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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, dan mengomunikasikan (5M) dan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran segitiga kelas VII C SMP Negeri 15 Mataram tahun pelajaran 2017/2018 

dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri. Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. Data hasil observasi keterampilan 5M 

siswa dan kegiatan guru yang diperoleh dari lembar observasi pada tiap pertemuan dan data 

prestasi belajar siswa diperoleh melalui tes yang diberikan pada tiap akhir siklus. 

Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan dikatakan 

meningkat apabila masing-masing keterampilan minimal berkategori aktif. Prestasi belajar 

dikatakan meningkat apabila tercapai ketuntasan belajar secara klasikal minimal 85%. Hasil 

akhir penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mengamati, mencoba, dan menalar 

berkategori sangat aktif, sedangkan keterampilan menanya dan mengomunikasikan 

berkategori aktif. Kemudian, hasil akhir evaluasi ketuntasan klasikal belajar siswa diperoleh 

93,5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri secara optimal 

pada pembelajaran segitiga dapat meningkatkan keterampilan 5M dan prestasi belajar siswa 

kelas VII C SMPN 15 Mataram tahun pelajaran 2017/2018. 

 

Kata kunci:  model pembelajaran inkuiri, mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengomunikasikan, dan prestasi belajar. 
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Abstract: This research attempts to increase the students’ skill in observing, questioning, 

experimenting, reasoning, communicating (5M) and achievement gain in triangle learning at 

seventh C class of SMPN 15 Mataram in academic year 2017/2018 through applying the 

inquiry learning model. This research is classroom action research which was conducted in 

two cycles that covers steps of planning, action, observation, evaluation and reflection. The 

observation data of students’ 5M skills and the teachers’ activity were obtained through 

observational sheet in every meeting and the students’ achievement data were gathered 

through the test given at the end of each cycle. The skill of observing, questioning, 

experimenting, reasoning, and communicating will be considered as increasing when in every 

skill has minimum category of active. The achievement gain claimed to be increased when 

the classical learning completeness has been achieved at least 85%. The research result 

showed that observing, experimenting and reasoning skill are categorized as very active, 

meanwhile questioning and communicating skill are categorized as active. Then, the final 

result of students’ learning classical completeness were obtained 93.5%. It showed that the 

implementation of  inquiry learning model optimally in triangle learning can improve the 

students’ 5M skills and students’ achievement at VII C class of SMPN 15 Mataram in 

academic year 2017/2018. 

 

Keywords:  Inquiry learning model, observing, questioning, experimenting, reasoning, 

communicating, and achievement gain. 
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I. PENDAHULUAN 

 Pendidikan sebagai salah satu tonggak kehidupan, memiliki peranan penting 

dalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan bangsa yang cerdas, maka 

pembaharuan pendidikan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Pendidikan bukan sesuatu yang bersifat statis, melainkan sesuatu yang bersifat 

dinamis, sehingga menuntut adanya perbaikan terus menerus. Peningkatan mutu 

pendidikan, diharapkan mampu menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, 

karena pendidikan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman [1]. 

  Kurikulum  2013 mendefinisikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni 

sebagai kriteria kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Deskripsi kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dalam dimensi keterampilan yaitu memiliki kemampuan 

pikir, tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis [2]. Dengan demikian, kurikulum 

2013 memberikan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Pembelajaran pada kurikulum 2013 lebih menekankan keterampilan 

proses belajarnya, karena siswa perlu dibina dalam berpikir dan bertindak secara 

kreatif sehingga diharapkan mampu bersaing dan mengatasi tantangan di dalam 

kehidupannya kini dan masa yang akan datang. 

  SMP Negeri 15 Mataram merupakan salah satu sekolah yang sudah 

menerapkan  Kurikulum 2013 untuk kelas VII. Meskipun sudah menggunakan 

kurikulum 2013, tetapi dalam penerapan pembelajarannya masih terdapat guru yang 

belum menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik sesuai kurikulum 2013, 

masih ada guru yang menggunakan model pembelajaran secara langsung. Hal ini yang 

menyebabkan masih rendahnya keterampilan proses siswa dalam pembelajaran yang 

berdampak pula pada prestasi belajar siswa.  

  Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diperoleh hasil penelitian 

keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan siswa 

pada kelas VII C masih tergolong rendah. Siswa kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran dan juga terdapat siswa yang kurang aktif dalam bertanya ketika belum 

memahami materi yang diajarkan serta siswa jarang mengeluarkan pendapatnya. Hal 

ini yang dapat menyebabkan tujuan pembelajaran matematika belum tercapai, 

sehingga prestasi belajar siswa pada kelas VII C masih belum mencapai rata-rata yang 

ditetapkan sekolah, karena siswa kurang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

Rendahnya nilai Matematika siswa pada kelas VII C tahun 2017/2018 dapat dilihat 

dari nilai rata-rata ulangan tengah semester yaitu 68,3, dimana nilai rata-rata tersebut 

belum mencapai atau masih di bawah rata-rata yang ditetapkan sekolah yaitu 75. 

Meskipun keterampilan proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa rendah, siswa 

kelas VII C masih memiliki potensi yang baik yaitu semangat dan motivasi siswanya 

yang tinggi dalam belajar serta keaktifan dalam menyelesaikan soal-soal latihan 

secara berkelompok. Siswa sangat antusias dalam menyelesaikan soal-soal latihan
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yang diberikan oleh guru karena guru memberikan nilai tambahan kepada siswa yang 

paling cepat menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan, tetapi ketika dilakukan 

ulangan, nilai matematika siswa masih banyak yang belum mencapai nilai rata-rata 

yang sudah ditetapkan. Hal ini yang menyebabkan peneliti memutuskan untuk 

memilih kelas VII C sebagai objek penelitian. Penentuan kelas ini juga berdasarkan 

pada pengalaman peneliti selama PPL yang mengajar di kelas tersebut, sehingga 

mengetahui kondisi dan karakteristik siswa di kelas VII C. 

  Berdasarkan hasil wawacara, peneliti juga memperoleh informasi bahwa, salah 

satu materi yang dianggap sulit untuk diajarkan adalah materi yang bersifat aplikatif 

serta membutuhkan penalaran lebih seperti materi bangun datar khususnya segitiga. 

Pada materi bangun datar segiempat dan segitiga diperoleh nilai rata-rata siswa kelas 

VII C tahun 2016/2017 yaitu 69. Kesulitan tersebut disebabkan pada saat 

pembelajaran, siswa hanya disuguhkan konsep dan rumus jadi dan daya serap siswa 

yang masih rendah, sehingga siswa tidak paham terkait konsep dan rumus yang 

diajarkan, karena proses pembelajarannya kurang melibatkan siswa secara aktif untuk 

menemukan sendiri konsep dan rumus yang dipelajarinya. 

  Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan 

pendekaatan saintifik. Pendekatan saintifik (ilmiah) digunakan dalam pembelajaran 

kurikulum 2013. Dalam Permendikbud No. 103 Tahun 2014 pasal 2 ayat (8) 

dinyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri atas lima langkah 

kegiatan belajar yakni mengamati (observing), menanya (questioning), 

mengumpulkan informasi/mencoba (eksperimenting), menalar atau mengasosiasi 

(associating), mengomunikasikan (communicating) yang dapat dilanjutkan dengan 

mencipta.  

  Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran 

kurikulum 2013. Model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan keterampilan 

proses (mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengomunikasikan) dan prestasi 

belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari penelitian terdahulu yang menerapkan model 

pembelajaran inkuiri, yaitu [1] yang melibatkan proses secara ilmiah melalui 

eksperimen untuk membuktikan kebenaran suatu materi yang dipelajari mampu 

meningkatkan keterampilan proses dasar pada siswa. Hasil penelitian ini diketahui 

bahwa penerapan pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap keterampilan proses 

siswa.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri untuk Meningkatkan Keterampilan 

Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, Mengomunikasikan (5M) dan Prestasi 

Belajar Siswa Pada Materi Segitiga Kelas VII Semester II SMP Negeri 15 Mataram 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. Dalam penelitian ini daftar rujukan untuk model 

pembelajaran inkuiri diambil dari: [2], [3], [4], [5], [6]. Sedangkan teori-teori 

pendukung yang lain dirujuk pada: [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Daftar rujukan untuk 

metode penelitian diambil dari: [13], [14], [15]. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN  

 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). ini dilaksanakan 

di SMP Negeri 15 Mataram, dengan subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas VII 

C semester II tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 32 orang yang akan dibagi 

menjadi 7 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. 

