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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi di era 

globalisasi ini semakin lama menghasilkan teknologi yang canggih. Oleh karena 

itu sektor pendidikan harus mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi pada masa 

yang akan datang,agar hasil atau produk pendidikan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang pada hakekatnya dapat meningkatkan laju pembangunan. 

Melalui pendidikan diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

yang handal. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, terlebih dahulu kualitas 

pendidikan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Karena tanpa adanya peningkatan 

kualitas dan penyeimbangan,dalam dunia pendidikan akan terjebak pada situasi di 

mana munculnya keadaan justru menjadi beban masyarakat dan negara akibat 

munculnya pengangguran dari pendidikan yang tidak produktif. 

 Pendidikan yang terjadi selama ini di Indonesia lebih mengarah pada 

pencapaian aspek kognitif sehingga ukuran yang menyangkut aspek pengetahuan 

(hafalan) menjadi sangat dominan. Hal ini juga diungkapkan (Supriyanto, 2004 : 

9) bahwa drilling adalah keadaan dimana praktik pendidikan mengarah pada 

situasi yang berkecenderungan sebatas menghafalkan dan mengajarkan hal yang 

tidak mendorong siswa produktif dan kreatif sehingga pendidikan tidak mampu 

menolong peserta didik mencari jati dirinya secara mandiri. 
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Melalui pendidikan matematika tujuan pengajaran meliputi tiga kawasan 

belajar yaitu kognitif (kemampuan atau pengetahuan), afektif (sikap) dan  

psikomotorik (keterampilan) dapat diperoleh setiap peserta didik. Dalam 

pembelajaran matematika siswa dituntut dapat berpikir secara logis dan 

dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Perubahan dan pengembangan kurikulum telah terjadi berulangkali, hal ini terjadi 

karena pembelajaran harus mengikuti arus perkembangan dan kemajuan 

teknologi. Banyak sekali permasalahan yang timbul dalam sistem pembelajaran 

matematika, misalnya (1) sejak dari dulu proses pembelajaran menggunakan 

paradigma mengajar guru aktif mentransfer pengetahuan ke pikiran siswa dan 

siswa menerima secara pasif  (2) Siswa tidak berani menyelesaikan masalah atau 

soal menggunakan caranya sendir, takut salah karena tidak sesuai dengan yang 

diajarkan guru dan (3) cara berpikir siswa tiruan dari cara berpikir guru,siswa 

bukan lagi dirinya sendiri melainkan menjadi robot-robot kecil dalam cara 

berpikirnya. 

Dalam proses belajar matematika, masih dijumpai hambatan-hambatan 

baik yang berasal dari diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa. Faktor 

yang berasal dari dalam diri siswa (internal) meliputi intelegensi, keadaan fisik, 

motivasi, minat, berpikir kreatif, dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar siswa 

(eksternal) meliputi metode mengajar yang tidak sesuai, situasi belajar yang tidak 

menunjang proses berpikir, alat atau sumber belajar yang kurang memadai, 

keadaan atau kondisi keluarga dan sebagainya. Adanya hambatan-hambatan 

tersebut dapat menyebabkan belajar siswa tidak sesuai dengan kemampuannya. 
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Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh guru agar berhasil dalam 

proses pembelajaran matematika adalah guru mempunyai kecakapan dan 

keterampilan dalam menggunakan metode-metode mengajar yang tepat untuk 

topik pelajaran yang disajikan (diajarkan). Akan tetapi penggunaan metode 

pembelajaran tidak dapat digunakan berdiri sendiri karena dalam pembelajaran 

diperlukan beberapa gabungan metode supaya proses pembelajaran matematika 

dapat berhasil. Selain itu metode pembelajaran tidak dapat digunakan untuk 

mengajarkan tiap topik dan tidak semua guru mempunyai kemampuan mengajar 

matematika dengan berbagai metode. Sehingga diambil jalan alternatif yaitu 

melalui pendekatan pembelajaran 

Dengan adanya penggunaan pendekatan dalam pembelajaran matematika, 

peran aktif guru berubah dari aktif mengajar di kelas menjadi aktif melakukan 

persiapan,memilih materi yang akan dibahas bersama siswa,memilih strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa membentuk pengetahuan melalui proses 

matematis. Demikian pula dengan siswa, terjadi perubahan dari siswa yang 

kurang aktif menjadi siswa aktif mengolah atau memproses informasi, menjadi 

lebih mandiri, berani bertanya dan mengungkapkan ide-idenya, mau belajar dari 

kesalahan, berdiskusi dengan siswa lain dan guru serta kreativitas siswa dapat 

ditingkatkan.  

Peningkatan kreativitas siswa sangat diperlukan terutama dalam belajar 

matematika, karena dalam kreativitas terdapat proses berpikir kreatif. Berpikir 

kreatif disebut juga berpikir divergen atau lateral karena terdapat banyak jawaban 

yang diajukan untuk memecahkan persoalan yang dimunculkan dan pikiran itu 
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didorong untuk menyebar jauh dan meluas mencari pemecahan masalah. Dengan 

adanya kreativitas dalam belajar matematika, para peserta didik diharapkan berani 

menyelesaikan masalah atau soal matematika menggunakan caranya sendiri. 

