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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Efektivitas Pembelajaran 

Efektif merupakan serapan dari istilah Inggris yaitu effective yang berarti 

ampuh, manjur, atau yang berhasil. Mukhtar dan Iskandar (2009: 169) 

berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan efektif apabila dapat mencapai 

tujuan objektif spesifiknya. Starawaji dalam Mawardi dan Puspasari (2011: 199) 

mengungkapkan efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu 

usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. 

Simbasalim dalam Mawardi dan Puspasari (2011: 199) menyatakan 

pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen 

berfungsi secara keseluruhan, peserta merasa senang, puas dengan hasil 

pembelajaran, membawa kesan, sarana/fasilitas memadai, materi dan metode 

affordable, guru profesional. Lebih lanjut Slameto (2012: 96) menyatakan 

“Pembelajaran dikatakan efektif jika mencapai sasaran dan tujuan serta banyak 

hal yang ‘didapat’ oleh siswa, bahkan gurupun pada setiap kegiatan pembelajaran 

mendapatkan ‘pengalaman baru’ sebagai hasil interaksi dua arah dengan 

siswanya”. 

Efektivitas pembelajaran dapat dicapai apabila semua unsur dan komponen 

yang terdapat pada sistem pembelajaran berfungsi sesuai dengan tujuan dan 

sasaran yang ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran efektif, Muijs 

(2008: 63) berpendapat bahwa sejumlah elemen harus ada agar pengajaran efektif, 

yaitu (1) Pelajaran secara keseluruhan perlu distrukturisasikan dengan baik, 

dimana tujuan-tujuan pelajaran itu diberikan dengan jelas, poin-poin kuncinya 

ditekankan, dan poin-poin utama dirangkum pada akhir pembelajaran. (2) Guru 

perlu mempresentasikan materi yang mereka ajarkan dalam bentuk langkah-

langkah kecil. Murid sepenuhnya menguasai langkah-langkah itu sebelum 

melangkah ke bagian berikutnya. 

Slameto (2012: 96) mengungkapkan, untuk mengetahui efektivitas 

pembelajaran di kelas, setiap akhir pembelajaran perlu dilakukan evaluasi baik 

7 

 



8 
 

latihan ataupun tes lisan, tertulis, maupun perilaku. Dalam penelitian ini, indikator 

efektivitas pembelajaran hanya ditinjau dari belajar siswa yang terlihat pada 

ketuntasan hasil belajar. 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

 Hasil belajar siswa pada dasarnya adalah perubahan tingkah laku (Sudjana, 

2010: 3). Sedangkan Jihad (2010: 15) berpendapat bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. Sejalan dengan hal tersebut, 

Hamalik (2011: 155) menyatakan bahwa hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

 Mawardi dan Puspasari (2011: 204) menyatakan hasil belajar merupakan 

pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap baik dilihat dari 

unsur segi kognitif, afektif, dan psikomotorik dari proses belajar yang dilakukan 

dalam waktu tertentu, yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan dengan cara 

latihan dan pengalaman belajar. Darmadi (2010: 175) juga menyatakan, hasil 

belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan, yang menjadi 

indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang bersangkutan. Howard 

Kingsley dalam Sudjana (2010: 22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, serta (c) sikap dan 

cita-cita. 

 Berdasar pendapat para ahli, maka dalam penelitian ini rumusan hasil 

belajar menggunakan teori Mawardi dan Puspasari (2011: 204) yang menyatakan 

bahwa hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap baik dilihat dari unsur segi kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dari proses belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu, yang dihasilkan dari 

usaha yang dilakukan dengan cara latihan dan pengalaman belajar. Dalam 

penelitian ini, ketuntasan hasil belajar hanya dilihat dari segi kognitif. Dalam segi 

kognitif berupa pengetahuan yaitu mencakup kemampuan ingatan tentang 

berbagai hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. 
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 Berdasar teori Taksonomi pendidikan Bloom dalam Sudjana (2010: 22-23) 

hasil belajar kognitif (intelektual) secara hierarkis terdiri dari enam aspek yaitu: 

1. Pengetahuan atau ingatan 

Mengacu pada kemampuan mengenal atau mengingat materi yang sudah 

dipelajari dari yang sederhana sampai pada teori-teori yang sukar. 

