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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pembaharuan di bidang pendidikan yang mengacu pada visi dan 

misi pembangunan pendidikan nasional kini telah tertuang dalam undang-

undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang ini syarat dengan tuntutan yang 

cukup mendasar, karena harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan 

lokal, nasional, dan global. Salah satu upaya yang harus  segera dilakukan 

untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Sebagai mata pelajaran yang dipelajari di Sekolah Menengah 

Pertama, matematika harus memiliki tujuan seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 yang 

mengungkapkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta 

didik Sekolah Menengah Pertama memiliki kemampuan sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 
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2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi diperoleh.  

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.   

Harus diakui bahwa sejak jaman dulu sampai sekarang, 

matematika merupakan salah satu ilmu yang penting dalam kehidupan, 

tetapi tidak mudah atau masih dirasa sulit untuk dipelajari. Ada siswa yang 

pada mulanya menyenangi pelajaran matematika, namun beberapa bulan 

kemudian siswa tersebut menjadi tidak menyenanginya lagi, bahkan 

sikapnya acuh terhadap pelajaran matematika. Kondisi seperti ini, menurut 

Suherman dan Winataputra (1992:241) kemungkinan salah satu 

penyebabnya adalah cara mengajar guru yang tidak cocok dengan 

siswanya, misalnya guru hanya mengajar dengan satu metode yang 

kebetulan metode tersebut tidak cocok dan sukar dimengerti oleh 

siswanya.  
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Sejak diberlakukan Kurikulum 1975, khususnya untuk mata 

pelajaran matematika, guru seharusnya tidak lagi mendominasi kelas. 

Proses pembelajaran diupayakan berpusat pada siswa, sehingga siswa 

menjadi aktif, gembira dan menyenangkan. Guru matematika harus 

memperhatikan apakah metode yang digunakan sudah sesuai atau tidak 

dengan materi dan kesiapan mental siswanya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa metode mengajar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan hasil belajar dan sikap siswa dalam 

matematika. 

Lebih lanjut, Ruseffendi (1991:328) menyatakan bahwa selama ini 

dalam proses pembelajaran matematika di kelas, pada umumnya siswa 

mempelajari matematika hanya diberi tahu oleh gurunya dan bukan 

melalui kegiatan eksplorasi. Sedangkan menurut Rif’at (2001:25) kegiatan 

belajar seperti ini membuat siswa cenderung belajar menghafal dan tanpa 

memahami atau tanpa mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Kondisi 

seperti ini sering tidak disadari oleh guru matematika dalam proses 

pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan rote learning. 

Berdasarkan hal tersebut, Kramarski dan Slettenhaat (dalam Ansari, 

2003:3) menyatakan bahwa model pembelajaran seperti di atas, umumnya 

aktivitas siswa mendengar dan menonton guru melakukan kegiatan 

matematik, kemudian guru menyelesaikan soal sendiri dengan satu cara 

penyelesaian dan memberi soal latihan untuk diselesaikan oleh siswanya. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mettes (1979:82) bahwa siswa 
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hanya mencontoh dan mencatat bagaimana cara menyelesaikan soal yang 

telah dikerjakan oleh gurunya. Jika mereka diberikan soal yang berbeda 

dengan soal latihan, maka mereka bingung karena karena tidak tahu harus 

mulai dari mana mereka bekerja. 

Pembelajaran matematika hendaknya lebih mengutamakan pada 

pengembangan daya matematika siswa yang meliputi kemampuan 

menemukan kembali, menyusun konjektur dan menalar secara logic, 

menyelesaikan soal yang tidak rutin dan menyelesaikan masalah, 

berkomunikasi secara matematik, dan mengaitkan  ide  matematis dengan 

kegiatan intelektual lainnya. 

Kurangnya kemampuan pemahaman matematis mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam matematika itu sendiri. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan oleh Wahyudin (1999:222) bahwa salah satu penyebab siswa 

lemah dalam matematika adalah kurang memiliki kemampuan untuk 

memahami (pemahaman) dan mengenali konsep-konsep dasar matematika 

(aksiomatik, definisi, kaidah dan teorema) yang berkaitan dengan pokok 

bahasan yang sedang dibicarakan.  

