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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbingterhadap
pemahaman konsepmatematis siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kendari. Populasi dalam penelitian ini
melibatkan seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri8 Kendari tahun pelajaran 2018/2019 yang
terdistribusi dalam 6 kelas. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
teknik Purposive Sampling. Dari cara tersebut, dipilih 2 kelas sebagai sampel, yakni kelas VIII3
sebagai kelas ekperimen yang diterapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan kelas VIII1
sebagai kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran langsung. Desain penelitian menggunakan
Posttest Only Control Group Design. Data hasil penelitian dikumpulkan melalui pemberian
instrumen berupa tes pemahaman konsep matematis berbentuk soal uraian dan lembar observasi.
Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Berdasarkan hasil
penelitian, diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran inkuiri
terbimbing terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kendari.
Kata Kunci: Model Pembelajaran, Inkuiri Terbimbing, Pemahaman Konsep
THE EFFECT OF GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL
TOWARDS UNDERSTANDING OF MATHEMATICAL CONCEPTS
OF VIIIGRADE STUDENTS OF SMP NEGERI 8 KENDARI
Abstract
This study aims to determine the effect of guided inquiry model on the understanding of mathematical
concepts of eighth grade students of SMP Negeri 8 Kendari. The population in this study involved all
eighth grade students of SMP Negeri 8 Kendari in the 2018/2019 academic year that were
distributed in 6 classes. The determination of the sample in this study was carried out using the
Purposive Sampling technique. From this method, 2 classes were selected as samples, namely class
VIII3 as the experimental class applied by the guided inquiry model and class VIII1as the control
class applied by the direct learning model. The study design uses Posttest Only Control Group
Design. Research data were collected through the provision of instruments in the form of tests of
mathematical understanding of concepts in the form of essay questions and observation sheets. Data
analysis techniques using descriptive statistics and inferential statistics. Based on the results of the
study, it was concluded that there was a significant influence of guided inquiry learning model on the
understanding of mathematical concepts of Grade VIII students of SMP Negeri 8 Kendari.
.
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Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi telah membawa perubahan pesat
dalam aspek kehidupan manusia. Dengan
perkembangan tersebut tentu muncul masalahmasalah baru bagi masyarakat. Masalah tersebut
menuntut kemampuan berpikir secara individu
atau kelompok untuk mencari solusi yang tepat
agar masalah tersebut dapat diselesaikan.Oleh
karena itu, pendidikan merupakan suatu sarana
yang tepat untuk membantu meningkatkan
kemampuan berpikir manusianya. Selain sebagai
sarana,
pendidikan
bertujuan
untuk
menghasilkan orang-orang berkualitas yang
mampu menyelesaikan masalah-masalah secara
rasional, lugas dan tuntas yang dihadapi di era
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Matematika merupakan ilmu yang
berperan penting dalam dunia pendidikan.
Karena pentingnya ilmu matematika ini, maka
jumlah jam pelajaran matematika di sekolah,
lebih banyak dari beberapa pelajaran lainnya.
Selain itu pelajaran matematika dipelajari di
setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan
dasar, pendidikan menengah, maupun di
perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk
membekali siswa agar memiliki kemampuan
berfikir logis, sistematis, kritis dan kreatif serta
memberikan keterampilan untuk mampu
menggunakan penalaran dalam memecahkan
berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan pembelajaran matematika di
Indonesia termuat dalam Badan Standar
Nasional Pendidikan (Wardhani, 2008: 8) yang
menetapkan tujuan mata pelajaran matematika
tingkat SMP/MTs agar siswa memiliki
kemampuanmemahami konsep matematika,
menjelaskan keterkaitan antar konsep atau
algoritma, secara luwes, akurat, efisien dan tepat
dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu,
pemahaman konsep merupakan aspek yang
sangat penting dalam pembelajaran matematika.
pemahaman konsep adalah kemampuan untuk
menemukan danmenjelaskan, menerjemahkan,
menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep
matematika serta mampu mengaplikasikannya
dalam pemecahan masalah(Pratiwi, 2016: 199).
Haerudin dan Iskandar (2016: 2)
menyatakan bahwa pemahaman konsep
matematis merupakan landasan penting untuk
berpikir dalam menyelesaikan permasalahan
matematika maupun permasalahan sehari-hari.
Dengan
pemahaman
konsep
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matematikayangbaik, siswa akan mudah
mengingat, menggunakan, dan menyusun
kembali suatu konsep yang telah dipelajari serta
dapat menyelesaikan berbagai variasi soal
matematika.
Berdasarkan hasil observasi yang
peneliti lakukandi SMP Negeri 8 Kendari
diperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran
matematika siswa hanya bisa menghafal rumus,
tetapi siswa tidak mampu menggunakannya,
siswa tidak mampu mengaplikasikan rumus
kedalam soal yang berkaitan dengan kehidupan
nyata, dan jika guru memberikan soal yang
berbeda dari contoh yang diberikan, maka
sebagian besar siswa kesulitan mengerjakannya.
Selain itu, saat mempelajari materi yang baru,
siswaterlihat kesulitan dan membutuhkan waktu
yang relatif lama untuk dapat memahaminya.
Hal ini disebabkan karena siswa tidak ingat
dengan materi prasyarat, sebagian besar siswa
hanya diam dan menunggu guru untuk
mengingatkan kembali materi prasyarat tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak ingat
lagi dengan materi prasyarat. Dengan kata lain,
siswa tidak memahami dengan baik konsep
matematis pada materi prasyarat sehingga siswa
tidak mampu untuk menyebutkan kembali
materi tersebut.
Informasi-informasi
yang
telah
dipaparkan menunjukkan bahwa pemahaman
konsep matematis siswa di sekolah tersebut
masih rendah. Hal ini juga ditunjukkan dengan
hasil tes awal pemahaman konsep matematis
pada materi sistem persamaan linear dua
variabel yang diberikan kepada seluruh siswa
kelas VIII yang terdistribusi sebanyak enam
kelas paralel diperoleh nilai rata-rata 32,28.
Merujuk pada hasil observasi dan tes awal
tersebut, dapat di simpulkan bahwa pemahaman
konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri
8 Kendari masih tergolong rendah.
Rendahnya
pemahaman
konsep
matematis siswa SMP Negeri 8 Kendari
disebabkan oleh faktor siswa dan guru. Faktor
siswa: (1) siswa kurang memaknai konsep yang
telah dipelajari sehingga konsep yang dipelajari
tidak bertahan lama, (2) siswa kurang mampu
memahami makna soal latihan terlebih dahulu
dalam mengerjakaan soal, sehingga beranggapan
bahwa soal tersebut sulit untuk dikerjakan, (3)
siswa senantiasa tidak mengetahui manfaat
dalam belajar matematika dalam berbagai
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bidang
dan
tidak
tahu
bagaimana
peranmatematika dalam kehidupan,
dan
(4)siswa belum mampu mengembangkan
kemampuan berpikirnya secara optimum dalam
mata pelajaran matematika di sekolah. Faktor
guru: (1) guru tidak melatih siswa untuk
menemukan sendiri pengetahuan maupun
konsep-konsep matematika, sehingga pada saat
diberikan soal-soal tentang pemecahan masalah
atau penalaran siswa kebingungan memilih
rumus atau konsep matematika apa yang harus
digunakan, (2) guru terbiasa hanya menerapkan
model pembelajaran langsung. Selain itu, guru
kurang
memberikan
bimbingan
dalam
pembelajaran
khususnya
terkait
penemuankonsep matematika yang penting.
Padahal pengetahuan dan pemahaman konsep
matematika akan lebih baik jika siswa
dibimbing dan diarahkan bagaimana cara
mendapatkankonsep tersebut. Memperhatikan
asumsi tersebut, maka perlu adanya usaha untuk
meningkatkan pemahaman konsep matematis
siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Kendari.
Salah satu model pembelajaran yang
dapat meningkatkan pemahaman konsep
matematissiswa
adalah
adalah
model
pembelajaran inkuiri terbimbing. Yuliani (2011:
7) mengatakan bahwa model inkuiri terbimbing
sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika,
dimana menerapkan model pembelajaran inkuiri
akan melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan siswa untuk mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,
analisis, sehingga siswa mampu merumuskan
sendiri penemuannya dengan penuh percaya
diri. Shadiq (2009: 12) menyatakan bahwa
pembelajaran penemuan terbimbing merupakan
suatu pembelajaran dimana siswa diberikan
suatu situasi atau masalah, yang selanjutnya
melakukan pengumpulan data, membuat
dugaan,
mencoba-coba,
mencari
dan
menemukan, menggenaralisasi atau menyusun
rumus, membuktikan benar tidaknya dugaannya
itu. Selain itu, model pembelajaran inkuiri
terbimbing adalah suatu model pembelajaran
yang juga menekankan kepada proses
pengolahan informasi dimana siswa yang
aktifmencari dan mengelola sendiri informasi
dengan kadar proses mental yang lebih tinggi
atau lebih banyak.
Pembelajaran dengan model inkuri
terbimbing berorientasi pada aktivitas kelas
yang berpusat pada siswa dan memungkinkan
siswa belajar memanfaatkan berbagai sumber