2. Pemahaman 

Mengacu pada kemampuan memahami makna materi. 

3. Aplikasi 

Mengacu pada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang 

sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut pada penggunaan 

aturan dan prinsip. 

4. Analisis 

Mengacu pada kemampuan menguraikan materi ke dalam komponen-

komponen atau faktor penyebab, dan mampu memahami hubungan diantara 

bagian yang satu dengan yang lainnya sehingga struktur dan aturannya dapat 

lebih dimengerti. 

5. Sintesis 

Mengacu pada kemampuan memadukan konsep atau komponen-komponen 

sehingga membentuk suatu pola struktur atau bentuk baru. 

6. Evaluasi 

Mengacu pada kemempuan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai 

materi untuk tujuan tertentu. 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto (2010: 54) 

dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Faktor yang terdapat pada diri siswa itu sendiri yang disebut faktor individu 

(intern), yang meliputi: (a) Faktor biologis, meliputi: kesehatan, gizi, 

pendengaran, dan penglihatan. Jika salah satu faktor biologis terganggu 

akan mempengaruhi hasil belajar. (b) Faktor psikologis, meliputi: 

intelegensi, minat dan motivasi, serta perhatian ingatan berpikir, c) Faktor 
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kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

Nampak dengan adanya lemah tubuh, lapar dan haus, serta mengantuk. 

Sedangkan kelelahan rohani tampak adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan. 

2. Faktor yang ada pada laur individu disebut dengan faktor ekstern, yang 

meliputi: (a) Faktor keluarga, keluarga adalah lembaga pendidikan yang 

pertama dan utama. Merupakan lembaga pendidikan dalam ukuran kecil 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar. (b) Faktor 

sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, siswa dengan siswa dan berdisiplin di sekolah. (c) Faktor masyarakat, 

meliputi bentuk kehidupan masyarakat sekitar dapat mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. Jika lingkungan siswa adalah lingkungan terpelajar maka 

siswa akan terpengaruh dan mendorong giat belajar. 

2.1.2 Metode Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

 Darmadi (2010: 42) berpendapat bahwa secara etimologi metode berasal 

dari bahasa Yunani yaitu Methodos, yang akar kata dari Metha dan Hodos. Metha 

berarti “melalui” dan Hodos berarti “jalan”, dengan demikian metode berarti cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

Sependapat dengan Sanjaya (2010: 127) yang menyatakan bahwa metode adalah 

cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, 

Sudjana (2010: 22) mengungkapkan metode pembelajaran adalah cara atau teknik 

yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran untuk mencapai tujuan. 

 Dari berbagai pendapat ahli, dapat diketahui bahwa metode pembelajaran 

banyak ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan guru. Berkaitan dengan hal 

tersebut, maka kompetensi guru sangat diperlukan dalam memilih metode yang 

efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Agar proses belajar 

mengajar berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran, sebaiknya 

guru menentukan metode yang akan digunakan sebelum proses belajar mengajar. 
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Pemilihan suatu metode selain disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, juga 

ditentukan oleh sifat materi yang akan menjadi objek pembelajaran. 

 Menurut Sanjaya (2010: 130) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan 

dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan yaitu: (1) tujuan 

yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut; (2) lingkungan dan 

media pembelajaran yang tersedia; (3) waktu yang akan dihabiskan dalam proses 

pembelajaran; (4) kebutuhan siswa, karena kebutuhan masing-masing tingkatan 

kelas dan tiap-tiap siswa berbeda satu sama lain; (5) kemampuan guru yang 

bersangkutan, karena sangat tidak sesuai jika seorang guru mengajarkan hal-hal 

yang diluar kemampuannya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka rumusan metode pembelajaran 

menggunakan teori Sudjana (2010: 22) mengungkapkan metode pembelajaran 

adalah cara atau teknik yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran untuk mencapai tujuan. 