Kemampuan pemahaman dengan kemampuan pemecahan masalah 

dalam matematika mempunyai kaitan yang erat atau saling terkait satu 

dengan yang lainnya.   Ada seseorang yang telah memahami suatu konsep, 

tetapi ia lemah dalam menemukan strategi pemecahan masalah, ada juga 

seseorang yang telah dapat memikirkan strategi pemecahan masalah, 

namun kurang dalam pemahaman konsep matematika dan ada juga yang 
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kedua-duanya lemah. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kemampuan 

pemahaman konsep matematika dan peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa menjadi fokus pertama dalam penelitian ini. 

Guru mempunyai tugas dan peran sebagai pendorong siswa dalam 

belajar (stimulation of learning) agar siswa dapat mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya melalui berbagai aktivitas matematika, dan bukan lagi 

sebagai pemberi informasi (transfer of information). Sejalan dengan hal 

tersebut, Nurhadi (2004:8) menyatakan bahwa peran guru dalam setiap 

proses pembelajaran, 1) Bagaimana menemukan cara terbaik untuk 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan di dalam mata pelajaran 

tertentu, sehingga semua siswa dapat menggunakan dan mengingat lebih 

lama konsep-konsep tersebut sebagai sebuah kompetensi yang berguna;   

2) Bagaimana setiap mata pelajaran dipahami sebagai bagian yang saling 

berhubungan dan membentuk satu pemahaman yang utuh; 3) Bagaimana 

seorang guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswanya yang 

selalu menanyakan tentang alasan dari sesuatu, arti dari sesuatu dan 

hubungan dari apa yang mereka pelajari; 4) Bagaimana guru dapat 

membuka wawasan berpikir seluruh siswa yang beragam, sehingga 

mereka dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya 

dengan kehidupan nyata dan membuka berbagai pintu kesempatan selama 

hidupnya. 

Sullivan (1992:98) mengatakan bahwa tugas guru matematika 

dalam setiap proses pembelajaran di kelas adalah memberi kesempatan 



6 
 

Vepi Apiati, 2012 
Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
memalui Metode inkuiri Model Alberta  

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

kepada siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan eksplorasi matematis; 

mampu mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah 

ada dalam diri mereka sebelumnya; mampu mendorong siswa agar dapat 

mengembangkan dan menggunakan berbagai strategi untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi; mampu mendorong siswa agar berani 

menyelesaikan masalah dan memberi kebebasan berkomunikasi untuk 

menjelaskan ide-ide; serta mau mendengar ide-ide temannya. Selain itu 

Silver dan Smith (1996:20) mengatakan bahwa peran guru adalah agar 

mampu melibatkan siswa dalam setiap tugas atau kegiatan matematika, 

mampu mengorganisir aktivitas intelektual siswa, seperti diskusi dan 

komunikasi, serta mampu membantu siswanya memahami ide matematis 

dan mampu memonitor pemahaman mereka. 

Sebagai sosok yang menjabarkan isi kurikulum di kelas, guru 

matematika mempunyai peranan yang cukup strategis dalam proses 

pembelajaran di kelas. Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh 

setiap guru matematika adalah kemampuan menguasai dan menggunakan 

berbagai metode pembelajaran, di samping menguasai materi matematika 

itu sendiri. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh 

Wahyudin (1999:107) bahwa kemampuan para guru matematika 

menggunakan berbagai metode atau pendekatan dengan tepat dan benar 

dalam mengajar, dapat mempengaruhi tingkat penguasaan siswa dalam 

matematika itu sendiri. 
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Penguasaan guru matematika terhadap metode atau pendekatan 

yang digunakan dalam setiap proses pembelajaran merupakan salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat membantu 

siswanya dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep matematika 

serta dapat memecahkan masalah matematis, sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswanya. Hal ini sebagaimana pendapat yang 

dikemukakan oleh Wahyudin (1999:9) bahwa kompetensi guru dapat 

berupa penguasaan metode mengajar merupakan sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Dengan demikian 

sudah sewajarnya guru matematika dalam setiap proses pembelajaran di 

kelas agar mampu menggunakan metode pembelajaran yang efektif.  