belajar yang tidak hanya menjadikan guru
sebagai sumber belajar. Siswa secara aktif akan
terlibat dalam proses mentalnya melalui
kegiatan
pengamatan,
pengukuran,
dan
pengumpulan data untuk menarik suatu
kesimpulan. Jadi, siswa bukan hanya belajar
dengan membaca kemudian menghafal materi
pelajarannya,
tetapi
juga
mendapatkan
kesempatan untuk berlatih mengembangkan
keterampilan berpikir dan bersikap ilmiah
sehingga memungkinkan terjadinya proses
konstruksi pengetahuan dengan baik sehingga
siswa dapat meningkatkan pemahamannya pada
materi yang dipelajari. Selain itu, model
pembelajaran inkuiri terbimbing adalah model
pembelajaran yang menekankan kepada proses
pengolahan informasi dimana siswa yang aktif
mencari dan mengelola sendiri informasi dengan
kadar proses mental yang lebih tinggi atau lebih
banyak.Jika model ini diterapkan dalam
pembelajaran, maka pengetahuan dan konsepkonsep matematika yang penting akan lebih
mudah diserap bahkan pengetahuan itu dapat
tersimpan lebih lama dalam memori jangka
panjang
siswa.Pengetahuan
dan
konsep
matematika tersebut dapat digunakan untuk
merumuskan,
menggunakan,
menafsirkan,
matematika dalam berbagi konteks serta
gambaran tentangfenomena yang mudah
diketahui. Hal ini akan berimplikasi pada
kemampuan
pemahaman
konsep
matematissiswa ke arah yang lebih baik.
Arifahdan Saefudin (2017: 268)
menyatakan ciri-ciri model pembelajaran inkuiri
terbimbing yaitu : (1) guided discovery learning
menekankan pada aktivitas secara maksimal
untuk mencari dan menemukan,(2) seluruh
aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk
mencari dan menemukan jawaban dari sesuatu
yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat
menumbuhkan sikap percaya diri dengan
demikian strategi pembelajaran penemuan
menempatkan guru bukan sebagai sumber
belajar,
tetapi
sebagai
fasilitator
dan
motivatordalam belajar, dan (3) tujuan
penggunaan model penemuan terbimbing adalah
mengembangkan kemampuan berfikir secara
sistematis,
logis,
dan
kritis,
atau
mengembangkan
kemampuan
intelektual
sebagai bagian dari proses mental.
Terdapat tujuh tahap utama dalam
proses pembelajaran menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing. Ketujuh
tahapan tersebut disajikan dalam bentuk Tabel 1.
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Tabel 1
Tahapan Model Inkuiri Terbimbing
Tahap
Tahap 1:
Identifikasi masalah dan
melakukan pengamatan

AktivitasGuru
Guru menyajikan kejadian-kejadian atau fenomena dan siswa
melakukan pengamatan yang memungkinkan siswa
menemukan masalah.

Tahap 2:
Mengajukan pertanyaan

Guru membimbing siswa mengajukan pertanyaan berdasarkan
kejadian dan fenomena yang disajikan.

