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ABSTRAK 

Masalah dalam penelit ian ini apakah Apakah dengan Penggunaan pembelajaran model Inquiry 

Based Learning (IBL) dapat meningkatkan hasil belajar pada Nilai opt imum dengan garis selidik 

serta, Sejauh manakah pengaruh Penggunaan Pembelajaran model  Inquiry Based Learning (IBL)  

dapat meningkatkan hasil belajar pada Nilai optimum dengan garis selidik di Kelas XI MIPA-2 SMA 

Negeri 2 Pematangsiantar TP.2020/2021? Tujuan penelit ian tindak sekolah ini adalah Untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI MIPA-2 materi pelajaran N ila i optimum dengan garis 

selid ik sehingga diharapkan guru mampu penerapan pembelajaran model Inquiry Based Learning 

(IBL). Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman guru dalam menerapkan berbagai model 

dan pendekatan kegiatan belajar mengajar di kelas XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 Pematangsiantar  

T.P 2020/2021.” Subjek penelitian PTK ini adalah guru mata pelajaran matematika objek dalam 

penelit ian in i adalah siswa XI XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 Pematangsiantar yang berjumlah 36 

orang terdiri dari 22 perempuan dan 14 orang laki-laki penelitian kelas ini d iambil berdasarkan hasil 

observasi terhadap kelas yang akan diteliti. Sebelum dilakukan t indakan, nilai rata-rata hasil belajar  

siswa 72,81 dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 26 orang dan belum tuntas sebanyak 10 

orang. Pada siklus I  nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 8.91% dari n ila i awal menjadi 

72,81 dengan jumlah siswa yang tuntas 27 orang (84%) dan yang belum tuntas 5 orang (16%). 

Pada siklus II siswa yang tuntas 31 orang  (97%) sedangkan yang belum tuntas 1  orang (3%) 

dengan nilai rata-rata 87.58. Jadi selisih peningkatan nila i rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II  

sebesar 5.43%. Dengan demikian dapat diketahui persentase ketuntasan klasikal menunjukkan 

ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi  Garis dan sudut pada kelas XI MIPA-2 di SMA 

Negeri 2 Pematangsiantar dengan penerapan model IBL.Hal ini berarti pembelajaran dengan 

menerapkan model Inquiry based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok  

bahasan N ila i opt imum dengan garis selidik pada siswa Kelas XI XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 

Pematangsiantar Kec. Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Tahun 

Pembelajaran 2020/2021. 

Kata Kunci: Hasil belajar, Problem Based Learning 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu Strategi pembelajaran aktif yang relevan untuk dilaksanakan dalam 

pembelajaran matematika secara interaktif artinya adalah adalah Strategi pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran model Inquiry based learning siswa lebih dilibatkan 

dalam pembelajaran dengan cara  melaksanakan pembelajaran di kelas dengan 

memperagakan materi pembelajaran didepan kelas sehingga pemahaman siswa dapat 

meningkat tentang materi yang diajarkan.  
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Secara garis besar tujuan pembelajaran ada tiga aspek sasaran pembelajaran yaitu 

penguasaan konsep, pengembangan keterampilan proses/kinerja siswa, dan penanaman 

sikap ilmiah. Oleh karennya agar informasi tentang hasil belajar siswa dapat mengungkap 

secara menyeluruh, maka perlu melakukan pengukuran terhadap ketiga aspek tersebut di 

atas. Tiga target pembelajaran dalam pendidikan menuntut konsekuensi terhadap strategi 

pembelajaran, metode dan alat ukur yang digunakan prasarana dan lingkungan sedangkan 

dari diri siswa diperlukan kesiapan, sikap, minat dan inteligensi. 

Mutu pendidikan dan kualitas siswa dapat ditingkatkan apabila tenaga pengajar 

bekerja secara profesional yang ditandai dengan pemahaman metode dan dan model-model 

dalam pembelajaran. Kurangnya kemampuan guru dalam menguasai pendekatan cara 

mengajar akan menyebabkan siswa kurang berprestasi seperti halnya yang terjadi pada  SMA 

Negeri 2 Pematangsiantar prestasi belajar siswa relatif rendah khususnya dalam bidang studi 

matematika. 

Hasil belajar materi Garis dan sudut Tahun Ajaran 2020/2021 dan tahun sebelumnya 

masih rendah secara klasikal, siswa mencapai nilai tuntas dari standar KKM, hanya mencapai 

75% dari jumlah siswa dan 25% lagi harus dilakukan remedial untuk dapat tuntas, salah 

satu hal yang memprihatinkan masih terapat siswa yang hanya mencapai nilai 65 pada saat 

ulangan akhir berdasarkan fenomena ini sangat diharapkan guru melakukan perbaikan 

meningkatkan hasil prestasi belajar siswa.  

