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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha dasar bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam 

setiap jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem 

pendidikan yang integral. 

Menurut Syaiful Bahri Jamarah (1996:36), pendidikan sebagai suatu 

sistem, tidak lain dari suatu totalitas fungsional yang terarah pada suatu 

tujuan. Setiap sub sistem yang ada berada dalam sistem tersusun dan tidak 

dapat dipisahkan dari rangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang 

berhubungan secara dinamis dalam suatu kesatuan. 

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem 

pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang RI No.2 Tahun 1989, 

dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1989 Bab IX Psl 39 ayat 3 tersebut 

disebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-

kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang pendidikan pancasila, 

pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, membaca 

dan menulis, matematika, pengantar sains dan teknologi, ilmu bumi, sejarah 

nasional dan sejarah umum, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan 

jasmani dan kesehatan, menggambar dan bahasa inggris. 
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Kualitas pendidikan sampai saat ini masih tetap menjadi suatu masalah 

dalam setiap usaha pembaharuan sistem pendidikan nasional. Berbagai upaya 

pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya di Indonesia terus 

dilakukan, akibatnya muncul beberapa peraturan pendidikan untuk saling 

melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah tidak 

relevan lagi dengan kebutuhan saat ini (Nana Sudjana, 1989:26). 

Upaya tersebut di atas hampir mencakup semua komponen pendidikan 

seperti pembaharuan kurikulum dan proses belajar mengajar, peningkatan 

kualitas guru, pengadaan buku pelajaran dan sarana belajar lainnya, 

penyempurnaan sistem penilaian, penataan organisasi dan manajemen 

pendidikan dan usaha-usaha lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas 

pendidikan. 

Belajar dan mengajar sebagai proses terjadi manakala terdapat interaksi 

antara guru sebagai pengajar dengan siswa sebagai pelajar. Dalam interaksi 

tersebut harus terdapat empat unsur utama, yakni adanya tujuan pengajaran, 

adanya metode dan alat bantu pengajaran, dan adanya penilaian untuk 

mengukur tercapai tidaknya tujuan pengajaran. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang termuat dalam 

kurikulum pendidikan dasar secara etimologis berarti ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan bernalar. Dalam matematika lebih menekankan aktivitas 

dalam dunia rasio ( penalaran ). Matematika terbentuk sebagai hasil dari 

pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. 
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Matematika   terbentuk  dari pengalaman manusia secara empiris, 

diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan 

penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampailah pada suatu 

kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. 

Pembelajaran  matematika di  sekolah memiliki  tujuan sebagai berikut: 

1. Siswa memahami pengertian-pengertian matematika, memiliki 

ketrampilan untuk  menerapkan pengertian tersebut baik dalam 

matematika  sendiri, mata pelajaran lainnya, maupun dalam kehidupan 

sehari-hari, menghargai dan menyadari pentingnya matematika dan 

meresapi  konsep, struktur  dan  pola  dalam  matematika. 

2. Siswa memiliki pemahaman tentang hubungan antara bagian-bagian 

matematika, memiliki kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan, 

serta memiliki sikap dan kebiasaan berpikir logis, kritis, dan sistematis, 

bekerja cermat, tekun dan bertanggung jawab 

Melihat  tujuan  pengajaran  matematika  di  sekolah  yang  harus 

dicapai  dampaknya  bagi  setiap guru di sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar matematika haruslah mengaitkan setiap materi 

pelajaran yang diberikan dengan tujuan tersebut di atas. 

Banyak  orang  yang telah mengetahui dan mengakui manfaat dan 

bantuan matematika kepada berbagai bidang dan kehidupan namun tidak 

sedikit pula yang  menganggap  bahwa  matematika  itu adalah ilmu yang 

tidak menarik. Banyak pula  siswa  yang  kurang  berminat  terhadap  

pelajaran matematika, merasa jenuh dengan pelajaran tersebut karena 
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matematika dianggap sebagai pelajaran yang sukar dan membosankan, 

sehingga mereka tidak memiliki  motivasi untuk mempelajari matematika 

lebih mendalam lagi. 

Secara  jujur  diakui  bahwa  cukup  sering  kita  mendengar  para  siswa 

mengeluh  bahkan menakuti  pelajaran  matematika. Apakah hal ini 

merupakan  gejala  yang  disebabkan  oleh  materi  matematika  yang 

dipelajari dan cara penyajiannya kurang sesuai dengan kematangan siswa.   

Sehingga  kegiatan  belajar  mengajar tidak  bermakna  dan hasil 

belajarnyapun  kurang  memuaskan. Atau prestasi belajar matematika 

dianggap  kurang memuaskan. Hal tersebut merupakan  masalah  pokok  yang   

perlu diperhatikan oleh guru. 

Berdasarkan hasil dialog dengan guru matematika kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta didapatkan keterangan bahwa untuk mencapai 

prestasi belajar matematika secara maksimal sangat sulit, hal tersebut 

dikarenakan siswa kesulitan untuk mencerna dan menguasai bahan dari materi 

pelajaran yang disampaikan, dan siswa juga kesulitan untuk memahami dan 

menerapkan konsep. Padahal telah dikatakan di atas bahwa tujuan dari 

pengajaran matematika di sekolah salah satunya adalah menghargai 

pentingnya matematika dan meresapi konsep. 

