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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman konsep dalam matematika membuat siswa
beranggapan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan banyak siswa kurang
berminat terhadap matematika. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam kelas selama penerapan
model pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar siswa SMP dalam pokok
bahasan teorema Pythagoras? (2) Adakah pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap
pemahaman konsep siswa SMP dalam pokok bahasan teorema Pythagoras? (3) Adakah pengaruh
penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap  hasil belajar siswa SMP dalam pokok bahasan
teorema Pythagoras? (4) Bagaimana respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran inkuiri
terhadap  hasil belajar siswa SMP dalam pokok bahasan teorema Pythagoras? Pada penelitian ini
peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian Pre-Experimental Design.
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah One Group Pretest – Posttest Design. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 1 Kedungwaru tahun ajaran 2017/2018, dengan sampel
peneltian kelas VII C berjumlah 38 siswa. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian lembar
observasi, soal pretest dan posttest, dan lembar angket respon siswa. Analisis data menggunakan
software SPSS Versi 22 for Windows 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) aktivitas yang
terjadi di dalam kelas selama penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman konsep dan
hasil belajar siswa SMP diperoleh nilai akhir 3,158 dengan kategori baik (2) berdasarkan hasil uji
hipotesis pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran inkuiri pada
uji paired samples t-test dengan nilai –thitung sebesar -18,526 sedangkan nilai –ttabel sebesar -1,686,
karena –thitung < -ttabel maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran
inkuiri terhadap pemahaman konsep siswa (3) berdasarkan perolehan rata-rata perolehan pretest
adalah 8,4737 dan rata-rata perolehan skor posttest adalah 20,1842, maka disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar siswa (4) respon siswa terhadap
penerapan model pembelajaran inkuiri diperoleh nilai 3,016 dengan kategori baik. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan, pemahaman konsep dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan
karena dalam model pembelajaran inkuiri siswa dilatih untuk ikut serta dalam penemuan sebuah
konsep sehingga siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Oleh sebab itu penggunaan model
pembelajaran inkuiri dalam pembelajaran matematika dapat direkomendasikan bagi guru mata
pelajaran matematika.

KATA KUNCI  : inkuiri, pemahaman konsep, hasil belajar, teorema pythagoras
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I. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan mata pelajaran

matematika di sekolah adalah agar siswa

mampu memahami konsep matematika,

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma,

secara luwes, akurat , efisien, dan tepat

dalam pemecahan masalah (Wardani,

2008). Hal ini sependapat dengan

Widyastuti & Pujiastuti (2014) yang

menyatakan dengan memahami suatu

konsep siswa dapat mengetahui,

menjelaskan, mendeskripsikan,

membandingkan, membedakan,

menggolongkan, memberikan contoh dan

bukan contoh, menyimpulkan dan

menggungkapkan kembali suatu objek

dengan bahasanya sendiri dengan

menyadari sendiri proses-proses yang

dilaluinya. Jadi siswa dikatakan

memahami suatu konsep matematika

antara lain ketika mereka membangun

hubungan antara pengetahuan baru yang

diperoleh dan pengetahuan sebelumnya.

Salah satu materi yang diajarkan

pada mata pelajaran matematika SMP

kelas VIII adalah meteri teorema

Pythagoras. Teorema Pythagoras

mempunyai 2 kompetensi dasar yaitu,

menggunakan teorema Pythagoras untuk

menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-

siku dan memecahkan masalah pada

bangun datar yang berkaitan dengan

teorema Pythagoras. Meninjau dari

kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh

siswa pada materi teorema Pythagoras ini,

maka guru hendaknya menciptakan

suasana pembelajaran yang menarik dan

tidak monoton sehingga siswa temotivasi

untuk belajar.

Dalam pembelajaran materi teorema

Pythagoras diperlukan suatu model

pembelajaran yang menitikberatkan

aktivitas siswa dalam belajar. Salah satu

model pembelajaran yang dapat digunakan

adalah model pembelajaran inkuiri.

Menurut W. Gulo dalam Dewi & Sudana

(2016) mengemukakan bahwa,

pembelajaran inkuiri 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. Jadi siswa bukan

hanya belajar dengan membaca kemudian

menghafal materi pelajarannya, tetapi juga

mendapatkan kesempatan untuk berlatih

mengembangkan keterampilan berpikir

sehingga memungkinkan terjadinya proses

konstruksi pengetahuan dengan baik

sehingga siswa akan dapat meningkatkan
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pemahamannya pada materi yang

dipelajari.