Tahap 3:
Merencanakan penyelidikan

Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kecil
heterogen, membimbing siswa untuk merencanakan
penyelidikan, membantu menyiapkan alat dan bahan yang
diperlukan dan menyusun prosedur kerja yang tepat.
Guru membimbing siswa melaksanakan penyelidikan dan
memfasilitasi pengumpulan data.

Tahap 4:
Mengumpulkan data/informasi
dan melaksanakan
penyelidikan
Tahap 5:
Menganalisis data

Guru membantu siswa menganalisis data dengan berdiskusi
dalam kelompoknya.

Tahap 6:
Membuat kesimpulan

Guru membantu siswa dalam membuat
berdasarkan hasil kegiatan penyelidikan.

kesimpulan

Tahap 7:
Mengkomunikasikan hasil

Guru membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil
kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan.

(Nurdyansyah dan Fahyuni, 2016: 137).
Model pembelajaran inkuiri terbimbing
ini memiliki keunggulan yang sangat banyak.
Menurut Kuhlthau(Nurdyansyah dan fahyuni,
2016: 148-149) kelebihan model inkuiri
terbimbing adalah:
1. Siswa dapat mengembangkan keterampilan
bahasa, membaca, dan keterampilan sosial.
2. Siswa dapat membangun pemahaman
sendiri.
3. Siswa mendapat kebebasan dalam melakukan
penelitian.
4. Siswa dapat meningkatkan motivasi belajar
dan mengembangkan strategi belajar untuk
menyelesaikan masalah.
Meskipun model pembelajaran ini
terlihat begitu baik dalam meningkatkan
pemahaman konsep matematis siswa, tetapi
memiliki kekurangan. Menurut Kuhlthau
(Nurdyansyah dan Fahyuni, 2016:148-149)
kekurangan model ini adalah:
1. Memerlukan waktu yang cukup lama.
2. Tidak semua materi cocok menggunakan
model pembelajaran inkuiri terbimbing.
3. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran
dengan cara ini.
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Pemahaman konsep merupakan hal
yang sangat penting dalam pembelajaran
matematika.Pemahaman konsep merupakan
tahap yang paling mendasar yang harus dicapai
oleh siswa agar dapat lebih mudah untuk
melanjutkan tingkat pemahaman matematika ke
tahap selanjutnya (Herwana, Sudia, dan
Hasnawati, 2017: 58). Menurut Skemp (Hadi
dan Kasum, 2015: 62) membedakan dua jenis
pemahaman
konsep,
yaitu
pemahaman
instrumental dan pemahaman relasional.
Pemahaman instrumental diartikan sebagai
pemahaman atas konsep yang saling terpisah
dan hanya hafal rumus perhitungan sederhana.
Dalam hal ini, seseorang hanya memahami
urutan pengerjaan algoritma. Sebaliknya,
pemahaman relasional memuat skema dan
struktur
yang
dapat
digunakan
pada
penyelesaian masalah yang lebih luas dan
bermakna.
Anderson & Krathwohl (2010: 106)
menyatakan bahwa kategori dalam memahami
konsep
mencakup
tujuh
proses
kognitif,meliputi:(1)menafsirkan (interpreting),
yaitu mengubah dari suatu bentuk informasi ke
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bentuk informasi lainnya, misalnya dari katakata ke grafik atau gambar, atau sebaliknya, dari
kata-kata ke angka, atau sebaliknya, maupun
dari kata-kata ke kata-kata, misalnya meringkas
atau membuat paragraf, (2) memberikan contoh
(exemplifying), yaitu memberikan contoh dari
suatu konsep atau prinsip yang bersifat
umum,(3) mengklasifikasikan (classifying) yaitu
mengenali bahwa sesuatu (benda atau
fenomena) masuk dalam kategori tertentu, (4)
meringkas (summarizing), yaitu membuat suatu
pernyataan yang mewakili seluruh informasi
atau membuat suatu abstrak dari sebuah tulisan
menarik,(5) inferensi/menyimpulkan (infering),
yaitu menemukan suatu pola dari sederetan
contoh atau fakta, (6) membandingkan
(comparing), yaitu mendeteksi persamaan dan
perbedaan yang dimiliki dua objek, ide ataupun
situasi dan(7) menjelaskan (explaining), yaitu
mengkonstruk dan menggunakan model sebabakibat dalam suatu sistem.
Arifah dan Saefudin (2017: 266)
menyatakan pemahaman konsep merupakan
pemahaman yang ditentukan oleh tingkat
keterkaitan suatu gagasan, prosedur atau fakta
matematika yang dipahami secara menyeluruh
yang dapat digunakan untuk menggolongkan
sekumpulan
objek.Pemahaman
konsep
matematis, yaitu siswa dapat menerjemahkan,
menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep
matematika
berdasarkan
pembentukan
pengetahuannya
sendiri,
bukan
sekedar
menghafal. Selain itu, siswa dapat menemukan
dan menjelaskan kaitan konsep dengan konsep
lainnya. Dengan memahami konsep, siswa dapat
mengembangkan
kemampuannya
dalam
pembelajaran
matematika,
siswa
dapat
menerapkan konsep yang telah dipelajarinya
untuk menyelesaikan permasalahan sederhana
sampai dengan yang kompleks (Utari, Fauzan,
dan Rosha, 2012: 34).
Jihad
dan
Haris
(2012:
149)
mengungkapkan bahwa pemahaman konsep
matematis merupakan kompetensi yang di
tunjukan siswa dalam memahami konsep
dandalam melakukan prosedur (algoritma)
secara luwes, akurat, efisien dan tepat. Adapun
indikator-indikator pemahamankonsep menurut
Jihad dan Haris (2012: 149) adalah sebagai
berikut:
a. Menyatakan ulang sebuah konsep.
b. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat
tertentu sesuai dengan konsepnya.

c. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu
konsep.
d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi matematis.
e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat
cukup dari suatu konsep.
f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih
prosedur tertentu.
g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma ke
pemecahan masalah.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian
eksperimen semu. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Kendari yang tersebar dalam 6 kelas paralel.
Penentuan sampel dalam penelitian ini
dilakukan
dengan
menggunakan
teknik
purposive
sampling,
yakni
dengan
mempertimbangkan rata-rata dan variansi nilai
tes awal pemahaman konsep matematis siswa
yang relatif sama. Berdasarkan pertimbangan
diatas, dipilih dua kelas yakni kelas VIII1 dan
VIII3. Penentuan kelas eksperimen dan kelas
kontrol
dilakukan
secara
random.
Hasilnya,diperoleh kelas VIII3 sebagai kelas
eksperimen dan kelas VIII1 sebagai kelas
kontrol.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari
variabel bebas dan variabel terikat. Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan
berupa pembelajaran matematika dengan
menggunakan model inkuiri terbimbing (X1) di
kelas eksperimen dan pembelajaran dengan
model pembelajaran langsung (X2) di kelas
kontrol. Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah pemahaman konsep matematis siswa(Y).
Model desain yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model Posttest Only Control Group
Design, dimana dua kelas sampel diberikan
perlakuan yang berbeda. Adapun desain yang
digunakan digambarkan sebagai berikut.
R
R

X1
X2

O1
O2

Keterangan :
R = Masing-masing kelas eksperimen dan kelas
kontrol dipilih secara Random.
X1= Pembelajaran matematika dengan model
inkuiri terbimbing.
X2= Pembelajaran matematika dengan model
pembelajaran langsung.
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O1= Hasil Posttest siswa pada kelas eksperimen
O2= Hasil Posttestsiswa pada kelas kontrol.

Hasil

Penelitian ini mempunyai dua instrumen
yaitu lembar observasi dan tes pemahaman
konsep matematis siswa. Lembar observasi
digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas atau
partisipasi guru dan siswa dalam proses
pembelajaran matematika dengan menggunakan
model inkuiri terbimbing. Dalam penelitian ini
digunakan instrumen berupa lembar observasi
untuk guru dan untuk siswa yang digunakan
pada setiap pertemuan. Lembar observasi dibuat
oleh peneliti dengan mengacu pada RPP.
Lembar observasi yang dibuat terdiri dari
beberapa aspek observasi yang bertujuan untuk
mengamati setiap tindakan/aktivitas yang
dilakukan oleh guru dan siswa dalam kelas
selama proses pembelajaran berlangsung,
persiapan materi pembelajaran, serta teknik
yang digunakan guru dalam menerapkan model
inkuiri terbimbing. Sedangkan untuk instrumen
penelitian berupa tes tertulis dalam bentuk
uraian untuk tes akhir (posttest) pada materi
bangun ruang sisi datar yang disusun oleh
peneliti. Sebelum digunakan, instrumen
tersebutdianalisis terlebih dahulu melalui panelis
dan uji coba instrumen untuk mengetahui
validitas dan reliabilitasnya.

Data yang dianalisis dalam penelitian ini
berupa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil
posttest (tes akhir) pemahaman konsep
matematis siswa. Tes ini diberikan kepada 58
orang yang terbagi dalam 2 kelas, yakni 29
orang dari kelas eksperimen dan 29 orang dari
kelas kontrol. Data posttest diperoleh dengan
memberikan tes mengenai materi bangun ruang
sisi datar. Namun, sebelum dilakukan posttest,
guru melaksanakan kegiatan pembelajaran
sebanyak 6 kali pertemuan, dengan kelas
eksperimen menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing,sedangkan kelas kontrol
menggunakan model pembelajaran langsung.

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran
dengan
Menggunakan Model
Inkuiri
Terbimbing oleh Guru
Hasil observasi terhadap pelaksanaan
pembelajaran yang dilakukan guru dengan
menggunakan model inkuiri terbimbing pada
materi bangun ruang sisi datar dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Rekapitulasi AktivitasGuru pada Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Pertemuan

Skor Total

Skor Perolehan

Persentase

Pertama

128

119

92,96%

Kedua

128

120

93,75%

Ketiga

128

124

96,87%

Keempat

128

123

96,09%

Kelima

128

125

97,65%

Keenam

128

127

99,21%

Rata-rata
Berdasarkan tabel 2, persentase
keberhasilan pengelolaan pembelajaran pada
pertemuan pertama mencapai 92,96%. Pada
pertemuan ini, guru masih melakukan
penyesuaian terhadap model pembelajaran
inkuiri terbimbing, sehingga ada beberapa
langkah-langkah
pembelajaran yang tidak
160

96,08%
terlaksana,
misalnya
pada
tahap
pendahuluanguru
tidak
menyampaikan
tujuanpembelajaran, kurang memotivasi siswa
selama proses pembelajaran.Selanjutnya pada
kegiatan inti, guru tidak menjelaskan cara
pengerjaan LKPD. Sedangkan, pada kegiatan
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penutup guru telah malaksanakan semua
aktivitas yang telah di rencanakan.
Persentase keberhasilan pengelolaan
pembelajaran pada pertemuan keduamengalami
peningkatan dibandingkan pertemuan pertama
dengan persentase 93,75%.Hal ini terjadi karena
guru telah mengadakan refleksi terhadap
pertemuan pertama. Namun, pada pertemuan
kedua ini, di tahap kegiatan inti guru kurang
memberi dorongan kepada siswa untuk
mengumpulkan
informasi.Pada
pertemuan
ketiga tingkat keberhasilan kembali meningkat
menjadi 96,87%. Pada pertemuan keempat
terjadi penurunan persentase menjadi 96,09%.
Hal ini dikarenakan guru kurang memotivasi
siswa selama proses pembelajaran, tidak
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memberikan kesimpulan tentang materi

yangmempunyai

dengan

jawaban yang berbeda
kelompok
penyaji
untuk

menyampaikan
hasil
diskusinya
karena
keterbatasan waktu.Akan tetapi, pada pertemuan
selanjutnya persentase keterlaksanaan terus
meningkat hingga 99,21%. Hal ini terjadi karena
guru sudah mendominasi keadaan kelas dan
sudah terbiasa menerapkan model pembelajaran
inkuiri terbimbing selama proses pembelajaran.
Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam
Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Hasil Pengamatan aktivitas siswadalam
pelaksanaan pembelajaran menggunakan model
inkuiri terbimbing dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Rekapitulasi Aktivitas Siswa pada Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Pertemuan

