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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Banyak kalangan pelajar menganggap belajar adalah aktifitas yang tidak 

menyenangkan, duduk bejam-jam dengan mencurahkan perhatian dan pemikiran 

pada suatu pokok bahasan, baik yang sedang disampaikan guru maupun yang 

sedang dihadapi di meja belajar. Kegiatan itu hampir selalu dirasakan sebagai 

beban dari upaya aktif untuk memperdalam ilmu.  

Sekolah dasar merupakan suatu lembaga pendidikan dasar yang memiliki 

fungsi sangat fundamental dalam menyiapkan SDM yang berkualitas. Sangat 

fundamental karena SD hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang benar agar 

benar-benar mampu menjadi landasan yang kuat untuk jenjang pendidikan 

berikutnya.   

Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan pada setiap  jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa matematika sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan. Penguasaan terhadap matematika sangat diperlukan bagi seluruh 

siswa dalam kehidupannya kelak. Kurangnya pemahaman siswa terhadap 

matematika disebabkan selama mempelajari banyak siswa yang cenderung hanya 

menghafal materi sehingga tidak heran jika siswa mudah sekali lupa dengan apa 

yang dijelaskan oleh guru, selain itu rasa bosan selama pembelajaran akan 

membuat siswa tidak lagi memperhatikan penjelasan dari guru apalagi jika cara 
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guru menyampaikan materi hanya menggunakan metode ceramah dari awal 

hingga akhir jam pelajaran dan guru sering memberi tugas serta guru 

meninggalkan kelas.  

Hasil pencapaian belajar siswa dalam pelajaran Matematika  masih banyak 

siswa  yang masih belum mencapai hasil yang diinginkan. Hasil nilai pratindakan 

terdapat siswa yang  masih mendapatkan hasil dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) dan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

bahwa siswa yang belum tuntas  mendapatkan nilai kurang dari 70 sebanyak  26 

siswa sebesar 89,7 %, sedangkan siswa yang mendapatkan  > 70 sebanyak 3 siswa 

sebesar 10,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa dari 29 siswa yang belum tuntas 

sebesar 26 siswa dengan prosentase yang paling tinggi.  

 Adanya masalah tersebut  di SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam Kabupaten 

Sumenep pada mata pelajaran Matematika kelas V pada minat belajar relatif 

kurang. Hal ini terbukti pada saat guru menyampaikan materi anak-anak kurang 

merespons pada saat pelajaran berlangsung dan siswa di kelas V banyak yang 

belum mengerti dengan penjelasan yang dijelaskan oleh guru, hal ini disebabkan 

karena guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa cepat bosan dan 

tidak mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, terlihat banyak siswa yang ramai 

sendiri serta begurau sesama teman pada saat mengikuti pelajaran Matematika di  

kelas V. Hal ini dikarenakan situasi belajar yang kurang kondusif, serta kurang 

pemahaman konsep materi yang diajarkan sehingga hasil belajar siswa kurang 

dari 70%.  
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 Berdasarkan hasil analisis seorang guru diharapkan mampu membangun 

peran aktif dan kreatif siswa dengan dapat menentukan metode yang tepat dalam 

pembelajaran Matematika, sehingga mudah diterima oleh siswa. Berbgai metode 

mengajar telah diterapkan di sekolah untuk mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan oleh guru, sehingga belajar dapat lebih bermanfaat bagi siswa. Metode 

yang sesuai dengan materi pelajaran akan dapat meningkatkan pemahaman siswa 

dalam belajar dan proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan 

menyenagkan, sehingga siswa aktif dan paham akan meteri yang diajarkan dan 

hasil belajar siswa menjadi meningkat.  

Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. 

Salah satu langakah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai tekhnik-

tekhnik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pelajaran Matematika adalah dengan 

metode Inquiry.  

Menurut Sagala (2009: 89) metode Inquiry adalah penemuan dimana 

menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi tetapi juga 

hasil dari menemukan sendiri. Metode Inquiry dalam pembelajaran dapat lebih 

membiasakan kepada anak untuk membuktikan sesuatu mengenai materi pelajaran 

yang sudah dipelajari, membuktikan dengan melakukan penyelidikan sendiri oleh 

siswa di bimbing oleh guru dan penyelidikan itu dilakukan oleh para siswa baik 

dilapangan  maupun di dalam  kelas (Sagala, 2009: 198). Metode ini berpusat 
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pada kegiatan peserta didik, namun guru tetap memegang peranan penting sebagai 

pembuat desain pengalaman belajar. Guru berkewajiban menggiring peserta didik 

untuk melakukan kegiatan. Kadang kala guru perlu memberikan penjelasan, 

melontarkan pertanyaan, memberikan komentar, dan saran kepada peserta didik.  

 Landasan pemikiran yang mendasari metode belajar mengajar Inquiry  ini 

ialah bahwa hasil belajar dengan cara ini lebih mudah diingat dan mudah 

ditransfer (untuk menghadapi pemecahan masalah) pengetahuan dan kecakapan. 

Sedangakan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008: 22). Dari pengertian 

di atas maka disimpulkan Inquiry adalah suatu metode pembelajaran dimana 

siswa bisa menemukan sendiri jawaban dari pemecahan masalah pembelajaran 

dan peran guru disini adalah sebagai fasilitator dimana guru membimbing siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran.  

Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2008: 22). Hasil 

belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Proses penilaian 

terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan 

siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. 

Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-

kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk kesulurahan kelas maupun individu 

(Arikunto, 2002). Dari pengertian di atas maka disintesiskan hasil belajar hasil 

belajar digunakan untuk dijadikan ukuran  dan kriteria dalam mencapai suatu 

pembelajaran. Hal ini dapat tercapai apabila siswa sudah memahami belajar 

dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku yang lebih baik lagi.    
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan hasil 

belajar serta pembelajaran yang menyenangkan dengan melalui metode 

pembelajaran Inquiry. Oleh karena itu, peranan guru sangat menentukan 

pemahaman siswa sebagai tujuan akhir penilitian. Berdasarkan hal tersebut, maka 

untuk dapat lebih meningkatkan hasil belajar Matematika siswa, guru memegang 

peranan yang sangat penting guru harus pandai-pandai dalam memilih metode 

pembelajaran yang tepat, salah satunya guru dapat menggunakan metode 

pembelajaran Inquiry, karena dengan menggunakan metode ini siswa dituntut 

untuk lebih aktif dalam melakukan penemuan pemecahan masalah yang 

dihadapinya pada pelajaran matematikan sehingga hasil belajarnya menjadi baik. 

Untuk mencermati hasil dari upaya tersebut maka peniliti melakukan 

penilitian di SDN Pancor 1 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep bertujuan 

mengatasi masalah yang hendak diselesaikan. Penilitian ini juga bertujuan SDN 

Pancor 1 Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep mampu meningkatkan hasil 

belajar serta pada saat pembelajaran berlangsung menjadi menyenangkan untuk 

siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peniliti tertarik untuk 

menerapkan  metode Inquiry dalam pembelajaran matematika khususnya dalam 

materi bangun ruang balok dan kubus yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa Materi Bangun Ruang Kubus dan Balok Melalui Metode Inquiry  

Kelas V SDN Pancor 1 kecamatan Gayam kabupaten Sumenep” dalam 

bahasan pokok materi bangun ruang balok dan kubus dapat dikatakan siswa 

diharapkan belajar lebih aktif sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat, 

suasana belajar  akan lebih menyenangkan.  
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan masalah latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan metode  Inquiry dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi bangun ruang balok dan kubus kelas V SDN Pancor 1 

Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? 

2. Apakah dengan menerapkan metode Inquiry dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi bangun ruang kubus dan balok kelas V SDN 

Pancor 1 kecamatan Gayam kabupaten Sumenep? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika dengan 

menggunakan metode Inquiry serta memperoleh gambaran mengenai 

ketuntasan pembelajaran dengan penggunaan metode Inquiry tersebut. Lebih 

rinci, penilitian ini bertujuan:  

1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bangun ruang balok 

dan kubus melalui metode Inquiry  kelas V SDN Pancor 1 Kec. Gayam 

kab. Sumenep.  

2. Untuk mengetahui penerapan metode Inquiry dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi bangun ruang siswa kelas V SDN Pancor 1 

Kecamatan Gayam Kabupaten  Sumenep.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika dan siswa bisa memperoleh sajian pembelajaran yang 

menarik dan efektif.  

b. Bagi guru  

Dapat memotivasi untuk menemukan metode pembelajaran yang lebih 

baik serta menambah wawasan cara menyajikan pelajaran yang efektif.  

c. Bagi peniliti  

Dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya ilmiah dan 

melaksanakan penilitian dalam bidang matematika sehingga dapat 

menambah wawasan pengetahuan baru serta menemukan alternatif 

metode pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar siswa.   

d. Bagi lembaga  

Dapat memberi informasi untuk meningkatkan profesionalisme guru 

dan juga memberi  masukan untuk sekolah dalam meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa.  

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penilitian ini dapat berguna untuk memperkaya perbendaharaan 

pengetahuan dan metode-metode yang harus diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, dan juga sebagai sumber informasi bagi guru 

dalam menentukan alternatif metode, dan strategi serta pendekatan dalam 

pembelajaran.  



8 
 

1.5 Batasan Istilah 

1. Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktifitas belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya (Sudjana, 2008: 22)  

2. Bangun Ruang Kubus da Balok 

a. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam bidang datar 

berbentuk persegi yang kongruen.  

Kubus mempunyai jaring-jaring Sisi-sisi yang membentuk kubus 

dan persegi. Jaring-jaring yang akan terbentuk berupa gabungan 

persegi.  

Pada kubus itu, satuan volumenya masih dalam kubus satuan. Perlu 

diketahui bahwa dalam pengukuran ada satuan baku panjang. 

panjang rusuk kubus dinyatakan dengan s maka volumenya 

dirumuskan: 

V = s × s × s 

b. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh enam sisi yang berupa 

persegi panjang yang masing-masing sisi berhadapannya kongruen. 

Balok memiliki unsur-unsur yang sama dengan kubus. Namun pada 

balok panjang rusuknya tidak selalu sama panjang.   

Sisi-sisi yang membentuk balok berbentuk persegi panjang. Jaring-

jaring yang akan terbentuk berupa gabungan persegi persegi panjang. 

Hubungan antara ukuran balok dan banyak kubus satuan yang 

menyusun balok Jadi, sebuah balok yang berukuran panjang = p,  
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lebar = ℓ, dan tinggi = t, volumenya dirumuskan: V = p × ℓ, × t 

3. Metode Inquiry adalah penemuan dimana menemukan merupakan bagian 

inti dari kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual 

(Sagala, 2009: 89) 