2.1.2.2 Unsur-unsur Metode Pembelajaran 

Menurut Sagala (2006: 168-169) unsur-unsur dalam metode pembelajaran 

yaitu: (1) uraian yang akan dipelajari; (2) diskusi dan pertukaran pikiran; (3) 

kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat instruksional, laboratorium, dan lain-

lain; (4) kegiatan-kegiatan dalam lingkungan sekitar sekolah seperti kunjungan, 

kerja lapangan, eksplorasi, dan penelitian; (5) kegiatan-kegiatan dengan 

menggunakan sumber belajar seperti buku perpustakaan, alat audio visual, dan 

lain-lain; (6) kegiatan kreatif seperti drama, seni rupa, musik, pekerjaan tangan, 

dan lain-lain. 

2.1.2.3 Kriteria Pemilihan Metode Pembelajaran 

 Slameto (2010: 98) mengusulkan kriteria pemilihan metode pembelajaran 

antara lain: (1) Tujuan pengajaran, yaitu tingkah laku yang diharapkan dapat 

ditunjukkan siswa setelah proses belajar mengajar. (2) Materi pengajaran, yaitu 

bahan yang disajikan dalam pengajaran yang berupa fakta yang memerlukan 

metode yang berbeda dari metode yang dipakai untuk mengajarkan materi yang 

berupa konsep, prosedur, atau kaidah. (3) Besar kelas (jumlah kelas), yaitu 
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banyaknya siswa yang mengikuti pelajaran dalam kelas yang bersangkutan. (4) 

Kemampuan siswa, yaitu kemampuan siswa menangkap dan mengembangkan 

bahan pengajaran yang diajarkan. Hal ini banyak tergantung pada tingkat 

kematangan siswa baik mental, fisik, dan intelektualnya. (5) Kemampuan guru, 

yaitu kemampuan dalam menggunakan berbagai jenis metode pengajaran yang 

optimal. (6) Fasilitas yang tersedia, jumlah waktu yang direncanakan atau 

dialokasikan untuk menyajikan bahan pengajaran yang sudah ditentukan. Untuk 

materi yang banyak akan disajikan dalam waktu yang singkat memerlukan metode 

yang berbeda dengan bahan penyajian yang relatif sedikit tetapi waktu penyajian 

yang relatif cukup banyak. 

2.1.3 Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

2.1.3.1 Pengertian Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

 Hudojo dalam Aisyah, dkk. (2008: 5.3) menyatakan pemecahan masalah 

pada dasarnya adalah proses yang ditempuh seseorang untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah 

baginya. Pada dasarnya, masalah dalam matematika berbeda dengan soal 

matematika. Masalah matematika sudah pasti merupakan soal matematika, tetapi 

soal matematika belum tentu merupakan masalah matematika. 

 Sudirman dalam Arnaningrum (2012: 10) berpendapat bahwa metode 

pemecahan masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan 

masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam 

usaha pemecahan atau jawabannya oleh siswa. 

2.1.3.2 Ciri-ciri Problem Solving 

 Wina Sanjaya (2008: 114-115) menyatakan tiga ciri utama dari Problem 

Solving, yaitu: (1) Problem Solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, 

artinya dalam implementasi Problem Solving ada sejumlah kegiatan yang harus 

dilakukan siswa. Problem Solving tidak mengharapkan siswa hanya sekedar 

mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi 

melalui Problem Solving siswa berpikir aktif, berkomunikasi, mencari dan 

mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. (2) Aktivitas pembelajaran 
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diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem Solving menempatkan masalah 

sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak 

mungkin ada proses pembelajaran. (3) Pemecahan masalah dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan mengunakan 

metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini 

dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah 

dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses 

penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. 

2.1.3.3 Karakteristik Problem Solving 

 Tan dalam Rusman (2010: 73) mengungkapkan beberapa karakteristik 

pembelajaran Problem Solving yaitu: (1) Permasalahan menjadi starting point 

dalam belajar. (2) Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di 

dunia nyata yang tidak terstruktur. (3) Permasalahan membutuhkan perspektif 

ganda. (4) Permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap 

dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan 

bidang baru dalam belajar. (5) Belajar penghargaan diri menjadi hal yang utama. 

