
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan suatu bangsa sekarang ini tidak hanya bersumber pada 

sumber daya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal 

intelektual, modal sosial dan kredibilitas sehingga tuntutan untuk terus

menerus memutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Untuk itu

dituntut sumberdaya yang handal dan kreatif serta kemampuan kerjasama 

yang efektif.  Cara berfikir seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan

matematika, karena matematika dapat memperjelas dan menyederhanakan

suatu keadaan melalui abstraksi, idealisasi, untuk suatu pemecahan masalah. 

Pengajaran matematika di sekolah dasar sampai dengan SMU, merupakan

sarana untuk mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika

secara tepat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu

pengetahuan.

Sekarang ini tengah dikembangkan kurikulum dengan pendekatan

berbasis kompetensi dengan kurikulum ini diharapkan siswa dapat

mengembangkan kompetensi dasar mereka secara optimal. Keberhasilan

matematika tidak lepas dari kegiatan proses pembelajaran. Dari hasil lapangan 

diperoleh gambaran bahwa proses pengajaran belum secara optimal

mempertimbangkan karakteristik anak didik, dan tujuan pendidikan  kurang
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memperhatikan konsepsi awal siswa sebelum pengajaran , sehingga tidak akan 

bisa menanamkan konsep yang benar.

Pembelajaran matematika yang berlangsung secara tradisional  hanya

meletakkan guru sebagai pusat belajar bagi siswa. Karena siswa memiliki

kebutuhan belajar, teknik-teknik belajar, dan berperilaku belajar, guru harus 

menguasai metode dan teknik pembelajaran, memahami materi atau bahan 

belajar yang cocok dengan kebutuhan belajar, dan berperilaku membelajarkan 

siswa. Guru dituntut untuk dapat memilih kegiatan mengajarnya sehingga 

siswa terhindar dari kebosanan dan tercipta kondisi belajar yang interaktif, 

efektif, dan efisien. Guru berperen memotivasi, menunjukkan dan

membimbing siswa supaya siswa melakukan kegiatan belajar. Sedangkan

siswa berperan untuk mempelajari kembali, memecahkan masalah guna

meningkatkan taraf hidup dengan berfikir dan berbuat didalam dan terhadap 

dunia kehidupan. Untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian, 

perlu dilakukan upaya pengembangan pembelajaran. 

Pengembangan pembelajaran yang diperlukan saat ini adalah

pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kreatifitas siswa, serta

memberikan iklim yang kondusif dalam perkembangan daya nalar siswa.

Pendidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat

kompleks. Kegiatan ini mempunyai banyak faktor yang saling mempengaruhi 

dan sangat menunjang. Demikian pula jika kita bicara tentang pendidikan

matematika di sekolah, maka selain faktor guru, murid, sekolah, masyarakat, 

kita perlu mempunyai karakteristik tertentu bila dibandingkan dengan disiplin-
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disiplin ilmu lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa matematika itu 

berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara

hirarkis dengan penalaran yang bersifat deduktif. Oleh karena itu kemampuan

dalam melatih kekreatifan sangatlah penting. Kreatifitas bukanlah bakat, tetapi 

bisa dipelajari dan harus dilatih. Hal ini harus dilakukan guru antara lain

dengan menerapkan metode yang sesuai dan berusaha menambah pengetahuan 

tentang materi matematika itu sendiri.

Dalam matematika materi-materi tersusun secara hierarkis, dimana

konsep-konsep yang satu berhubungan dengan konsep lain, sehingga dalam 

pembelajaran matematika pemahaman materi prasarat merupakan modal

dalam mempelajari dan memahami pelajaran selanjutnya. Pemahaman konsep 

dan ketrampilan sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar siswa

khususnya pada pemecahan masalah, karena sebelum siswa dapat menerapkan 

konsep tersebut dalam suatu pemecahan masalah siswa dituntut memahami 

konsep tersebut.terkadang sulit bagi siswa untuk memahami konsep

matematika , diperlukan waktu , serta dibutuhkan latihan- latihan kontinu . 

semua itu tidak lepas dari peran guru. Guru dituntut untuk dapat mengajarkan 

matematika melalui pemahaman konsep matematika secara utuh dan bulat dan 

terstruktur agar pengajaran matematika lebih optimal .