Dengan menggunakan pembelajaran model ini siswa lebih mudah memahami 

pelajaran. Sehingga akan dapat memacu peningkatan hasil belajar siswa. Untuk mengetahui 

hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR POKOK BAHASAN NILAI OPTIMUM DENGAN GARIS SELIDIK MELALUI PENERAPAN 

MODEL INQUIRY BASED LEARNING (IBL) DI KELAS XI MIPA-2 SMA NEGERI 2 

PEMATANGSIANTAR TAHUN PEMBELAJARAN 2020/2021.” 

KAJIAN TEORITIS 

Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk 

mencapai suatu perubahan dalam berfikir dan berperilaku dengan terjadinya interaksi yang 

baik. Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari interaksi kepada sesama 

ataupun dengan lingkungan.  Interaksi dalam belajar lazimnya berlangsung secara sengaja. 

Dengan demikian belajar dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri individu 

kearah tindakan yang bersifat positif. Perubahan yang diperoleh sebagai hasil dari proses 

belajar berupa penilaian dari tindakan berupa angka. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa itu sendiri da n kualitas 

pengajaranya. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh 

guru. Artinya kemampuan tranformasi guru di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap 

(afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik). Menurut Hamalik (2001:159 ) bahwa “Hasil 

belajar menunjukkan kepada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar itu merupakan 

indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa”.  

Menurut Nasution (2006:36) “Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar mengajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan guru”.  

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:36) “Hasil belajar adalah hasil yang 
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ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan nilai tes 

yang diberikan guru”. Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima perlakuan dari pengajar 

(guru), seperti yang dikemukakan oleh Sudjana.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

“Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam 

diri siswa dan faktor dari luar diri siswa “(Sudjana, 1989:39). Dari pendapat ini faktor yang 

dimaksud adalah “ Faktor dalam diri siswa perubahan kemampuan yang dimilikinya” seperti 

yang dikemukakan oleh Clark (1981: 21) menyatakan bahwa “Hasil belajar siswa disekolah 

70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan”. Demikian 

juga “Faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas  

pembelajaran” (Sudjana, 2002:39). Lingkungan sosial anak sangat berpengaruh kedalam 

pola prilakunya sehari-hari. Lingkungan yang kondusif dan mendukung pendidikan sangat 

berguna bagi meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar  

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kamampuan siswa dan kualitas pengajaran. 

Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang di miliki oleh guru. Artinya 

kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif) dan 

bidang perilaku (psikomotorik). 

 Tujuan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru baik  di rumah, sekolah atau 

belajar dimanapun adalah agar dapat memperoleh hasil belajar yang dianggap baik yaitu 

yang telah memenuhi standar hasil belajar yang telah ditetapkan atau melebihinya sehingga 

dapat digolongkan menjadi hasil belajar yang baik. Pengertian Hasil Belajar Siswa  Belajar 

dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan. Belajar merujuk pada apa 

yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek dalam belajar. Sedangkan mengajar 

merujuk pada apa yang seharusnya dilakukan seseorang guru sebagai seorang pengajar.  

Pengertian Pembelajaran model Inquiry Based Learning (IBL) 

Inquiry Based Learning (IBL) Kata “Inquiry” berasal dari bahasa inggris yang berarti 

mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan (Echols dan 

Hassan Shadily, 2003: 323). Sedangkan menurut Gulo (2005:84) inkuiri berarti pertanyaan 

atau pemeriksaan, penyelidikan. Sumantri (1999:164), menyatakan bahwa metode inquiry 

adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. 

Metode inquiry berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, 

dan menempatkan siswa dalam suatu peran yang menuntut inisiatif besar dalam 

menemukan hal-hal penting untuk dirinya sendiri. Menurut Carin and sund dalam Ahmadi 

(2005:108), metode inquiry didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

masalah secara sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuan mereka dengan rasa percaya diri. Trowbridge & Bybee (1986) 

mengemukakan “Inquiry is the process of defining and investigating problems, formulating 

hypotheses, designing experiments, gathering data, and drawing conculations about 

problems”.  

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/03/pengertian-definisi-hasil-belajar.html
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METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Pematangsiantar kelas XI MIPA-2 yang 

terletak di Jl. Patuan Anggi No.08, Sukamakmur, Kel.Suka Dame Kec. Siantar Utara, Kota 

Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Tahun Pembelajaran 2020/2021. Pelaksanaannya 

pada semester I waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan (mulai kegiatan persiapan 

sampai pelaksanaan penelitian) yakni dimulai bulan September sampai November Tahun 

2020. 

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas maka penelitian ini 

memiliki beberapa tahapan pelaksanaan tindakan berupa siklus-siklus yaitu perencanaan 

tindakan observasi dan refleksi. Prosedur dalam penelitian ini direncanakan dua siklus. 

