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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

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

Sekolah Menengah Atas (SMA). Matematika juga dijadikan sebagai salah 

satu penentu kelulusan siswa yaitu dengan adanya Ujian Nasional (UN) 

matematika dalam setiap jenjang pendidikan. Hal itu dilaksanakan karena 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting sebagai pengantar 

ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006 adalah memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Berkaitan dengan 

tujuan tersebut pemahaman konsep dalam matematika sangat diperlukan bagi 

siswa, karena ketika siswa sudah paham dengan konsep yang ada maka siswa 

akan lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. 

Upaya penguasaan materi atau konsep-konsep matematika dilakukan 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. Belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.
1
 Belajar adalah suatu 

proses, belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk 
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mencapai tujuan.
2
 Belajar bukan hanya sekedar proses menghafal dan 

menumpuk ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana pengetahuan yang 

diperolehnya bermakna untuk siswa melalui keterampilan berpikir.
3
 

Sementara itu, dalam realitas pendidikan dilapangan, kita ketahui seorang 

guru masih menggunakan bahan ajar yang sudah tersedia dari sekolah yang 

tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan hasil studi pendahuluan 

di SMPS YKPP Sungai Pakning, peneliti melihat bahwa dalam proses 

pembelajaran masih ada siswa yang belum memahami suatu konsep dan juga 

siswa masih terpaku kepada pemakaian buku cetak dan LKS yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan siswa. LKS yang digunakan siswa pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel bersifat langsung yaitu dengan 

menuliskan pengertian PLDV beserta contohnya. Tidak ada langkah-langkah 

terstruktur dalam menemukan akar-akar PLDV. 

Penyajian yang demikian yang menyebabkan siswa cenderung selalu 

mengikuti cara yang ada ketika mengerjakan soal. Akibatnya apabila soal 

sudah divariasi siswa akan mudah terkecoh dan bingung dalam proses 

pengerjaan karena siswa belum paham dengan konsep yang ada. Oleh sebab 

itu, peneliti ingin mencoba membuat suatu bahan ajar yang bisa membuat 

siswa aktif, kreatif, semakin bisa mengembangkan diri, membuat siswa 

tertarik, tertantang dan diharapkan siswa bisa mengkonstruksi pemahaman 

mereka sendiri. 
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Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan adalah modul. Modul 

merupakan salah satu bagian dari bahan ajar dalam bentuk cetak. Modul 

adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik sesuai dengan 

tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar sendiri 

(mandiri) dengan bantuan atau bimbingan yang minimal dari pendidik.
4
 

Modul sebagai media pembelajaran karena modul memiliki karakteristik 

khusus sehingga modul berperan strategis dalam kegiatan pembelajaran. 

Melihat keunggulan modul baik dari segi fungsi maupun dari 

karakteristiknya, maka modul sangat baik jika digunakan sebagai media 

pembelajaran di sekolah. Keunggulan dan kelebihan modul ialah modul 

mempunyai self instruction yang memungkinkan siswa dapat belajar secara 

mandiri menggunakan modul dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya 

sumber belajar bagi siswa. 

Salah satu modul yang dipandang penulis bisa memfasilitasi kebutuhan 

siswa adalah modul berbasis inkuiri terbimbing. Modul inkuiri terbimbing 

merupakan lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa 

dengan berpedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dan di 

dalamnya siswa diberikan kesempatan untuk bekerja merumuskan hipotesis, 

merancang dan melakukan eksperimen, mengumpulkan, dan menganalisis 

data, serta menarik kesimpulan.
5
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Inkuiri terbimbing merupakan salah satu metode inkuri dimana guru 

menyediakan materi atau bahan dan permasalahan untuk penyelidikan. Siswa 

merencanakan prosedurnya sendiri untuk memecahkan masalah. Guru 

memfasilitasi penyelidikan dan mendorong siswa mengungkapkan atau 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang membimbing mereka untuk 

penyelidikan lebih lanjut.
6
 Inkuiri terbimbing diterapkan agar para siswa 

bebas mengembangkan konsep yang mereka pelajari bukan hanya sebatas 

materi yang hanya dicatat saja kemudian dihafal.
7
 Salah satu manfaat dari 

pembelajaran berorientasi inkuiri adalah siswa akan memahami konsep-

konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
8
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bilgin, yang dikutip 