Model pembelajaran inkuiri sangat

cocok untuk diterapkan pada materi

teorema Pythagoras. Karena dalam materi

teorema Pythagoras guru harus berusaha

membuat siswa menemukan kembali

rumus dengan mengumpulkan dan

menganalisis data, memahami konsep

yang diberikan dan bisa

mengaplikasikannya pada masalah yang

ada di kehidupan nyata. Peneliti merasa

penerapan model pembelajaran inkuiri

pada pokok bahasan teorema Pythagoras

dapat meningkatkan peran aktif siswa

dalam pembelajaran sehingga dapat

meningkatkan pemahaman konsep dan

hasil belajar siswa serta mutu pendidikan

matematika.

Berdasarkan uraian masalah diatas

melatar belakangi peneliti untuk

melakukan suatu penelitian dengan judul

“Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri

Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep

dan Hasil Belajar Siwa SMP Dalam Pokok

Bahasan Teorema Pythagoras.”

Berdasarkan latar belakang dan

batasan masalah yang telah

diuraikan,maka permasalahan yang dikaji

dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana aktivitas yang terjadi di

dalam kelas selama penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap

pemahaman konsep dan hasil belajar

siswa SMP dalam pokok bahasan

teorema Pythagoras?

2. Adakah pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap

pemahaman konsep siswa SMP dalam

pokok bahasan teorema Pythagoras?

3. Adakah pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap  hasil

belajar siswa SMP dalam pokok

bahasan teorema Pythagoras?

4. Bagaimana respon siswa terhadap

penerapan model pembelajaran inkuiri

terhadap  hasil belajar siswa SMP

dalam pokok bahasan teorema

Pythagoras?

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris

inquiry yang artinya penyelidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

“penyelidikan” artinya usaha memperoleh

informasi melalui pengumpulan data.

Penyelidikan berhubungan erat dengan

penelitian. Penelitian dilakukan dengan

tujuan untuk mencari jawaban atau

memecahkan masalah terhadap rumusan

masalah dengan cara observasi dan

eksperimen. Dengan kata lain, inkuiri

adalah suatu proses untuk memperoleh dan

mendapatkan informasi dengan melakukan

observasi dan eksperimen untuk mencari

jawaban atau memecahkan masalah
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terhadap rumusan masalah. Hal sependapat

dengan Victor & Kellough dalam Jacobsen

(2009: 243) inkuiri merupakan suatu

proses dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan dan memecahkan masalah-

masalah berdasarkan pada pengujian logis

atas fakta-fakta dan obervasi-observasi.

Kristianingsih, Sukiswo, & Khanafiyah

(2010) menyatakan bahwa inkuiri

merupakan pendekatan yang

mengembangkan aktivitas belajar siswa

secara optimal, sesuai dengan kemampuan

masing-masing. Aktivitas dapat

dikembangkan dengan memberi

kepercayaan, komunikasi yang bebas,

pengarahan diri, dan pengawasan yang

tidak terlalu ketat dalam pembelajaran.

Langkah-langkah pembelajaran

inkuiri yang akan digunakan menurut

Trianto (2009: 30) yakni sebagai berikut :

a. Obsevasi (Obsevation)

b. Bertanya (Questioning)

c. Mengajukan dugaan (Hyphotesis)

d. Pengumpulan data (Data gathering)

e. Penyimpulan (Conclussion)

Salah satu tujuan dari mata pelajaran

matematika di sekolah menurut Wardhani

(2008: 8) adalah memahami konsep

matematika, yaitu menjelaskan keterkaitan

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep

atau algoritma, secara luwes, akurat ,

efisien, dan tepat dalam pemecahan

masalah. Definisi pemahaman konsep

menurut Dahar (2011: 62) sebagai

kemampuan siswa dalam memahami

makna secara ilmiah baik teori maupun

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari.

Menurut Krathwohl dalam Cening

Sri Wati (2013) siswa dapat dikatakan

memahami sebuah konsep jika mampu

menghubungkan pengetahuan awal yang

dimliki sebelumnya. Dalam hal ini

pemahaman konsep adalah kemampuan

yang tidak hanya memahami, tetapi juga

dapat menghubungkan pengetahuan awal

dengan pengetahuan baru untuk

memperoleh makna dari ide abstrak.