Adapun faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor siswa dan guru, dimana  

faktor siswa, yang diteliti adalah keterampilan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, mengomunikasikan (5M) dan pretasi belajar siswa pada materi segitiga 

melalui penerapan model pembelajaran inkuiri. Sedangkan faktor guru yang diteliti 

adalah kegiatan guru pada materi segitiga selama pembelajaran berlangsung melalui 

penerapan model pembelajaran inkuiri. 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada materi segitiga dalam dua 

siklus dengan alokasi waktu 10 jam x 40 menit. Siklus pertama dan kedua terdiri atas 

dua kali pertemuan untuk kegiatan pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk 

evaluasi. Setiap siklus dilaksanakan dengan 5 tahapan kegiatan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi. 

 Cara pengambilan data pada penelitian ini yaitu (1)  data keterampilan 

mengamati, menanya, mencoba,menalar, mengomunikasikan (5M) pada siswa dalam 

kelas diambil dengan menggunakan lembar observasi dalam tiap pertemuan, (2) data 

kegiatan guru dalam kelas diambil dengan menggunakan lembar observasi pada tiap 

pertemuan, (3) data prestasi belajar siswa diambil dengan memberikan tes evaluasi 

kepada siswa pada tiap akhir siklus. 

 Untuk mengetahui skor keterampilan mengamati, menanya. mencoba, 

menalar, dan mengomunikasikan pada siswa, langkah pertama yang  dilakukan  yakni 

menemtukan skor keterampilan 5M siswa dengan ketentuan sebagai berikut: (1) skor 

0 diberikan jika deskriptor tidak tampak, (2) skor 1 diberikan jika deskriptor tampak. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah skor keterampilan 5M siswa dengan 

rumus:  

𝑆 =   𝐵𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan: 

𝑆  = Jumlah skor keterampilan 5M  siswa 

       𝐵𝑖  = Skor deskriptor siswa yang tampak 

        𝑛 = Banyaknya siswa 

 

Setiap keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengomunikasikan (5M)  pada siswa dilakukan analisis untuk menentukan kriteria 

skor keterampilan 5M dengan menghitung Mi (Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi 

Ideal). Diketahui banyak indikator = 5, banyaknya deskriptor tiap indikator = 5, 

jumlah siswa = 32 orang, skor maksimal tiap indikator = 5 x 32 = 160, skor maksimal 

ideal (SMI) = 160. Berdasarkan data yang diketahui tersebut, diperoleh kriteria skor 

sebagai berikut: (1) S ≥ 119,9 kategori sangat aktif, (2) 93,3  ≤  S  < 119,9 kategori 
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aktif, (3) 66,7  ≤  S  < 93,3 kurang aktif, (4) S < 66,7 tidak aktif, dengan S 

menyatakan jumlah skor keterampilan 5M siswa. Prestasi belajar siswa dianalisis 

untuk menentukan ketuntasan belajar siswa secara klasikal dengan KKM 75. 

 Untuk mengetahui aktivitas guru, langkah pertama yang dilakukan yakni 

menentukan skor aktivitas guru dengan ketentuan sebagai berikut: (1) skor 0 diberikan 

jika deskriptor tidak tampak, (2) skor 1 diberikan jika 1 deskriptor yang tampak, (3) 

skor 2 diberikan jika 2 deskriptor yang tampak, (4) skor 3 diberikan jika 3 deskriptor 

yang tampak. Langkah selanjutnya adalah menentukan skor rata-rata aktivitas guru 

dengan rumus yang sama seperti menentukan skor keterampilan 5M siswa. 