Skor Total

Skor Perolehan

Persentase

Pertama

128

108

84,37%

Kedua

128

115

89,84%

Ketiga

128

122

95,31%

Keempat

128

118

92,18%

Kelima

128

123

96,09%

Keenam

128

124

96,87%

Rata-rata
Berdasarkan hasil observasi aktivitas
siswa
dalam
pelaksanaan
pembelajaran
matematika menggunakan model inkuiri
terbimbing pada materi bangun ruang sisi datar,
pada pertemuan pertama ketercapaian dari
seluruh indikator yang diamati adalah 84,37%.
Pada pertemuan pertama ini, siswa masih dalam
tahap penyesuaian diri terhadap model
pembelajaran inkuiri terbimbing, sehingga
banyak aktifitas pembelajaran tidak dilakukan
siswa misalnya, bertanya kepada guru tentang
materi yang belum dipahami dan kurang aktif
dalam diskusi selama pembelajaran berlangsung.
Pertemuan kedua, keaktifan siswa
terjadi peningkatan dengan tingkat ketercapaian
aktivitas siswa dalam pembelajaran sebesar
89,84%. Hal ini disebabkan oleh siswa mulai
mengetahui
tahapan-tahapan
model

92,44%
pembelajaran inkuiri terbimbing dan aktif dalam
belajar secara berkelompok. Hal ini juga terlihat
pada
pertemuan
ketiga.
Tetapi,
pada
pertemuankeempat terjadi penurunan tingkat
ketercapaian
aktivitas
siswa
dalam
pembelajaran. Hal ini disebabkan oleh siswa
sulit memahami masalah yang terdapat dalam
LPKD sehingga guru membimbing keseluruhan
kelompok dengan alokasi waktu yang melebihi
batasan sehingga berdampak pada proses akhir
pembelajaran yaitu menyimpulkan materi, siswa
tidak sempat lagi menyimpulkan materi.
Selanjutnya, pada pertemuan kelima dan
keenam terjadi peningkatan ketercapaian
aktivitas siswa dalam pembelajaran yakni
masing-masing sebesar 96,09% dan 96,87%.
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Hasil Analisis Deskriptif Pemahaman Konsep
Matematis Siswa pada Kelas Eksperimen dan
Kelas Kontrol

menggunakan aplikasi IBM SPSSStatistics
diperoleh
data
hasil
pemahaman
konsepmatematis siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif
nilai posttestpemahaman konsep matematis
Tabel 4.
Deskripsi Pemahaman Konsep Matematis
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Statistik Deskriptif
Jumlah Sampel
Mean
Median
Modus
Std. Deviation
Variance
Skewness
Minimum
Maximum
Jumlah Sampel

Kelas Eksperimen
29
70,04
68,75
68,75
16,39
268,915
-0,943
18,75
100
29

Berdasarkan tabel 4 terihat bahwa pada
kelas eksperimen dengan jumlah sampel 29
orang, nilai rata-rata sebesar 70,04; sedangkan
nilai rata-rata kelas kontrol dengan jumlah
sampel 29 orang sebesar 55,17.Nilai terendah
dan tertinggi pada kelas eksperimen berturutturut sebesar 18,75 dan 100; sedangkan nilai
terendah dan tertinggi pada kelas kontrol
berturut-turut 12,50 dan 87,50. Modus pada
kelas eksperimen sebesar 68,75 dan modus pada
kelas kontrol sebesar 75. Median pada kelas
eksperimen sebesar 68,75 dan median pada
kelas kontrol sebesar 56,25. Nilai ini
menunjukkan bahwa data posttest pemahaman
konsep matematis siswa kelas eksperimen lebih

Kelas Kontrol
29
55,17
56,25
75
19,48
379,657
-0,253
12,50
87,50
29

tinggi dibandingkan data posttest pemahaman
konsep matematis siswa kelas kontrol. Adapun
varians dari kedua kelas yakni kelas eksperimen
adalah 268,915 dan kelas kontrol adalah
379,657. Hal ini menunjukkan bahwa data
posttest pemahaman konsep matematis siswa
kelas eksperimen lebih beragam dibandingkan
kelas kontrol. Adapun standar deviasidan
skewness kelas eksperimen berturut-turut adalah
16,39 dan -0,943 sedangkan standar deviasi dan
skewness kelas kontrol berturut-turut 19,48 dan
-0,253.
Distribusi nilai posttestpemahaman
konsep matematissiswakelas eksperimen dan
kontrol dapat dilihat pada Tabel5.

Tabel 5.
Distribusi Nilai Pemahaman KonsepMatematis Siswayang Diajar dengan
Model PembelajaranInkuiri Terbimbing dan Diajar dengan Model Pembelajaran Langsung
Tingkat Pemahaman
Konsep

SangatBaik
Baik
Cukup
Rendah
Sangat Rendah
Jumlah
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Model
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Frekuensi
Persentase (%)
17,24
5
31,03
9
41,37
12
6,89
2
3,44
1
100
29

Model
Pembelajarang Langsung
Frekuensi Persentase (%)
3,44
1
34,48
10
13,79
4
27,58
8
20,68
6
100
29
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Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat
bahwa distribusi nilai posttest pada kelas
eskperimen tersebar pada kategori sangat
baik,baik, hingga sangat rendah. Sebanyak lima
siswa berada pada kategori sangat baik dan
sembilan siswa pada kategori baik. Sedangkan
sisanya tersebar pada kategori cukup hingga

sangat rendah. Tetapi pada kelas kontrol,
sebanyak satu orang siswa yang berada pada
kategori sangat baik. Sisanya siswa tersebar
pada kategori baik, cukup hingga sangat rendah.
Diagram distribusi data kemampuan berpikir
kreatif siswasebagaimana ditunjukkan pada
gambar 1.

