil.html
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2) Psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan) 

3) Kelelahan 

b. Faktor-faktor Eksternal 

1) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan) 

2) Sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, tugas rumah) 

3) Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, massa media, teman 

bergaul, bentuk kehidupan masyarakat). 

Hambatan-hambatan yang terjadi saat pembelajaran juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Seperti pendapat Nana Sudjana bahwa 

dalam belajar dapat terjadi proses kegiatan belajar tidak selalu lancar, 

adakalanya terjadi kelambatan. Kelambatan ini terjadi karena belum adanya 

penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya hambatan dari lingkungan, 

ketidak cocokan potensi yang dimiliki individu, kurangnya motivasi, adanya 

kelelahan atau kejenuhan belajar.
6
  

Belum adanya penyesuaian individu dengan tugasnya ditunjukkan pada 

saat proses belajar berlangsung, misalnya pada saat proses belajar 

                                                           
6
  Nana Sudjana, Dasar -Dasar Proses Pembelajaran, (Bandung:Algesindo,1995), hal 

165-167 
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berlangsung dengan penerapan metode inkuiri berbantuan alat peraga siswa 

masih belum terbiasa dengan penggunaan metode inkuiri sebagai metode 

pembelajaran dimana metode inkuiri mengedepankan siswa untuk aktif dan 

berperan langsung dalam proses pembelajaran. Siswa masih terpaku dengan 

metode pembelajaran yang biasa digunakan yaitu metode ceramah. Faktor 

lain yang menyebabkan penerapan metode inkuiri berpengaruh rendah 

terhadap hasil belajar yaitu dengan pembelajaran menggunakan metode 

diskusi kelompok terdapat keberagaman tingkat kemampuan anggota dalam 

satu kelompok menyebabkan anggota kelompok yang lebih dominan dari 

anggota lain dalam satu kelompok mendominasi. Sehingga mengakibatkan 

siswa yang tidak dominan kurang menguasai materi pembelajaran. 

 

 