 Indikator keberhasilan dari penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan (5M) dan prestasi 

belajar siswa dengan ketentuan sebagai berikut: (1) keterampilan mengamati pada 

siswa meningkat, yakni apabila minimal berkategori aktif, (2) keterampilan menanya 

pada siswa meningkat, yakni apabila minimal berkategori aktif, (3) keterampilan 

mencoba pada siswa meningkat, yakni apabila minimal berkategori aktif, (4) 

keterampilan menalar pada siswa meningkat, yakni apabila minimal berkategori aktif, 

(5) keterampilan mengomunikasikan pada siswa meningkat, yakni apabila minimal 

berkategori aktif, (6) prestasi belajar siswa meningkat, yakni tercapai ketuntasan 

belajar secara klasikal yaitu minimal 85% dari siswa yang mendapat nilai ≥ 75. 

 

III. HASIL PENELITIAN 

 Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan hasil penelitian tiap-tiap 

siklus diberikan sebagai berikut. 

1) Siklus I  

 Pada awal pembelajaran guru mengondisikan siswa untuk siap dalam belajar. 

Ketua kelas menyiapkan teman-temannya untuk berdoa sembari menunggu siswa 

yang belum masuk kelas. Kemudain guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok dan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Selanjutnya kegiatan inti, guru membagikan LKS kepada masing-masing 

kelompok. Pada tahap pertama, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, guru 

memperlihatkan siswa bentuk-bentuk segitiga yang sudah dibuat oleh guru dan 

membimbing siswa untuk mengamati unsur-unsur yang terdapat pada segitiga, 

kemudian dengan tanya jawab guru membimbing siswa untuk merumuskan 

masalah yang dilanjutkan dengan tahap merumuskan hipotesis. Selanjutnya yaitu 

tahap pengumpulan data. Pada tahap ini siswa melakukan penyelidikan dengan 

mengukur segitiga-segitiga yang telah diberikan oleh guru dengan tujuan 

memperoleh panjang sisi dan besar sudut segitiga. Pada tahap ini siswa mengalami 

kesulitan ketika melakukan pengukuran terutama mengukur besar sudut segitiga, 

sehingga guru memberikan contoh cara mengukur besar sudut segitiga. Pada tahap 

interpretasi data dan pengembangan kesimpulan, siswa menjelaskan apa yang 

diketahinya berdasarkan hasil pengukuran. Guru membimbing siswa yang 

kebingungan dan kesulitan dalam mencari keterkaitan antara hasil pengukuran 

yang diperoleh dengan jenis segitiga yang  terbentuk. Dalam bimbingan kelompok, 
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terlihat hanya siswa yang berkemampuan tinggi di kelompok itu yang menjawab 

pertanyaan di LKS dan aktif mengajukan pertanyaan pada guru mengenai masalah 

yang dianggap sulit, terutama pada kegiatan menalar dan mengomunikasikan 

kesimpulan. Siswa belum mampu menjawab pertanyaan pada tahap ayo menalar, 

sehingga guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan untuk 

membimbing siswa agar mampu menjawab pertanyaan pada tahap ayo menalar. 

Selanjutnya, guru memeriksa jawaban LKS kelompok yang mengumpulkan 

terlebih dahulu. Guru menginstruksikan 4 kelompok pertama yang mengumpulkan 

untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada tahap ini, terdapat siswa 

yang tidak aktif menyampaikan pertanyaan dan tanggapan pada kelompok yang 

presentasi. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan siswa tersebut dalam diskusi 

kelompok dan juga masih saja terdapat siswa yang tidak memperhatikan saat 

kelompok yang presentasi sedang menyajikan hasil diskusinya.  