Frekuensi

Distribusi Data Posttest
12
10
8
6
4
2
0

910
5
1

12
8
4

6
2

1

Model
pembelajaran
inkuiri terbimbing
Model
pembelajaran
langsung

Tingkat pemahaman konsep

Gambar 1. Distribusi Data Pemahaman Konsep Matematis
Hasil Analisis Inferensial

Uji Normalitas

Analisis
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah uji hipotesis dengan uji-t.
Melalui analisis inferensial, kita dapat
mengetahui apakah hipotesis dalam penelitian
ini diterima atau ditolak. Terdapat beberapa
tahap analisis yang menjadi prasyarat untuk
melakukan analisis uji hipotesis yaitu uji
normalitas data dan uji homogenitas data. Uji
normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui
apakah data berasal dari populasi yang
berdistribusi normal atau tidak, sedangkan uji
homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui
apakah data yang diperoleh homogen terhadap
populasinya atau tidak, setelah melalui syarat uji
normalitas dan homogenitas maka dilanjutkan
dengan uji hipotesis. Berikut penjabaran dari
tahap analisis inferensial.

Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui apakah data pemahaman konsep
matematis kedua kelas berdistribusi normal atau
tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi
normal atau tidak digunakan statistik uji
Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan
bantuan aplikasi IBM SPSS Statistics. Dalam
analisis ini digunakan nilai posttest kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Pengambilan
keputusan untuk normalitas data adalah sebagai
berikut :
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal,
Dengan kriteria pengujian :
H0 diterima,jika nilai signifikansi>α (dengan α =
0,05.
Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel
6 berikut.

Tabel 6.
Hasil Analisis Uji Normalitas Data Posttest Pemahaman Konsep Matematis
Kelas
Eksperimen
Kontrol

Sig.
Keputusan
0,766
Terima Ho
0,106
Terima Ho
nilai signifikansinyaadalah 0,766 >α (dengan α
Berdasarkan hasil analisis perhitungan
= 0,05) maka H0 diterima. Hal ini berarti bahwa
uji normalitas diperoleh untuk kelas eksperimen
data posttestpemahaman konsep matematis
Salim, Fahinu, Rahmat

163

Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika Volume 7 No. 1 Januari 2019
siswa pada kelas eksperimen berdistribusi
normal. Sedangkan untuk kelas kontrol
diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,106 >α
(dengan α = 0,05) maka H0 diterima. Hal ini
berarti bahwa data posttest pemahaman konsep
matematis siswa pada kelas kontrol berdistribusi
normal.

Uji Homogenitas Varians
Uji homogenitas varians digunakan
untuk mengetahui apakah varians dari kedua
kelompok data posttestpemahaman konsep
matematis homogen atau tidak. Berdasarkan
hasil uji homogenitasdengan bantuan IBM SPSS
Statistics, hasil perhitungan dapat dilihat pada
Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Analisis Uji Homogenitas Varians Data PosttestPemahaman Konsep Matematis
Sig.
0,099

Keputusan
Terima Ho

Berdasarkan
hasil
analisis
uji
homogenitas varians diperoleh nilai signifikansi
adalah 0,099. Karena nilai signifikansi 0,099 >α
(dengan α = 0,05) maka H0 diterima, hal ini
berarti bahwa data yang diperoleh memiliki
varians yang homogen.

pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII
SMP Negeri 8 Kendari.”
Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:
H0 : 𝜇 ≤ 𝜇
vs
H1 : 𝜇 > 𝜇
Kriteria:
Terima H0 jika thitung≤ ttabel, dimana ttabel
diperoleh dari distribusi t dengan dk = (n1 + n2 –
Uji Hipotesis
2) danα = 0,05.
Pengujian hipotesis menggunakan uji-t
Kriteria uji dengan SPSS:
.(
)
data sampel saling bebas (Independent Sample
Jika nilai
>= 0,05, maka H
t-test)
dilakukan
dengan
rumus
uji-t
diterima.
menggunakan IBMSPSS Statistics. Hipotesis
.(
)
Jika nilai
≤ 𝛼 = 0,05, maka H
yang akan di uji kebenarannya dalam penelitian
ini adalah “Terdapat pengaruh yang signifikan
ditolak
model pembelajaraninkuiri terbimbing terhadap
Adapun hasil analisis uji hipotesis dapat dilihat
pada Tabel 8 berikut.
Tabel 8.
Hasil Analisis Uji Hipotesis
t hitung
3,144

𝑆𝑖𝑔(2 − 𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑)
2
0,0015

Berdasarkan hasil analisis uji-t diperoleh thitung =
(
)
3,49 > ttabel = 2,001 atau nilai
=
0,0005< 0,05; maka H0 ditolak.
Pembahasan
Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksperimen,
mengenai
pengaruh
model
pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap
pemahaman konsep matematis siswa pada materi
bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP Negeri 8
Kendari. Dalam penelitian ini terdapat dua kelas
yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran yang berbeda. Kelas VIII3 sebagai
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Keputusan
Tolak Ho

kelas eksperimen diajar menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan jumlah
sebanyak 29 siswa sedangkan kelas VIII1 sebagai
kelas kontrol diajar menggunakan model
pembelajaran langsung dengan jumlah sebanyak
29 siswa.
Penelitian ini dilaksanakan sebanyak
tujuh kali pertemuan pada kelas eksperimen dan
kelas kontrol, dengan enam kali pertemuan
digunakan proses pembelajaran dan satu kali
pertemuan
digunakan
untuk
tespemahamankonsep
matematis.
Tes
pemahaman konsep matematis ini digunakan
untuk mengukur pemahaman konsep matematis
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siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah
diadakan perlakukan pada kedua kelas tersebut.
Proses pembelajaran di kelas eksperimen
diawali dengan kegiatan pendahuluan seperti
guru membuka pelajaran dengan salam dan
berdoa, mengecek kehadiran siswa, memotivasi
siswa tentang pentingnya memahami materi
bangun ruang sisi datar, menyampaikan tujuan
pembelajaran, menjelaskan pokok-pokok materi
yang akan dipelajari dengan alur model
pembelajaran
inkuiri
terbimbing,
yaitu
identifikasi masalah dan melakukan pengamatan,
mengajukan
pertanyaan,
merencanakan
penyelidikan, mengumpulkan data/informasi dan
melakssanakan penyelidikan, menganalisis data,
membuat kesimpulan, dan mengkomunikasikan
hasil.
Pada tahap identifikasi masalah dan
melakukan pengamatan guru memberikan
gambaran awal kepada siswa tentang materi
yang dipelajari serta kaitannya dalam kehidupan
nyata,
guru
mengajak
siswa
untuk
memperhatikan beberapa gambar dan menyuruh
siswa menuliskan hal-hal yang mereka ketahui
dari gambar yang ada. Langkah selanjutnya guru
memberikan masalah
kepada siswa dan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai masalah yang ada.Pada tahap
merencanakan penyelidikan guru membagi
siswa dalam beberapa kelompok dengan anggota
5 – 6 siswa dalam satu kelompok. Kemudian
guru membagikan bahan ajar dan LKPD kepada
masing-masing kelompok. Melalui LKPD guru
menyajikan masalah yang harus diselesaikan
oleh siswa secara berkelompok. Tahap
selanjutnya mengumpulkan data/informasi dan
melaksanakan penyelidikan. Pada tahap ini
siswa mengumpulkan berbagai informasi untuk
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam
LKPD, baik berdasarkan pemahaman siswa
sendiri maupun arahan dan bimbingan dari guru
melalui penjelasan atau pertanyaan yang
mengarah pada penyelesaian masalah. Setelah
mengumpulkan informasi siswa menyelesaikan
masalah yang terdapat dalam LKPD, siswa
saling berdiskusi dengan teman kelompoknya.
Siswa dapat mengkomunikasikan gagasan dan
jawabannya kepada teman kelompoknya.
Langkah selanjutnya membuat kesimpulan. Pada
langkah ini, guru membimbing siswa menarik
kesimpulan dan merumuskan bentuk formal.
Bentuk formal tersebutdibuat berdasarkan hasil
jawaban siswa. Guru membimbing siswa

