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Abstrak—Pembelajaran matematika yang selama ini memang dianggap sulit oleh 

mayoritas siswa. Hal ini terlihat dari hasil belajar mereka yang kebanyakn di bawah 

KKM. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika menggunakan 

pendekatan inkuiri. Model pembelajaran pendekatan inkuiri ini menuntut siswa untuk 

lebih aktif dan mencari sendiri permasalahan yang berikan guru dengan bekerjasama 

dengan suatu kelompok yang heterogen atau serangkaian strategi yang khusus 

dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa supaya dapat bekerjasama selama 

berlangsung proses pembelajaran. Sehingga dapat memotivasi siswa supaya lebih 

berani mengemukakan pendapatnya, saring menghargai pendapat serta mendorong 

siswa agar dapat bekerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai 

tujuan bersama. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 

Instumen yang digunakan yaitu instrumen instrumen tes (tes siklus I, II, dan III) dan 

instrumen non tes (jurnal, skala sikap, observasi). Penelitian dilaksanakan mengacu 

pada alur penelitian tindakan kelas Kemmis dan Mc. Taggar. Setiap siklus tindakan 

diakhiri dengan tes tertulis. Kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini tampak pada tingkat penguasaan rata-rata dan 

ketuntasan siswa setiap siklus semakin meningkat. Hasil analisis lembar observasi 

menunjukan bahwa pada setiap siklus siswa yang aktif semakin bertambah. Hasil 

analisis jurnal serta skala sikap siswa menunjukan pada umumnya respon siswa 

terhadap pembelajaran matematika adalah positif. Dengan demikian pembelajaran 

matematika melalui model pendekatan inkuiri dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 

matematika. 

Kata kunci: pendekatan inkuiri, kemampuan berpikir kritis. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya, mata pelajaran matematika dianggap sebagai salah satu pelajaran yang sulit oleh 

sebagian besar siswa sehingga mengakibatkan kemampuan siswa menjadi rendah. Akan tetapi, bagi 

sebagian siswa ada yang beranggapan bahwa mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang 

menyenangkan, apabila materi pelajaran disajikan dalam pendekatan yang menarik, siswa dengan tekun 

dan penuh antusias memperhatikan yang ditampilkan guru saat pembelajaran. Meskipun demikian, hal 

yang sampai saat ini berlangsung adalah hasil-hasil ulangan harian ataupun sumatif ataupun nilai rata-rata 

siswa untuk pembelajaran matematika ini masih rendah. Salah satu penyebabnya yaitu sikap siswa yang 

pasif saat proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut Jenning dan Dunne (Doe, 2007) menyatakan bahwa penyampaian guru cenderung bersifat 

monoton, hampir tidak variasi kreatif, kalau siswa ditanya selalu ada alasan yang mereka kemukakan 

seperti matematika sulit, tidak mampu menjawab, takut disuruh guru ke depan dan sebagainya, sehingga 

menimbulkan adanya gejala matematika phobia (ketakutan anak terhadap matematika) yang melanda 

besar siswa. Lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dewasa ini merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Menurut Hudoyo (Doe, 2007:1) menyatakan bahwa “salah satu 

aspek penting dalam pengajaran matematika adalah agar siswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep 

matematika dalam berbagai keterampilan serta mampu menggunakan berbagai strategi untuk 

memecahkan masalah”. Kondisi pembelajaran matematika di kelas masih didominasi oleh sistem 

pembelajaran konvensional seperti ceramah tanpa menekankan kreativitas belajar siswa. Terkait dengan 
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masalah ini Ruseffendi (1980:177), menyatakan bahwa “belajar keterampilan secara rutin menyebabkan 

miskinnya ingatan, sedikit pengertian dan sedikit aplikasi dalam persoalan sehari-hari” sehingga kurang 

teroptimalkannya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Pembelajaran matematika tidak dapat 

dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa, tetapi harus dibangun oleh siswa itu sendiri. 

Pembelajaran matematika yang biasa dilakukan adalah pembelajaran tradisional yang berpusat pada 

guru sehingga para siswa hanya mengikuti pelajaran yang diarahkan oleh guru, siswa kurang terlatih 

dalam mengkonstruksi atau menyusun suatu permasalahan yang disajikan atau dalam menemukan suatu 

konsep dalam memecahkan penyelesaian matematika, kegiatan pembelajaran matematika di kelas belum 

menonjolkan berpikir kritis terhadap siswa serta masih terkesan tidak berani mengeluarkan pendapatnya 

kepada guru. Hal ini didukung oleh pendapat Dewi (Swargi, 2008), menyatakan bahwa pembelajaran 

matematika harus menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dengan fungsi guru sebagai mediator, 

fasilitator dan motivator. Pembelajaran matematika harus dilakukan tidak secara ketat atau kaku, 

melainkan kesempatan bagi siswa untuk belajar, berpikir inovatif, mengkonstruksikan perbedaan 

karakteristik siswa, mengembangkan potensi dirinya dan bermakna. 

