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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu pilar upaya 

peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Upaya peningkatan mutu 

pendidikan adalah bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, 

baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga 

negara. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola 

pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum.  

Pendidikan di Indonesia kebanyakan hanya ditekankan pada hafalan 

dan mencari satu jawaban yang benar terhadap soal-soal yang diberikan. 

Proses-proses pemikiran tinggi termasuk berpikir kreatif seperti kemampuan 

siswa untuk menemukan ide-ide baru, keaktifan dan kreatifitas siswa dalam 

bertanya jarang dilatih. Oleh karena itu tidak heran bila dalam suatu proses 

pembelajaran tidak ditemukan seorang pun siswa yang mampu 

mengemukakan ide-ide baru. Hal ini dapat dilihat ketika guru menawarkan 

kepada siswa agar mau mengerjakan soal di depan kelas, banyak siswa yang 

enggan dan tidak mau. Selain itu ketika guru menawarkan pertanyaan siswa 

malah diam, tidak tahu diam itu artinya paham atau takut bertanya. Untuk 

mengatasi masalah ini juga perlu dibina hubungan yang baik antara siswa dan 

guru dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika sehingga 

akan terjadi interaktif dan keaktifan siswa akan meningkat. Dengan 



2 

 

partisipasi aktif siswa nantinya akan bisa mengalami, menghayati, dan 

menarik pelajaran yang dialami sendiri, sehingga keaktifan siswa merupakan 

bagian dari dirinya 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu cara mengaktifkan 

belajar siswa adalah dengan memberikan rangsangan tugas, tantangan, 

memecahkan masalah, atau mengembangkan pembiasaan agar dalam dirinya 

tumbuh kesadaran bahwa belajar menjadi kebutuhan hidupnya dan oleh 

karena itu perlu dilakukan sepanjang hayat (Marno dan Idris, 2008 :170). 

Pada saat siswa belajar secara aktif, mereka mempunyai rasa ingin 

tahu terhadap sesuatu, misalnya dengan cara berani untuk mengajukan 

pertanyaan dan mengemukakan pendapatnya. Keterlibatan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan, sehingga apa yang 

dipelajari akan lebih bermakna. Pada saat siswa belajar secara pasif, siswa 

mengalami proses tanpa ada rasa ingin tahu, tanpa pertanyaan, dan tanpa ada 

daya tarik terhadap hasil belajar siswa. 

Kreatifitas atau daya cipta memungkinkan penemuan-penemuan baru 

dalam bidang ilmu dan teknologi, serta dalam semua bidang usaha manusia 

lainnya. Kebutuhan akan kreatifitas sangatlah terasa. Tidak berlebihan jika 

dikatakan bahwa saat ini kita semua terlibat dalam ancaman maut akan 

kelangsungan hidup. Kita menghadapi macam-macam tantangan, baik dalam 

bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik maupun dalam bidang sosial 

budaya. Kemajuan teknologi yang meningkat menuntut kita untuk beradaptasi 
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secara kreatif dan mencari pemecahan yang imajinatif. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut diperlukan ketrampilan tinggi yang melibatkan pemikiran 

kritis, sistematis, logis, dan kemauan kerja sama yang efektif. Cara berpikir 

seperti ini dapat dikembangkan melalui pendidikan matematika. Hal ini 

sangat dimungkinkan karena matematika mempunyai struktur dan keterkaitan 

yang kuat dan jelas antara satu dan yang lainnya serta berpola pikir yang 

bersifat deduktif dan konsisten. 

Untuk menumbuhkan keaktifan dan kreatifitas dari siswa tidaklah 

mudah. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang paling 

benar. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai 

pendengar ceramah guru. Akibatnya proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang 

pasif tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja 

tetapi pada hampir semua mata pelajaran termasuk metematika.  

Dalam observasi yang dilaksanakan sebelum tindakan dilaksanakan 

pembelajaran matematika kelas VIIC SMP Negeri 1 Jatipurno  dengan jumlah 

siswa sebanyak 36 siswa, tingkat keaktifan dan kreatifitas belajar matematika 

mereka rendah. Siswa yang mengajukan pertanyaan saat pembelajaran 

berlangsung sebanyak 16,7%, siswa yang mengeluarkan pendapat saat 

pembelajaran berlangsung 5,5%,mampu menyelesaikan soal-soal matematika 

8,33%, siswa yang mengeluarkan ide atau gagasan dalam proses 

pembelajaran 11,11%, kemampuan siswa dalam mengembangkan materi 

pembelajaran matematika 2,78%.  
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Dalam kegiatan pembelajaran seorang guru harus mampu menerapkan 

strategi pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Keterlibatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dapat 

meningkatkan daya ingat akan materi yang telah dipelajari. Setiap konsep 

akan lebih mudah dipahami dan diingat, apabila disajikan dengan pendekatan 

yang tepat, sehingga tidak membuat siswa merasa jenuh, bosan, serta siswa 

dapat aktif dan bersemangat dalam belajar matematika. Dari  pendekatan 

pembelajaran yang ada, salah satu pendekatan yang menarik dan 

menyenangkan yaitu pendekatan Investigasi. 

Pendekatan ini adalah sebuah cara bagi siswa untuk berdiskusi tentang 

berbagai masalah dengan teman sekelasnya, di mana siswa bekerja 

berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian dari 

materi yang dipelajari dan ada siswa yang menyampaikan hasil dari diskusi 

kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain 

memperhatikan dan member respon jika ada yang belum paham sehingga 

keaftifan dalam proses pembelajaran dapat terlihat. 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan pendekatan Investigasi  pada pembelajaran 

matematika? 

2. Apakah proses pembelajaran matematika melalui pendekatan Investigasi 

dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas belajar siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keaktifan belajar siswa setelah pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan investigasi. 

2. Meningkatkan kreativitas belajar siswa setelah pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan investigasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara 

langsung maupun tidak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini secara umum diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika, terutama terhadap 

peningkatan keaktifan dan kreatifitas belajar matematika siswa dan secara 

khusus penelitian ini memberikan konstribusi pada strategi pembelajaran 

matematika yang berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mementingkan hasil menuju ke pembelajaran yang juga mementingkan 

prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi masukan kepada guru dalam menentukan metode belajar yang 

tepat, yang dapat menjadi alternatif lain dalam mata pelajaran 

matematika khususnya pada pokok bahasan segi empat. 
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b. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di    

Sekolah Menengah Pertama. 

c. Memberi masukan pada siswa untuk meningkatkan belajarnya, 

mengoptimalkan kemampuan berpikir positif dalam mengembangkan diri 

di tengah – tengah lingkungan dalam meraih keberhasilan belajar atau 

belajar yang optimal. 

d. Bahan pertimbangan, pembanding, masukan atau referensi untuk peneliti 

lebih lanjut. 

 

  