(6) Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi 

sumber informasi merupakan proses esensial dalam pembelajaran Problem 

Solving. (7) Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif. (8) 

Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya 

dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencapai solusi dari sebuah 

permasalahan. (9) Keterbukaan dalam proses Problem Solving meliputi sintesis 

dan integrasi dari sebuah proses belajar. (10) Problem Solving melibatkan evaluasi 

dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

2.1.3.4 Sintaks Pembelajaran Metode Problem Solving 

Langkah-langkah pembelajaran Problem Solving juga dikemukakan oleh 

Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2010: 75) sebagai berikut: 
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Tabel 1 
Langkah-langkah Pembelajaran Problem Solving menurut Ibrahim 

Fase Indikator Tingkah laku guru 

1 Orientasi siswa pada 

masalah. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, dan 

memotivasi siswa terlibat pada aktifitas 

pemecahan masalah. 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar. 

Membantu siswa untuk mengidentifikasi dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

3 Membimbing 

pengalaman individu/ 

kelompok. 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan dan membantu mereka untuk 

berbagai tugas dengan temannya. 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka 

dan proses yang mereka gunakan. 

Sudjana (2010: 85-86) menyatakan langkah-langkah pembelajaran metode 

pemecahan masalah, yaitu: 

1. Adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Masalah ini harus tumbuh 

dari siswa sesuai dengan taraf kemampuannya. 

2. Mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah tersebut. Misalnya, dengan jalan membaca buku-buku, meneliti, 

bertanya, berdiskusi, dan lain-lain. 



15 
 

3. Menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Dugaan jawaban 

itu tentu saja didasarkan kepada data yang telah diperoleh, pada langkah 

kedua di atas. 

4. Menguji kebenaran jawaban sementara tersebut. Dalam langkah ini 

siswa harus berusaha memecahkan masalah sehingga betul-betul cocok. 

Apakah sesuai dengan jawaban sementara atau sama sekali tidak sesuai. 

5. Menarik kesimpulan. Artinya siswa harus sampai kepada simpulan 

terakhir tentang jawaban dari masalah tadi. 

George Polya dalam Aisyah, dkk (2008: 5.20) mengusulkan empat tahap 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

Tabel 2 
Langkah-langkah Pembelajaran Pemecahan Masalah menurut Polya 

Tahap Kegiatan Uraian 

1 Memahami 

masalah 

Pada tahap ini kegiatan pemecahan masalah 

diarahkan untuk membantu siswa menetapkan 

apa yang diketahui pada permasalahan dan apa 

yang ditanyakan. Beberapa pertanyaan perlu 

dimunculkan kepada siswa untuk membantu 

dalam memahami masalah. 

2 Membuat rencana 

penyelesaian 

masalah 

Siswa diarahkan untuk dapat mengidentifikasi 

strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai 

untuk masalah. 

3 Melaksanakan 

penyelesaian soal 

Kemampuan siswa memahami substansi materi 

dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-

perhitungan matematika akan sangat membantu 

siswa untuk melaksanakan tahap ini. 

4 Memeriksa ulang 

jawaban yang 

diperoleh 

Langkah ini penting dilakukan untuk mengecek 

apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan 

ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan 

yang ditanya. 
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2.1.3.5 Tujuan Metode Problem Solving 

Penerapan suatu metode pembelajaran tentu memiliki tujuan, dimana tujuan 

tersebut menjadi hasil akhir yang diharapkan. Dalam hal ini tujuan penerapan 

metode pemecahan masalah adalah sebagai berikut: (1) Dapat membuat 

pendidikan di sekolah manjadi relevan dengan kehidupan, khususnya kehidupan 

sehari-hari. (2) Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat 

membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. 

(3) Merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan 

menyeluruh, karena dalam proses belajarnya banyak menyoroti permasalahan dari 

berbagai segi dalam rangka menemukan solusinya. 

