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BAB V  

PEMBAHASAN 

A. Pengaruh Model Pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) Terhadap 

Hasil Belajar pada Materi Polinomial Kelas XI SMAN 1 Bangsal 

Mojokerto 

Model pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) merupakan kegiatan 

model pembelajaran yang dilakukan secara individu maupun kelompok.
87

 Model 

MFI ini mangharuskan siswa untuk merencanakan prosedur atau membuat 

langkah-langkah dalam  menyelesaikan masalah dan hanya berpusat pada siswa, 

sedangkan guru hanya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan.
88

 

Oleh karena itu model pembelajaran MFI ini mampu menigkatkan hasil 

belajar siswa, dimana siswa atau kelompok diminta untuk mencari jawaban 

sendiri terhadap pertanyaan yang telah diberikan. Model MFI ini hanya menekan 

pada proses dan menemukan.
89

 Sehingga siswa aktif dalam pembelajaran tersebut. 

Dengan menerapkan model pembelajaran MFI ini hasil belajar siswa tinggi dalam 

memahami materi polinomial. 

Perubahan tersebut dijadikan seperti halnya proses belajar yang ditunjukkan 

dalam berbagi tingkah laku, keterampilan dan kemampuan, daya reaksi, daya 

penerima dan aspek-aspek lain.
90

 Hasil belajar dari seseorang siswa dalam 

mengikuti proses pengajaran matematika dalam menyelesaikan suatu permasalahn 
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dapat dilihat dengan skor hasil belajar matematika melalui pemberi tes sebagai  

alat ukur hasil belajar matematika.
91

 

Dari uraian data tersebut menujukkan bahwa terdapat  pengaruh yang 

signifikan antara penggunaan model pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) 

terhadap hasil belajar materi polinomial. Hasil signifikansi yang didapat sebesar 

0,008. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan            sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model 

pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) terhadap hasil belajar materi 

polinomial kelas XI di SMAN 1 Bangsal Mojokerto. Hasil penelitian ini 

memperkuat hasil penelitian sebelumnya oleh Mimid Midin, Zaenal Abidin, dan 

Edi Junaedi bahwa siswa hanya sebagian besar siswa mampu menyelesaikan 

masalah menggunakan model MFI.
92

 Dengan juga hasil penelitian terdahulu hasil 

penelitian sebelumnya oleh Arismundar Asmar bahwa siswa hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan berada pada kategori tinggi menggunakan model MFI.
93

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan model Modified Free Inquiry(MFI) dapat hasil belajar siswa 

sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Modified Free 

Inquiry(MFI) terhadap hasil belajar materi polinomil kelas XI di SMAN 1 

Bangsal Mojokerto.  
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B. Pengaruh Model Pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) Terhadap 

Motivasi  pada Materi Polinomial Kelas XI SMAN 1 Bangsal Mojokerto 

Motivasi belajar merupakan suatu daya, dorongan atau kekuatan, baik dari 

diri sendiri maupun luar yang dapat mendorong siswa untuk belajar.
94

 Dalam 

dorongan tersebut bahwa untuk mengarahkan tujuan yang akan diperoleh dan 

didapatkan dengan rasa semangat terhadap siswa. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi merupakan keluarga, diri sendiri dan prestasi.
95

 Menumbuhkan 

motivasi apabila seorang individu tersebut percaya bahwa ia mampu dan akan 

termotivasi dalam diri sendiri. 

Dengan hal ini motivasi ada hubungannya dengan hasil belajar siswa 

dimana, hasil belajar siswa baik jika ada motivasi dalam diri siswa tinggi. Siswa 

yang belum bisa mendapatkan nilai yang baik, maka jika ia mempunyai motivasi 

yang tinggi maka dapat menghasilkan yang baik. Namun, dengan ini 

menggunakan model pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Adanya motivasi belajar yang kuat akan membuat siswa belajar dengan 

tekun. Oleh karena itu, motivasi ditanamkan dalam diri siswa agar merasa senang 

untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya.
96

 Motivasi dipandang 

sebagai dorongan mental yang mengarahkan perilkau manusia. Sehingga motivasi 

dapat meningkatkan tingkat aktivitas seorang, semakin tinggi motivasi maka 

semakin besar aktifitas usaha yang dilakukan.
97 
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Siswa yang memiliki motivasi tinggi itu dilihat dari ketekunannya, ulet 

menghadapi masalah, tidak memerlukan dorongan, kerja mandiri, dan yakin.
98

 

Sehingga motivasi dalam hal ini merupakan kegiatan dari setiap yang dilakukan 

dan dapat menetukan perbuatan apa yang dikerjakan untuk mencapai tujuan. 

