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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang 

diajarkan di setiap sekolah. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain  

matematika mendapat waktu yang lebih banyak setiap minggunya. 

Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang diujiankan 

dalam ujian negara. Hal-hal tersebut yang menjadikan matematika lebih 

istimewa dibandingkan yang lain bagi para siswa. 

Matematika diajarkan untuk siswa tahap demi tahap. Sebagai tahap 

awal siswa akan diperkenalkan konsep-konsep dasar yang selanjutnya 

akan didalami pada tahap selanjutnya. Hal ini disebabkan karena 

perkembangan pola pikir berbanding lurus dengan perkembangan fisik dan 

emosional. Dalam penyampaian materinya pun melalui tahap-tahap 

tertentu disesuaikan dengan usia peserta didik.. 

Dalam belajar matematika dibutuhkan banyak faktor agar berhasil. 

Salah satunya adalah pemahaman konsep pada  materi yang sedang 

dipejari. Apabila seseorang tidak tahu apa yang dia pelajari mana mungkin 

ia akan berhasil dalam hal itu.Untuk dapat mencapai hal tersebut siswa 

harus memiliki modal dari dirinya sendiri yaitu kemandirian belajar 

matematika. dengan   kemandirian tersebut seorang siswa akan mampu 

mencapai keberhasilan belajar matematika.
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Kemandirian berasal dari kata mandiri yang berarti dapat 

melakukan tanpa bergantung pada orang lain. Adapun Indikator 

kemandirian belajar menurut Kana Hidayati dan Endang Listyani, (2012)  

yaitu : 1) tidak tergantung pada orang lain, 2) percaya diri, (3) disiplin, 4) 

bertanggung jawab, 5) berinisiatif sendiri, dan 6) kontrol diri. Yang 

dimaksudkan adalah ketika seorang siswa dalam belajar mendapatkan 

suatu permasalahan maka ia dapat menyelesaikannya tanpa bergantung 

pada orang lain. Kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan dan 

dengan percaya diri dia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan 

baik dan tepat waktu.

Seorang siswa yang memiliki kemandirian belajar yang baik akan 

berdampak baik pula terhadap hasil belajarnya. Sebab hasil belajar 

merupakan hasil dari proses  belajar yang dilakukan siswa. Apabila proses 

belajarnya baik maka tidak diragukan hasilnya pun akan baik pula.

Siswa yang mempunyai hasil belajar yang kurang baik biasanya 

belum mempunyai kemandirian belajar yang baik. Oleh karena itu bisa 

dikatakan siswa tersebut belum mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

belajar matematika. Mungkin siswa tersebut mengalami kesulitan 

pemahaman dalam materi tertentu namun karena tidak adanya motivasi 

dari dalam dirinya kemudian dia membiarkan hal tersebut sehingga 

berakibat hasil belajar yang kurang memuaskan.
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Harus ada solusi ketika terjadi masalah-masalah seperti tersebut 

diatas. Salah satu solusinya adalah belajar matematika dengan strategi 

inkuiri terbimbing. Dalam strategi ini siswa di ajak aktif menemuka 

jawaban dari permasalahan yang dihadapinya namun tentunya dengan 

bimbingan  dari guru. Dalam hal ini berarti menempatkan siswa sebagai 

obyek dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Dengan adanya keaktifan siswa maka akan membetuk proses 

pembelajaran yang aktif dan kooperatif. Jika siswa aktif mencari dan 

menemukan atau disebut inkuiri maka hal tersebut akan membekas dalam 

diri siswa sehingga materi matematika yang disamapaikan tidak mudah 

untuk dilupakan. Strategi inkuiri yang digunakan adalah inkuiri 

terbimbing.

Inkuiri terbimbing adalah suatu strategi yang mengutamakan

keaktifan siswa dalam proses pmbelajaran. Inkuiri terbimbing merupakan 

proses pembelajaran berdasarkan penemuan dan pencarian melalui proses 

berpikir secara sistematis, dimana guru memimpin murid-murid dengan 

tahapan-tahapan yang benar, mengijinkan adanya diskusi, menanyakan 

pertanyaan yang menuntun, dan memperkenalkan ide poko bila dirasa 

perlu. Ini merupakan kerja sama yang semakin menyenangkan karena hasil 

akhirnya dapat diperoleh (Udin Syaefudin Sa’ud, 2009: 169). Melalui 

tahapan-tahapan diatas dapat maka dengan sendirinya akan melatih 

Kemandirian siswa dalam belajar matematika.



4

Siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 2 jepara juga mengalami 

permasalahan dalam hal kemandirian dan hasil belajar matematika. Hal ini

diketahui melalui tes yang diadakan pada awal sebelum tindakan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 60 yaitu : 1) ketidaktergantungan 

pada orang lain (27,7%), 2) memiliki kepercayaan diri (33,3%), 3) 

berprilaku disiplin (44,4%), 4) hasil belajar (22,2%).

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneli 

mengambil judul “PENINGKATAN KEMANDIRIAN DAN HASIL 

BELAJAR MATEMATIKA MELALUI STRATEGI INKUIRI 

TERBIMBING DALAM POKOK BAHASAN TEOREMA 

PYTHAGORAS “ (PTK Pembelajaran MatematikaBagi Siswa Kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 2 Jepara) .         

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan kemandirian belajar setelah dilakukan 

pembelajaran melalui strategi Inquiri terbimbing pada siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 2 Jepara ?

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran melalui strategi Inquiri terbimbing pada siswa kelas VII 

SMP Muhammadiyah 2 Jepara ?

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan hasil 

belajar matematika.
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2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah meningkatan kemandirian 

belajar setelah dilakukan pembelajaran melalui strategi Inquiri 

terbimbing dan peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran melalui strategi Inquiri terbimbing.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a) Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika terutama pada 

peningkatan kemandirian dan hasil belajar melalui inkuiri 

terbimbing.

b) Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada pengajaran disekolah serta mampu 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa.

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi guru 

dan siswa. Bagi guru, dapat memanfaatkan strategi inkuiri 

terbimbing sehingga kemandirian dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Bagi siswa, dapat meningkatkannya kemandirian dan 

hasil belajar masing-masing individu..


