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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan memerlukan 

perhatian khusus dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan pedidikan di Indonesia, tetapi 

peran dari pihak guru, orang tua, maupun siswa sendiri ikut bertanggung jawab 

atas keberhasilan pendidikan. Masalah yang dihadapi oleh pendidikan di 

Indonesia adalah masalah yang berhubungan dengan kualitas pendidikan, terlihat 

dari pencapaian daya serap siswa terhadap materi yang masih rendah. 

Permasalahan pendidikan Indonesia akan terselesaikan jika ada suatu tujuan 

pendidikan yang baik. Sebagaimana dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis, serta bertanggung jawab. 

 Menurut Slameto (1995) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan  lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi 

terhadap semua situasi yang berada di sekitar individu. Belajar dapat memberikan 

manfaat kepada individu dan masyarakat. Bagi individu dengan kemampuan yang 

dimiliki akan memberikan sumbangan pengembangan untuk berbagai kebutuhan 

hidup sedangkan  bagi masyarakat, belajar merupakan peran penting dalam 

mempertahankan sekelompok masyarakat ditengah-tengah persaingan yang 

semakin ketat diantara bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu maju. Belajar 

merupakan sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, yang 

terbentuk melalui pengetahuan awal atau pengalaman yang bermakna dalam 
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bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti pemahaman, daya 

pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain.  

 Matematika merupakan ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh semua orang 

dari tingkat SD sampai SMA bahkan di perguruan tinggi juga. Dalam kehidupan 

sehari-hari matematika mempuanyai peranan penting karena matematika tidak 

hanya diterapkan pada matematika sendiri tetapi juga di ilmu pengetahuan yang 

lainnya. Matematika sebagai wahana pendidikan tidak hanya dapat digunakan 

untuk mencapai suatu tujuan misalnya mencerdaskan siswa, tetapi juga untuk 

membentuk kepribadian siswa serta mengembangkan kertampilan tertentu. 

Menurut Corey dalam Abdul Majid (2014) pembelajaran adalah suatu proses 

dimana linkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan turut 

serta dalam tingkah laku tertentu. Pembelajaran adalah suatu konsep dari dua 

dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus direncanakan dan 

diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan 

sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Siswa 

sebagai subjek belajar dituntut untuk aktif mencari, menemukan, menganalisis, 

merumuskan, memecahkan masalah, dan menyimpulan suatu masalah. Dalam hal 

ini pembelajaran matematika siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman 

dan pengalaman yang dimiliki dan tidak dimiliki. Pembelajaran matematika bagi 

para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman dan penalaran 

suatu hubungan. Tujuan pembelajaran matematika agar mempunyai pandangan 

yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritik, cermat, kreatif, dan disiplin serta 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 

pembelajaran matematika siswa memerlukan penalarannya, membentuk 

kepribadian serta dapat menerapkan atau menggunakan matematika dalam 

kehidupan kelak, sesuai dengan jenjang pendidikannya. Penelitian terdahulu 

menurut (Dalimunthe: 2014) menunjukkan kriteria ketuntasan ketuntasan belajar 

klasikal yaitu minimal 85% dari jumlah siswa mempunyai daya serap ≥ 65% 

maka pembelajaran inkuiri mencapai target ketuntasan belajar klasikal. Sehingga 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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  SMP Negeri 1 Poncol merupakan SMP yang berada di Kabupaten 

Magetan yang mempunyai input siswa dengan prestasi yang bervariasi. Proses 

pembelajaran matematika yang masih konvensional dan kurangnya penggunaan 

media pembelajaran guru. Guru aktif dalam menjelaskan materi pelajaran 

sementara siswa hanyalah sebagai pendengar saja. Keterlaksanaan pembelajaran 

yang belum bisa terlaksana dengan baik, dikarenakan guru menggunakan 

pembelajaran yang konfensional dan kurang mengunakan metode atau model 

pembelajaran yang efektif. Sehingga, guru dalam mengajar tidak terlaksana 

dengan baik dari segi waktu, metode pengajarannya serta dalam proses 

pembelajaran.  Siswa yang kurang diikut sertakan dalam pengelolaan informasi, 

sehingga siswa tidak aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung, dan untuk respon  siswa menjadi rendah, ditandai denga siswa yang 

bermain sendiri dan bersenda gurau pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Dalam proses pembelajaran guru terbatas hanya menekankan pada penanaman 

konsep pada diri siswa, tanpa memperdulikan apakah konsep-konsep yang telah 

diajarkan sudah dipahami oleh siswa itu sendiri.    

 Penjelasan ini diperoleh penulis dari hasil wawancara pada tanggal 21 

Januari 2015 dengan guru matematika menyebutkan bahwa siswa kelas VIII B 

pada waktu pembelajaran matematika masih terlihat kurangnya keinginan untuk 

mengikuti pembelajaran, dikarenakan siswa tidak tertarik dengan pembelajaran 

matematika karena siswa beranggapan bahwa pembelajaran matematika adalah 

momok yang menakutkan sehingga para siswa mengabaikannya. Rendahnya 

minat siswa menyebabkan sulitnya guru menyampaikan materi sehingga guru 

kekurangan waktu dalam penyampaiannya. Kendala lainnya adalah siswa yang 

kurang aktif dalam pembelajaran dikarenakan metode dalam pembelajarannya 

yang monoton sehingga siswa dalam pembelajaran pasif. Dalam pembelajaran 

siswa sering menggunakan metode menghafal sehinga pada saat siswa diberi 

permasalahan yang menggunakan proses berfikir siswa merasa kesulitan.  