 Pada tahap evaluasi, guru memberikan pembenaran dan klarifikasi terhadap 

hasil presentasi kelompok dan guru menjelaskan konsep-konsep yang belum 

dipahami siswa. Setelah dilakukan observasi dan evaluasi, diperoleh data hasil 

penelitian pertemuan terakhir siklus I yaitu skor keterampilan mengamati 114 

(kategori aktif), skor keterampilan menanya 103 (kategori aktif), skor keterampilan 

mencoba 129 (kategori aktif), skor keterampilan menalar 101 (kategori aktif), skor 

keterampilan mengomunikasikan 103 (kategori aktif). Selanjutnya untuk aktivitas 

guru skor rata-rata aktivitas guru yaitu 15 dan berkategori sangat aktif. Sedangkan 

untuk hasil evaluasi siklus I diperoleh ketuntasan belajarnya mencapai 87,5% yang 

berarti ada 28 siswa yang tuntas dari 32 siswa yang mengikuti evaluasi. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, proses pembelajaran telah dilaksanakan sesuai 

rencana yang disusun namun masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan 

yang harus diperbaiki pada siklus selanjutnya. 

 

2) Siklus II 

 

Pada siklus kedua,tahapan-tahapan model pembelajaran inkuiri dilaksanakan 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat dan dilaksanakan seperti pada siklus pertama. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I dilakukan perbaikan pada siklus II yaitu siswa 

telah duduk bersama anggota kelompoknya sebelum pembelajaran dimulai dan 

guru lebih membimbing siswa ketika diskusi berkelompok, kemudian teguran-

teguran dan pemberian stimulus agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

dan situasi kelas menjadi kondusif. 

 Setelah dilakukan observasi dan evaluasi, diperoleh data hasil penelitian 

pertemuan terakhir siklus II yaitu skor keterampilan mengamati 149 (kategori 

sangat aktif), skor keterampilan menanya 116 (kategori aktif), skor keterampilan 

mencoba 136 (kategori sangat aktif), skor keterampilan menalar 121 (kategori 

sangat aktif), skor keterampilan mengomunikasikan 118 (kategori aktif). 

Selanjutnya untuk aktivitas guru skor rata-rata aktivitas guru yaitu 16,5 dan 

berkategori sangat aktif. Sedangkan untuk hasil evaluasi siklus II diperoleh 

ketuntasan belajarnya mencapai 93,5% yang berarti ada 30 siswa yang tuntas dari 
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32 siswa yang mengikuti evaluasi. Setelah dilaksanakan penelitian pada siklus 

kedua, siswa telah mencapai indikator keberhasilan penelitian yang telah dibuat 

dan sudah dianggap cukup untuk ditarik sebuah kesimpulan. 

 

IV. PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil observasi, pada proses pembelajaran siswa belum terbiasa 

dalam menemukan konsep atau pengetahuannya sendiri. Selain itu, siswa juga belum 

terbiasa berdiskusi dan melakukan aktivitas investigasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Berikut gambar hasil penelitian keterampilan mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengomunikasikan (5M) siswa. 

 

 
 

Data hasil observasi keterampilan 5M siswa pertemuan terakhir siklus I yaitu 

skor keterampilan mengamati 114 (kategori aktif), skor keterampilan menanya 103 

(kategori aktif), skor keterampilan mencoba 129 (kategori aktif), skor keterampilan 

menalar 101 (kategori aktif), skor keterampilan mengomunikasikan 103 (kategori 

aktif). Pada keterampilan mengamati, aktivitas siswa yang masih rendah yaitu 

mencatat bagian penting yang dijelaskan guru, kesadaran siswa untuk mencatat 

penjelasan guru masih kurang. Pada keterampilan menanya aktivitas siswa yang 

masih rendah yaitu terdapat siswa yang berdiam diri sehingga tidak 

mengajukan/menanggapi pertanyaan kepada guru maupun kepada siswa lain. Pada 

keterampilan mencoba, siswa sudah terbiasa ketika melakukan pengukuran-

pengukuran pada segitiga, tetapi aktivitas siswa untuk mencari data/informasi dari 

sumber lain masih rendah, hal ini disebabkan siswa hanya terfokus pada LKS yang 

dikerjakan. Kemudian pada keterampilan menalar, aktivitas siswa masih rendah 
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ketika mencari hubungan berdasarkan data/informasi yang diperoleh untuk menjawab 

pertanyaan serta waktu pembelajaran banyak dihabiskan ketika diskusi sehingga 

siswa tidak sempat mengerjakan latihan soal maupun menyajikan objek matematika. 