2.1.3.6 Keunggulan dan Kelemahan Metode Problem Solving 

Menurut Hamruni (2012: 27) keunggulanan pembelajaran metode Problem 

Solving antara lain: (1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi 

pelajaran. (2) Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan bagi siswa. (3) Meningkatkan kreativitas pembelajaran 

siswa. (4) Membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk 

memahami masalah dalam kehidupan nyata. (5) Membantu siswa 

mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam 

pembelajaran yang mereka lakukan. (6) Mendorong siswa untuk melakukan 

evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. (7) 

Memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata pelajaran (matematika, IPA, 

sejarah, dan sebagainya), pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu 

yang harus yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari 

guru atau dari buku-buku saja. (8) Lebih menyenangkan dan disukai siswa. (9) 

Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis kemampuan mereka 

untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. (10) Memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia 

nyata. (11) Mengembangkan minat untuk terus-menerus belajar meskipun belajar 

pada pendidikan formal telah berakhir. 
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 Hamruni (2012: 28) juga menjelaskan kelemahan pembelajaran Problem 

Solving yaitu: (1) Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit bisa dipecahkan, maka mereka 

akan merasakan enggan untuk mencoba. (2) Keberhasilan pembelajaran melalui 

Problem Solving membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. (3) Tanpa 

pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang 

dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

2.1.4 Metode Inquiry (Inkuiri) 

2.1.4.1 Pengertian Metode Inkuiri 

 Trianto (2009: 77) menyatakan bahwa inkuiri berasal dari kata inquire yang 

berarti menanyakan, meminta keterangan, atau penyelidikan. Trianto (2009: 78) 

juga mendefinisikan inkuiri merupakan suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analisis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Berbeda dengan 

Roestiyah (2008: 75), yang berpendapat bahwa inkuiri merupakan suatu teknik 

atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengajar di depan kelas yang bertujuan 

agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti sendiri 

pemecahan suatu masalah yang diberikan guru. 

2.1.4.2 Ciri-ciri Metode Inkuiri 

Sanjaya (2008: 196) mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi ciri 

utama pembelajaran inkuiri. Pertama, pembelajaran inkuiri menekankan kepada 

aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya 

pendekatan inkuiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. dalam proses 

pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui 

penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri 

inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan 

siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang 

dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. 

Artinya dalam pendekatan inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber 
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belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas 

pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan 

siswa, sehingga kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya 

merupakan syarat utama dalam melakukan inkuiri. Ketiga, tujuan dari penggunaan 

metode pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan intelektual 

sebagai bagian dari proses mental, akibatnya dalam pembelajaran inkuiri siswa 

tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka 

dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. 

Proses belajar mengajar menggunakan metode inkuiri menurut Kulsan dan 

Stone dalam Amri dkk (2010: 104) ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

menggunakan keterampilan proses, (2) jawaban yang dicari tidak diketahui 

terlebih dahulu, (3) siswa berhasrat untuk menemukan pemecahan masalah, (4) 

suatu masalah ditemukan dengan pemecahan siswa sendiri, (5) hipotesis 

dirumuskan oleh siswa untuk membimbing percobaan atau eksperimen, (6) cara 

siswa mengusulkan cara-cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data 

mengadakan pengamatan, membaca/menggunakan sumber lain, (7) siswa 

melakukan penelitian secara individu/kelompok untuk mengumpukan data yang 

diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut, (6) siswa mengolah data sehingga 

mereka sampai pada kesimpulan. 

Sedangkan Amri dkk (2010: 105) menjelaskan bahwa inkuiri didukung 

empat karakteristik utama siswa, yaitu: (1) secara intensif siswa selalu ingin tahu, 

(2) di dalam percakapan siswa selalu ingin bicara dan mengomunikasikan idenya, 

(3) dalam membangun (mengkonstruksi) siswa selalu ingin membuat sesuatu, 

siswa selalu mengekspresikan seni. 