Pengembangan berpikir kritis sangat penting mengingat besar manfaat bagi keterampilan 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, guru harus memiliki kemampuan dalam 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk belajar secara aktif sehingga 

kemampuannya dapat berkembang. Artinya siswa diberikan kesempatan untuk dapat mengungkapkan 

gagasan dan pengalamannya dengan bahasanya sendiri dan dapat bertukar pikiran dengan temannya. Hal 

ini akan mendorong siswa untuk ikut serta berperan aktif. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan tindakan yang dapat mengubah suasana 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran 

dengan menghadapkan siswa pada objek yang nyata (melakukan percobaan) serta melibatkan 

pengetahuan awal (prior knowledge) siswa. Melakukan percobaan dalam pembelajaran adalah salah satu 

upaya menanamkan konsep kepada siswa, karena dengan percobaan terdapat keuntungan-keuntungan 

yang antara lain adalah: (1) siswa lebih percaya pada kebenaran konsep yang telah dicoba sendiri; (2) 

hasil belajar yang diperoleh siswa bersifat retensi (tahan lama) dan internalisasi (menyatu dalam jiwa 

siswa); (3) memperkaya pengalaman dengan hal yang bersifat objektif. Dengan demikian, pembelajaran 

secara langsung pada obyek yang sedang dipelajari memungkinkan meningkatkan perolehan pengetahuan 

sesuai dengan harapan. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah pendekatan 

inquiry. Pembelajaran inkuiri merupakan satu komponen penting dalam pendekatan konstruktifistik yang 

telah memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaruan pendidikan. Pembelajaran dengan 

penemuan atau inkuiri siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka 

sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk 

diri mereka sendiri. Tujuan pengajaran inkuiri membantu siswa bagaimana merumuskan pertanyaan, 

mencari jawaban atau pemecahan untuk memuaskan keingintahuannya dan untuk membantu teori dan 

gagasannya tentang dunia. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pembelajaran inkuiri bertujuan untuk 

mengembangkan tingkat berpikir dan juga keterampilan berpikir kritis. 

Model pembelajaran inkuiri berorientasi pada siswa yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian 

dari proses mental. Adapun manfaat model pembelajaran inkuiri ini adalah meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi yang akan di pelajarinya, melatih kepekaan 

diri, mengurangi rasa kecemasan, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, dan 

partisipasi belajar, meningkatkan tingkah laku yang positif, meningkatkan prestasi dan hasil belajar. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, 

dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Dua faktor penyebab berpikir kritis tidak 

berkembang selama pendidikan adalah kurikulum yang umumnya dirancang dengan target materi yang 

luas sehingga dosen lebih terfokus pada penyelesaian materi dan kurangnya pemahaman tentang metode 

pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis menurut Boomer (Swargi, 2008:6). 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental 

seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian 

ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. “Berpikir 

kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat 

orang lain” (Johnson, 2007:183). Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk mempelajari masalah secara 

sistematis, menghadapi berjuta tantangan dengan cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan inovatif 

dan merancang solusi. Berpikir kritis adalah suatu proses yang terorganisasi yang memungkinkan siswa 
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mengevaluasi bukti, asumsi, logika dan bahasa yang mendasari pertanyaan orang lain. Tujuan berpikir 

kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Pemahaman membuat kita mengerti maksud 

dibalik ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari. “Pemahaman mengungkapkan makna dibalik suatu 

kejadian” (Johnson, 2007). 

Kemudian Splitter (Adriany, 2003) mendefinisikan keterampilan berpikir kritis berdasarkan 

pandangan psikologis dan pandangan filosofis. Pandangan psikologis menurut Schleth dan Ennis 

(Adriany, 2003) yaitu: 

a) Kemampuan berpikir kritis adalah segala keterampilan yang diperlukan untuk mengenal, 

menganalisis dan mengevaluasi argument. 

b) Kemampuan berpikir kritis adalah kemampaun bernalar dan berpikir reflektif yang difokuskan untuk 

memutuskan hal-hal yang diyakini dan akan dilakukan. 

c) Keterampilan berpikir kritis adalah proses-proses mental, strategi dan representasi yang 

memungkinkan penyelesaian masalah, membuat keputusan dan belajar konsep-konsep baru. 