Selanjutnya pada keterampilan mengomunikasikan, siswa merasa tidak percaya diri 

terhadap jawabannya dan juga kurang memperhatikan presentasi sehingga siswa tidak 

menyampaikan pendapatnya secara individu maupun menanggapi saran/pertanyaan 

dari kelompok/siswa lain secara lisan. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan keterampilan 5M siswa pada siklus I, 

maka dilakukan tindakan perbaikan yang dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Adapun tindakan perbaikan yang dilaksanakan, diantaranya guru membimbing siswa 

lebih baik lagi dalam setiap tahap pembelajaran dengan cara memberikan stimulus 

berupa pertanyaa-pertanyaa agar siswa mampu menjawab, mendorong siswa lebih 

aktif dalam mengomunikasikan apa yang telah diperoleh dan memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa antusias dalam belajar. Selanjutnya setelah perbaikan 

tersebut diimplementasikan pada siklus II diperoleh hasil akhir skor keterampilan 

mengamati 149 (kategori sangat aktif), skor keterampilan menanya 116 (kategori 

aktif), skor keterampilan mencoba 136 (kategori sangat aktif), skor keterampilan 

menalar 121 (kategori sangat aktif), skor keterampilan mengomunikasikan 118 

(kategori aktif). Berdasarkan hasil penelitian, keterampilan 5M siswa yang meningkat 

menyebabkan prestasi belajar siswa juga meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang 

yang mengatakan bahwa pengajaran yang berhasil dapat dilihat dari kadar aktivitas 

siswa dalam belajar. Makin tinggi aktivitas siswa maka semakin tinggi peluang 

berhasilnya pembelajaran. Sehingga guru harus merangsang kegiatan siswa 

melakukan berbagai kegiatan belajar.  

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I diperoleh rata-rata 

skor adalah 15 dengan kategori sangat baik dan ketuntasan belajar siswa mencapai 

87,5%. Meskipun demikian, kegiatan guru belum tampak secara keseluruhan. Hal ini 

disebabkan guru terlalu tergesa-gesa pada saat pembelajaran dikelas, karena untuk 

menghemat waktu sehingga ada deskriptor yang tidak tampak pada saat guru 

mengajar, yaitu pada tahap pengumpulan data, guru tidak mengarahkan siswa untuk 

mencoba mencari informasi tambahan dengan buku teks atau sumber lain untuk 

menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian guru juga tidak tampak 

melakukan tanya jawab untuk menarik kesimpulan dan memberikan latihan soal 

kepada siswa, hal ini disebabkan oleh waktu pembelajaran telah selesai. Selanjutnya 

dari data-data evaluasi belajar siswa pada siklus I ini banyak siswa melakukan 

kesalahan pada soal nomor 1 yaitu banyak siswa salah dalam menggambarkan jenis-

jenis segitiga dan ada juga yang tidak menggambarkan segitiga. Kemudian pada soal 

nomor 3, sebagian siswa mencari jumlah ketiga sudut segitiga, padahal yang 

ditanyakan pada soal nomor 3 adalah hanya mencari besar salah satu sudut segitiga 

yaitu besar sudut A. Kekurangan-kekurangan pada siklus I dilakukan tindakan 

perbaikan yang dilaksanakan pada siklus II. Adapun perbaikan yang dilakukan yaitu 

guru membimbing siswa lebih baik lagi pada setiap tahapan pembelajaran dan 

mengalokasikan waktu sebaik-baiknya agar semua kegiatan pada model pembelajaran 

inkuiri tampak secara keseluruhan. Selanjutnya setelah perbaikan tersebut 
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diimplementasikan pada siklus II, terjadi peningkatan yaitu diperoleh hasil akhir rata-

rata skor aktivitas guru adalah 16,5 pada siklus II. Kemudian hasil evaluasi belajar 

siswa juga mengalami peningkatan menjadi 93,5%. Hasil observasi aktivitas guru dan 

ketuntasan belajar siswa digambarkan sebagai berikut.  