merumuskan bentuk formal seakan-akan bentuk
tersebut hasil temuan mereka sendiri. Langkah
terakhir adalah mengkomunikasikan hasil.
Setelah semua kelompok telah mengerjakan
LKPD yang diberikan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan, beberapa siswa dipilih mewakili
kelompoknya tampil di depan kelas untuk
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya
untuk ditanggapi oleh kelompok lain. Pada
langkah ini, siswa dapat mengemukakan
pendapat dihadapan teman-temannya. Langkah
ini dapat memotivasi siswa bahwa jawaban
mereka patut untuk dihargai, sebagaimana
mereka pula belajar untuk menghargai jawaban
orang lain. Jika ada jawaban siswa yang keliru
maka guru memberikan bantuan untuk
mengambil kesimpulan jawaban yangbenar dari
hasil pemecahan masalah yang dibuat masingmasing
kelompok.
Diakhir
kegiatan
pembelajaran,
guru
bersama
siswamelakukanrefleksi dan evaluasi terhadap
pembelajaran yang dilakukan dan memberikan
tugas untuk dikerjakan dirumah secara individu.
Rangkaian tahap-tahap dalam pembelajaran ini
menekankan kepada siswa agar mampu
menyelesaikan suatu masalah dengan idenya
sendiri, sehingga materi pelajaran dapat mudah
diingat oleh siswa dan tidak mudah dilupakan
serta dapat melatih dan meningkatkan
pemahaman konsep matematis siswa.
Selama enam kali tatap muka pada proses
pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri terbimbing pada kelas eksperimen
diperolehpersentase aktivitas guru berkisar dari
92,96% hingga 99,21% dan tingkat partisipasi
siswa dalam pembelajaran mencapai persentase
84,37% hingga 96,87%. Pembelajaran di kelas
eksperimen lebih baik dibandingkan kelas
kontrol, meskipun ada kendala yang dihadapai
selama proses pembelajaran berlangsung seperti
beberapa siswa yang memilih diam saat ditanya
atau tidak mau memberikan pendapat, namun
karena guru menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing yang tidak berpusat pada
guru, sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam
pembelajaran melalui proses mencari dan
menemukan. Hal ini menyebabkan terjadinya
proses pembelajaran yang berpusat pada siswa,
dimana siswa dapat mengembangkan kreatifitas
berpikirnya serta dapat mengkonstruksi sendiri
konsep dan pengetahuannya. Selain itu, siswa di
kelas eksperimen banyak diantaranya yang
mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh
dan berdasarkan apa yang mereka pahami. HalSalim, Fahinu, Rahmat
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hal itulah yang menjadi penyebab mengapa
pemahaman konsep matematis siswa di kelas
eksperimen lebih tinggi daripada siswa di kelas
kontrol yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaran langsung.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari
data hasil posttest yang telah diperoleh, nilai
rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas
kontrol. Berdasarkan nilai rata-rata, maka
pemahaman konsep matematis siswa kelas
eksperimen lebih tinggi dari pemahaman konsep
matematis siswa kelas kontrol. Hal ini
mengindikasikan bahwa dari indikator nilai ratarata,
model
pembelajaran
inkuiri
terbimbingmampu memberi pengaruh yang
positif dalam meningkatkan pemahaman konsep
matematis siswa jika dibandingkan dengan
model pembelajaran langsung. Dari indikator
keragaman data (varians), data posttest kelas
eksperimen memiliki varians yang lebih kecil
dibandingkan dengan data posttest kelas kontrol.
Nilai varians dari kedua kelompok tersebut
menunjukkan bahwa pemahaman konsep
matematis kelas kontrol lebih beragam daripada
kelas eksperimen. Sedangkan dari indikator
skewness, kedua kelas memiliki nilai skewness
yang hampir sama, akan tetapi nilai pemahaman
konsep matematis pada kelas kontrol lebih
banyak yang memperoleh nilai di bawah ratarata daripada kelas eksperimen. Adapun
berdasarkan indikator nilai maksimum, nilai
minimum, modus dan median, data hasil posttest
pemahaman konsep matematis siswa kelas
eksperimen lebih tinggi daripada data hasil
posttest siswa kelas kontrol. Sehingga secara
umum dapat dikatakan bahwa pemahaman
konsep matematis siswa kelas eksperimen yang
diajar dengan model pembelajaran inkuiri
terbimbinglebih baik daripada pemahaman
konsep matematis siswa kelas kontrol yang
diajar dengan model pembelajaran langsung.
Berdasarkan distribusi nilai posttest kelas
eskperimen dan kelas kontrol, pada kelas
eskperimen tingkatan pemahaman konsep
matematis tersebar pada kategori sangat baik,
baik, cukup, rendah, hingga sangat rendah.
Sebanyak 5 siswa berada pada kategori sangat
baik, 9 siswa berada pada kategori baik, 12
siswa berada pada kategori cukup, 2 siswa
berada pada kategori rendah, dan 1 siswa berada
pada kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan
karena berdasarkan hasil analisis posttest, siswa
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mampu menyelesaikan soal dengan memenuhi
seluruh indikator pemahaman konsep matematis,
yakni mengklasifikasikan objek menurut sifatsifat tertentu sesuai dengan konsepnya,
menyajikan konsep dalam berbagai bentuk
representasi
matematis,
menggunakan,
memanfaatkan, dan memilih prosedur tertentu,
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke
pemecahan masalah. Tetapi pada kelas kontrol,
hanya ada 1 siswa yang berada pada kategori
sangat baik, 10 siswa kategori cukup, 4 siswa
kategori cukup, 8 siswa kategori rendah, dan 6
siswa kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan
karena sebagian besar siswa di kelas kontrol
tidak dapat memberikan jawaban dengan tepat,
tidak menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan, ada juga yang tidak menuliskan
konsep, serta masih ada beberapa siswa yang
tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang
telah diperoleh. Hal ini mengindikasikan bahwa
pemahaman konsep matematis siswa pada kelas
eksperimen lebih baik dibandingkan dengan
pemahaman konsep matematis kelas kontrol.
Sebelum melakukan pengujian hipotesis
dengan menggunakan uji-t (Independent
Samplet-test) terlebih dahulu dilakukan uji
prasyarat meliputi uji normalitas data kelas
eksperimen dan kelas kontrol serta uji
homogenitas varians data kedua kelompok
sampel. Berdasarkan uji normalitas data dengan
menggunakan
uji
Kolmogorov-Smirnov
diperoleh untuk data pemahaman konsep
matematis kelas eksperimen dan kelas kontrol
berdistribusi normal. Selanjutnya, berdasarkan
hasil uji homogenitas varians data pemahaman
konsep matematis kelas eksperimen dan kelas
kontrol menggunakan uji levene, diperoleh
bahwa data pemahaman konsep matematis kedua
kelompok mempunyai varians yang homogen.
Berdasarkan hasil uji-t diperoleh nilai thitung
adalah 3,144 lebih besar dari ttabel(dengan t(0,05,
(
)
adalah
29+29-2) = 1,672) dan nilai
0,0015 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak.
Penolakan H0 menunjukkan bahwa
model
pembelajaran
inkuiri
terbimbing
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII
SMP Negeri 8 Kendari. Adanya pengaruh
pemahaman konsep matematis siswa disebabkan
oleh penerapan model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Model pembelajaran inkuiri
terbimbing adalah model pembelajaran yang
memfokuskan proses pembelajaran pada
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kemampuan siswa untuk menemukan sendiri
konsep,
fakta,
dan
prinsip
melalui
pengalamannya secara langsung dengan
petunjuk dan bimbingan dari guru. Hal ini sesuai
dengan teori yang disampaikan oleh Arifah &
Saefudin (2017) bahwa model pembelajaran
inkuiri terbimbing memberikan kesempatan
kepada
siswa
untuk
memperoleh
pengetahuannya dengan cara menemukan sendiri
konsep dan rumus yang dipelajarinya, sehingga
konsep maupun rumus akan tertanam lebih lama
dibenak siswa, sehingga akan berdampak pada
peningkatan pemahaman konsep matematis
siswa. Hal tersebut juga didukung oleh teori
yang dikemukakan oleh Zulkarnain & Sari
(2014) salah satu tujuan dari model
pembelajaran
inkuiri
terbimbing
adalah
membantu siswa mengembangkan pemahaman
konsep matematisnya melalui proses mencari
dan menemukan selama kegiatan pembelajaran
berlangsung. Selain itu, berdasarkan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Saragih & Afriati
(2012) menyimpulkan bahwa siswa yang
memperoleh pembelajaran dengan model inkuiri
terbimbing memiliki peningkatan pemahaman
konsep secara signifikan lebih baik jika
dibandingkan dengan siswa yang memperoleh
pembelajaran dengan model pembelajaran
langsung. Hal ini menunjukkan bahwa
penerapan
model
pembelajaran
inkuiri
terbimbing
mempunyai
pengaruh
yang
signifikan
terhadap
pemahaman
konsep
matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 8
Kendari.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Pemahaman konsep matematis siswa kelas
VIIISMP Negeri 8 Kendari yang diajar
dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing pada materi bangun
ruang sisi datar diperoleh nilai rata-rata
70,04; median 68,75; modus 68,75; standar
deviasi 16,39; varians 268,915; skewness 0,943; nilai minimum 18,75; dan nilai
maksimum 100.
2. Pemahaman konsep matematis siswa kelas
VIIISMP Negeri 8 Kendari yang diajar