Selain  hal  tersebut berdasarkan observasi pendahuluan secara langsung 

pada kelas VIII rendahnya prestasi belajar juga dikarenakan metode yang 

digunakan oleh  guru  kurang sesuai atau kurang tepat. Kegiatan pembelajaran 

hanya berlangsung satu arah artinya materi disampaikan oleh guru dengan 
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ceramah siswa hanya mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap 

penting. Dengan demikian siswa mendapatkan suatu informasi atau 

pengetahuan secara instan tanpa mengetahui darimana suatu informasi atau 

pengetahuan tersebut didapat.  

Format belajar mengajar yang monoton seperti penggunaan metode 

belajar hanya dengan satu metode saja seperti dikatakan diatas dilakukan 

secara terus menerus sehingga menimbulkan kebosanan bagi peserta didik. 

Untuk mengatasi hal tersebut guru  harus dapat  mencari   metode  mengajar  

yang tepat untuk digunakan sehingga siswa  dapat dengan mudah untuk 

memahami konsep  dan menguasai  bahan atau  materi  pelajaran  yang  

disampaikan. 

Dalam pemilihan  metode  mengajar, guru  terikat  oleh beberapa faktor. 

Guru  tidak dibenarkan  untuk  memilih  metode mengajar  yang  akan 

digunakannya  itu  hanya  didasarkan karena kebiasaan dan telah 

mengusainya.  Tetapi harus memperhatikan pula tujuan yang akan dicapai, 

materi yang diajarkan, kondisi lingkungan dan siswa sendiri. Karena tujuan 

pengajaran matematika yang hendak dicapai menitik beratkan pada 

pemahaman konsep, lebih mementingkan proses terbentuknya konsep 

daripada hasil akhir maka metode mengajar yang cocok adalah metode 

penemuan, tanya-jawab, pemecahan masalah, inquiry dan semacamnya. 

Seperti yang telah diuraikan di atas, bila tujuan pengajaran matematika 

menitik beratkan pada pemahaman konsep maka pendekatan mengajar yang 

cocok salah satunya adalah dengan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry 
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merupakan pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dan 

mengembangkan cara berpikir ilmiah. Pendekatan ini menempatkan siswa 

lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan 

masalah. 

Pendekatan inquiry menempatkan siswa sebagai subyek belajar. Peranan 

guru dalam pendekatan ini adalah pembimbing belajar dan fasilitator belajar. 

Dengan pendekatan ini siswa akan belajar berpikir analis dan mencoba 

memechkan problema yang dihadapi sendiri. Selain itu konsep yang mereka 

dapatkan akan lebih lama tersimpan di dalam memori mereka. 

Pada uraian di atas dikatakan bahwa matematika pada akhirnya sampai 

pada pendekatan kesimpulan yang berupa konsep. Maka penggunaan 

pendekatan inquiry sebagai pendekatan pembelajaran adalah salah satu upaya 

dalam peningkatan pemahaman konsep matematika siswa. 

 

B.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi masalah sebgai berikut : 

1. Pemahaman siswa terhadap matematika kurang mendalam 

2. Penggunaan pendekatan pembelajaran dalam kegiatan belajar merupakan 

salah satu upaya dalam meningkatkan konsep siswa sehingga diharapkan 

tercapai prestasi belajar yang optimal. 

3. Prestasi belajar merupakan ukuran dari keberhasilan suatu proses 

pembelajaran berupa pemahaman konsep. 
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C.  Pembatasan Masalah 

penelitian ini akan difokuskan pada mata pelajaran matematika pokok 

bahasan Bangun Ruang Sisi Datar sub pokok bahasan Kubus. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendekatan mengajar yang 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar, pada kesempatan ini dibatasi 

untuk pendekatan inquiry. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan tersebut yaitu : 

1. Bagaimana tindak mengajar yang dilakukan oleh guru dalam 

pembelejaran matematika melalui pendekatan inquiry? 

2. Apakah pendekatan inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa ? 

3. Bagaimana tanggapan guru setelah pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan inquiry ? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep dengan pendekatan inquiry pada pokok bahasan Bangun 

Ruang Sisi Datar sub pokok bahasan Kubus bagi siswa kelas VIII.           

Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tindak mengajar yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan inquiry. 
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2. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa melalui 

pendekatan inquiry. 

3. Untuk mengetahui tanggapan guru setelah pelaksanaan pembelajaran 

dengan pendekatan inquiry. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi siswa agar dapat lebih memahami konsep bangun ruang 

2. Memberi bahan pertimbangan bagi guru mengenai metode pengajaran 

yang tepat untuk meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang. 

3. Sebagai bahan pemikiran baru bagi lembaga pendidikan khususnya 

matematika dalam upaya meningkatkan prestasi belajar. 

4. Bagi peneliti merupakan wahana uji kemampuan terhadap bekal teori 

yang diperoleh di bangku kuliah serta sebagai upaya mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

5. Bagi peneliti berikutnya sebagai bahan perbandingan atau referensi 

terhadap penelitian yang relevan. 

 

 

 

 

 