2.1.4.3 Sintaks Metode Inkuiri 

Sa’ud (2008: 170) juga mengungkapkan sistematika inkuiri yang meliputi: 

(1) merumuskan masalah, (2) mengajukan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) 

menguji hipotesis, (5) membuat kesimpulan. Masitoh (2010) mengungkapkan 

langkah-langkah inkuiri, yaitu: (1) memperkenalkan masalah, (2) menumpulkan 

data, (3) menganalisa data, (4) membuat hipotesa, (5) menguji hipotesa, (6) 
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membuat kesimpulan. Pada prinsipnya metode inkuiri dapat dicapai melalui 

langkah-langkah pembelajaran yang sesuai. Menurut Eggen dan Kauchack dalam 

Amri (2010: 95) metode inkuiri dapat ditempuh dengan menerapkan lima langkah 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu: (1) merumuskan pertanyaan atau 

permasalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan data, (4) menguji 

hipotesis, (5) membuat kesimpulan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

inkuiri memiliki beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Orientasi 

Pada tahap ini guru mengkondisikan kelasnya agar siap dalam menerima 

materi pembelajaran. Guru menjelaskan materi, tujuan, hasil belajar yang 

diharapkan dan kegiatan yang akan dilakukan saat menggunakan metode 

inkuiri serta memberikan motivasi pada siswa untuk dapat besemangat dan 

dapat melakukan kegiatan dengan baik. 

b. Merumuskan masalah 

Dalam perumusan masalah siswa diarahkan untuk dapat mengerjakan teka-

teki dalam materi pembelajaran yang sedang disajikan. Dalam proses 

pencarian jawaban merupakan hal yang terpenting, karena siswa 

menggunakan pemikiran yang ilmiah dalam menemukan jawabannya. Hal ini 

tentu sangat bagus untuk perkembangan intelektual siswa. 

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang ditemukan siswa saat kegiatan 

perumusan masalah. Hipotesis yang sudah ada kemudian diuji melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh semua siswa yang sebelumnya 

sudah dipancing oleh guru. Selanjutnya yang dilakukan oleh siswa adalah 

menebak kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan yang dikaji. 

d. Mengumpulkan data 

Siswa setelah melakukan perumusan hipotesa membuat catatan tentang data-

data yang didapat dalam suatu permasalahan, selanjutnya data tersebut 

dikumpulkan untuk digunakan dalam menguji hipotesis. Siswa akan lebih 

terasah intelektualnya pada tahap ini, karena pengumpulan data 
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membutuhkan kejelian dalam membaca perubahan-perubahan yang ada 

setelah hipotesa dirumuskan sehingga siswa akan lebih maksimal dalam 

menggunakan kemampuan berpikirnya. 

e. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses penentuan jawaban setelah data-data 

dikumpulkan. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data-data yang sesuai dan 

tidak berdasarkan opini dari penguji. Hipotesis harus dapat dipertanggung 

jawabkan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

f. Membuat kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan data temuan yang 

telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Dalam menyusun 

kesimpulan yang akurat hendaknya guru mampu menunjukkan pada siswa 

data mana yang relevan. 

2.1.4.4 Keunggulan dan Kelemahan Metode Inkuiri 

Sebagaimana dengan metode pembelajaran yang lain, dalam metode inkuiri 

juga terdapat keunggulan dan kelemahannya dalam pembelajaran. Keunggulan 

metode inkuiri dikemukakan Hardini dan Puspitasari (2012: 33) yaitu: (1) 

Merupakan metode pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran lebih 

bermakna. (2) Dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 

belajar mereka. (3) Metode pembelajaran inkuiri sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman. (4) Metode pembelajaran ini dapat 

melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, artinya 

siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa 

yang lemah dalam belajar. 

Selain keunggulan di atas, metode inkuiri juga terdapat beberapa kelemahan 

antara lain, (1) Menggunakan metode inkuiri sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa. (2) Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh 

karena terbentur kebiasaan siswa belajar. (3) Terkadang dalam implementasinya 
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memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan 

waktu yang telah ditentukan. (4) Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan 

oleh kemampuan siswa mengenai materi pelajaran, maka metode pembelajaran ini 

sulit diimplementasikan oleh setiap guru. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Arnaningrum (2012) dalam penelitiannya berjudul “Perbedaan Efektivitas 

Metode Eksperimen dengan Metode Pemecahan Masalah dalam Pencapaian Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas V SDN Kutowinangun 04 dan SDN Kumpulrejo 

02 Tahun Pelajaran 2011/2012” menyimpulkan bahwa ada perbedaan efektivitas 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pemecahan masalah 

matematika terhadap hasil belajar matematika siswa pokok pecahan kelas V 

semester II SD N Kumpulrejo 02 tahun pelajaran 2011/2012 daripada 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode eksperimen kelas V 

semester II SD N Kutowinangun 04 tahun pelajaran 2011/2012. Dengan tingkat 

signifikansi 0,004 < 0,005 pada uji T. Karena tingkat signifikansi 0,004 < 0,005, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak berarti ada perbedaan hasil belajar dari kedua 

kelas tersebut. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa ada perbedaan nilai 

rata-rata pembelajaran yang menggunakan metode pemecahan masalah 

matematika lebih baik dari pada yang menggunakan metode eksperimen. 

Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan nilai matematika kelas V semester II SDN 

Kutowinangun 04 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan metode eksperimen 

memiliki nilai rata-rata 84,3, lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai 

matematika kelas V semester II SD N Kumpulrejo 02 sebagai kelas eksperimen 

dengan menggunakan metode pemecahan masalah memiliki nilai rata-rata 91,24. 

 Ismi Wibowo (2012) dalam penelitiannya berjudul “Upaya Meningkatkan 

Keaktifan dan Hasil Belajar Melalui Metode Pemecahan Masalah Tentang Soal 

Cerita pada Pengerjaan Operasi Hitung Campuran pada Siswa Kelas III SDN I 

Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2011/2012” 

mengambil simpulan pembelajaran matematika dengan metode pemecahan 

masalah dapat meningkatkan hasil belajar matematika di kelas III SDN 1 
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Kapencar Kec. Kertek Kab. Wonosobo yang ditunjukkan peningkatan nilai rata-

rata pada setiap siklusnya. Untuk siklus 1 sebesar 64 dengan ketuntasan belajar 

50% dan untuk siklus II rata-rata diperoleh nilai 79 dengan ketuntasan mencapai 

97% dan mengalami peningkatan hasil belajar siswa 37. 

 Kajian secara empiris juga ditunjukkan pada penggunaan metode Inkuiri. 

Ibrahim (2013: 38) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Inkuiri dengan Media Papan 

Petualangan” menyatakan hasil belajar siswa melalui model inkuiri dengan media 

papan petualangan mengalami peningkatan. Hal tersebut diindikasikan dari 

perolehan rata-rata hasil belajar dari prasiklus sebesar 66 dengan ketuntasan 

klasikal hanya tujuh siswa (38,89%), pada siklus I rata-ratanya menjadi 10 siswa 

(55,56%). Rata-rata hasil belajar siklus II meningkat, yaitu menjadi 76,66 dengan 

ketuntasan belajar sebesar 72,22% (13 siswa). Pada siklus III, rata-rata hasil 

belajar klasikal naik menjadi 77,5 dengan ketuntasan sebanyak 14 siswa 

(77,78%). Ini berarti diakhir siklus III sudah menunjukkan tercapainya ketuntasan 

belajar klasikal sesuai standar indikator keberhasilan. 

 Ismayati (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Metode 

Inkuiry untuk meningkatkan prestasi Belajar IPA Siswa Kelas V Semester II pada 

pokok bahasan Magnet SDN Clumprit 1 Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Malang” menunjukkan adanya peningkatan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

skor yang diperoleh 15 siswa dalam kelas tersebut mengalami peningkatan dengan 

hasil akhir pada siklus I dan II adalah 87% dan 95%. Kemampuan IPA dalam 

pembelajaran siswa dengan metode inkuiry dari siklus I dan II menunjukkan hasil 

yaitu untuk merumuskan masalah dari 81,6 menjadi 90, merumuskan hipotesis 

dari 66,6 menjadi 76, mengumpulkan bukti dari 83,3 menjadi 86, menguji 

hipotesa dari 80 menjadi 85, menyimpulkan dari 81,6 menjadi 83. Untuk 

ketuntasan kelas secara keseluruhan pada kemampuan siswa terhadap metode 

inkuiry dari siklus I dan II mengalami peningaktan yaitu 78,5 menjadi 84,33%. 