 

 

 

         
 

Tercapainya indikator keberhasilan pada siklus II menunjukkan bahwa 

keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan dan 

prestasi belajar siswa meningkat dari sebelumnya melalui penerapan model 

pembelajaran inkuiri. Pada saat proses pembelajaran materi segitiga dengan 

menerapkan model pembelajaran inkuiri siswa sangat antusias ketika melakukan 

percobaan atau eksperimen yaitu ketika melakukan pengukuran-pengukuran pada 

segitiga yang telah disediakan oleh guru. Bimbingan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan diberikan oleh guru untuk membantu siswa, sehingga menyebabkan 

terjadinya interaksi tanya jawab antara guru dengan siswa. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian [1] menyatakan bahwa penerapan 

pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

keterampilan proses sains dasar siswa. Selain itu, hasil penelitian [16] menyatakan 

bahwa  melalui pembelajaran inkuiri, guru mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Siswa diajak aktif berpikir mengenai masalah, merancang percobaan 

sendiri untuk menjawab masalah yang dihadapi, melakukan percobaan untuk mencari 

jawaban, menganalisis dan menginterpretasi data, menemukan jawaban, serta 

mendiskusikan hasilnya sampai pada penyusunan kesimpulan. 

Proses pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri menjadikan 

keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan 

menjadi lebih optimal. Siswa menjadi aktif melalui kegiatan percobaan atau 

eksperimen yang dilakukan secara berkelompok dan mempresentasikan hasil 

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

Siklus I Siklus II

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Siklus I Siklus II

Gambar 2. Rata-rata Skor Hasil Penelitian 

Keberhasilan Guru Melaksanakan 

Pembelajaran Inkuiri 

Gambar  3.  Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 



9 

 

 
 

diskusinya, sehingga pengetahuan yang diperoleh dengan menemukan sendiri akan 

berdampak baik pada siswa karena siswa yang mengalami sendiri apa yang dipelajari.   

Dengan demikian berdasarkan pembahasan dan sejalan dengan hasil penelitian 

diatas, penerapan model pembelajaran inkuiri dengan memperhatikan kekurangan 

yang terjadi kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan (5M) dan 

prestasi belajar siswa pada materi segitiga kelas VII C SMP Negeri 15 Mataram tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

V. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Penerapan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan keterampilan 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan (5M) siswa pada 

materi segitiga siswa kelas VII C SMP Negeri 15 Mataram tahun pelajaran 

2017/2018. Hasil ini terlihat pada akhir siklus II diperoleh keterampilan 

mengamati, keterampilan mencoba dan keterampilan menalar termasuk dalam 

kategori sangat aktif, sedangkan keterampilan menanya dan keterampilan 

mengomunikasikan termasuk dalam kategori aktif. 

2. Penerapan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada materi pembelajaran segitiga siswa kelas VII C SMP Negeri 15 

Mataram tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukkan pada akhir siklus II 

ketuntasan belajarnya melebihi 85%. 

 

 

2. Saran 

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagi siswa diharapkan dapat lebih aktif untuk membangun pemahaman 

konsepnya secara mandiri melalui diskusi kelompok dengan melakukan 

eksperimen/percobaan, sehingga pembelajarannya lebih bermakna.  

2. Bagi guru matematika diharapkan untuk menerapkan model pembelajaran 

inkuiri sebagai alternatif dalam kelas untuk membantu guru dalam upaya 

meningkatkan keterampilan proses belajar dan prestasi belajar siswa. Hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam menerapkan model pembelajaran inkuiri 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut.  

a. Alokasi waktu diatur secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu 

kegiatan pada tiap tahapan pembelajaran, khususnya pada kegiatan 

diskusi.  

b. Pada tahap pembentukan kelompok belajar, guru harus menginformasikan 

lebih awal supaya tidak mengganggu rencana yang telah dibuat dan 

menghabiskan banyak waktu. 

c. Guru memberikan latihan yang cukup agar siswa lebih terlatih dalam 

menyelesaikan masalah dan lebih memahami konsep. 
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3. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut diharapkan untuk 

mencoba menerapkan model pembelajaran inkuiri pada materi pokok dengan 

karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik model 

pembelajaran inkuri. 
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