Johnson (2007), menyampaikan delapan langkah yang dapat diikuti oleh pemikir kritis. Menerapkan 

langkah-langkah ini secara rutin akan membantu membuat berpikir kritis menyatu dengan seseorang, 

yaitu: 

(1)Apa sebenarnya isu, masalah, keputusan atau kegiatan yang sedang di pertimbangkan? (2) apa sudut 

pandangnya? (3) apa alasan yang diajukan? (4) asumsi-asumsi apa saja yang dibuat? (5) apakah 

bahasanya jelas? (6) apakah alasan didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan? (7) kesimpulan apa 

yang ditawarkan? (8) apakah implikasi dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah diambil? 

Berdasarkan uraian diatas indikator berpikir kritis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: (1) 

mengalisis argumen, (2) menanyakan dan menjawab penjelasan pertanyaan, (3) memberikan kesimpulan, 

(4) memperkenalkan asumsi, dan (5) menentukan suatu tindakan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana peningkatan berpikir kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran pendekatan inkuiri? 

2. Bagaimanakah respon siswa dan guru terhadap pendekatan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan Pendekatan Inkuiri. 

2. Mengetahui respon siswa dan guru matematika terhadap kegiatan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan inkuiri. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka sebelum dilakukan penelitian, dirumuskan 

terlebih dahulu hipotesis tindakan sebagai dugaan awal penelitian, yaitu: “Jika pembelajaran matematika 

dengan menggunakan model pembelajaran Pendekatan Inkuiri diterapkan dalam pembelajaran, maka 

akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP”. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi guru, penerapan pendekatan inkuiri dapat menambah pengetahuan tentang alternatif 

pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Bagi siswa, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa terhadap 

pengkonstruksian konsep matematika, pembentukan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang 

dapat dilaksanakan dalam membelajaran matematika. 

3. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan pembelajaran matematika serta 

dapat mengetahui perlu tidaknya metode pendekatan inkuiri. 

4. Bagi Peneliti, untuk mengetahui keefektifan metode pendekatan inkuri pada pembelajaran 

matematika dan sebagai salah satu alternative pembelajaran di kelas. 
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F. Definisi Operasional 

Supaya tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul penelitian, maka berikut ini diberikan 

penjelasan berkenaan dengan istilah-istilah yang digunakan: 

1. Pendekatan inkuiri (penemuan) adalah 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 penemuan dengan penuh percaya diri. 

2. Berpikir adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan akal dan panca indera untuk menghasilkan 

ide-ide atau pengetahuan. 

3. Berpikir kritis adalah cara berpikir yang masuk akal atau berdasarkan nalar berupa kegiatan 

mengorganisasi, menganalisis, dan mengevaluasi dengan fokus untuk menentukan apa yang dapat 

diyakini dan dilakukan. 

4. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan yaitu: (1) menganalisis argumen, (2) menanyakan 

dan menjawab penjelasan pertanyaan, (3) memberikan kesimpulan, (4) mempertimbangkan asumsi, 

dan (5) menentukan suatu tindakan. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) yang 

merupakan bentuk kajian yang bersifat refleksi oleh pelakau tindakan yang ditujukan untuk secara 

sengaja dilakukan selama proses pembelajaran (Aqib, 2006). Model penelitian tindakan kelas yang 

digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Tahapan dilakukan meliputi 

perencanaan (planning), aksi atau tindakan (acting), observasi (observing) dan refleksi (reflecting). Skala 

sikap pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan empat buah alternatif jawaban yaitu SS 

(Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju). 

B. Instrumen 

Intrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari soal tes siklus, skala sikap, lembar observasi, 

lembar wawancara dan jurnal. Soal tes siklus digunakan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis 

siswa setelah pembelajaran pendekatan Inkuiri setiap siklus. Skala sikap, lembar observasi, wawancara dan 

jurnal digunakan untuk melihat respon dan sikap siswa terhadap pelajaran matematika dan pembelajaran 

inkuiri.  

