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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

       Pembahasan dalam bab I ini akan mengkaji tentang latar belakang masalah,  

fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

batasan istilah. Penjelasan dari keenam subbab tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

      Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan  di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), hal ini menunjukkan bahwa matematika sangat 

dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jika siswa mudah  

mempelajari matematika di kelas rendah maka di kelas tinggi siswa akan terbantu. 

Penguasaan terhadap matematika sangat diperlukan bagi siswa dalam kehidupan 

di masa depan, karena pembelajaran matematika merupakan bagian dari 

pendidikan. Menghasilkan sumber daya manusia sebagai subjek dalam 

pembangunan yang baik, diperlukan modal dari hasil pendidikan yang baik pula. 

Khusus untuk pelajaran matematika, selain mempunyai sifat yang abstrak, 

pemahaman konsep yang baik sangatlah penting karena untuk memahami konsep        

yang baru diperlukan pemahaman konsep sebelumnya. 

       Proses belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan yang erat antara guru, 

siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. Guru mempunyai tugas untuk memilih 

metode dan media pelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan demi 

tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran matematika yang 
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tercantum dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antaralain: (a) 

memahami konsep matematika, (b) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

(c) memecahkan masalah, (d) mengkomunikasikan gagasan dalam simbol, (e) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Diharapkan dalam proses pembelajaran matematika, siswa tidak merasa bahwa 

matematika terlepas dari kehidupan nyata atau sehari-hari melainkan siswa dapat 

merasa dekat dengan matematika dan siswa senang untuk belajar matematika. 

Seiring diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan diharapkan guru 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik khususnya pada pelajaran 

Matematika dengan berkreasi dan berinovasi menggunakan strategi pembelajaran. 

       Perkembangan kemampuan matematika dapat dicapai melalui proses 

pembelajaran lebih bermakna yang dapat memberikan pengalaman belajar dengan 

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, siswa dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Guru 

harus dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada siswa (student center). Salah satu bahan kajian pembelajaran matematika di 

Sekolah Dasar yaitu unit geometri yang mengutamakan pengenalan bangun datar. 

Bangun datar merupakan pengetahuan penting yang penguasaannya sangat 

diperlukan, karena hampir setiap saat pada kehidupan siswa dihadapkan dengan 

berbagai bentuk benda. 

       Salah satu kompetensi yang harus dicapai dalam pelajaran Matematika SD 

kelas II semester II sesuai Kurikulum KTSP yaitu harus menguasai Standar 

Kompetensi: (a) mengenal unsur-unsur bangun datar sederhana, yang kemudian 

lebih di fokuskan lagi pada Kompetensi Dasar: (b) mengelompokkan bangun 
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datar. Siswa dalam hal ini diharapkan dapat mencapai indikator yang telah 

ditetapkan yaitu mampu mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. 

       Berdasarkan hasil observasi dalam studi pendahuluan pembelajaran 

Matematika di MI Mambaul Ulum Karangploso Malang pada tanggal 26 Maret 

2012 menghasilkan data-data antara lain: (a) waktu peneliti wawancara dengan 

guru kelas banyak siswa yang belum bisa mengelompokkan bangun datar sesuai 

dengan jenisnya. (b) peneliti melakukan observasi langsung dengan siswa di 

dalam kelas ternyata banyak siswa yang belum bisa membedakan bangun datar 

segitiga dengan bangun datar segiempat. (c) saat guru menerangkan materi dengan 

menggunakan metode ceramah tidak semua siswa memperhatikan dengan baik, 

sebagian siswa cenderung berbicara dengan teman sebangku, hanya siswa yang 

duduk di bagian depan yang memperhatikan penjelasan guru, sehingga 

pemahaman materi kurang baik. Peneliti merasa prihatin jika dibiarkan, masalah 

ini akan berkelanjutan pada konsep lain yang berhubungan dengan materi bangun 

datar. 