 Sigit Wibowo (2013) dalam penelitiannya berjudul “Upaya Meningkatan 

Hasil Belajar Matematika dengan Penerapan Pendekatan Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) Komponen Inkuiri Siswa Kelas IV SD Negeri 
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Wonotunggal 03 Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang” mengambil 

simpulan dapat meningkatkan hasil belajar Matematika, hal ini ditunjukkan pada 

hasil belajar matematika siswa tentang operasi hitung bilangan, setelah 

menggunakan pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

komponen inkuiri. Hal ini nampak pada perbandingan nilai rata-rata yakni pada 

kondisi prasiklus sebesar 74,80%, pada siklus I naik menjadi 80 dan pada siklus II 

naik menjadi 83,60. Adapun peningkatan prestasi hasil belajar klasikal pada 

kondisi prasiklus 60%, siklus I naik menjadi 72% dan pada siklus II naik menjadi 

84%. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan penyajian deskripsi teoretis dan empiris dapat disusun suatu 

kerangka berpikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka 

berpikir disusun berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian demi 

mengetahui efektivitas pembelajaran matematika dengan penerapan metode 

Pemecahan Masalah dan metode Inkuiri terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SDN 

Kalongan 02, 04 Kecamatan Ungaran Timur. 

Proses belajar mengajar memiliki peran penting dalam pencapaian hasil 

belajar. Keberhasilan proses belajar mengajar dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa. Guru mempunyai peran utama sebagai penyelenggara pembelajaran, karena 

pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan untuk membelajarkan siswa. Salah 

satu cara yang dapat digunakan guru untuk membelajarkan siswanya adalah 

dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat. Metode belajar yang tepat 

dapat membangkitkan minat siswa pada pelajaran dan pemahaman siswa pada 

mata pelajaran Matematika. Dengan metode belajar yang tepat dalam proses 

kegiatan belajar mengajar, maka keberhasilan dalam belajar dapat tercapai. 

Pembelajaran dikatakan efektif manakala terjadi peningkatan hasil belajar 

matematika. Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan, disajikan 

pada Gambar 1 berikut: 
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Pembelajaran matematika didominasi penggunaan metode ceramah 

(berpusat pada guru)  

Pembelajaran matematika kurang menarik dan membosankan 

Hasil belajar siswa rendah 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Penggunaan metode pembelajaran 

inquiry (inkuiri) 

Penggunaan metode pembelajaran 

pemecahan masalah 

Keunggulan: 
1. Siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. 
2. Siswa  menemukan  konsep  

sendiri sehingga  pembelajaran  
lebih bermakna  dan  terserap  
ke  dalam long term memory 
siswa  

3. Dapat melayani kebutuhan 
siswa yang memiliki 
kemampuan di atas rata-rata. 

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

Kelemahan: 
1. Sulit mengontrol kegiatan dan 

keberhasilan siswa. 
2. Sulit dalam merencanakan 

pembelajaran oleh karena 
terbentur kebiasaan siswa 
belajar. 

Keunggulan: 
1. Cukup bagus untuk memahami 

isi pelajaran. 
2. Menantang kemampuan siswa 

serta memberikan kepuasan 
untuk menemukan pengetahuan 
bagi siswa. 

3. Meningkatkan kreativitas 
pembelajaran siswa. 

4. Mengembangkan kemampuan 
siswa untuk berpikir kritis.  

Kelemahan: 
1. Manakala siswa tidak memiliki 

minat maka mereka akan 
merasakan enggan untuk 
mencoba. 

2. Keberhasilan pembelajaran 
melalui Problem Solving 
membutuhkan cukup waktu 
untuk persiapan.  

Hasil belajar Hasil belajar 

Dibandingkan 

Pembuktian hipotesis 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasar kerangka berpikir maka dirumuskan suatu hipotesis. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan efektivitas penggunaan metode Pemecahan 

Masalah dan metode Inkuiry (Inkuiri) pada pembelajaran Matematika siswa 

kelas 4 SDN Kalongan 02, 04 Kecamatan Ungaran Timur. 

Ha : Terdapat perbedaan efektivitas penggunaan metode Pemecahan Masalah 

dan metode Inkuiry (Inkuiri) pada pembelajaran Matematika siswa kelas 4 

SDN Kalongan 02, 04 Kecamatan Ungaran Timur. 




