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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk 

membangun manusia seutuhnya. Ini berarti bahwa pembangunan mempunyai 

jangkauan yang luas dan jauh. Berhasil dan tidaknya pembangunan maka 

faktor manusia mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, diperlukan 

manusia yang berjiwa pemikir, kreatif dan mau bekerja keras, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan serta mempunyai sikap positif terhadap etos 

kerja. 

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari peranan pendidikan. 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu pilar dari 

meningkatnya mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 

bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia baik aspek 

kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga negara. 

“Marsigit menyatakan, ahli kependidikan menyadari bahwa mutu 

pendidikan tergantung kepada kualitas guru dan praktek pembelajarannya, 

sehingga peningkatan kualitas pembelajaran merupakan isu mendasar bagi 

peningkatan mutu pendidikan secara nasional” (Sutama, 2000: 1).  

Refleksi keseluruhan dari pembelajaran ditunjukkan oleh prestasi 

belajar dicapai oleh siswa. Dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran 

matematika, prestasi belajar yang dicapai oleh siswa belum memuaskan. 

1

 



2 
 

Banyak sekali siswa yang memperoleh nilai belum sesuai harapan untuk 

pelajaran matematika. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor-

faktor tersebut mencakup faktor internal, faktor eksternal dan faktor keluarga. 

Faktor internal meliputi kecerdasan, minat, motivasi, dan kemampuan 

kognitif. Faktor eksternal meliputi metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru, dan faktor organisasi sekolah. Sedangkan faktor dari keluarga meliputi 

faktor sosial ekonomi keluarga, pendapatan keluarga, fasilitas yang 

menunjang dan iklim dalam keluarga. 

Inti pokok dari pembelajaran adalah siswa yang belajar. Belajar dalam 

arti perubahan dan peningkatan kemampuan afektif, kognitif dan 

psikomotorik apabila diikuti oleh proses belajar mengajar yang baik. Namun 

kenyataannya dalam belajar mengajar sesuai dengan tujuan tidaklah mudah. 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah sering dijumpai beberapa masalah. 

Banyak dijumpai siswa mempunyai nilai yang rendah dalam sejumlah mata 

pelajaran. Ada pula siswa yang mempunyai nilai yang tinggi dalam sejumlah 

mata pelajaran namun kurang mampu dalam menerapkan pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap ke dalam situasi yang lain. 

Gambaran anak-anak dalam mengikuti pelajaran sebagai berikut:  

1. Di ruang kelas siswa relatif tenang mendengarkan guru mengajar. 

2. Siswa sibuk menyalin apa yang ditulis dan diucapkan guru. 

3. Tidak pernah mengajukan pertanyaan atau komentar kritis atau saran 

terhadap apa yang diutarakan guru. 
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4. Ketika guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, mereka cenderung 

takut untuk menjawab atau dijawab bersama-sama dengan suara yang 

tidak jelas. 

5. Dalam menjawab pertanyaan siswa selalu bersama dan cenderung untuk 

berebut, namun ketika disuruh satu-satu mereka diam. 

6. Di kelas terkadang siswa rebut pada saat guru mengajar sehingga suara 

guru tidak terdengar. 

Gaya mengajar guru merupakan permasalahan yang sering terjadi. 

Guru belum tampak memanfaatkan kemampuannya secara optimum. Guru 

sekarang ini cenderung mengajar kurang bervariasi, latihan yang diberikan 

kepada siswa kurang bermakna dan umpan balik serta koreksi dari guru jarang 

diterapkan. Padahal guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

peningkatan prestasi belajar siswa bahkan guru merupakan center aktivitas di 

kelas. Guru bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola dan mengorganisir 

kelas. “Keberhasilan siswa di kelas yang paling berpengaruh dan dominan 

adalah guru (Sutama, 2000: 3). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

yang dicapai siswa sangat memprihatinkan. Terutama pada pembelajaran 

matematika prestasi belajar yang dicapai oleh siswa sangat rendah sekali. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar secara umum 

banyak sekali, misalnya dalam hal metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru, siswa dan faktor keluarga yang meliputi faktor sosial ekonomi keluarga, 

pendapatan keluarga, fasilitas belajar yang menunjang. 
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Berkaitan dengan masalah di atas, pada pembelajaran matematika 

berbagai keragaman masalah dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Kesiapan mental siswa seperti motivasi merupakan hal yang perlu 

mendapatkan perhatian bagi guru. Apabila motivasi siswa dalam 

pembelajaran matematika rendah, maka respon, kesadaran dan kemauan 

yang kuat berjuang secara gigih untuk bertanya, mengutarakan ide 

sebagai upaya menguasai materi ajar juga rendah. 

2. Apabila keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika 

rendah, maka para siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan atau 

mengutarakan idenya, walaupun guru berulang kali meminta agar siswa 

bertanya jika ada hal-hal yang belum paham. Keaktifan untuk 

mengerjakan soal-soal latihan pada proses pembelajaran juga kurang dan 

hanya menulis jawaban setelah soal dikerjakan oleh guru. 

3. Kreativitas siswa dalam pembelajaran belum nampak. Pada pembelajaran 

matematika, sebetulnya banyak materi yang dapat dipraktekkan melalui 

percobaan. Namun kenyataannnya materi yang berkaitan dengan 

percobaan sering tidak diterapkan. Padahal dengan melakukan percobaan 

maka akan terlihat kreativitas siswa dalam belajar, dimungkinkan akan 

meningkatkan pemahaman siswa. 