dari Berta Sefalianti menyebutkan bahwa siswa dengan kelompok inkuiri 

terbimbing yang belajar secara kooperatif mempunyai pemahaman yang lebih 

baik terhadap penguasaan konsep materi pelajaran dan menunjukkan sikap 

yang positif.
9
 Penelitian lain yang sama juga oleh Kubicek, yang dikutip dari 

Berta Sefalianti bahwa pembelajaran berbasis inkuiri dapat meningkatkan 

pemahaman siswa dengan melibatkan siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran secara aktif, sehingga konsep yang dicapai lebih baik.
10
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Setiap siswa berkesempatan untuk memikirkan permasalahan yang telah 

disajikan oleh guru atau permasalahan yang muncul dari siswa sendiri 

sehingga siswa akan mampu mengkaji permasalahan tersebut dan mampu 

untuk menemukan konsep atau prinsip matematika melalui beberapa proses 

serta bimbingan guru sebatas yang diperlukan. Melalui modul ini proses 

pembelajaran matematika bukan hanya memahami konsep-konsep 

matematika semata, melainkan juga mengajak siswa berpikir konstruktif. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin mengembangkan Modul 

Berbasis Inkuiri Terbimbing untuk Memfasilitasi Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Swasta YKPP 

Sungai Pakning. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kevalidan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa? 

3. Bagaimana tingkat keefektifan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa 

yang dilihat dari perbedaan nilai antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol? 
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C. Tujuan Pengembangan 

Tujuan penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat kevalidan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa. 

2. Mengetahui tingkat kepraktisan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa. 

3. Mengetahui tingkat keefektifan pengembangan modul berbasis inkuiri 

terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika siswa 

yang dilihat dari perbedaan nilai antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

 

D. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Modul berbasis inkuiri terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematika siswa harus valid, praktis dan efektif. 

2. Modul berbasis inkuiri terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep matematika siswa berisi uraian materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel untuk SMP Kelas VIII semester I. 
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E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini selain merupakan tambahan referensi sumber belajar 

juga diharapkan mampu memfasilitasi pemahaman konsep siswa sehingga 

siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran matematika. Modul yang 

dihasilkan juga bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam 

membimbing siswa untuk berfikir secara mandiri, kreatif, dan inovatif. Selain 

itu pengembangan modul ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama 

agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika di sekolah. 

 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan modul ini dapat memberikan pembelajaran yang lebih 

menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Pemanfaatan modul ini diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena materi disajikan dengan cukup 

jelas. Pengembangan ini dibatasi pada pembuatan modul berbasis inkuiri 

terbimbing. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan 

ajar modul berbasis inkuiri terbimbing dikhususkan untuk memfasilitasi 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel (SPLDV) untuk SMP kelas VIII Semester I. Pengujian modul 

berdasarkan kriteria valid, praktis dan efektif. 
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G. Definisi Istilah 

Berdasarkan judul yang diambil oleh peneliti, maka beberapa definisi 

istilah yang bisa dijabarkan adalah sebagai berikut: 

1. Modul 

Modul diartikan sebagai sebuah buku ajar dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru.
11

 

Modul merupakan bahan ajar cetak yang dirancang untuk dapat dipelajari 

secara mandiri oleh peserta pembelajaran. 

2. Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri terbimbing merupakan salah satu metode inkuri dimana guru 

menyediakan materi atau bahan dan permasalahan untuk penyelidikan. 

Siswa merencanakan prosedurnya sendiri untuk memecahkan masalah. 

Guru memfasilitasi penyelidikan dan mendorong siswa mengungkapkan 

atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang membimbing mereka untuk 

penyelidikan lebih lanjut.
12

 

3. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan 

konsep. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk 

mengungkap arti materi pelajaran yang dapat berupa kata, angka, 
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menjelaskan sebab akibat.
13

 Konsep adalah ide abstrak yang 

memungkinkan orang dapat mengklasifikasikan objek-objek atau 

peristiwa-peristiwa dan menentukan apakah objek atau peristiwa itu 

merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut.
14
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