       Faktor penyebab ketidakberhasilan dalam mencapai ketuntasan 

pembelajaran siswa adalah faktor dari siswa sendiri dan faktor dari luar. Faktor 

penyebab dari siswa adalah berupa kemampuan siswa dalam mengelompokkan 

bangun datar, sedangkan faktor penyebab dari luar adalah suasana yang tindak 

kondusif dalam kelas, alat peraga yang kurang mendukung pembelajaran, suasana 

belajar yang kurang menyenangkan, dan metode yang kurang sesuai. Beberapa 

faktor itulah yang memerlukan perhatian khusus, sehingga nilai yang diperoleh 

belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 

70. Berdasarkan hasil observasi dari 19 siswa kelas II ada 13 anak yang mendapat 
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nilai dibawah KKM yang telah ditentukan oleh guru dan 6 anak yang 

mendapatkan nilai diatas KKM. Jadi siswa yang tidak tuntas sebanyak 68% dan 

yang tuntas sebanyak 32%. Cara untuk mengatasi hal itu maka peneliti harus 

melakukan tindakan yang berupa penelitian sehingga peneliti akan mengerti 

kekurangan dalam pembelajaran, dan melakukan perbaikan pembelajaran yang 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar. 

       Seorang guru diharapkan mampu membangun peran aktif dan kreatif dengan 

menentukan metode yang tepat dalam pembelajaran, sehingga materi pelajaran 

matematika dapat diterima oleh siswa. Berbagai metode mengajar telah diterapkan 

di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh guru, 

sehingga pembelajaran dapat lebih bermanfaat bagi siswa. Metode yang sesuai 

dengan materi pelajaran akan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 

siswa dalam belajar. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan 

menyenangkan, oleh karena itu dituntut aktivitas dan kreativitas guru dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif. Pembelajaran saat ini yang menggunakan 

pendekatan-pendekatan sudah sangat berkembang. Salah satu metode 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika adalah 

dengan metode Inquiry Discovery.  

       Menurut Suryosubroto (2002:192) metode Inquiry Discovery diartikan  

sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, 

manipulasi objek dan lain-lain percobaan, sebelum sampai kepada generalisasi. 

Sebelum siswa sadar akan pengertian, guru tidak menjelaskan dengan kata-kata. 

Pendekatan Inquiry Discovery adalah belajar mencari dan menemukan sendiri.  

Sistem belajar mengajar ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk 
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yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukannya 

sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah (problem 

solving tehniques). Landasan pemikiran yang mendasari pendekatan belajar 

mengajar Inquiry Discovery ini ialah bahwa hasil belajar dengan cara ini lebih 

mudah diingat dan mudah ditransfer (untuk menghadapi pemecahan masalah) 

pengetahuan dan kecakapan serta kreativitas siswa. Menurut Sukmadinata 

(2009:183) Inkuiri menekankan kepada proses mencarinya, sedangkan diskaveri 

kepada menemukannya. Mengingat pentingnya mata pelajaran matematika, maka 

peneliti tertarik untuk menerapakan metode  Inquiry Discovery di dalam kelas. 

       Penelitian ini relevan dengan penelitian orang lain, penelitian sebelumnya 

pernah dilakukan oleh Rosdiana di SMP Muhammadiyah 06 Dau Malang tahun 

2007 dengan judul “Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Inquiry 

Discovery dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa (Studi Kasus di SMP 

Muhammadiyah 06 Dau Malang)”. Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang 

dengan penelitian yang relevan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada tujuan penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu bertujuan untuk 

meningkatakan kreativitas belajar siswa, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatakan kemampuan pengelompokkan bangun datar. Persamaaan dengan 

penelitian ini terletak pada mata pelajaran matematika dan metode yang 

digunakan yaitu metode Inquiry Discovery.  

       Secara garis besar rancangan Penelitian Tindakan Kelas akan dilakukan 

melalui beberapa siklus. Setiap siklus dirancang sedemikian rupa sehingga 

tindakan yang dilakukan membuat siswa aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Peneliti berupaya menyusun perencanaan yang matang untuk 
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mendukung proses pembelajaran serta melakukan tindakan perbaikan yang 

didasarkan pada Kompetensi Dasar siswa dan mengembangkan secara bertahap. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus memberikan siswa motivasi 

dalam belajar pengelompokan bangun datar, peneliti menggunakan metode 

Inquiry Discovery. Mengingat pentingnya pembelajaran matematika dalam 

kehidupan siswa dan karakteristik yang dimiliki oleh metode Inquiry Discovery, 

maka peneliti tertarik untuk menelitinya lebih jauh dalam penelitian yang berjudul 

“Penerapan Metode Inquiry Discovery untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pengelompokan Bangun Datar Siswa Kelas II MI Mambaul Ulum Karangploso 

Malang”. 