4. Permasalahan lainnya dalam pembelajaran matematika yang ditemukan 

adalah faktor guru dan materi ajar. Pada pembelajaran, dominasi guru 

sangat tinggi, pengorganisasian siswa cenderung searah dan klasikal serta 

guru jarang berkeliling mendekati siswa dan membantunya. Pengelolaan 
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materi ajar dari contoh yang dibahas sampai soal-soal yang diberikan 

sebagai latihan, kurang bervariasi dan tidak mencangkup semua 

permasalahan pokok bahasan. Pemberian tugas tidak pernah diikuti 

dengan bantuan atau bimbingan cara penyelesaiannya. Materi ajar 

matematika yang abstrak, dalam penyampaiannya guru jarang 

menggunakan alat peraga yang sesuai. 

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran matematika 

perlu diperbaiki guna meningkatkan kemampuan dan prestasi belajar siswa. 

Pentingnya matematika idealnya dimulai dari pembenahan proses 

pembelajaran yang dilakukan guru. Guru menawarkan suatu metode 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Guru 

menerapkan cara pembelajaran yang “hidup” dalam arti memberikan banyak 

kesempatan kepada siswa untuk memfungsikan unsur-unsur fisik. Dengan 

kata lain diperlukan suatu cara pembelajaran yang bersifat langsung. Cara 

pembelajaran seperti ini tidak saja akan memunculkan kegemaran belajar, juga 

akan memberikan dampak positif berkembangnya aspek kognisi dan 

kreativitas.  

Metode pengajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan 

kemampuannya sendiri untuk memahami konsep adalah dengan metode 

discovery inquiry. Metode discovery inquiry adalah dua metode yang 

digabungkan menjadi satu. “Discovery adalah proses mental dimana siswa 

mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Sedangkan pendekatan 
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inquiry adalah perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam”. 

(Moh.Amien, 1979: 6) 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery 

inquiry perlu adanya kerjasama antara guru dan peneliti yaitu melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Dengan proses pembelajaran matematika di sekolah yang menerapkan 

metode discovery inquiry diharapkan dapat meningkatkan motivasi, 

keaktifan, serta kemampuan matematika dan hasil belajar siswa juga 

meningkat. Maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul: Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan Metode 

Discovery Inquiry melalui Media Gambar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan diantaranya: 

1. Kecenderungan guru masih menggunakan pendekatan pengajaran 

klasikal, sehingga kurang menarik siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar bisa terlihat dari kurangnya 

antusias siswa dalam belajar hal ini bisa diakibatkan kurangnya persiapan 

siswa dalam menerima pelajaran dari guru. Kemauan dan kesadaran 

dalam belajar yang sangat kurang, bisa diakibatkan oleh kurangnya 

persiapan mental sehingga ide-ide yang seharusnya bisa dituangkan 

dalam belajar juga mentah. 
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3. Rendahnya kemampuan matematika dan hasil belajar siswa terjadi 

karena dalam proses pembelajaran guru dalam menjelaskan materi hanya 

secara singkat sehingga siswa dalam menguasai materi masih sangat 

kurang akibatnya nilai yang diperoleh siswa juga rendah. 

4. Tingkat partisipasi aktif siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Tingkat partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

matematika rendah bisa terjadi karena dalam proses pembelajaran, guru 

cenderung untuk memberitahukan segala sesuatu kepada siswa. Guru 

kurang memberi tugas yang bersifat pemecahan masalah baik secara 

individu atau kelompok. Pada waktu pelajaran berlangsung guru jarang 

mendekati dan membimbing siswa secara individu atau kelompok 

sehingga siswa terkadang tidak berani mengungkapkan apa yang 

dipikirkannya bahkan hal itu membuat siswa pasif dan mempertebal rasa 

takut siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah, agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat 

terfokus dan terarah. Secara ringkas penelitian ini dibatasi pada:  

1. Metode discovery inquiry yang mendorong siswa untuk aktif berfikir dan 

bekerja keras atas inisiatif sendiri. 

2. Motivasi siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi dengan antusias 

siswa dalam persiapan mental untuk belajar, adanya kemauan dan 

kesadaran untuk mendengarkan guru. 
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3. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada keaktifan 

siswa untuk bertanya, mengemukakan ide dan mengerjakan soal-soal 

latihan. 

4. Kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada kreativitas 

siswa untuk melakukan demonstrasi atau percobaan dan ketepatan 

penggunaan alat atau media yang digunakan untuk percobaan. 

5. Kemampuan matematika siswa dalam pembelajaran dibatasi pada hasil 

belajar siswa yaitu kemampuan untuk menguasai materi pokok bahasan 

konsep keliling dan luas persegi dan persegi panjang. 

D. Rumusan Masalah 

Berpijak pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah penggunaan metode 

discovery inquiry melalui media gambar dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas III semester II SDN 03 Kaling?”. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:  

Peningkatan hasil belajar matematika dengan metode discovery inquiry 

melalui media gambar pada siswa kelas III semester II SDN 03 Kaling. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan kemampuan matematika siswa dengan metode discovery 

inquiry melalui media gambar. 
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2. Manfaat Praktis 

Penerapan metode discovery inquiry melalui media gambar mempunyai 

berbagai manfaat yaitu: 

a. Bagi guru 

Tercapainya tugas sebagai tenaga pengajar dan menambah wawasan 

guru dalam mengembangkan diri. 

b. Bagi siswa 

Meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar pada pelajaran 

matematika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


