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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang misalnya 

pendidikan berwujud sebagai suatu sistem artinya pendidikan dipandang 

sebagai keseluruhan gagasan terpadu yang mengatur usaha – usaha sadar 

untuk membina seseorang mencapai harkat kemanusiannya secara utuh. 

Pendidikan berwujud sebagai suatu proses artinya pendidika dipandang 

sebagai pelaksana usaha – usaha mencapai tujuan tertentu dalam rangka 

mencapai harkat kemanusiaan seseorang secara utuh dan pendidikan 

berwujud sebagai suatu hasil artinya pendidikan dipandang sebagai sesuatu 

yang telah dicapai atau dimiliki seseorang setelah proses pendidikan 

berlangsung.  

Meskipun mengajar dan belajar merupakan dua proses yang berdiri 

sendiri kedua-duanya saling berkaitan guru memberikan fasilitas belajar 

siswa kemampuannya mengajar seorang guru tergantung kepada 

pengalaman praktis dan pengalaman teori ini saling memberikan stimulasi 

usaha keras telah dilaksanakan melalui berbagai pembaharuan agar 

matematika yang diajarkan dapat merangsang siswa untuk mencari sendiri, 

melakukan penyelidikan sendiri, dan melakukan pembuktian terhadap suatu 

dugaan yang mereka buat sendiri dan mencari tahu jawaban atas pertanyaan 

teman atau pertanyaan guru.  

Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran 

bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alami. 

Menurut Nasution (2007:112) menyatakan bahwa “Belajar akan lebih 

bermakna jika ‘anak mengalami’ apa yang dipelajarinya, bukan 

‘mengetahui’-nya”.. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan 

materi bukti berhasil dalam kompetisi ‘mengingat’ jangka pendek, tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkm persoalan dalam 
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kehidupan.jangka panjang. Dan, itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah 

kita. 

Dalam konteks itu siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka 

sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Mereka 

mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. 

Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan 

pembimbing. 

Proses pendidikan matematika mencakup proses mengajar, belajar 

dan juga proses pemikiran kreatif. Proses mengajar dilaksanakan oleh 

pengajar sedangkan proses belajar dilakukan oleh seorang siswa agar 

pemahaman siswa dapat berhasil dengan baik, perlu adanya metode yang 

tepat dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa dan guru. 

Metode yang digunakan oleh seorang guru akan berpengaruh pada cara 

belajar siswa. Sebagai salah satu pemecahan masalah ini dipilih suatu 

pendekatan mengajar yaitu metode inkuiri. 

Bila siswa memahami sesuatu berarti bahwa ia mengerti tentang 

sesuatu itu. Tetapi tahap pengertiannya masih rendah, untuk itu siswa harus 

mengetahui nama-nama bangun datar seperti segitiga, persegi, persegi 

panjang, lingkaran dan jajaran genjang. Mereka juga harus mengetahui 

istilah – istilah yang berhubungan dengan bangun datar dan sifat bangun 

datar. Karena bangun datar merupakan model benda-benda nyata.  

Pemahaman belajar siswa sedikit banyak akan tergantung pada cara 

guru menyampaikan pelajaran pada anak didiknya. Oleh karena itu kesiapan 

serta kemampuan guru dalam mengajar mempunyai peranan penting bagi 

keberhasilan proses belajar mengajar pada siswa. Hal ini menunjukkan 

adanya keterkaitan antara pemahaman siswa dengan pendekatan mengajar 

yang digunakan oleh guru selama ini pembelajaran matematika pada 

umumnya masih didominasi menggunakan metode ceramah dan penugasan 

yang terkesan kaku dan dragmatis sehingga kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berinteraksi dengan kehidupan nyata. 
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Dalam pembelajaran bangun datar siswa dituntut untuk melakukan 

kegiatan pengukuran benda nyata tersebut serta melakukan kegiatan yang 

berorientasi pada masalah pengurkuran dengan berbuat dan bereksperimen 

bukan sekedar mengamati secara positif. Pengukuran adalah proses 

pemberian suatu bilangan pada suatu atribut atau peristiwa panjang, 

kapasitas, berat, luas, keliling, volume, waktu dan temperatur.  

Metode ikuiri merupakan pendekatan pengajaran dimana siswa 

sendiri bebas memilih atau mengatur obyek belajarnya. Mulai dari 

penemuan masalah, proses pengumpulan data, analisis sampai belajar 

eksporimentasi. Dalam pelaksanaannya tidak terikat oleh waktu, tidak ada 

keharusan untuk menyelesaikan unit tertentu dalam waktu tertentu. Jawaban 

yang dicari ridak akan diketemukan dalam buku, karena buku teks hanya 

berisi petunjuk-petunjuk atau pertanyaan yang mengarah pada penemuan 

jawaban, dan bukan memberi jawaban.  

B. Perumusan Masalah 

Apakah  upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang bangun 

datar dengan penerapan metode inkuiri pada siswa kelas III semester II di 

SDN Pangkalan Margoyoso Pati tahun pelajaran 2014/2015. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk mendeskripsikan  peningkatan  pemahaman siswa tentang 

bangun datar untuk menemukan  rumus menghitung luas bangun datar pada 

siswa kelas III semester II Sekolah Dasar Negeri Pangkalan Margoyoso 

tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada: 

1. Manfaat bagi siswa : 

a. Meningkatkan motivasi dan disiplin dalam belajar. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Meningkatkan kompetensi siswa. 

d. Meningkatkan penguasaan siswa pada materi pembelajaran 

e. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

2. Manfaat bagi guru : 

a. Menambah variasi model pembelajaran. 

b. Meningkatkan profesionalisme. 

c. Menambah pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

d. Bahan referensi guna menciptakan dan mengembangkan metode 

dan teknik baru dalam proses pembelajaran luas bangun datar. 

3. Manfaat bagi sekolah : 

a. Memberikan sumbangan pandangan mengenai pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang peningkatan prestasi belajar kompetensi dasar 

luas segitiga dan luas jajar genjang melalui penerapan metode 

Inkuiri dalam pembelajaran Kontekstual. 

b. Bahan referensi guna menciptakan dan mengembangkan metode 

dan teknik baru dalam proses pembelajaran matematika. 

c. Memberikan bahan masukan, sehingga dapat memberi kebijakan 

kearah peningkatan mutu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