Dalam kaitan itu pada penjelasan

teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen

Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004

tanggal 11 November 2004 dalam

Wardhani (2008: 10) tentang rapor pernah

diuraikan bahwa indikator siswa

memahami konsep matematika adalah

mampu:

a. menyatakan ulang sebuah konsep,

b. mengklasifikasi 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,
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e. mengembangkan syarat perlu atau

syarat cukup dari suatu konsep,

f. menggunakan dan memanfaatkan serta

memilih prosedur atau operasitertentu,

mengaplikasikan konsep atau algoritma

pada pemecahan masalah.

Menurut Hamalik (2001: 30) bukti

bahwa seseorang telah belajar ialah

terjadinya perubahan tingkah laku pada

orang tersebut, misalnya dari yang tidak

tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak

mengerti menjadi mengerti. Klasifikasi

hasil belajar digolongkan dalam tiga

klasifikasi berdasarkan taksonomi Bloom.

Bloom menamakan cara mengklasifikasi

itu dengan “The taxonomy of education

objectives”, yang diklasifikasikan ke

dalam tiga ranah (domain), yaitu: (a)

domain kognitif, (b) domain afektif, (c)

domain psikomotorik. Dalam penelitian ini

peneliti menggunakan klasifikasi hasil

belajar dalam ranah kognitif.

Menurut Taksonomi Bloom dalam

Mimin (2007: 22), kemampuan kognitif

adalah kemampuan berpikir secara hirarkis

yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman,

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Dalam Mimin (2007: 23) aspek kognitif

terdiri atas enam tingkatan dengan aspek

belajar yang berbeda-beda. Keenam

tingkat tersebut yaitu :

1) Tingkat pengetahuan (knowledge),

2) Tingkat pemahaman (comprehension),

3) Tingkat penerapan (application),

4) Tingkat analisis (analysis),

5) Tingkat sintesis (synthesis),

6) Tingkat evaluasi (evaluation),

II. METODE

Berdasarkan rumusan masalah yang

telah diuraikan sebelumnya, peneliti

menggunakan pendekatan kuantitatif.

Teknik penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah teknik penelitian Pre-

Experimental Design. Desain penelitian

merupakan rancangan bagaimana

penelitian dilaksanakan. Desain penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini

adalah One Group Pretest – Posttest

Design. Dimana hanya ada satu kelas yang

akan diteliti dengan diawal pembelajaran

sebelum pemberian perlakuan sampel

diberipretest (test awal), kemudian

memberikan treatment (perlakuan),

kemudian diakhir pembelajaran sampel

diberi posttest (tes akhir) pada siswa.

Berikut merupakan rancangan desain

penelitian one group pretest – posttest

design.

Pretest Treatment Posttest

O1 X O2

(Sugiyono, 2016: 111)
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Keterangan :

O1 : Tes awal (pretest) sebelum perlakuan

diberikan

X : Perlakuan (treatment) terhadap

kelompok eksperimen yaitu dengan

menerapkan model pembelajaran

inkuiri

O2 : Tes akhir (posttest) sesudah perlakuan

diberikan

Tempat penelitian yang peneliti tuju

berada pada kelas VIII di SMPN 1

Kedungwaru Tahun Pelajaran 2017/2018.

Populasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah siswa SMP kelas VIII yang

terdiri dari kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C,

VIII-D, VIII-E, VIII-F, VIII-G, VIII-H dan

VIII-I di SMPN 1 Kedungwaru. Dan

berdasarkan rekomendasi guru matematika

sampel yang digunakan dalam penelitian

yaitu kelas VIII-C. Dalam penelitian ini

ditetapkan sampel sebanyak 38 siswa kelas

VII-C dari 348 siswa.

Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan cara

observasi, tes dan kursioner/angketa.

Instrumen pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah lembar observasi, soal

pretest dan posttest dan lembar

kursioner/angket respon siswa. Observasi

yang dilakukan di SMPN 1 Kedungwaru

yaitu dengan mengamati proses

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti

selama penerapan model pembelajaran

inkuiri. Dalam penelitian ini peneliti

memberikan tes pada awal pembelajaran

(pretest) dan akhir pembelajaran (posttest)

yang bertujuan untuk mengetahui hasil

belajar siswa terhadap pokok bahasan

teorema pythagoras yang diajarkan dengan

menerapkan model pembelajaran inkuiri.