Adapun tahapannya adalah: 

Hasil dari tes yang diberikan, digunakan sebagai dasar pengembangan kesimpulan. 

Apakah kegiatan yang dilakukan telah berhasil. Jika pada siklus II ini masih banyak siswa 

yang mengalami kesulitan belajar dan kesalahan menyelesaikan soal, maka akan 

direncanakan siklus selanjutnya. Jika memenuhi indikator keberhasilan, tidak perlu 

dilanjutkan kesiklus berikutnya. 

Menurut Arikunto (2008:16) mengemukakan secara garis besar terhadap empat 

tahap yang dilalui dalam melaksanakan penelitian tindak kelas, yaitu:  

1. Perencanaan,  

2. Pelaksanaan,  

3. Pengamatan,  

4. Refleksi 

HASIL PENELLITIAN PENELITIAN  

Hasil Penelitian 

Kemampuan Awal Siswa 

Sebelum perencanaan tindakan siklus I dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pre tes 

yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta untuk mengetahui 

gambaran sejauh mana kemampuan siswa mengenai materi serta kesulitan-kesulitan yang 

dialami Dari tes awal yang dilakukan diperoleh tingkat ketuntasan yang dapat dilihat pada  

Tabel 1:  

Tabel 1.1 Hasil Perolehan Nilai Pada Saat Tes Awal 

 
Kondisi Responden  

Nilai 
Keterangan 

Belum Tuntas Tuntas 

Jumlah 2621 10 26 
Rata-rata 72.81   

% Tuntas   72% 

% Belum Tuntas   28%  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa 72.81, 

dengan jumlah siswa tuntas sebanyak 26 orang (72%) dan belum tuntas sebanyak 10 

orang (28%).  
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Hal ini menunjukkan tingkat ketuntasan belajar secara klasikal masih rendah, maka 

selanjutnya dilakukan perbaikan dengan penerapan model Inquiry based learning untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Nilai optimum dengan garis selidik pada kelas 

XI XI MIPA-2 SMA Negeri 2 Pematangsiantar. 

Siklus I 

Selanjutnya dibagikan LKS yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan materi 

dan metode pembelajaran. Di akhir pertemuan siklus I, peneliti memberikan tes hasil belajar 

sebagai bahan evaluasi terhadap hasil belajar siswa pada tabel berikut  

Tabel 2. Hasil Perolehan Nilai Pada Saat Siklus I 

Kondisi Responden Nilai 
Keterangan 

Belum Tuntas Tuntas 

Jumlah 
2615 6 30 

Rata-rata 
81.72   

% Tuntas 
  84% 

% Belum Tuntas 
 16%  

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 8.66% 

dibandingkan dari nilai tes awal 72, 81. Pada siklus I rata-rata nilai siswa menjadi 81.47, 

dengan jumlah siswa yang tuntas 39 orang (86%) dan yang belum tuntas 6 orang (14%).  

Siklus I menunjukkan peningkatan nilai secara klasikal, dengan nilai rata-rata 81, 72. 

Siswa yang tuntas sebanyak 36 orang, artinya Persentase Ketuntasan Klasikal (PKK) = 

%.84%100
36

30
=x

serta siswa yang belum tuntas sebanyak 5 orang dengan PKK 

=
%16%100

36

6
=x

. Ini menunjukkan adanya selisih persentase ketuntasan klasikal antara 

tes awal dengan tes siklus I sebesar 81, 72%. Namun demikian tingkat Ketuntasan belajar 

secara klasikal belum mencapai tingkat pencapaian yang diharapkan, untuk itu perlu 

dilakukan pembelajaran kembali dengan memperbaiki langkah-langkah yang dianggap 

belum efektif. 

Sesuai dengan data observasi aktivitas siswa di atas maka persentase aktivitas siswa 

selama Proses Belajar Mengajar dengan kategori penilaian ”cukup”. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa selama proses belajar mengajar berlangsung, 79,16% aktivitas siswa 

sudah berjalan dengan baik  sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu 

dilakukan beberapa perbaikan pada bagian-bagian yang dianggap belum cukup baik. 

Siklus II 

Peneliti kembali melaksanakan pembelajaran dengan penerapan model Inquiry 

based learning dengan harapan akan diperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada materi 

pelajaran Garis dan sudut pada kelas XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 Pematangsiantar. Tindakan 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan siklus II terdapat beberapa perbedaan dengan siklus I, seperti 

pelaksanaan Inquiry based learning yang lebih baik, dan pembagian kelompok yang 
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langsung dilakukan oleh peneliti. Untuk memaksimalkan hasil belajar siswa, peneliti 

mengajak satu kelompok untuk menInquiry based learning kan materi  yang telah 

dipersiapkan untuk disajikan. 