Berkaitan dengan uraian di atas, maka salah satu metode efektif 

yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran matematika adalah 

Metode Inkuiri. Dalam proses pembelajaran dengan Metode Inkuiri, siswa 

diberi keleluasaan dan diarahkan untuk melakukan investigasi dan 

membuat perkiraan, merumuskan konjektur, melakukan eksperimen dan 

mengemukakan pendapat mereka berdasarkan hasil pengamatan, 

observasi, bahkan hasil pengalaman mereka sebelumnya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya pada level SMP di 

Kota Bandung, disimpulkan bahwa siswa dalam proses pembelajaran 

matematika di kelas (kelas eksperimen) yang diajarkan dengan metode 

inkuiri dapat meningkatkan salah satu kemampuan daya matematik (math 

power) siswa, yaitu kemampuan koneksi matematis (Kusuma, 2003). 
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Selain itu diperoleh pula kesimpulan bahwa melalui metode inkuiri 

ternyata dapat meningkatkan minat dan rasa senang siswa dalam belajar 

matematika. Hal ini tercermin dari jawaban yang diberikan oleh siswa 

kelas eksperimen melalui lembaran observasi.  

Pembelajaran dengan metode inkuiri pada dasarnya dapat membuat 

siswa belajar untuk menentukan bagaimana cara yang terbaik untuk 

mengemukakan temuan mereka, serta bagaimana menjelaskan, kemudian 

mengaitkan dengan ide-ide lain. Siswa dalam perspektif metode inkuiri 

dipandang sebagai siswa yang aktif, sedangkan guru berperan sebagai 

pembimbing, atau dengan kata lain sosok guru bukanlah sebagai pusat 

pembelajaran. Menurut Hamalik (2001:51) posisi guru berperan sebagai 

pembimbing, fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran metode 

inkuiri. Selain itu, Dimyati dan Mudjiono (2002:173) menyebutkan bahwa 

guru selain pembimbing, juga berfungsi agar mampu menciptakan 

suasana, sehingga siswa berani bereksplorasi dalam penemuan dan 

pemecahan masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya 

lembaga pendidikan (sekolah) dan guru matematika membiasakan diri 

dalam proses pembelajaran untuk menerapkan metode inkuiri. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Fark dan Dryton (2001:3) bahwa sekolah, 

terutama guru agar dapat membangun Budaya Inkuiri dengan 

membiasakan penerapan metode inkuiri dalam proses pembelajaran di 

dalam kelas.  
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Siswa dalam melakukan proses penyelidikan tidak mungkin 

menemukan pemecahan atau jawabannya secara mudah dan secara tiba-

tiba, namun memerlukan beberapa tahap yang harus dilalui. Selanjutnya, 

tahap-tahap metode inkuiri yang diterapkan dalam penelitian ini diadopsi 

dari metode inkuiri yang dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Alberta 

Learning yang berkedudukan di Canada, sehingga disebut Metode Inkuiri 

Model Alberta. Donham (dalam Alberta Learning, 2004:7) mengatakan 

bahwa menyelesaikan suatu masalah dalam Metode Inkuiri Model Alberta 

ada enam tahap, yaitu: 1) Merencanakan (Planning), 2) Mengingat 

(Retrieving), 3) Menyelesaikan (Processing), 4) Mencipta (Creating), 5) 

Berbagi (Sharing), dan 6) Menilai (Evaluating).   

Pada tahap perencanaan, siswa diarahkan agar dapat membuat atau 

menyusun perencanaan penyelesaian berdasarkan data yang terdapat pada 

soal. Tahap kedua adalah mengingat kembali berbagai informasi, termasuk 

konsep-konsep matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Dalam tahap 

ini, siswa juga harus mampu memeriksa rencana yang telah disusun, di 

mana data yang terdapat pada soal yang diperlukan apakah sudah cukup 

atau belum. Selanjutnya, jika data yang terdapat pada soal  yang 

diperlukan sudah cukup, masalah dipecahkan pada tahap penyelesaian. 