Soal tes terdiri dari 7 soal dengan bobot

tiap soal disesuaikan dengan aspek

kognitif hasil belajar siswa dan indikator

pemahaman konsep siswa. Dalam

penelitian ini menggunakan lembar angket

respon siswa untuk mengetahui bagaimana

respon siswa selama dan setelah mengikuti

proses pembelajaran di kelas dengan

model pembelajaran inkuiri pada pokok

bahasan teorema pythagoras.

Dalam penelitian ini data yang

diperoleh dari tes akan diuji dengan

statistik parametris. Sehingga data setiap

variabel yang akan dianalisis harus

berdistribusi normal. Oleh karena itu

diperlukan uji normalitas. Uji normalitas

data dalam penelitian ini menggunakan

rumus Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro

Wilk dengan bantuan software SPSS Versi

22 for Windows 7. Keputusan pengujian

normalitas berdasarkan taraf signifikansi α

= 0,05 = 5%, jika signifikansi > 0,05,

maka H0 diterima. Sebaliknya jika

signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak
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Dalam penelitian ini pengujian

hipotesis dari data hasil pre-test dan post-

test menggunakan paired samples t-test.

Uji rumus paired samples t-test dengan

bantuan software SPSS Versi 22 for

Windows 7. Keputusan pengujian paired

samples t-test berdasarkan harga t tabel pada

tabel signifikan 5% jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t

tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya - t hitung

< -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0

ditolak. Pada kelas penelitian dengan

jumlah peserta 38 siswa dan harga t tabel

pada tabel signifikan 5% =  1,686 atau

harga -t tabel pada tabel signifikan 5% = -

1,686.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Pada pre-test diperoleh skor tertinggi

17 dan skor terendah 1. Sedangkan pada

post-test diperoleh skor tertinggi 27 dan

skor terendah 10. Dengan perhitungan

statistika diperoleh hasil rata-rata skor pre-

test sebesar 8,5, sedangkan hasil rata-rata

skor post-test sebesar 20,18. Untuk data

dan perhitungan lebih jelas dapat dilihat

pada Lampiran 3.7 untuk pre-test dan

Lampiran 3.8 untuk post-test.

Distribusi frekuensi skor pretest

akan disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Skor Pre-test

Interval Kelas Frekuensi
0 - 2 5
3 - 5 4
6 - 8 7
9 - 11 12

12 - 14 7
15 - 17 3
Jumlah 38

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui

bahwa siswa yang memperoleh nilai

terendah dalam rentang nilai antara 0

sampai 2 ada 5 siswa. Siswa yang

memperoleh nilai tertinggi dalam rentang

nilai antara 15 sampai 17 ada 3 siswa.

Sedangkan rentang nilai yang diperoleh

banyak siswa yaitu rentang nilai antara 9

sampai 11 ada 12 siswa. Rentang nilai

antaraa 0 sampai 2 mewakili siswa yang

berkemampuan pemahaman konsep

rendah, rentang nilai antara 9 sampai 11

mewakili siswa yang berkemampuan

pemahaman konsep cukup, sedangkan

rentang nilai antara 15 sampai 17 mewakili

siswa yang berkemampuan pemahaman

konsep tinggi.

Distribusi frekuensi skor post-test

akan disajikan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Post-test

Interval Kelas Frekuensi
10 - 12 5
13 - 15 4
16 - 18 7
19 - 21 12
22 - 24 7
25 - 27 3
Jumlah 38
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Berdasarkan tabel 4.2 diketahui

bahwa siswa yang memperoleh skor

terendah dalam rentang skor antara 10

sampai 12 ada 5 siswa. Siswa yang

memperoleh skor tertinggi dalam rentang

skor antara 25 sampai 27 ada 3 siswa.

Sedangkan rentang skor yang diperoleh

banyak siswa yaitu rentang skor antara 19

sampai 21 ada 12 siswa. Rentang skor

antaraa 10 sampai 12 mewakili siswa yang

berkemampuan pemahaman konsep

rendah, rentang skor antara 19 sampai 21

mewakili siswa yang berkemampuan

pemahaman konsep cukup, sedangkan

rentang skor antara 25 sampai 27 mewakili

siswa yang berkemampuan pemahaman

konsep tinggi.

Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian

ini menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov dan Shapiro Wilk dengan bantuan

software SPSS Versi 22 for Windows 7.

Keputusan pengujian normalitas

berdasarkan taraf signifikansi α = 0,05 =

5%, jika signifikansi > 0,05, maka H0

diterima. Sebaliknya jika signifikansi <

0,05, maka H0 ditolak. Perhitungan uji

normalitas diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas Soal Pre-test dan

Post-test

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Pretest ,129 38 ,114 ,961 38 ,198
Posttest ,097 38 ,200* ,944 38 ,057
*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan kolom uji Shapiro Wilk

menunjukkan nilai signifikan untuk soal

pre-test diperolah nilai sebesar 0,198 dan

soal post-test diperoleh nilai sebesar 0,057

yang mana nilai signifikan tersebut > 0,05,

maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Kesimpulannya data tersebut berdistribusi

normal.

Analisis Lembar Observasi

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan lembar observasi untuk

mengamati dan mencatat segala aktivitas

yang terjadi di dalam kelas selama proses

pembelajaran berlangsung. Berikut hasil

lembar observasi :
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Lembar Observasi

No Aspek yang dinilai Jumlah Nilai Kategori

1
Konsistensi kegiatan
pembelajaran dengan
kurikulum

6 3 Baik

2 Keterlaksanaan oleh guru 24 3,429 Sangat Baik
3 Keterlaksanaan oleh siswa 10 3,333 Sangat Baik
4 Interaksi siswa dan guru 16 4 Sangat Baik

5 Ketrampilan guru
mengajar 4 4 Sangat Baik

Total 60 3,158
Kategori keseluruhan

observasi Baik
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Berdasarkan tabel 4.14 diketahui

bahwa pada aspek yang masuk dalam

kategori baik yaitu aspek konsistensi

kegiatan pembelajaran dengan kurikulum

yang memperoleh nilai 3. Untuk aspek

yang masuk kategori sangat baik yaitu

aspek keterlaksanaan oleh guru

memperoleh nilai 3,429 aspek

keterlaksanaan oleh siswa memperoleh

nilai 3,333, aspek interaksi siswa dan guru

memperoleh nilai 4, dan aspek ketrampilan

guru mengajar memperoleh nilai 4.

Sedangkan untuk keseluruhan memperoleh

nilai 3,158 yang masuk dalam kategori

baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

kegiatan pembelajaran dengan model

pembelajaran inkuiri berjalan dengan baik.

Analisis Lembar Angket

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan lembar angket respon siswa

untuk mengetahui bagaimana respon siswa

selama dan setelah mengikuti proses

pembelajaran dengan model pembelajaran

inkuiri pada materi teorema pythagoras.

Subjek angket respon siswa adalah siswa

kelas VII-C SMPN 1 Kedungwaru yang

berjumlah 38 siswa. Perhitungan angket

respon siswa diperoleh hasil sebagai

berikut :

Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Angket Respon

Siswa

No Indikator Jumlah Nilai Kategori
1 Minat 438 3,074 Baik
2 Sikap 282 2,968 Baik
3 Keterampilan 557 2,932 Baik
4 Tingkat Pemahaman 872 3,060 Baik

Total 2149 3,016
Kategori keseluruhan

respon siswa Baik

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui

bahwa respon siswa pada indikator minat

memperoleh nilai 3,074 yang masuk dalam

kategori baik. Pada indikator sikap

memperoleh nilai 2,968 yang masuk dalam

kategori baik. Pada indikator keterampilan

memperoleh nilai 2,932 yang masuk dalam

kategori baik. Sedangkan untuk

keseluruhan respon siswa memperoleh

nilai 3,016 yang masuk dalam kategori

baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

model pembelajaran inkuiri mendapatkan

respon baik dari siswa dan model

pembelajaran inkuiri layak untuk

dipergunakan dalam pembelajaran untuk

kedepannya.