dengan menggunakan model pembelajaran
langsung pada materi bangun ruang sisi
datar diperoleh nilai rata-rata 55,17; median
56,25;modus 75; standar deviasi 19,48;
varians
379,657;
skewness
-0,253;
nilai minimum 12,50; dan nilai maksimum
87,50.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan model
pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap
pemahaman konsep matematis siswa kelas
VIII SMP Negeri 8 Kendari.
Saran
Dari hasil penelitian ini dapat disarankan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Guru sekiranya dapat menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing sebagai
salah satu alternatif model pembelajaran
untuk meningkatkan pemahaman konsep
matematis siswa.
2. Guru harus dapat memperhatikan keadaan
siswa
dalam
menerapkan
model
pembelajaran inkuiri terbimbing,karena
tidak semua siswa dapat dengan mudah
menyesuaikan diri dengan langkah-langkah
pembelajaran dalam model pembelajaran
tersebut. Selain itu, pembagian kelompok
oleh guru harus dilakukan secara heterogen
agar dapat terjalin kerjasama yang baik
antar siswa dalam kelompok.
3. Bagi peneliti yang hendak mengembangkan
penelitian ini dapat melakukannya pada
pokok bahasan lain dengan memperhatikan
alokasi waktu pembelajaran sehingga proses
pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri terbimbingbisa berjalan lebih
optimal.
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