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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, ketrampilan dan keahlian tertentu kepada individu-

individu guna mangembangkan bakat serta kepribadian mereka. Dengan 

pendidikan, manusia berusaha mengembangkan dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu dalam aspek pendidikan serta  

masalah  pendidikan perlu mendapat porsi  perhatian dan penanganan yang 

lebih baik, yang menyangkut berbagai masalah yang berkaitan dengan 

kualitas, kuantitas dan relevansinya. 

Dalam pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah 

satu pilar penting untuk peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan adalah bagian terpadu dari upaya 

peningkatan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun 

tanggungjawab sebagai warga negara. 

Inti pokok dari pendidikan adalah pengelola pendidikan dan siswa yang 

belajar. Belajar dalam arti perubahan dan peningkatan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik untuk melaksanakan perubahan yang baik. Hal ini 

sangat dipengaruhi oleh sistem pembelajaran yang diterapkan oleh pengelola 

pendidikan. Dalam bingkai pendidikan Indonesia yang mewajibkan semua 
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anak-anak agar mengenyam pendidikan dari usia dini hingga tingkat 

menengah pertama yang juga disebut dengan wajib belajar sembilan tahun. 

Bila ditinjau dari segi perkembangan mental pada usia tersebut seseorang 

sedang mengalami perkembangan mental yang sangat pesat, termasuk 

perkembangan kognitif. Oleh karena itu  pola pembelajaran  yang diterima 

oleh siswa  akan membentuk pola belajar, kemampuan mengingat, dan sejauh 

mana siswa dapat memahami dan mengerti konsep yang diperolehnya dan 

semua itu akan sangat membekas pada diri siswa sehingga akan sangat 

berpengaruh pada proses pendidikan selanjutnya. 

Pola pembelajaran yang berkualitas dan efektif sangat diperlukan oleh 

siswa, pola pembelajaran yang berkualitas dapat diterapkan dengan tidak 

menjadikan guru sebagai  satu-satunya sumber ilmu yang tidak boleh dibantah, 

tetapi guru dan siswa merupakan dua bagian penting dalam tercapainya proses 

belajar yang sama-sama sedang menjalani proses belajar dan saling 

melengkapi.  

Namun kenyataannya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukanlah suatu hal yang mudah. 

Fakta yang terjadi guru dianggap sebagai sumber belajar yang paling benar. 

Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar 

ceramah guru atau system one way communication. Akibatnya proses belajar 

mengajar cenderung monoton, membosankan dan menjadikan siswa malas 

belajar. 
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Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 

materi serta hasil belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan 

materi serta hasil belajar, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa hasil belajar 

matematika yang dicapai siswa masih rendah. Masalah tersebut, dikarenakan 

kurangnya pemahaman konsep siswa tentang materi yang dipelajari.  

Dalam pelajaran metematika, suatu metode mengajar tertentu belum tentu 

cocok untuk setiap pokok bahasan yang ada sehingga seorang guru harus 

memiliki metode mengajar yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

Dalam proses belajar-mengajar, guru dituntut mampu mamberikan bimbingan 

dan menciptakan situasi sedemikian sehingga dapat melibatkan siswa untuk 

aktif berfikir. Siswa yang aktif tentunya akan mempermudah proses belajar 

mengajar dan siswa akan lebih mudah paham terhadap materi yang 

disampaikan. 

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana upaya guru agar dapat 

meningkatkan cara mengajar matematika sesuai dengan karakteristik 

matematika, dan siswa yang aktif dalam proses belajar mengajar. Selama ini 

siswa cenderung menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. 

