
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan 

di sekolah. Proses pembelajaran yang efektif dapat terwujud apabila seorang 

guru melakukan tugasnya dengan baik. Salah satu tugas guru yang baik 

adalah dapat menentukan model dan media yang tepat dalam pembelajaran, 

sehingga siswa dapat memahami materi yang dipelajari. 

Dalam Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”. 

 

Belajar merupakan suatu proses yang memerlukan aktivitas siswa. 

Artinya siswa yang belajar ikut berperan aktif  dalam proses pembelajaran, 

sehingga proses pembelajaran yang berlangsung adalah serangkaian 

kegiatan antara guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tercapai tidaknya tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat diketahui dari hasil belajar yang 

diperoleh siswa antara lain pelajaran matematika. 

Matematika merupakan ilmu dengan objek abstrak dan dengan 

pengembangan melalui penalaran deduktif telah mampu mengembangkan 

model yang menerapkan contoh dari sistem itu sendiri yang pada akhirnya 

telah digunakan untuk memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Sebagaimana yang terjadi bahwa matematika dianggap pelajaran yang 

paling sulit dan menakutkan bagi siswa diantara pelajaran-pelajaran yang 

lain sehingga siswa tidak begitu berminat untuk belajar matematika, siswa 

hanya mengikuti pembelajarannya saja tetapi  tidak menanamkan dan 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh sehingga aktivitas siswa tidak 

nampak dalam proses pembelajaran dan hasil belajarnya pun relatif rendah. 

Berdasarkan hasil observasi dan dokumen tentang pembelajaran 

Matematika di kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat tahun pelajaran 

2012/2013, diperoleh data bahwa dalam pembelajaran Matematika masih 

banyak hasil belajar siswa yang belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 60, terbukti dari nilai rata-rata 

kelas yang hanya mencapai 52. Sementara itu dilihat dari ketuntasan nilai 

individu berdasarkan KKM, diperoleh hasil bahwa dari 32 siswa hanya 9 

siswa (28,23%) yang telah mencapai KKM, sedangkan 23 siswa (71,87%) 

belum tuntas atau belum mencapai KKM. Aktivitas belajar siswa juga masih 

rendah terlihat dari siswa yang cenderung ribut, banyak mengobrol dan 

tidak menyimak materi yang disampaikan oleh guru, serta proses timbal 

balik antara guru dengan siswa kurang terlihat. 

Kondisi pembelajaran di kelas selama pelajaran matematika siswa 

kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi, bahkan ada siswa 

yang melamun. Siswa yang duduk belakang lebih banyak mengobrol dan 

bermain dengan teman sebangkunya, bahkan ada yang mengganggu teman 

dengan mengambil alat tulis sehingga terjadi perkelahian. Apabila ditanya 

ulang mengenai materi yang baru saja disampaikan sebagian besar siswa 
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hanya diam. Saat guru memberi kesempatan bertanya mengenai kesulitan 

siswa tidak ada yang bertanya bahkan cenderung diam.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dengan mengambil judul “Peningkatan Aktivitas dan Hasil 

Belajar Matematika dengan Model Inkuiri Siswa Kelas IV SD Kristen 1  

Metro Pusat Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD 

Kristen 1 Metro Pusat masih rendah. 

2. Hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas IV SD 

Kristen 1 Metro Pusat masih rendah, dari 32 siswa hanya terdapat 9 siswa 

(28,23%) yang mencapai nilai KKM yaitu 60 

3. Pembelajaran di kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat masih bersifat 

teacher center (berpusat pada guru). 

4. Penggunaan waktu penyajian materi Matematika yang kurang efisien. 

5. Siswa cenderung ribut dan tidak memperhatikan penjelasan materi yang 

disampaikan oleh guru.  

6. Masih terdapat siswa yang mengobrol ketika pembelajaran berlangsung. 

 

1.3.   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dalam penelitian ini perlu 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah penggunaan model inkuiri pada pembelajaran Matematika 

di kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa Tahun Pelajaran 2012/2013? 

2. Bagaimanakah penggunaan model inkuiri pada pembelajaran Matematika 

di kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Matematika di 

kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat dengan menggunakan model inkuiri 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Matematika di kelas 

IV SD Kristen 1 Metro Pusat dengan menggunakan model inkuiri Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa di kelas IV SD Kristen 1 

Metro Pusat. 

b. Dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD Kristen 1 

Metro Pusat. 
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2. Guru 

 Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan guru mengenai 

penggunaan model inkuiri, serta mengembangkan kemampuan 

profesional guru dan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran Matematika di kelasnya. 

3. Sekolah 

 Dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di SD Kristen 1 Metro Pusat, sehingga memiliki 

output yang berkualitas dan kompetitif. 

4. Peneliti 

 Menambah pengetahuan serta wawasan peneliti dalam menerapkan 

model inkuiri pada pembelajaran Matematika, serta dapat memecahkan 

permasalahan yang terdapat di SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


