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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia 

pendidikan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains 

dan teknologi. Matematika juga bermanfaat dalam pengembangan 

berbagai bidang keilmuan yang lain. Dengan belajar matematika siswa 

dapat berlatih menggunakan pikirannya secara logis, analitis, sitematis, 

kritis dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerjasama dalam 

menghadapi berbagai masalah serta mampu memanfaatkan informasi yang 

diterimanya. Salah satu pengembangan yang dimaksud adalah masalah 

pembelajaran matematika.  

Pembelajaran matematika sangat diperlukan karena terkait 

dengan penanaman konsep pada peserta didik. Peserta didik itu yang 

nantinya ikut andil dalam pengembangan matematika lebih lanjut ataupun 

dalam mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat 

pemahaman matematika seorang siswa lebih dipengaruhi oleh pengalaman 

siswa itu sendiri. Selama ini proses pembelajaran masih bersifat 

konvensional, guru masih mendominasi pembelajaran dan siswa hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru sehingga menyebabkan rendahnya 

pemahaman konsep matematika siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengeksplorasi materi secara mandiri. Hal ini secara tidak langsung 

berdampak pada pemahaman konsep matematika siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Maka dari itu, siswa diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika yang diukur dari indikator : (1) 

Interpretasi (interpreting ) mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang 

lain, (2) Memberikan contoh (exemplifying), (3) Meringkas (summarizing), 

dan (4) Menjelaskan (explaining). 

Berdasarkan hasil pengamatan di peroleh data kondisi awal siswa 

kelas X AK SMK Prawira Marta Kartasura siswa masih mengalami 

beberapa masalah, Salah satunya yaitu rendahnya pemahaman konsep 

mtematika siswa. Kondisi awal masing-masing indikator, yaitu siswa yang 

mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain(interpreting ) dengan 

baik sebanyak 8 siswa (32%). Siswa yang mampu memberikan contoh 

(exemplifying) dengan baik sebanyak 6 siswa (24%). Siswa yang mampu 

meringkas (summarizing) dengan baik sebanyak 7 siswa (27%). Dan siswa 

yang mampu  menjelaskan (explaining) dengan baik sebanyak 5 siswa  

(20%). Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsep 

dalam belajar matematika masih rendah. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi  rendahnya pemahaman konsep matematika siswa di SMK 

Prawira Marta Kartasura adalah strategi pembelajaran yang kurang efektif. 

Pembelajaran di sekolah masih didominasi dengan pembelajaran yang 

terpusat pada guru. Dalam proses pembelajaran anak kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Khususnya dalam 
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pembelajaran di dalam kelas, anak diarahkan pada kemampuan cara 

menggunakan rumus, menghafal rumus, matematika hanya untuk 

mengerjakan soal, jarang diajarkan untuk menganalisis suatu persoalan 

matematika. 

Berdasarkan uraian masalah di atas, haruslah menjadi koreksi 

untuk para guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya 

sekedar menyampaikan materi, akan tetapi harus mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, menganalisis suatu permasalahan 

matematika, dan menemukan sendiri penyelesaiannya dengan bimbingan 

guru. Secara tidak langsung, hal ini mempengaruhi pemahaman konsep 

matematika siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, guru harus 

mengadakan variasi dalam mengajar, salah satunya dengan strategi 

pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk 

mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang 

dipertanyakan. Dengan menerapkan strategi pembelajaran inquiry, 

diharapkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dapat 

meningkat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti  melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran 

inquiry, dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

matematika siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah setelah penerapan strategi pembelajaran inquiry dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X 

AK semester ganjil SMK Prawira Marta Kartasura Tahun 2013/2014. 

b. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa melalui 

penerapan strategi pembelajaran inquiry. 

D. Manfaat 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menemukan pengetahuan baru tentang peningkatan pemahaman 

konsep matematika siswa dalam belajar matematika melalui 

penerapan strategi pembelajaran inquiry. 

2) Sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika  

siswa dalam belajar matematika melalui penerapan strategi 

pembelajaran inquiry. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa 

Dengan penerapan strategi pembelajaran inquiry , 

kemampuan pemahaman konsep matematika pada pokok bahasan 

logaritma kelas X SMK Prawira Marta Kartasura akan meningkat. 
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2)  Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan para guru sebagai bahan 

masukan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa dalam belajar matematika. 

3) Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


