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ABSTRAK 
 

Anis Yuana, ES. 2015. Upaya Peningkatan Aktivitas Siswa Dalam Penemuan Konsep Matematika Melalui 

Implementasi Metode Guided Inquiry Pada Pembelajaran Metematika di MTs Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tahun 2014/2015“..Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  

Dalam proses belajar mengajar di sekolah, semua guru pasti mengharapkan agar siswanya dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Akan tetapi fakta di lapangan siswa lebih cederung menunjukan 

gejala – gejala yang mengakibatkan hasil belajar tidak sesuai yang diharapkan. Hal tersebut di pengaruhi oleh 

proses belajar mengajar di kelas yang tidak relevan. Di MTs Muhammadiyah Ponorogo hampir 50% siswa 

kelas VII kesulitan dalam memahami pelajaran matematika hal ini di karenakan kurangnya partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran matematika. Dari pengamatan proses pembelajaran tersebut maka peneliti 

bertujuan meningkatkan aktivitas siswa dalam menemukan konsep matematika, sehingga siswa akan lebih 

mudah paham tentang apa yang mereka pelajari dan mampu mengaplikasikan. 

Dari tujuan penelitian diatas maka peneliti mengimplementasikan metode  Guided Inquiry  karena 

dirasa metode ini cocok untuk kondisi kelas seperti di atas. Metode  Guided Inquiry merupakan metode yang 

mempersiapkan peserta didik pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas, supaya melihat 

apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertnyaan – pertanyaan, dan menemukan jawabanya 

sendiri, membandingkan hasil temuanya dengan peserta didik yang lain. Dengan kata lain siswa tersebut di 

tuntut untuk: Penerimaan dan pengidentifikasian masalah, Pengembangan hipotesis, Pengumpulan data, 

Pengujian hipotesis, Penarikan kesimpulan, sehingga semua kegiatan yang di lakukan dan hasil – hasil yang 

di peroleh terekam pada mindset mereka. 

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualiitatif. Dengan data yang di peroleh sebagai berikut: 

Peningkatkan aktivitas siswa dalam penemuan konsep matematika melalui implementasi metode Guided 

Inquiry. Data di ambil dari observasi aktivitas siswa dalam penemuan konsep selama pembelajaran 

matematika menggunakan metode Guided Inquiry dan dokumentasi. Dengan hasil yang diperoleh yakni  

aktivitas siswa dalam penemuan konsep matematika mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya dengan 

prosentase siklus I sebesar 2,44  menjadi  2,89 pada siklus II. 

Kata Kunci : Guided Inquiry , Aktivitas Siswa, Penemuan Konsep matematika, 

Pembelajaran Matematika 

 

 