Pengujian Hipotesis

Uji Paired Samples T-Test

Setelah diketahui bahwa sampel

berasal dari populasi yang berdistribusi

normal, maka langkah selanjutnya akan

dilakukan uji hipotesis menggunakan

Paired Samples Test. Uji rumus Paired

Samples T-Test dengan bantuan software
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SPSS Versi 22 for Windows 7. Dalam

penelitian ini hasil uji Paired Samples Test

untuk menguji hipotesis pertama dan hasil

uji Paired Samples Statistics untuk

menguji hipotesis kedua. Keputusan

pengujian paired samples t-test

berdasarkan harga t tabel pada tabel

signifikan 5% jika -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel,

maka H0 diterima. Sebaliknya -t hitung < -t

tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak.

Pada kelas penelitian dengan jumlah

peserta 38 siswa dan harga t tabel pada tabel

signifikan 5% =  1,686 atau -1,686.

Perhitungan uji paired samples t-test diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 4.12 Hasil Uji Hipotesis 1

Paired Samples Test
Paired Differences

t df
Sig. (2-
tailed)Mean

Std.
Deviation

Std.
Error
Mean

95% Confidence Interval
of the Difference

Lower Upper
Pair 1 Pretest -

Posttest -11,71053 3,89669 ,63213 -12,99134 -10,42972 -18,526 37 ,000

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh hasil uji

hipotesis 1 paired samples test dengan

nilai –t hitung sebesar -18,526 yang mana

nilai -t hitung < t tabel -1,686. Karena -thitung

< -ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh penerapan model pembelajaran

inkuiri terhadap pemahaman konsep SMP

dalam pokok bahasan teorema Pythagoras

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis 2

Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1 Pretest 8,4737 38 4,20898 ,68279
Posttest 20,1842 38 4,27978 ,69427

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh

hasil uji hipotesis 2 paired samples

statistics rata-rata perolehan skor pre-test

adalah 8,4737 dan rata-rata perolehan skor

post-test adalah 20,1842, maka H0 ditolak

dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar

SMP dalam pokok bahasan teorema

Pythagoras.

Berdasarkan analisis statistik uji

paired samples t-test pada hipotesis 1 dan

hipotesis 2 dapat diambil keputusan bahwa

adanya perbedaan dan peningkatan setelah
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dilakukannya treatment. Dengan demikian

hipotesis penelitian yang berbunyi

“Adanya pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap pemahaman

dan hasil belajar siswa SMP kelas VIII

pada pokok bahasan teorema pythagoras”

dapat diterima.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

analisis data, maka peneliti dapat menarik

sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan model pembelajaran inkuiri

terhadap pemahaman konsep dan hasil

belajar siswa kelas VIII SMPN 1

Kedungwaru tahun ajaran 2017/2018

pada pokok bahasan teorema

pythagoras memperoleh nilai 3,158

yang masuk dalam kategori baik. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan

pembelajaran dengan model

pembelajaran inkuiri berjalan dengan

baik dan dilaksanakan sesuai dengan

langkah-langkah yaitu: melakukan

observasi, bertanya, mengajukan

dugaan/hipotesis, pengumpulan data

dan membuat kesimpulan.

2. Terdapat pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap

pemahaman konsep siswa kelas VIII

SMPN 1 Kedungwaru tahun ajaran

2017/2018 pada pokok bahasan teorema

pythagoras. Hal ini dapat dilihat dari

hasil yang diperoleh pada uji hipotesis 1

paired samples test adalah nilai –t hitung

sebesar -18,526 dan nilai -t tabel sebesar

-1,686. Karena -thitung < -ttabel maka H0

ditolak dan H1 diterima.

3. Terdapat pengaruh penerapan model

pembelajaran inkuiri terhadap hasil

belajar siswa kelas VIII SMPN 1

Kedungwaru tahun ajaran 2017/2018

pada pokok bahasan teorema

pythagoras. Hal ini dapat dilihat dari

hasil yang diperoleh pada uji hipotesis 2

paired samples statistics rata-rata

perolehan skor pre-test adalah 8,4737

dan rata-rata perolehan skor post-test

adalah 20,1842, maka H0 ditolak dan H1

diterima.

4. Respon siswa terhadap penerapan

model pembelajaran inkuiri terhadap

pemahaman konsep dan hasil belajar

siswa kelas VIII SMPN 1 Kedungwaru

tahun ajaran 2017/2018 pada pokok

bahasan teorema pythagoras

memperoleh nilai 3,016 yang masuk

dalam kategori baik. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa model

pembelajaran inkuiri mendapatkan

respon baik dari siswa.
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