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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa gagasan serta kebijaksanaan pemerintah yang mendasari 

pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah antara lain 

mengenai empat pilar pendidikan yaitu belajar untuk melakukan (learning 

to do), belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk menjadi 

diri sendiri/mandiri (learning to be), belajar untuk kebersamaan (learning to 

life together). 

Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan. Proses pendidikan 

tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan 

diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Manusia yang berkualitas dapat dilihat dari segi pendidikan. Hal 

ini terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan 

nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, selain beriman, bertaqwa pada Tuhan 

Yang Maha Esa serta sehat jasmani dan rohani, juga memiliki kemampuan 

dan keterampilan. 

Matematika merupakan ilmu yang sangat penting dan merupakan ilmu 

yang banyak digunakan diberbagai bidang kehidupan, karena banyaknya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sampai saat ini tidak 

lepas dari ilmu matematika. 
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Sebagaimana tertuang dalam KTSP mata pelajaran matematika di 

SD/MI pembelajaran harus dilakukan dengan pemberian pengalaman secara 

langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses 

sehingga dapat menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting dalam kecakapan hidup. 

Belajar matematika tidak hanya mempelajari matematika sebagai 

produk, tetapi juga mempelajarinya sebagai proses. Guru hendaknya tidak 

menyajikan materi pelajaran dalam bentuk jadi. Siswa tidak belajar dengan 

hanya menerima dan menghafalkan saja, tetapi harus belajar secara 

bermakna. Siswa diusahakan terlibat aktif dalam menemukan konsep dalam 

pembelajaran. 

Berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar matematika, terlihat 

bahwa motivasi dan perhatian siswa sangat rendah selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini tampak dari sedikitnya jumlah siswa yang aktif 

bertanya mengenai materi yang relevan yang diajarkan. Pada umumnya 

siswa hanya memfungsikan indera penglihatan dan pendengaran dan siswa 

belajar melalui mengingat-mengingat fakta bukan melalui perbuatan, 

sehingga siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Khususnya dalam 

membaca dan menuliskan tanda waktu 24 jam. Siswa kelas V mempunyai 

permasalahan dalam membaca dan menuliskan tanda waku 24  jam, 

khususnya dalam membaca tanda waktu yang melibatkan kata lebih pada 

tanda waktu tersebut dan kesulitan menulis tanda waktu mulai dari jam 1 

siang sampai jam 12 malam, misalnya menuliskan jam 1 siang lebih 15 
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menit banyak sekali siswa yang tidak bisa menuliskannya kebanyakan dari 

mereka menuliskan 01.15 padahal itu salah yang benar adalah 13.15. 

Berangkat dari hal itu sebagai guru yang mengajar matematika di kelas 

V saya harus mengambil langkah agar mereka dapat membaca dan menulis 

tanda waktu dengan notasi angka 24 jam, karena materi membaca dan 

menulis tanda waktu 24 jam ada dalam pelajaran matematika. Standar 

Kompetensi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah (2) 

menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak, dan kecepatan dalam 

pemecahan masalah. Dengan Kompetensi Dasar (2.1) menuliskan tanda 

waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Kompetensi Dasar tersebut 

dijabarkan dalam sebuah indikator (2.1.1) siswa dapat membaca dan 

menuliskan tanda waktu dengan notasi 24 jam (Silabus KTSP Kelas V 

tahun, 2010). 

Pembelajaran matematika kelas V tentang membaca dan menulis tanda 

waktu dengan notasi angka 24 jam siswa belum mampu mencapai Standar 

Kompetensi dan Kompetensi dasar tersebut, yang artinya mereka belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan berdasarkan 

indikator yang terdapat dalam silabus matematika. Pada SKKD dan 

Indikator tersebut, Nilai Ketuntasan Minimal (KKM) siswa yang ditetapkan 

oleh sekolah sebagai acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar matematika adalah 70. Hasil belajar  yang 

diperoleh oleh siswa kelas V adalah sebagai berikut, dari keseluruhan 

jumlah siswa kelas V, hasil tugas menunjukkan sebanyak 14 siswa 

diantaranya belum  mencapai target Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
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yaitu sekitar 53,8 % dan yang telah memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal yang ditetapkan adalah 12 anak yaitu 46,2 % dari jumlah siswa 

secara keseluruhan. 

Sehingga  diperoleh gambaran bahwa ternyata kesulitan yang dihadapi 

oleh para siswa adalah mereka kurang mampu memahami cara membaca 

ataupun menuliskan tanda waktu yang melibatkan notasi angka 24 jam. 

Selain itu, dalam penyampaian suatu konsep saya belum sepenuhnya 

menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Kegiatan pembelajaran yang 

saya lakukan lebih banyak menggunakan  metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas tanpa didukung metode pembelajaran yang lain atau  alat 

bantu mengajar yang bervariasi sehingga pembelajaran tampak monoton dan 

kurang melibatkan siswa secara aktif. Menurut Hamalik (2001) keadaan ini 

mengakibatkan hasil belajar siswa belum mencapai taraf maksimal. 

Siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep jika belajar 

menemukan sendiri dan siswa terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut 

sehingga terjadi suasana belajar yang menyenangkan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Uzer Usman (2000) dalam Syaiful Risky (2007) bahwa 

“Pengajaran yang menggunakan banyak verbalisme tentu akan cepat 

membosankan sebaliknya akan lebih menarik bila siswa gembira belajar 

karena merasa tertarik dan mengerti pelajaran yang diterimanya. Agar proses 

pemahaman siswa terhadap materi matematika  dapat diwujudkan secara 

optimal, maka diperlukan metode tepat sehingga siswa dapat memahami 

materi pembelajaran yang disampaikan serta dapat meningkatkan hasil 
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belajar yang maksimal. Maka langkah utama yang diperlukan adalah 

perbaikan metode pembelajaran. 

Metode inquiri adalah metode yang mampu menggiring peserta didik 

untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiri 

menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar yang aktif. Kendatipun 

metode ini berpusat 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. Guru berkewajiban 

memberikan kemudahan belajar melalui penciptaan situasi pembelajaran 

yang kondusif, dengan menggunakan fasilitas media dan materi 

pembelajaran yang bervariasi (Mulyasa, 2003) 

Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa 

anak akan belajar lebih baik jika lingkungan belajar diciptakan alamiah. 

Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, 

menemukan sendiri makna pembelajaran bukan mengetahuinya. 

Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetensi jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang. Suatu misal setelah 

pembelajaran selesai, anak-anak ditanya mereka masih bisa menjawab 

pertanyaan dari guru, tetapi besok pada saat mereka ditanya mereka 

seringkali lupa, bahkan jika diadakan tanya jawab sebelum pulang sekolah 

mereka sudah tidak dapat menjawab lagi. 
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Oleh karena itu metode pembelajaran Inquiri merupakan metode 

pembelajaran yang cocok diterapkan dalam mengatasi masalah-masalah 

yang dihadapi siswa kelas V SDN Karangpakis I Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang dalam proses belajar matematika. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja, mengalami, 

menemukan sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan belajarnya dan membuat kesimpulan bukan hanya sekedar transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan 

penelitian tentang Penerapan Metode Inquiri untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa  Kelas V tentang ”Calis Tawa Nota 24 Jam” 

SDN Karangpakis I Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut, maka 

rumusan permasalahan yang diajukan: 

1. Bagaimana penerapan metode inquiri dalam pembelajaran Matematika 

dapat meningkatkan hasil belajar Matematika Siswa  Kelas V tentang 

”Calis Tawa Nota 24 Jam” SDN Karangpakis I Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V tentang 

”Calis Tawa Nota 24 Jam” dengan menggunakan metode inquiri dalam 

pembelajaran matematika pada SDN Karangpakis I Kecamatan Kabuh 

Kabupaten Jombang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan metode inquiri dalam pembelajaran 

Matematika Siswa  Kelas V tentang ”Calis Tawa Nota 24 Jam” SDN 

Karangpakis I Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah mengikuti 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode inquiri Siswa  

Kelas V tentang ”Calis Tawa Nota 24 Jam” SDN Karangpakis I 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.” 

1.4 Hipotesis Tindakan 

“Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode 

inquiri, maka hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika tentang (Calis 

Tawa Nota 24 jam) Membaca dan Menulis dengan Notasi Angka 24 jam 

siswa SDN Karangpakis I dapat meningkat”. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. SDN Karangpakis I 

a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan SDN Karangpakis I 

Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dapat lebih meningkatkan 

pemberdayaan metode Inquiri dalam proses pembelajaran agar 

hasil belajar siswa lebih baik dan perlu dicoba untuk diterapkan 

pada pelajaran lain. Sehingga guru tidak hanya menggunakan 

metode Ceramah dan Tanya jawab dalam proses pembelajaran. 
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b. Kualitas pendidikan di sekolah akan meningkat, karena adanya 

penigkatan cara mengajar guru dan hasil belajar siswa. 

2. Guru 

 Sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di kelasnya. 

 Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode 

pembelajaran yang digunakan sehingga dapat memberikan manfaat 

bagi siswa. 

 Meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran dengan 

menggunakan metode inquiri yang telah dilakukan, sehingga siswa 

bisa berperan langsung dalam pembelajaran ini. 

3. Siswa 

a. Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk memanfaatkan metode 

Inquiri dalam rangka meningkatkan hasil belajar dan prestasi 

belajarnya. 

b. Siswa akan lebih aktif lagi dalam menyelesaikan tugas dari guru 

karena di tuntut untuk menemukan sendiri informasi-informasi 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya dalam proses 

pembelajaran. 
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1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

1. Metode Inquiri Metode Inquiri adalah metode yang mampu menggiring 

peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama 

belajar. Inquiri menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar yang 

aktif. 

2. Hasil Belajar  adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Satmoko,2000). 

1.7  BATASAN ISTILAH 

Metode Inquiri adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk 

menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiri menempatkan 

peserta didik sebagai subyek belajar yang aktif. Kendatipun metode ini 

berpusat 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. Guru berkewajiban memberikan 

kemudahan belajar melalui penciptaan situasi pembelajaran yang kondusif, 

dengan menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang 

bervariasi (Mulyasa, 2003).  

 

 

 

 

 