Pada tahap ketiga, siswa diarahkan agar dapat menemukan cara tersendiri 

(boleh lebih dari satu cara pemecahan atau banyak solusi). Pada tahap ke 

empat, siswa membuat format presentasi dengan menyusun informasi 

yang dipilih ke dalam kata-kata sendiri. Pada tahap kelima, jawaban-
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jawaban yang telah diperoleh, selanjutnya didiskusikan dengan teman-

teman yang lain. Sebagai tahap terakhir, dalam tahap menilai siswa 

diarahkan untuk memeriksa kembali keseluruhan jawaban dari tahap-tahap 

sebelumnya.  

Penyerapan materi dan informasi siswa sangat bergantung pada 

cara mereka mengusahakannya dan hal itu memiliki konsekuensi yang 

luas terhadap keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Di antara semua 

unsur yang membentuk gaya belajar siswa secara keseluruhan indera 

melihat, mendengar, menyentuh dan merasa mempengaruhi penyerapan 

informasi, ingatan, dan proses belajar. Penelitian yang dilakukan Howard 

Gardner (dalam Mulas, 2010) menunjukkan, gaya belajar siswa tercermin 

dari kecenderungan jenis kecerdasan visual yang dimiliki oleh siswa 

tersebut. Siswa yang memiliki kecenderungan kecerdasan visual-spasial, 

gaya belajarnya akan ditunjukkan dengan banyak mengingat apa yang 

dilihat dari pada apa yang didengar, senang membaca daripada dibacakan, 

senang menggambar dan mendesain serta senang berdemontrasi daripada 

ceramah. Gaya belajar ini menjadi modal untuk menerapkan gaya 

mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut yaitu melakukan 

pembelajaran denganMetode Inkuiri Model Alberta. 

Metode Inkuiri Model Alberta merupakan metode belajar yang 

melibatkan siswa secara aktif. Dampak dari keaktifan siswa dalam 

kegiatan matematika akan meningkatkan kemampuan pemahaman 

terhadap konsep-konsep matematika, karena siswa diarahkan untuk 
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menyusun rencana dan mengingat kembali berbagai informasi 

pengetahuan yang telah ada dalam otak mereka sebelumnya untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat diprediksi 

bahwa penerapan Metode Inkuiri Model Alberta dalam proses 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul suatu permasalahan yang 

ingin dikaji lebih jauh untuk mengetahui apakah dengan Metode Inkuiri 

Model Alberta peningkatan kemampuan pemahaman dan pemecahan 

masalah matematis siswa dalam matematika lebih baik dibandingkan 

metode konvensional? Untuk menjawab permasalahan tersebut maka 

diambilah sebuah judul penelitian yaitu: “Peningkatan Kemampuan 

Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui 

Metode Inkuiri Model Alberta”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitan ini adalah: 

a. Apakah peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan metode 

konvensional? 
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b. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta 

lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 

Metode Konvensional? 

c. Bagaimana sikap siswa terhadap penerapan pembelajaran Metode 

Inkuiri Model Alberta? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut : 

a. Mengkaji peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta 

dibandingkan dengan metode konvensional. 

b. Mengkaji peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yang memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model 

Alberta dibandingkan dengan metode konvensional. 

d. Mendeskripsikan sikap siswa terhadap penerapan Metode Inkuiri Model 

Alberta dalam pembelajaran matematika. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya 

adalah :  
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a. Bagi siswa, memberikan pengalaman yang baru dan berbeda mengenai 

model pembelajaran dengan menggunakan Metode Inkuiri Model 

Alberta.   

b. Bagi guru, memberikan informasi dan masukan tentang penerapan 

pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah 

matematis siswa dan memberikan variasi pembelajaran. 

c. Bagi sekolah, jika ternyata terdapat peningkatan kemampuan 

pemahaman dan pemecahan masalah matematis siswa, maka Metode 

Inkuiri Model Alberta  ini dapat dijadikan sebagai salah satu model 

pembelajaran yang bermanfaat dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. 

d. Bagi peneliti, sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan bahan 

penelitian untuk peneliti lain dan memberikan gambaran mengenai 

penerapan pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta. 