C. Subjek 

Subjek penelitian ini adalah siswa SMP kelas VII sebanyak satu kelas yaitu kelas VII-8 SMP Negeri 2 

Cianjur. Jumlah siswa kelas VII-8 sebanyak 30 orang. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Kemampuan Berpikir Kritis 

Berdasarkan hasil analisis data kemampuan berpikir kritis siswa pada umumnya meningkat, hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor siklus untuk setiap siklusnya, selain itu dapat dilihat dari kriteria 

kemampuan berpikir kritis setiap siklus tindakan. Terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

setiap siklus tindakan mengindikasikan bahwa pembelajaran dengan pendekatan inkuiri dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini disebabkan pembelajaran dengan pendekatan 

inkuiri dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, aktif, bekerja sama, mengemukakan pendapat dan 

menggunakan daya pikir menyusun suatu masalah. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dan setiap tes yang diberikan mengacu pada indikator 

berpikir kritis. Kriteria kemampuan berpikir kritis siswa secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut. 
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Tabel 1 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

Nomor 

 

Kriteria 

Persentase (%) 

Siklus I Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Sangat Baik      10.00  16.67 63.33 

2 Baik      26.67  33.33 23.33 

3 Cukup 43.33 33.33 13.33 

4 Kurang 16.67 16.67 6.67 

5 Sangat Kurang 16.67 - - 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas diperoleh bahwa persentase tingkat ketuntasan belajar menunjukan 

adanya peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus II umumnya siswa mengerjakan tiap soal tes siklus 

II, persentasenya mengalami peningkatan dari tes silus I. pada siklus III pada umumnya siswa 

mengerjakan tiap soal tes siklus III meningkat dari siklus II. Siklus III sebagian besar siswa termasuk 

kriteria sangat baik, sebagian siswa termasuk kriteria baik dan sebagian kecil siswa termasuk kriteria 

cukup. Sedangkan untuk kriteria kurang dan sangat kurang menurun dari siklus II dan siklus III. Hal 

tersebut berarti siswa mengalami peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang termasuk kriteria 

sangat baik. 

 

B. Analisis Ketuntasan Belajar 

Pada hasil ketuntasan belajar siswa diperoleh dari hasil tes siklus I atau pertemuan ketiga, tes siklus 

II atau pertemuan keenam, dan tes siklus III yang dilaksanakan pada akhir siklus atau pertemuan 

kesembilan, data dapat dilihat pada table berikut. 

 

Tabel 2 Ketuntasan Belajar dan DSK 

Keterangan Siklus I siklus II siklus III 

Penguasaan Tertinggi 90 95 100 

Penguasaan Terendah 40 45 55 

Penguasaan Rata-Rata 64.83 73.00 86.83 

Tuntas  21 25 28 

Tidak Tuntas 9 5 2 

DSK (%) 70 83 93 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa untuk nilai tingkat penguasaan tertinggi mencapai nilai tinggi yaitu 

100 dan untuk nilai tingkat penguasaan terendah pada siklus III sebesar 55. Pada siklus III ini terlihat 

peningkatannya yang baik dengan nilai rata-rata 86.83. Hal ini menunjukkan adanya hasil yang lebih baik 

dan terjadi peningkatan pada setiap tes siklusnya setelah diterapkan model pendekatan inkuiri. 

 

C. Hasil Observasi 

Observasi terhadap aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung. Data diperoleh dari hasil observasi pada siklus III terhadap kegiatan guru dan 

siswa. Berikut rangkumannya dalam bentuk tabel. 

Tabel 3 Analisis Lembar Observasi Guru 

Ket. Siklus I Siklus II Siklus III 

Jumlah Skor 

Observbasi 

27 34 41 
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Persentase Hasil 

Observasi 

61.37 77.28 93.19 

 
Persentase hasil observasi pertemuan pada siklus I sampai siklus III mengalami peningkatan. Aspek-

aspek guru yang telah diamati oleh observer dapat dilaksanakan dengan dengan baik. 

Tabel 4 Analisis Lembar Observasi Siswa 

Keterangan Siklus I Siklus II Siklus III 

Jumlah Skor 

Observbasi 

26 28 31 

Persentase Hasil 

Observasi 

78.78 84.84 93.93 

 

Persentase hasil observasi siswa pertemuan pada siklus I sampai siklus III  mengalami peningkatan. 

Aspek-aspek aktivitas siswa yang telah diamati oleh observer dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

D. Jurnal Siswa 

Jurnal siswa merupakan media bagi siswa untuk mengemukakan respon kesan mereka terhadap 

pembelajaran matematika yang sudah dilaksanakan. Jurnal diisi pada pada setiap akhir siklus dari suatu 

pembelajaran. 

Tabel 5 Persentase Hasil Jurnal Harian 

 

Kategori 

Presentase (%) 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Positif  66,67% 86,67% 93,33% 

Negatif  33,33% 13,33% 6,67% 

Jumlah  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Berdasarkan data jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan model pendekatan inkuiri yang diberikan selama pembelajaran pada umumnya 

memberikan respon positif dan mengalami peningkatan. Terbukti dari pembelajaran dari siklus I sampai 

dengan siklus III respon siswa mencapai 93,33% positif. 