 

1.2  Fokus Masalah 

          Penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengatasi permasalahan yang  

menjadi penyebab rendahnya kemampuan siswa kelas II MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang dalam mata pelajaran Matematika. Standar Kompetensi 

yang akan digunakan adalah mengenal unsur-unsur Bangun Datar sederhana. 

Sedangkan Kompetensi Dasar yang akan digunakan adalah mengelompokkan 

Bangun Datar. Maka peneliti memfokuskan pada siswa dalam materi ini yaitu 

siswa mampu mengelompokkan Bangun Datar dengan tepat. Peneliti mencoba 

menerapkan metode Inquiry Discovery sebagai metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa pada pembelajaran Matematika. 
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1.3  Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang dalam penelitian di atas, dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses penerapan Metode Inquiry Discovery untuk meningkatkan 

kemampuan pengelompokan Bangun Datar siswa kelas II MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang? 

2. Bagaimana hasil penerapan Metode Inquiry Discovery untuk meningkatkan 

kemampuan pengelompokan Bangun datar siswa kelas II MI Mambaul Ulum 

Karangploso Malang? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

tentang penggunaan Metode Inquiry Discovery, maka penelitian memiliki tujuan 

sebagai berikut. 

1. Tujuan Umum 

a. Bertujuan untuk mengkaji metode pembelajaran Inquiry Discovery. 

b. Bertujuan untuk memperkenalkan metode Inquiry Discovery kepada guru. 

2. Tujuan Khusus 

a. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana metode Inquiry Discovery 

mampu digunakan untuk meningkatkan kemampuan pengelompokan 

Bangun datar pada pembelajaran matematika siswa kelas II MI Mambaul 

Ulum Karangploso Malang. 
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b. Bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan kemampuan 

pengelompokan Bangun datar pada pembelajaran matematika siswa kelas 

II dengan penerapan metode Inquiry Discovery. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya model pembelajaran yang 

dalam pelaksanaanya memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar 

dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang kontekstual. Secara rinci 

manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagi Guru 

a. Bagi guru kelas II MI Mambaul Ulum Karangploso Malang adalah sebagai 

masukan dalam penggunaan metode pembelajaran, sebagai bahan kajian 

guru dalam menyampaikan atau memberi materi pengelompokkan Bangun 

Datar pada mata pelajaran Matematika, dan untuk melakukan perbaikan 

kualitas pembelajaran 

b. Bagi guru kelas II di sekolah lain selama situasi/kondisi sekolah relatif 

umum sama dengan penelitian ini yaitu sebagai masukan dalam proses 

pembelajaran Matematika dengan menerapkan metode Inquiry Discovery 

c. Guru dapat mengembangkan pembelajaran Matematika dengan metode 

Inquiri Discovery. 

2. Bagi Peneliti 

a. Sebagai tambahan pengalaman mengajar dengan menggunakan metode 

Inquiri Discovery. 
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b. Sebagai bahan acuan dan tolak ukur jika akan diadakan penelitian 

selanjutnya. 

c. Sebagai bekal pengetahuan agar terampil mengajarkan materi matematika 

Sekolah Dasar. 

 

1.6 Batasan Istilah 

Penelitian ini terdapat beberapa batasan istilah sebagai berikut. 

1. Metode berasal dari kata Yunani “Meta” dan “Hodos” berarti cara atau rencana 

untuk melakukan sesuatu. Jadi metode adalah cara  yang teratur dan terpikir 

baik-baik untuk mencapai suatu maksud (Poerwadarminta dalam Arindawati,  

2004:39). 

2. Metede Inquiry Discovery adalah pembelajaran Inquiry menekankan kepada 

proses mencarinya, sedangkan Discovery pada penemuannya, kalau seseorang 

melakukan pencarian (berinkuiri) kemungkinan besar akan menemukan, dan 

suatu penemuan (diskaveri) adalah hasil dari suatu pencarian (Sukmadinata, 

2009:184). Jadi pembelajaran Inquiry Discovery adalah suatu teknik atau cara 

yang digunakan oleh guru untuk mengajar di dalam kelas dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk “mencari” dan “menemukan” sendiri. 

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata 

“mampu” yang berarti kuasa, sanggup melakukan sesuatu; dapat; berdaya; 

kaya (Team Pustaka Phoenix, 2007:565). Jadi kemampuan dapat diartikan 

kecakapan seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan 

atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian 

atas tindakan seseorang.   
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4. Bangun Datar adalah bangun yang rata yang mempunyai dua demensi yaitu 

panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. 