Tabel 5 Hasil Perolehan Nilai Pada Saat Siklus II 

Kondisi Responden Nilai 
Keterangan 

Belum Tuntas Tuntas 
Jumlah 

3128 1 35 
Rata-rata 

86.90   
% Tuntas 

  97% 
% Belum Tuntas  

 3%  
 

Dari tabel di atas diketahui bahwa siswa yang tuntas 35 orang (97%) sedangkan 

yang belum tuntas 1 orang (3%) dengan nilai rata-rata 86,90. Jadi selisih peningkatan nilai 

rata-rata siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 5.86%. 

Dari data siklus II di atas terdapat peningkatan nilai secara klasikal, yaitu Nilai rata-

rata belajar siswa 86.90 Siswa yang telah tuntas 35 orang dan yang belum tuntas 1 orang. 

Dengan demikian dapat diketahui persentase ketuntasan klasikal yang belum tuntas. Hal ini 

menunjukkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada materi Garis dan sudut pada kelas XI 

MIPA-2 SMA Negeri 2 Pematangsiantar dengan penerapan model IBL. 

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase hasil pengamatan sebagai dan kategori 

penilaian adalah baik. Dengan demikian peneliti sudah melakukan 89,58% dari seluruh 

indikator. 

Pembahasan 

Pembelajaran dengan menerapkan model Inquiry based learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok bahasan Nilai 

optimum dengan garis selidik pada kelas XI XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 Pematangsiantar. 

Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 72.81 dengan jumlah siswa 

yang tuntas sebanyak 23 orang dan belum tuntas sebanyak 9 orang. 

Perbandingan observasi guru dalam mengajar pada siklus I mendapatkan 70, 83% 

dengan kategori penilaian cukup dan siklus II mendapatkan 89, 58% dengan kategori 

penilaian baik. Maka dapat kita lihat selisih penilaian hasil observasi guru dalam mengajar 

pada siklus I dan siklus II sebesar 19, 75%. 

Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 72,81 dengan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 26 orang dan belum tuntas sebanyak 10 orang. 

Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 8.91% dari nilai awal 

menjadi 72,81 dengan jumlah siswa yang tuntas 27 orang (84%) dan yang belum tuntas 5 

orang (16%). Pada siklus II siswa yang tuntas 31 orang (97%) sedangkan yang belum 

tuntas 1 orang (3%) dengan nilai rata-rata 87.58. Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata 

siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 5.43%. Hal ini berarti pembelajaran dengan 

menerapkan model Inquiry based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan Nilai optimum dengan garis selidik pada siswa Kelas XI XI MIPA-2 di SMA 
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Negeri 2 Pematangsiantar  Kec. Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara 

Tahun Pembelajaran 2020/2021. 

SIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan  

Sebelum dilakukan tindakan, nilai rata-rata hasil belajar siswa 72,81 dengan jumlah 

siswa yang tuntas sebanyak 26 orang dan belum tuntas sebanyak 10 orang. 

Pada siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat 8.91% dari nilai awal 

menjadi 72,81 dengan jumlah siswa yang tuntas 27 orang (84%) dan yang belum tuntas 5 

orang (16%). Pada siklus II siswa yang tuntas 31 orang (97%) sedangkan yang belum 

tuntas 1 orang (3%) dengan nilai rata-rata 87.58. Jadi selisih peningkatan nilai rata-rata 

siswa pada siklus I dan siklus II sebesar 5.43%.  

Hal ini berarti pembelajaran dengan menerapkan model Inquiry based learning 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan Nilai optimum dengan garis 

selidik pada siswa Kelas XI XI MIPA-2 di SMA Negeri 2 Pematangsiantar Kec. Siantar 

Marihat, Kota Pematangsiantar Prov. Sumatera Utara Tahun Pembelajaran 2020/2021. 

Saran  

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru dapat menggunakan media dan metode pembelajaran yang 

bervariasi sehingga Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan dapat 

terwujud. 

2. Kepala sekolah hendaknya menghimbau dan memberikan kesempatan kepada guru 

untuk terus mengikuti perkembangan media dan metode pembelajaran sehingga 

proses belajar mengajar yang baik dapat dilaksanakan 

3. Siswa diharapkan dapat membangun pola interaksi dan ker jasama, baik dengan 

sesama siswa, dengan guru, dan lingkungan demi terlaksananya proses belajar 

mengajar yang baik 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan jenis penelitian yang sama, hendaknya 

dapat memperbaiki tahapan-tahapan dalam metode ini serta mengkombinasikannya 

dengan metode pembelajaran yang lain sehingga dapat menghasilkan data penelitian 

yang lebih baik. 

5. Sarana dan prasarana sekolah sebagai salah satu faktor yang turut mendukung 

keberhasilan pembelajaran siswa di sekolah khususnya media-media pembelajaran 

yang disediakan oleh sekolah sehingga guru semakin melatih diri menggunakan model 

dan media Pembelajaran.  
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