 

E. Skala Sikap Siswa 

Setelah rangkaian siklus I, II, III telah selesai dilaksanakan, untuk mengetahui respon siswa terhadap 

pembelajaran matematika, materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, model pembelajaran 

pendekatan inkuiri. Oleh karena itu peneliti memberikan skala sikap terhadap siswa. Skala sikap terdiri 

dari 20 pernyataan yang dibagi menjadi 10 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Pengisian 

tersebut dilakukan tanpa paksaan supaya dapat mendapatkan hasil yang sangat objektif. Setelah 

pembelajaran siklus III selesai dilaksanakan, siswa diberi daftar skala sikap. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan model pendekatan 

inkuiri. Dari 30 orang siswa yang menjadi subjek penelitian, dengan 10 pernyataan positif dan 10 

pernyataan negatif. Analisis skala sikap pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan empat buah 

alternativ jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak 

Setuju). Pernyataan angket skala sikap ini juga dibagi dalam beberapa variabel dan indikator, yaitu 

dengan tiga variabel yang terdiri dari persepsi terhadap matematika, pembelajaran terhadap pendekatan 

inkuiri, dan terhadap berpikir kritis.  

Hasil presentase angket skala sikap dengan rata-rata 3.03 dan jawaban responden yang sangat baik 

maka dapat disimpulkan pembelajaran matematika dengan pendekatan inkuiri bisa diterima dengan 

positif oleh siswa. Selama penelitian berlangsung hampir seluruhnya siswa merespon persepsi terhadap 

matematika yaitu sebesar 70.83%, siswa, menjadi bersemangat terhadap pembelajaran matematika. 

Respon siswa hampir seluruhnya merespon pembelajaran terhadap pendekatan inkuiri yaitu sebesar 

78.65%, kebanyakan siswa sangat setuju belajar matematika dengan menggunakan model pendekatan 
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inkuiri, terlihat sangat menyenangkan dari siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Hampir seluruhnya 

siswa merespon terhadap pembelajaran berpikir kritis 76.04%. 

Tabel 6 Analisis Hasil Skala Sikap Siswa Tiap Indikator 

Indikator Nomor 

Pernyataan 

Skor Jumlah 

Skor 

Persentase Kriteria 

I  1 96 

340 70.83% Baik 
10 102 

8 86 

17 56 

II 2 106 

755 78.65% Baik 

4 88 

5 99 

6 92 

11 104 

13 104 

15 103 

16 59 

III 3 105 

730 76.04% Baik 

7 90 

9 103 

12 100 

14 90 

18 81 

19 100 

20 61 

 
Selama penelitian berlangsung hampir seluruhnya siswa merespon persepsi terhadap matematika 

yaitu sebesar 70.83%, siswa, menjadi bersemangat terhadap pembelajaran matematika. Respon siswa 

hampir seluruhnya merespon pembelajaran terhadap pendekatan inkuiri yaitu sebesar 78.65%. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab IV, maka peneliti dapat 

menyimpulkan semua hasil penelitian, sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

VII SMP. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setiap siklusnya. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri di Cianjur dapat dilihat dari 

setiap tes siklusnya. 

2. Sikap siswa kelas VII SMP terhadap pembelajaran dengan pendekatan inkuiri pada umumnya siswa 

merespon positif. Pada umumnya menunjukan ketertarikan dan menyenangi pembelajaran 

matematika dengan pendekatan inkuiri. Pendapat guru terhadap pembelajaran dengan pendekatan 

inkuiri dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa juga positif. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dikemukakan satan-saran sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan inkuiri dalam pembelajaran matematika sudah dapat mengmbangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel sebagai 

alternatif pembelajaran di sekolah, sebaiknya guru mengatur waktu sebaik mungkin karena untuk 

menggunakan kemampuan berpikir kritis siswa memerlukan waktu yang cukup lama. 

2. Pendekatan inkuiri dalam pembelajaran matematika sangat memungkinkan dilaksanakan untuk 

mengembangkan kompetensi matematika siswa yang lainnya, sebaiknya guru dapat menggunakan 

model pembelajaran matematika yang lain yang sesuai untuk menumbuhkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pembelajaran matematika menggunakan pendekatan 

inkuiri siswa pada kemampuan berpikir kritis, kelas, materi atau jenjang sekolah yang berbeda. 
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