 Menurut Tom V. Savage dalam Majid (2014) mengemukakan pembelajaran 

kooperatif adalah suatu pendekatan yang menekankan kerja sama dalam 

kelompok. Menurut Nurhayati dalam Majid (2014) mengemukakan pembelajaran 
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kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan partisispasi siswa dalam suatu 

kelompok kecil secara heterogen untuk saling beriteraksi. Dalam sistem belajar 

kooperatif, siswa belajar kerja sama dengan anggota lainnya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri dari empat-enam siswa yang sederajad tetapi heterogen, 

kemampuan, jenis kelamin, suku/ras, dan satu sama lain saling membantu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

  Pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa lebih aktif 

dalam menemukan dari materi yang dipelajarai adalah pembelajaran inkuiri. 

Menurut Gulo dalam Trianto (2007) strategi inkuiri adalah kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya. Pembelajaran dengan penemuan siswa 

dimotivasi untuk belajar sebagaian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta guru memotivasi siswa untuk 

memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip dirinya sendiri. Pembelajaran inkuiri merupakan 

pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang mana siswa didorong untuk 

terlibat langsung dalam melakukan inkuiri, yaitu bertanya, merumuskan 

permasalahan, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, 

menarik kesimpulan, berdiskusi dan berkomunikasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat 

siswa kelas V111 C tertarik dengan pembelajaran Matematika dengan cara 

penemuan. Oleh karena itu, peneliti mempunyai kesempatan untuk mengubah 

cara belajar siswa. Dari hasil observasi tersebut, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Pembelajaran Inkuiri Dengan 

Setting Kooperatif Di SMP Negeri 1 Poncol Magetan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

permasalahan yang dapat diungkapkan melalui penelitian ini, dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran  inkuiri dengan model kooperatif 

di SMP Negeri 1 Poncol Magetan dengan materi kubus dan balok? 

2. Bagaimana respon siswa selama diterapkan pembelajaran inkuiri dengan 

model kooperatif di SMP Negeri 1 Poncol Magetan dengan materi kubus 

dan balok? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka agar peneliti lebih 

terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan, penulis melakukan pembatasan 

masalah pada: 

1. Materi pelajaran matematika yang digunakan adalah kubus dan balok pada 

sub bab bagian-bagian kubus dan balok 

2. Keterlaksanaan pembelajaran matematika, dilihat dari aktivitas guru dan 

siswa 

3. Faktor internal siswa yang diteliti adalah respon siswa 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Melihat beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka 

diperlukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Oleh karena itu sebelum seseorang 

melakukan penelitian maka harus menetapkan apa saja yang menjadi tujuan dalam 

penelitiannya. Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan pembelajaran inkuiri dengan 

model kooperatif di SMP Negeri 1 Poncol Magetan dengan materi kubus dan 

balok 

2. Untuk mengetahui bagaimana respon siswa selama diterapkan pembelajaran 

inkuiri dengan model kooperatif di SMP Negeri 1 Poncol Magetan dengan 

materi kubus dan balok 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksankana di SMP Negeri 1 Poncol Magetan pada siswa 

kelas VIII C diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kalangan 

akademik maupun yang lain. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penerapan pembelajaran dapat dijadikan referensi dan sebagai 

salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran matematika khususnya pada 

materi kubus dan balok. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penerapan pembelajaran dapat memberikan nuansa pengetahuan 

baru terhadap proses pembelajaran matematika. Selama ini mereka hanya 

mendapat pembelajaran yang klasikal dan ceramah, karena itu 

diperkenalkan pembelajaran kooperatif dengan kelompok-kelompok kecil 

sehingga siswa akan memperoleh pengalaman baru, dan menjadi masukan 

bagi guru untuk memperoleh metode pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran matematika. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu dengan 

memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada di skripsi. Hal ini 

dilakukan agar tidak terjadi kesalahfahaman interpretasi isi keseluruhan skripsi. 

1. Pembelajaran inkuiri merupakan kegiatan belajar yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri 

penemuannya. 

2. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa berada dalam   

kelompok kecil secara heterogen berjumlah empat sampai enam siswa yang  

saling bekerjasama sebagai tim  untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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3. Keterlaksanaan pembelajaran adalah proses pembelajaran mulai dari 

perencanaan, persiapan, kegiatan inti hingga berakhir kegiatan yang setiap 

langkahnya diterapkan atau tidak pada saat pembelajaran. 

4. Respon adalah suatu tindakan atau pengamatan yang menghasilkan suatu 

kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa 

sekarang atau pun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang. 