Pada kenyataannya kreativitas siswa dalam belajar matematika masih 

tergolong rendah, karena tidak adanya pemupukan dan pengembangan kreativitas 

sejak dini. Hasil diagnosis dikelas V SD Negeri Makamhaji I Kartasura telah 

ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan kreativitas siswa dalam 

belajar matematika yaitu sebagai berikut: (1) dorongan untuk belajar matematika 

masih rendah. (2) siswa kurang aktif, baik dalam mengajukan pertanyaan maupun 

gagasan atau ide, (3) siswa tidak berani menyelesaikan masalah atau soal dengan 

caranya sendiri dan cara berpikir siswa tiruan dari cara berpikir guru, (4) peran 

aktif siswa dalam mengerjakan soal matematika masih kurang.  

Masalah-masalah di atas merupakan masalah-masalah pembelajaran 

matematika yang penting dan mendesak untuk dipecahkan, karena tanpa adanya 

kreativitas dalam pembelajaran matematika akan berjalan monoton dan akan 

berakibat luas pada penurunan hasil belajar. Guna memberikan alternatif 

solusinya diadakan kerja kolaborasi antara peneliti dan guru kelas V SD Negeri 

Makamhaji I Kartasura yang menganalisis dan mengekspresikan secara cermat 

akar penyebab dari masalah tersebut. Adapun alternatif solusi yang ditemukan dan 

dilakukan sebagai berikut:  
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Masalah pertama, dorongan untuk belajar matematika masih rendah; akar 

penyebabnya tahap pendahuluan lemah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan 

adalah:  (1) memberikan gambaran bahwa pembelajaran matematika akan berjalan 

menyenangkan serta tidak membosankan, (2) memberikan tujuan awal 

pembelajaran yang jelas, (3) memberikan semangat dengan kalimat-kalimat siswa 

pasti mampu mempelajari matematika.  

Masalah kedua, siswa kurang aktif, baik dalam mengajukan pertanyaan 

maupun gagasan atau ide; akar penyebabnya tahap pengembangan lemah. 

Alternatif solusinya adalah (1) menjelaskan materi pelajaran dengan jelas dan 

sistematis (2) memberikan kesempatan siswa utuh mengajukan pertanyaan seputar 

masalah yang disampaikan, (3) memberi kesempatan siswa untuk mengutarakan 

gagasan atau ide terhadap pemecahan suatu masalah.  

Masalah ketiga, siswa tidak berani menyelesaikan soal dengan caranya 

sendiri dan cara berpikir siswa tiruan dari cara berpikir guru; akar penyebabnya: 

tahap penerapan lemah. Alternatif solusinya adalah (1) siswa diberikan kebebasan 

dalam berpikir, (2) mengusahakan umpan balik, (3) guru dalam memberikan 

contoh latihan soal, memberikan alternatif jawaban lebih dari satu, (4) 

penggunaan media gambar dan alat peraga secara cermat, tepat dan menarik.  

Masalah keempat, peran aktif siswa dalam mengerjakan soal matematika 

kurang; akar penyebabnya: tahap penutupan lemah. Alternatif solusi yang 

dilakukan adalah (1) memberikan pelatihan terus menerus, (2) evaluasi kinerja 

siswa, (3) memberikan pengakuan terhadap kelebihan siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika, (4) memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dari 

materi yang dipelajari.  
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Adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang tepat 

dalam proses belajar mengajar  dan yang menjadi subyek pertama adalah anak 

didik, maka melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaborasi ini, diharapkan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika dapat ditingkatkan. Dengan 

meningkatkannya kreativitas tersebut,siswa menjadi lebih tertarik dalam 

mengikuti pelajaran, siswa tidak lagi menganggap matematika sebagai hal yang 

membosankan dan menakutkan. Melalui pembelajaran dengan pendekatan inquiry 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan pokok sebagai berikut:  

1. Bagaimana tindak mengajar yang dilakukan guru dalam pembelajaran 

matematika melalui pendekatan inquiry?  

2. Apakah melalui pendekatan inquiry dapat meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika sampai 75%? 

3. Bagaimana tanggapan guru setelah penelitian ini dilaksanakan?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut  

1. Menggambarkan tindak mengajar yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan inquiry.  

2. Meningkatkan kreativitas siswa melalui pendekatan inquiry.  

3. Menggambarkan tanggapan guru terhadap pendekatan inquiry dalam 

pembelajaran matematika.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utamanya kepada pembelajaran matematika, disamping itu juga kepada penelitian 

upaya peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan Inquiriy. 

 
1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu 

memberikan sumbangan terhadap pembelajaran matematika, terutama pada 

peningkatan kreativitas siswa melalui pendekatan Inquiry dalam proses 

pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi guru 

matematika dan siswa. Bagi guru matematika, dengan menggunakan 

pendekatan Inquiry dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

lebih menarik dan kreatif. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kreativitas siswa.  