Sebagian besar objek matematika adalah bersifat abstrak , sehingga 

guru matematika harus mampu menciptakan kondisi yang tepat agar siswa 

dapat lebih mudah mengkongkritkan konsep-konsep yang abstrak.misal

dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat . Banyak metode yang 
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dipilih dimana masing –masing pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan , 

dimana kekurangan tersebut dapat dilengkapi dengan menggunakan metode 

mengajar yang lain , sehingga memungkinkan guru untuk menggunakan

metode berdasarkan kekhasan materi yang diajarkan serta hal- hal yang lain 

yang berkaitan dengan proses belajar mengajar .

Kita menyadari bahwa banyak guru yang menerapkan pembelajaran 

konvensional pada prosesnya guru menerangkan materi dengan metode

ceramah, siswa mendengarkan kemudian mencatat hal yang dianggap penting. 

Siswa hanya pasif mendengarkan uraian materi, menerima dan “menelan”

begitu saja ilmu atau informasi dari guru. Hal itu tentu berakibat informasi

yang didapat kurang begitu melekat dan membekas pada diri siswa. Dengan 

langkah ini juga siswa cepat merasa bosan, jika perasaan  ini terus bertambah 

tentu akan berdampak buruk pada siswa. Misalnya minat siswa utnuk belajar 

matematika akan turun, dampak selanjutnya prestasi siswa akan turun.

Untuk mengaktifkan para siswa dalam belajar, seyogyanya dimuat

model pembelajaran yang menantang, merangsang daya cipta untuk

menemukan dan mengesankan. Demikian juga dalam pembelajaran

matematika, karena matematika berkenaan dengan ide- ide atau konsep-konsep

abstrak yang tersusun secara hierarkis dengan penalaran yang bersifat deduktif 

maka mempelajarai konsep matematika perlu memperhatikan konsep

sebelumnya. Maka dengan metodenya guru  harus berusaha menumbuhkan 

minat matematika pada siswa. Pikiran siswa sebaiknya diarahkan untuk dapat 

aktiv dalam matematika dengan cara melibatkan secara langsung  dalam
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pembelajaran sebagai salah satu pemecahan dalam masalah ini dipilih

pendekatan penemuan (inquiry). Diharapkan dengan strategi ini siswa akan 

lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih

memahami materi matematika yang dipelajari sedangkan matematika sendiri 

mempunyai objek pengajaran yang berupa konsep dan ketrampilan siswa.

B. Identifikasi Masalah

Pada latar belakang masalah diatas, diutarakan berdasarkan

pendahuluan masih banyak masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

matematika masalah yaitu masih adanya metode pembelajaran yang dianggap 

membosankan dan belum dapat meningkatkan belajar siswa, dimana siswa 

kurang menguasai meteri matematika yang diberikan dalam pembelajaran

matematika.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka

penelitian ini difokuskan pada pemahaman konsep dan ketampilan pada mata 

pelajaran matematika, dimana pemahamannya dapat ditingkatkan dengan

berbagai cara dan metode.dan pada kesempatan ini dibatasi pada peningkatan 

dengan penerapan model pembelajaran inquiry.

Pemahaman siswa terhadap pembelajaran konsep dan ketrampilan siswa 

adalah kemampuan mengerti atau memahami materi yang diajarkan

/dipelajari. Dalam matematika pemahaman konsep dalam materi prasarat 

merupakan modal dalam mempelajari dan memahami materi selanjutnya, dan 

Pendekatan Inquiry adalah suatu pendekatan untuk menyampaikan ide atau 
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gagasan lewat proses menemukan. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat

meningkatkan prestasi siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka

permasalahan penelitian dapat dirumuskan seperti dibawah ini.

1. Apakah melalui model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan

pemahaman konsep matematika?.

2. Apakah melalui model pembelajaran inquiry dapat meningkatkan

ketrampilan siswa?.

E. Tujuan Penelitian

Mengingat tujuan penelitian merupakan arah dari suatu kegiatan maka

harus ditentukan terlebih dahulu agar penelitian dapat mencapai hasil yang 

maksimal seperti yang diharapkan dan dapat terlaksana dengan baik dan

terarah. Untuk itu penulis telah merumuskan tujuan penelitian adalah 1)

Meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan model pembelajaran 

inquiry, 2) meningkatakan ketrampilan siswa dengan model pembelajaran

inquiry.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka ini

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung ataupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah seperti 

dibawah ini.
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1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bahwa inquiry dapat 

digunakan sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan pemahaman

konsep dan ketrampilan siswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi 

guru atau calon guru untuk memilih metode dalam mengajar matematika. 

Dengan diterapkan metode yang sesuai dengan penyusunan materinya

siswa dapat mengerti dan menemukan materi secara jelas.