 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Berikut ini akan diuraikan pengertian beberapa istilah penting yang 

digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kajian teoritis pada 

uraian sebelumnya, agar tidak menimbulkan berbagai tafsiran yang saling 

berbeda. Adapun pengertian beberapa istilah penting tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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a. Kemampuan pemahaman matematis adalah perilaku kognitif siswa 

yang mencakup pengetahuan konsep-konsep matematika, prinsip, 

algoritma dan pengetahuan prosedural. Pemahaman juga berarti dapat 

mengerti arti dari apa yang tersaji, kemampuan untuk menterjemahkan 

dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam kata-kata, angka, maupun 

interpretasi yang berbentuk penjelasan, ringkasan, prediksi dan 

hubungan sebab akibat.  

Kemampuan pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Pemahaman relasional, yaitu kemampuan siswa untuk mengaitkan 

sesuatu dengan sesuatu yang lainnya secara benar dan menyadari 

proses yang dilakukan.  

2. Pemahaman interpretasi, yaitu kemampuan siswa untuk 

menentukan konsep-konsep yang tepat dalam menyelesaikan soal 

dan mampu mengartikan suatu kesamaan. 

3. Pemahaman ekstrapolasi, yaitu kemampuan siswa untuk 

memahami agar dapat meramalkan kecenderungan suatu data 

dengan memberikan alasannya. 

4. Pemahaman mekanikal, yaitu kemampuan siswa untuk mengingat 

rumus, menerapkan rumus tersebut dan menghitung secara 

sederhana. 

b. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematis yang meliputi: memahami 
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atau menyederhanakan masalah, menyusun berbagai strategi 

penyelesaian, menyelesaikan dan memeriksa proses serta hasil secara 

keseluruhan. Kemampuan pemecahan masalah matematis yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah matematis yang meliputi:  

1) Mampu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai 

permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau jawaban. 

2) Mampu menerapkan matematika secara bermakna. 

3) Mampu memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

masalah matematis dan atau di luar matematika. 

4) Mampu membuat model matematika dari suatu situasi atau masalah 

sehari-hari dan menyelesaikannya. 

c. Sikap siswa adalah respon siswa sebagai tolok ukur positif atau tidak 

positif terhadap pembelajaran yang meliputi sikap siswa terhadap:  

1) Pembelajaran dengan metode inkuiri model Alberta,  

2) Kegiatan diskusi selama belajar dengan metode inkuiri model 

Alberta, dan  

3) Soal-soal kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah 

matematis. 

d. Pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta terdiri dari enam 

tahap. Tahapan tersebut meliputi:  
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1) Tahap merencanakan (planning). Pada tahap ini siswa dengan 

bimbingan dari guru merumuskan topik/tema yang ingin 

didiskusikan dari suatu materi pelajaran;  

2) Tahap mengingat (retrieving). Pada tahap ini siswa menggali dan 

aktif mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan topik 

diskusi;  

3) Tahap menyelesaikan (processing). Pada tahap ini siswa mengolah 

informasi yang didapat sesuai dengan kebutuhan topik diskusi;  

4) Tahap mencipta (creating). Pada tahap ini siswa membuat format 

presentasi dengan menyusun informasi yang dipilih ke dalam kata-

kata sendiri;  

5) Tahap berbagi (sharing). Pada tahap ini dilakukan diskusi kelas 

dengan bimbingan dari guru apabila diperlukan;  

6) Tahap menilai (evaluating). Pada tahap ini siswa bersama dengan 

guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.  

e. Metode konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru sebagai sumber belajar yang 

dominan, guru lebih banyak menggunakan waktunya di kelas untuk 

menyampaikan materi, dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran lebih 

bersifat penyampaian informasi atau pengetahuan sehingga siswa 

menjadi lebih pasif dalam mengkonstruksi pengetahuannya.  
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F. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis, 

diantaranya adalah: 

a. Peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan Metode 

Konvensional. 

b. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan Metode Inkuiri Model Alberta lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan Metode 

Konvensional. 

 


