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BAB I 
 PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang Masalah 

Telah diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (6) bahwa kurikulum dan 

silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan 

pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan 

berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Dari butir ayat tersebut secara jelas 

memberikan penekanan bahwa sasaran utama pendidikan di sekolah dasar ialah 

memberikan bekal secara maksimal pada empat kemampuan dasar, yaitu 

kemampuan baca, tulis, hitung, dan komunikasi. Keempat kemampuan tersebut 

menjadi pedoman dalam keterlaksanaan proses pembelajaran di sekolah dasar. 

Proses pembelajaran merupakan realisasi dari perencanaan yang 

dilaksanakan oleh guru dalam satuan pendidikan. Berdasar Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 pasal 19 ayat (1) diamanatkan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Anies Baswedan dalam Suara Merdeka (2015; hlm. 

9) mengungkapkan pernyataan berbeda bahwa “satuan pendidikan di Indonesia 

belum tentu bisa memberikan ruang untuk perkembangan siswa”. Kontradiksi 

tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa kualitas belajar siswa akan 

maksimal jika diimbangai dengan kualitas mengajar guru. 

Kualitas belajar mengajar tidak lepas dari peran guru dalam mempersiapkan 

apa yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. Guru atau pendidik 

dalam pembelajaran tentunya membutuhkan sumber ajar ataupun bahan acuan 

dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Selain itu dalam kegiatan 

mengajar, seorang guru seharusnya juga memperhatikan metode mengajar. 

Karena bukan hanya menyangkut persoalan penyampaian materi pelajaran dari 
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pengajar kepada peserta didik, namun lebih dari pada itu seorang guru hendaknya 

membimbing dan melatih siswa untuk belajar. 

Lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, bahwa proses 

pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan 

memenuhi standar. Guna terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas maka 

disusunlah perencanaan proses pembelajaran yang dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 20 bahwa perencanaan proses 

pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang matang, materi ajar lengkap dan memenuhi 

seluruh indikator pencapaian kompetensi, sumber belajar yang maksimal bahkan 

alam takambang jadi guru, serta metode pengajaran yang bervariatif memiliki 

pengaruh yang besar dan bersifat penting dalam pembelajaran di kelas. Begitu 

juga dalam pembelajaran Matematika. 

Matematika mencakup keseluruhan kemampuan dasar yang ditekankan 

dalam pendidikan sekolah dasar serta sebagai suatu sarana berpikir logis dan 

sistematis. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang standar isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 

dinyatakan bahwa mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik 

dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi. Matematika bukan hanya ilmu hitung melainkan memahami untuk 

memecahkan masalah matematika. Dalam belajar matematika harus 

mengedepankan sifat keberlanjutan, disiplin, dan rajin berlatih.  

Gugus Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu gugusan SD di lingkup 

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan Ungaran Timur, 

Kabupaten Semarang. Gugus Ki Hajar Dewantara terdiri dari sebelas SD anggota 

dengan pembagian enam SD negeri, dua SD swasta, dan tiga MI (Madrasah 

Ibtidaiah). Berdasarkam hasil wawancara yang dilaksanakan pada 28 Oktober 
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2015 dengan guru kelas 4 pada SD Negeri Kawengen 01 yaitu Bapak Gayus, 

diperoleh informasi bahwa pada proses pembelajaran Matematika yang 

dilaksanakan di kelas menerapkan pembelajaran motode ceramah. Metode yang 

sama juga diterapkan oleh Ibu Lucia, guru kelas 4 pada SD Negeri Kalongan 04. 

Senada dengan guru kelas 4 SD Negeri Kalongan 02 Ibu Diah Rahma, metode 

ceramah dirasa lebih efisien karena setelah penyampaian materi siswa diajak 

untuk tanya jawab dan latihan soal. 

Berdasar pada pengamatan proses pembelajaran di kelas, siswa tampak 

bermain dan bercerita dengan teman sebangku. Peristiwa ini menunjukkan bahwa 

siswa kurang antusias selama proses pembelajaran. Kurangnya antusias siswa ini 

berdampak pada hasil belajar. Berdasar hasil belajar Matematika siswa kelas 4 

pada Ujian Tengah Semester (UTS) I di gugus Ki Hajar Dewantara diperoleh 

informasi sebagai berikut: 8 dari 28 siswa SD Negeri Kawengen 01 mempunyai 

nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 65. Pada SD Negeri 

Kalongan 02 memiliki KKM 75 dengan jumlah siswa sebanyak 35 terdapat 16 

siswa memiliki nilai di bawah KKM. SD Negeri Kalongan 04 memiliki KKM 

yang sama yaitu sebesar 75 dengan jumlah siswa 32 terdapat 12 siswa yang tidak 

memenuhi KKM. Kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran bukan 

merupakan satu-satunya penyebab rendahnya hasil belajar. Kurangnya antusias 

siswa merupakan dampak negatif dari penggunaan metode pembelajaran yang 

kurang bervariatif. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi mengamanatkan bahwa: 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 
matematika yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah 
terbuka dengan solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara 
penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu 
dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model 
matematika, menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

 Dalam kutipan Permendiknas tersebut terdapat hal penting berkaitan dengan 

Matematika yaitu pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

Matematika. Lebih lanjut, Sudirman dalam Arnaningrum (2012: 7) menyatakan 
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“metode pemecahan masalah adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis 

dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya oleh siswa”. Banyak penelitian 

untuk mengetahui efektivitas penerapan metode pemecahan masalah, salah 

satunya adalah Resmanti (2012: 55) yang menyatakan bahwa: 

Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar Matematika 
tentang menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah dengan 
menggunakan metode Problem Solving yang ditunjukkan oleh kenaikan hasil 
belajar yaitu pra siklus ketuntasan belajar hanya dicapai oleh 4 anak dari 
seluruh siswa (14 siswa) dengan nilai rata-rata 52,9 yaitu sebesar 28,57%. 
Sedangkan pada siklus 1 ketuntasan hasil belajar dapat dicapai 11 siswa dari 
seluruh siswa (14 siswa) dengan nilai rata-rata 71,31 yaitu sebesar 78,57%. 
Hal ini menunjukkan peningkatan ketuntasan belajar yang dicapai siswa yaitu 
sebesar 34,8%. Sama halnya pada siklus 2, dari siklus 1 dengan ketuntasan 
sebesar 78,57%, pada siklus 2 meningkat menjadi 100% dengan nilai rata-rata 
87,76, jadi mengalami kenaikan ketuntasan sebesar 23,06%. 

 Hasil yang sama juga disajikan Murodah (2012: 44) bahwa “dengan 

penerapan metode pemecahan masalah melalui kerja kelompok dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika dalam mencari pecahan sederhana pada 

siswa kelas VI SD Negeri Krengseng 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 

Semester I Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 Wahyudi dan Kriswandani (2013: unit 4) dalam bukunya dijelaskan bahwa 

“Pendekatan pembelajaran matematika yang berorientasi pada siswa dapat 

menemukan kembali konsep yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya, jika 

menggunakan metode drill, menghafal, dan mengerjakan soal yang ada di buku 

matematika, maka tidak akan terlaksana bahkan gagal total”. Inkuiri merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Schmidt dalam Amri (2010: 85) 

inkuiri merupakan rangkaian kegiatan belajar untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk 

mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan 

masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir logis. Dalam penelitiannya 

Sri Pujiastuti (2013: 32) menyimpulkan “dari data formatif I dan tes formatif II 

tampak terdapat peningkatan yang signifikan, hal ini tampak pada hasil formatif I 

rata-rata siswa yang mampu menjawab soal tes 65% dan mengalami kesulitan 
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35% sedangkan pada hasil tes formatif II yang mampu menjawab soal tes 91,5% 

dan yang mengalami kesulitan 8,5%. Maka telah terjadi kenaikan sekitar 26,5% 

pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Oleh sebab itu implementasi 

metode inkuiri dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman 

pengetahuan siswa kelas V Semester satu tahun pelajaran 2013/2014 SDN 

Bawang Kecamatan Blado Kabupaten Batang.” 

Dari berbagai pendapat para ahli dan beberapa hasil penelitian yang relevan, 

serta adanya permasalahan yang terjadi di Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan 

Ungaran Timur Kabupaten Semarang, maka dilakukan penelitian terhadap 

pembelajaran matematika dan pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode pemecahan masalah dan metode inkuiri. Penelitian 

direncanakan pada kelas 4 SD Negeri Kalongan 02, 04 pada materi Bangun 

Ruang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan, teridentifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Matematika didominasi penggunaan metode ceramah. 

2. Masih terdapat siswa yang pasif selama pembelajaran Matematika. 

3. Hasil belajar siswa yang rendah. 

4. Penerapan metode pemecahan masalah dan inquiry (inkuiri) berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SDN Kalongan 02, 04. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasar identifikasi masalah, maka penelitian ini mempunyai batasan 

masalah pada pengaruh penggunaan metode pemecahan masalah dan inquiry 

(inkuiri) terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

geometri dan pengukuran dengan Standar Kompetensi (SK) Memahami sifat 

bangun ruang sederhana dan hubungan antarbangun. Kompetensi Dasar (KD) 

yang digunakan adalah menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Pengukuran 
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hasil belajar berupa penilaian aspek kognitif melalui tes yaitu nilai hasil ulangan 

siswa dengan menggunakan soal tes hasil belajar atau nilai posttest.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang permasalahan dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: “apakah terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara 

pembelajaran Matematika dengan penerapan metode Pemecahan Masalah dan 

metode Inquiry (Inkuiri) pada siswa kelas 4 SDN Kalongan 02, 04 Ungaran 

Timur?”  

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan efektivitas yang 

signifikan antara pembelajaran Matematika dengan penerapan metode Pemecahan 

Masalah dan metode Inquiry (Inkuiri) pada siswa kelas 4 SDN Kalongan 02, 04 

Ungaran Timur.  

1.6 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat diperoleh dua manfaat, yaitu 

secara teoretis dan praktis. Manfaat secara teoretis yaitu: dapat memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan tentang cara atau metode yang tepat diterapkan dalam 

setiap proses pembelajaran, terkhusus dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD 

yaitu memberi masukan dalam metode pemecahan masalah dan inkuiri. 

Sedangkan manfaat praktis meliputi: 1) Manfaat bagi peneliti, penelitian ini 

diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai pengaruh penerapan 

metode pemecahan masalah dan inkuiri terhadap hasil belajar matematika siswa 

sehingga proses pelajaran lebih menarik dan menyenangkan, serta sebagai syarat 

memperoleh gelar kesarjanaan (S1); 2) Manfaat bagi siswa, penerapan metode 

pemecahan masalah dan inkuiri diharapkan membantu meningkatkan pemahaman 

siswa akan materi yang telah disampaikan guru, membiasakan siswa untuk belajar 

aktif dan kreatif. 3) Manfaat bagi guru sebagai referensi dalam pemilihan variasi 

metode pembelajaran yang tepat. Penelitian ini juga bermanfaat bagi sekolah, 

yaitu sebagai acuan dalam meningkatkan mutu guna mewujudkan tujuan sekolah. 




