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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang 

harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekalimustahil suatu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) 

untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka 

Fuad Ihsan (2010: 2). Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan digunakan untuk  mengembangkan seluruh potensi dan bakat 

manusia sehingga menciptakan manusia yang baik, berbudaya dan manusiawi. 

Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan 

pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa 

generasi muda dalam kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat. 

Tanpa adanya pendidikan seseorang tidak akan tahu tentang perkembangan 

dunia luar. 

Pelajaran matematika mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pendidikan. Dilihat dari jumlah jam pelajaran sekolah lebih banyak 

dibandingkan pelajaran lain. Pelajaran matematika diberikan kepada semua 

jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Pemahaman konsep merupakan salah satu hal yang penting dalam 

belajar marematika. Salah satu karakteristik matematika yaitu obyek bersifat 

abstrak yang dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 
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memahami sebuah konsep. Siswa akan lebih mudah menyelesaikan soal 

matematika apabila siswa dapat memahami konsepnya. Selain itu pemahaman 

konsup yang diajarkan oleh guru tanpa harus menghafal rumus. Hal tersebut 

akan memberikan dampak pada tinggi dan rendahnya hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan siswa kelas VIIB di SMP N 1 

Tawangharjo yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 

18 siswa perempuan diketahui bahwa pemahaman konsep dan kemampuan 

memecahan masalah dalam pembelajaran matematika masih rendah. Hal ini 

dapat dilihat dari indikator-indikator pemahaman konsep dan pemecahan 

masalah. 

Berdasarkan observasi di SMP N 1 Tawangharjo pada tanggal 14 Juni 

2014 diperoleh data tentang kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa dilihat dari indikator yaitu: 1) menyajikan konsep dalam berbagai 

bentuk representasi matematika 41,67 %. 2) mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan masalah 38,89%. Sedangkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dilihat dari indikator yaitu: 1) 

menunjukkan pemahaman masalah 38,89%. 2) mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah 33,33% 3) 

mengembangkan strategi pemecahan masalah 27,78% 

Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2010: 149), indikator yang 

menunjukkan pemahaman konsep matematika meliputi: 1) menyatakan ulang 

sebuah konsep, 2) mengklasifikasi obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu 
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sesuai dengan konsepnya, 3) memberi contoh dan non contoh dari konsep, 4) 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5) 

mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep menggunakan, 

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu, 6) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan indikator yang menunjukkan pemecahan masalah meliputi: 

1) menunjukkan pemahaman masalah, 2) mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan masalah, 3) menyajikan masalah 

secara matematik dalam berbagai bentuk, 4) memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat, 5) mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, 6) membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah, 

7) menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman konsep 

siswa kelas VIIB SMP Negeri 1 Tawangharjo disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya pembelajaran matematika yang masih konvensional 

dimana guru mengajar hanya dengan metode ceramah. Belajar mengajar 

hanya berpusat pada guru sehingga siswa kurang memahami  serta kurang 

merangsang siswa untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Sehingga 

siswa hanya menerima apa yang diberikan oleh guru. Berdasarkan akar 

penyebab masalah diatas, hendaknya dalam kegiatan pembelajaran guru harus 

mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran  yang menyenangkan 

dan menarik. 
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LKS merupakan Lembar Kerja Siswa yang sudah umum dipergunakan 

di sekolah. Penggunaan LKS dapat membantu siswa dalam proses belajar, 

karena materi pelajaran dan waktu yang diperlukan untuk belajar juga lebih 

efektif. pelajaran yang terdapat di LKS adalah materi yang sudah diringkas 

dari beberapa buku yang relevan, sehingga memudahkan siswa untuk 

mempelajari materi pelajaran dan waktu yang diperlukan untuk belajar juga 

lebih efektif. 

Menurut Abdul Majid (2013: 221) inquiry learning menekankan 

kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan 

secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbingan siswa untuk belajar. 

Menurut Wina Sanjaya (2011: 208) kelebihan inquiri learning, 

diantaranya: 1) merupakan metode pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna, 2) dapat 

memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar 

mereka, 3) merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku berkat adanya pengalaman, 4) keuntungan lain adalah strategi 

pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan 
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di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak 

terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar.  

Dari uraian di atas, maka perlu diadakan peneltian yang berjudul 

“Peningkatan Pemahaman Konsep dan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Pada Materi Pecahan Melalui Metode Inquiri Learning Dengan 

Media LKS” pada siswa kelas VII B SMP  Negeri 1 Tawangharjo tahun 

ajaran 2013/ 2014. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah dengan menggunakan metode inquiry learning dengan media 

LKS dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam belajar matematika 

bagi siswa kelas VIIB Semester Gasal SMP Negeri 1 Tawangharjo? 

2. Apakah dengan menggunakan metode inquiry learning dengan media 

LKS dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika 

bagi siswa kelas VIIB Semester Gasal SMP Negeri 1 Tawangharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan memecahkan 

masalah dalam belajar matematika. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan pemahaman konsep dalam belajar matematika melalui 

metode inquiry learning dengan media LKS bagi siswa kelas VIIB 

Semester Gasal SMP Negeri 1 Tawangharjo. 

b. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika melalui 

metode inquiry learning dengan media LKS bagi siswa kelas VIIB 

Semester Gasal SMP Negeri 1 Tawangharjo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu 

manfaat teoretis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoretis  

a. Dapat memperkaya dan atau mengembangkan ilmu dibidang 

pendidikan, khususnya tentang pemahaman konsep dan memecahkan 

masalah matematika. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah konsep-konsep dalam pembelajaran tentang pengaruh 

penggunaan media LKS 

b. Menjadi salah satu bukti dari teori yang sudah ada, bahwa media LKS 

merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup berpengaruh 

dalam meningkatkan memecahkan masalah matematika.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru matematika, dengan penelitian ini dapat memberikan 

layanan pembelajaran yang inovatif dan proses berpikir yang menarik 

kesimpulan matematika bisa diaplikasikan untuk mengembangkan 

model-model pembelajaran lebih lanjut.  

b. Bagi siswa, dapat menumbuhkan kreatifitas yang dinamis dan kritis 

terhadap pelajaran matematika dan dapat mengambil cara terbaik 

umtuk meningkatkan belajar matematika. 

c. Bagi peneliti, menambah wawasan, pengalaman dalam tahapan proses 

pembinaan diri sebagai calon terdidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


