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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Menurut UU RI tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menciptakan seseorang yang 

berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan 

untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara 

cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan.  

Dalam dunia pendidikan terdapat suatu ilmu yang menjadi dasar dari 

sebuah pengetahuan, yaitu Matematika. Menurut Depdiknas (2007), matematika 

merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak hanya berupa 

kumpulan pengetahuan atau kumpulan fakta-fakta tetapi matematika juga 

merupakan cara kerja, cara berfikir, dan cara memecahkan masalah dengan 

menggunakan logika perhitungan. Pendidikan matematika diharapkan dapat 

menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari kemampuan dan potensi 

pengembangan diri lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelajaran matematika merupakan bagian 

yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan selain 

sebagai pintu masuk menguasai sains dan teknologi yang berkembang dengan 

pesat saat ini, dengan belajar matematika kita dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan kreatif yang dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, bagi sebagian besar orang menganggap bahwa 
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matematika adalah pelajaran yang sulit bahkan ada yang beranggapan matematika 

sebagai “momok” yang menakutkan. Mendengar kata matematika saja sudah 

berkeringat (Sriyanto, 2007).  

Hasil Trends in International Mathematics and Sience Study (TIMSS) 

pada tahun 2011 untuk bidang matematika, Indonesia berada di urutan 38 dari 42 

negara dengan nilai rata-rata 386. Sedangkan hasil penelitian Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) melalui Programme for 

International Student Assessment (PISA) terhadap kemampuan literasi membaca, 

matematika, dan sains siswa berusia 15 tahun pada tahun 2012, Indonesia berada 

di urutan ke-64 dari 65 negara. Untuk matematika, nilai rata-rata siswa Indonesia 

375, sementara Thailand 427 dan Singapura 573. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan matematika siswa SMP di Indonesia masih di bawah rata-rata 

kemampuan matematika negara lain di dunia. Oleh karena itu, diperlukan usaha 

untuk memperbaiki proses pendidikan dalam rangka membenahi hasil belajar 

matematika siswa.  

Keberhasilan pembelajaran matematika tergantung pada proses belajar 

mengajar di dalam kelas. Siswa harus berperan aktif saat pembelajaran 

berlangsung dengan mengelola dan memanfaatkan informasi-informasi yang 

diperoleh tersebut dengan baik. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan 

pengetahuannya dan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat maupun 

ide-ide yang ada di benaknya. Selain itu, guru juga ikut berperan dalam 

keberhasilan pembelajaran matematika terutama dalam hal penggunaan metode 

pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang tepat bertujuan agar materi 

yang disampaikan dalam proses belajar mudah dipahami dan dimengerti siswa 

serta tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih optimal.  

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan guru matematika 

kelas VIII-B di SMP Shalahuddin Malang, guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional. Guru sering menggunakan metode ceramah dalam 

pembelajarannya. Guru matematika tersebut menjelaskan bahwa hasil belajar 

siswa di kelas tersebut dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil UTS yang telah dilaksanakan, dari 29 siswa hanya 14 siswa yang tuntas. 
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Kendala yang dihadapi adalah aktivitas belajar siswa masih kurang, sebagian 

siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, materi yang disampaikan masih 

kurang dipahami siswa sehingga siswa terkadang masih bingung dalam 

penggunaan rumus yang tepat apabila diberikan soal. Dalam pelaksanaan remidi 

juga terlihat bahwa siswa masih mengandalkan temannya yang lain untuk 

mengerjakan soal remidi. Meskipun guru berada di dalam kelas, siswa masih 

ramai sendiri mencari jawaban ke teman yang lain.  

Melihat kondisi tersebut, pembelajaran dilaksanakan kurang 

memanfaatkan potensi siswa dan penggunaan media juga masih belum optimal. 

Metode pembelajaran matematika yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala 

yang terjadi selama proses pembelajaran dan dapat melibatkan keaktifan siswa 

adalah metode inkuiri terbimbing. Metode inkuiri terbimbing adalah suatu 

kegiatan pembelajaran dimana guru membimbing siswa-siswanya dengan 

menggunakan langkah-langkah yang sistematis sehingga siswa merasa 

menemukan sesuatu (Muhsetyo, 2007), apa yang diperoleh siswa bukanlah 

temuan-temuan baru bagi guru, tetapi bagi siswa dapat mereka rasakan sebagai 

temuan baru. Jadi, metode inkuiri terbimbing merupakan suatu kegiatan belajar 

yang melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki suatu 

permasalahan secara sistematis, logis, analitis, sehingga dengan bimbingan dari 

guru mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Hatmin (2008) 

bahwa pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa dengan melibatkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran 

secara aktif, sehingga konsep yang dicapai lebih baik. Penelitian lain yang sama 

juga dilakukan oleh Aprilia (2013) yang menyebutkan bahwa penerapan metode 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika.. Metode pembelajaran inkuiri terbimbing 

memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam menemukan sendiri 

beberapa konsep pada materi yang sedang dipelajari dengan bimbingan guru. 