Siswa akan bersungguh-sungguh belajar karena termotivasi mencapai tujuan. 

Namun hasil belajar siswa yang tampak itu dapat diamati dan terukur dalam 

bentuk perubahan pengetahuan, peningkatan dan perkembangan yang lebih baik.
99

 

sehingga perubahan tingkah laku yang mencakup semua kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Berdasarkan analisis  data menunjukkan nilai signifikansi            

yang bearti terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa kelas XI 

khususnya pada materi Polinomial dengan menerapakan pembelajaran Modified 

Free Inquiry(MFI). Hasil penelitian ini memperkuat Kasih Hary bahwa motivasi 

belajar siswa maka semakin tinggi prestasi belajar matematika.
100

 Sedangkan 

penelitian menurut Eska Perdanawati Kahar Putri bahwa terdapat perbedaan 

antara pembelajaran MFI berbasis laboratorium nyata dan virtual pada mata 

pelajaran laju reaksi terhadap hasil belajar kimia.
101

Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Modified Free 

Inquiry(MFI) motivasi belajar siswa tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa ada 
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pengaruh model pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) terhadap motivasi 

belajar materi polinomil kelas XI di SMAN 1 Bangsal Mojokerto.  

C. Pengaruh Model Pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) Terhadap 

Hasil Belajar dan Motivasi pada Materi Polinomial Kelas XI SMAN 1 

Bangsal Mojokerto 

Motivasi dalam belajar merupakan suatu hal utama yang harus diketahui 

oleh pendidik, dimana peran seorang guru dapat menumbuhkan semangat siswa 

untuk belajar.
102

 Motivasi dalam diri siswa merupakan  melibatkan suatu usaha 

untuk mencapai tujuan belajar, ketelitian dan kesenangan dalam pembelajaran 

matematika. Sehingga adanya motivasi yang tinggi maka hasil belajar siswa pun 

baik. 

Oleh karena itu hasil belajar siswa dapat dikatakan ada perubahan itu 

merupakan ada usaha dalam diri siswa.
103

 Dari hal ini guru menggunakan model 

pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan siswa. Dengan demikian hasil belajar siswa baik maka terdapat 

motivasi yang tinggi terhadap siswa. Dengan adanya motivasi dari dalam maupun 

dari luar akan mendorong siswa untuk berbuat, siswa dapat menetukan arah 

kegiatan pembelajaran ke arah tujuan belajar yang dikehendaki. 

Motivasi akan berhubungan dengan keaktifan siswa, dimana dalam proses 

belajar akan berpengaruh juga pada motivasi. Sehingga motivasi tersebut akan 

menghasilkan hasil belajar yang sesuai. Seperti halnya dalam model pembelajaran 

yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif. Aktivitas belajar yang rendah 

akan mendapatkan hasil yang optimal. 
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Menggunakan model MFI ini dapat mendorong siswa untuk berfikir dan 

bekerja inisiataif sendiri, bersifat jujur, obyektif, dan terbuka dan dapat membantu 

ingatan dan transfer  pada situasi proses belajar.
104

 Dalam hal ini dapat adanya 

suasana kelas terbuka, dimana setiap siswa tidak merasa takut untuk 

berpendapat.
105

 Sehingga siswa bebas berpendapat dalam pembelajaran tersebut.  

Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya Eko Suryanto, 

Efi Susanti, dan Sulistyo Saputro bahwa metode Modified Free Inquiry(MFI) 

tidak lebih efektif disbanding metode ceramah.
106

 Sedangkan Noly Shofiyah 

bahwa penerapan model Modified Free Inquiry berpengaruh sedang terhadap 

penurunan miskonsepsi.
107

  

Berdasarkan analisis data terdapat hubungan yang signifikansi model 

pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) terhadap hasil belajar dan motivasi 

pada materi polinomial di SMAN 1 Bangsal Mojokerto. Hal tersebut dapat dilihat 

pada motivasi nilai taraf signifikansi sebesar 0,007        dan pada hasil belajar 

nilai taraf signifikansi sebesar 0,008        siswa bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara model pembelajaran Modified Free Inquiry(MFI) terhadap hasil 

belajar dan motivasi.  
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