Konsep dan sub konsep matematika tersebut diperoleh dari berbagai kegiatan 

yang menggunakan ketrampilan proses. 
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Permasalahan diatas dapat dipecahkan dengan menerapkan pendekatan 

improving learning dengan menggunakan teknik inquiry. Teknik inquiry ini 

mewajibkan siswa untuk bertanya, pertanyaan ini adalah pokok dari teknik 

inquiry, berawal dari pertanyaan ini siswa akan dapat menentukan stategi 

untuk menjawab. Akhirnya dapat diketemukan jawaban dari pertanyaannya 

sendiri. Dalam hal ini siswa harus dapat mengajukan pertanyaan yang 

berbobot dan berhubungan dengan materi tersebut, selanjutnya siswa 

melaporkan hasil temuan tersebut. Kemudian dari hasil yang didapat mereka 

membandingkan dengan hasil temuan siswa lain, kemudian dari perbandingan 

tersebut dapat diambil kesimpulannya.  

Untuk mempraktekkan teknik ini pengajar harus berperan sebagai 

fasilitator bagi siswanya, karena siswa disini dituntut dapat membuat 

pengidentifikasian sendiri apa yang akan mereka pelajari. Dengan improving 

learning siswa akan lebih tertarik dengan apa yang akan mereka pelajari 

meskipun pelajaran tersebut terbilang sulit, matematika contohnya. improving 

learning membutuhkan kreatifitas dari pengajar dan partisipasi aktif dari 

siswa, sehingga dengan pendekatan dan teknik diatas diharapkan dapat 

meningkatkan mutu hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang peningkatan pemahaman konsep lingkaran 

melalui implementasi improving learning dengan teknik inquiry yang 

dilakukan di SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan bahwa 

keberhasilan pembelajaran matematika tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan guru serta tercapainya materi pembelajaran melainkan 

pemahaman konsep siswa juga sangat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran matematika. 

Pada proses pembelajaran sering kita jumpai siswa kurang aktif, dalam 

proses pembelajaran siswa hanya mendengar apa yang disampaikan pengajar 

sehingga proses belajar mengajar bersifat one way communication. Proses 

belajar mengajar yang searah ini akan berdampak pada pemahaman siswa 

terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar tersebut sangat terbatas. Hal 

tersebut secara tidak langsung menyebabkan hasil belajar matematika relatif 

masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah kurangnya pemahaman konsep siswa tentang lingkaran. 

Pemahaman konsep siswa dapat ditingkatkan melalui pengimplementasian 

improving learning dengan teknik inquiry, yaitu cara penyampaian pelajaran 

dengan melibatkan siswa dalam proses mental dimana siswa mengasimilasi 

suatu konsep atau prinsip, proses mental tersebut misalnya mengamati, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan dan membuat kesimpulan. 
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Pemahaman konsep siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan 

pada keaktifan siswa untuk mengeluarkan ide, keaktifan siswa dalam bertanya 

, keaktifan siswa mengerjakan soal di depan kelas sekaligus menjelaskan 

kepada siswa lain, serta hasil belajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian ini 

dirumuskan apakah pemahaman konsep siswa dapat meningkat mencapai 75% 

setelah diterapkan implementasi improving learning dengan teknik inquiry? 

Adapun indikator-indikator pemahaman konsep, yaitu: (1) Keaktifan: 

Keaktifan siswa dalam mengemukakan ide atau gagasan, keaktifan siswa 

dalam bertanya, keaktifan dalam mengerjakan soal di depan kelas. (2) Hasil 

belajar. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Seacara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah 

implementasi improving learning dengan teknik inquiry dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa yang secara langsung juga akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya pada pembelajaran matematika. 

Disamping itu juga pada penelitian peningkatan mutu proses dan hasil 

pembelajaran Matematika SMP. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep 

lingkaran dalam pembelajaran matematika melalui penerapan 

improving learning denag teknik inquiry. 

b. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan pendekatan improving learning terutama melalui teknik 

inquiry. 

c. Bagi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan pembelajaran matematika melalui improving learning 

terutama dengan menggunakan teknik inquiry. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi 

guru kelas VIII tentang suatu alternatif pembelajaran matematika 

untuk meningkatkan pemahaman konsep lingkaran dengan improving 

learning. 
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c. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenal adanya kebebasan dalam 

belajar matematika secara aktif, kreatif dan menyenangkan melalui 

kegiatan penyelidikan sesuai perkembangan berfikirnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