Metode pembelajaran inkuiri terbimbing ini diharapkan dapat terjadi interaksi 

aktif antara guru dengan siswa. 
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Pada pembelajaran matematika dengan metode inkuiri terbimbing yang 

menempatkan guru sebagai fasilitator, siswa juga membutuhkan kerjasama 

dengan siswa lainnya untuk membangun pengetahuan matematika yang akan 

mereka temukan. Untuk itu, siswa diarahkan untuk belajar secara berkelompok. 

Dalam kelompok belajar diharapkan siswa dapat saling bertukar pendapat dan 

bekerja sama memberikan ide terhadap permasalahan yang diberikan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan 

mengambil judul “Penerapan Metode Inkuiri Terbimbing Berkelompok Pada 

Pembelajaran Matematika Siswa Kelas VIII SMP Shalahuddin Malang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

a. Bagaimana penerapan metode inkuiri terbimbing berkelompok pada 

pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP Shalahuddin Malang ? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing berkelompok ? 

c. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing berkelompok ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut :  

a) Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII-B 

di SMP Shalahuddin Malang semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

b) Materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah bangun ruang sisi 

datar yaitu bangun prisma dan limas. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

a. Mendeskripsikan proses pelaksanaan penerapan metode inkuiri terbimbing 

berkelompok pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP 

Shalahuddin Malang. 

b. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing berkelompok. 

c. Mendeskripsikan respon siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing berkelompok. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang masalah dalam penelitian ini, 

maka sebagai gambaran ruang lingkup objek penelitian dan menghindarkan 

kesalahpahaman dan kesalahan dalam menafsirkan serta mempermudah dalam 

memahami, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut : 

a) Pembelajaran Inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekanan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 

Metode Inkuiri Terbimbing merupakan suatu metode pembelajaran inkuiri 

yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk 

yang cukup luas kepada siswa. Sebagian perencanannya dibuat oleh guru, 

siswa tidak merumuskan problem atau masalah. Dalam penelitian ini, 

metode inkuiri terbimbing berkelompok adalah metode inkuiri terbimbing 

yang dilaksanakan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa 

yang bertujuan untuk mempermudah langkah guru dalam memberikan 

bimbingan maupun arahan sehingga tidak memakan waktu yang lama. 

b) Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku secara positif serta kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang dicapai 

dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes di akhir 

pembelajaran. Dalam penelitian ini,hasil belajar berupa prestasi belajar yang 
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diraih oleh siswa yang penilaiannya ditentukan melalui ketuntasan belajar 

siswa. Ketuntasan belajar yang ditentukan sekolah khususnya untuk mata 

pelajaran matematika yaitu kurang lebih atau sama dengan 70. Siswa yang 

telah mencapai kriteria ketuntasan belajar dianggap telah memahami materi 

pelajaran yang diajarkan dan hasil/prestasi belajarnya sudah tergolong baik.  

c) Respon berasal dari kata response yang berarti balasan atau tanggapan. 

Dalam penelitian ini, Respon siswa adalah tanggapan yang diberikan siswa 

terhadap pembelajaran matematika menggunakan metode inkuiri terbimbing 

berkelompok pada materi bangun ruang sisi datar. Data respon diperoleh 

melalui pemberian angket kepada seluruh siswa kelas VIII-B SMP 

Shalahuddin Malang yang terkait dengan ketertarikan, pemahaman, dan 

keterlaksanaan pembelajaran.  

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

penerapan metode inkuiri terbimbing berkelompok pada pembelajaran matematika 

siswa kelas VIII SMP Shalahuddin Malang. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :  

1) Bagi Siswa 

Dapat memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa dalam upaya 

mencapai tujuan belajar, mengasah keterampilan dalam menemukan dan 

membentuk konsep secara individu maupun melalui bimbingan guru serta 

sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan hasil belajar pada 

pembelajaran matematika sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang 

optimal dan memenuhi standar ketuntasan. 

2) Bagi Guru 

Dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman atau acuan untuk menentukan 

metode pembelajaran yang cocok dan efektif diterapkan pada pembelajaran 

matematika siswa kelas VIII SMP Shalahuddin Malang. 
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3) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian diharapkan dapat diterapkan oleh sekolah pada mata 

pelajaran yang lain sebagai pedoman untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sekolah.  

4) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian 

lebih lanjut pada pokok bahasan matematika yang lain. 


