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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam 

segala lingkungan dan sepanjang hidup (Faturrahman, 2012: 2). Sedangkan 

menurut Sundari (2008: 15) pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran 

telah dilakukan seusia manusia itu sendiri sebagai pelaku pendidikan. Dalam 

pendidikan formal proses pembelajaran berlangsung berdasarkan kurikulum 

yang telah ditentukan. Banyak usaha telah dilakukan oleh pengelola 

pendidikan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas pendidikan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa, karena pendidikan menuntut peserta 

didik untuk mampu menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh dalam 

kelangsungan hidupnya dimasyarakat. Oleh karena itu tujuan pendidikan 

tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap 

kepribadian, aspek sosial, serta aspek emosional di samping ketrampilan-

ketrampilan lain yang dimiliki oleh peserta didik. 

Pergeseran paradikma dalam proses pembelajaran matematika, 

perubahan orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan yang kompetetif dan komparatif sesuai standart nasional. 
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Dalam pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa, guru diharapkan 

berperan sebagai fasilitator.  

Guru dan siswa memegang peran penting dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Guru bertindak sebagai 

pengajar yang berusaha memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya 

dan peserta didik giat mengumpulkan atau menerimanya. Dengan demikian 

dapat dipahami bahwa guru memegang peranan penting terhadap  proses 

belajar siswa melalui pembelajaran yang dikelolanya. Untuk itu guru perlu 

menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses interaksi yang 

baik dengan siswa agar mereka dapat melakukan berbagai aktivitas belajar 

dengan efektif. Dalam menciptakan interaksi yang baik diperlukan 

profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi dari guru dalam usaha untuk 

membangkitkan serta mengembangkan kemampual awal siswa, sebab segala 

potensi yang dimiliki siswa dalam belajar sangat menentukan bagi 

keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya tingkat kemampuan 

awal siswa dalam suatu proses pembelajaran juga merupakan tolak ukur dari 

kualitas pembelajaran itu sendiri. 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat dikatakan baik apabila minimal 

bahan yang diajarkan hanya 60% sampai dengan 75% saja dikuasai oleh 

siswa (Djamarah, 2010: 107). Agar siswa menjadi tokoh utama dalam proses 

pembelajaran, tentunya siswa harus berbekal ilmu pengetahuan yang akan 

membantu siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. 

Selain itu guru juga harus berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar 
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maka hendaknya guru menggunakan perencanaan pembelajaran yang 

menurut siswa banyak melakukan kegiatan belajar, tetapi siswa tidak merasa 

terbebani dengan banyaknya tugas. Sehingga tugas yang diberikan oleh guru 

menarik minat siswa untuk segera memecahkan masalahnya, secara tidak 

langsung siswa akan mencari informasi mengenai masalah yang mereka 

hadapi dengan itu siswa akan menemukan suatu cara untuk menyelesaiakan 

masalah yang mereka hadapi.  

Tujuan pembelajaran menjadi target guru dan siswa dalam menguasai 

dan memahami konsep yang disampaikan oleh guru. Akan tetapi untuk 

mencapai target pembelajaran tidak semudah apa yang telah direncanakan 

oleh guru. Terkadang masih dijumpai berbagai kendala, baik kendala yang 

disebabkan oleh guru maupun kendala yang disebabkan oleh siswa. Demikian 

pula yang terjadi pada pembelajaran matematika di kelas VIII MTsN 

Ngemplak Kabupaten Boyolali. Berdasarkan catatan dokumen nilai ulangan 

tengah semester gasal siswa pada kelas VIII diketahui rata-rata siswa 

memiliki daya serap 57%. Dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran  matematika belum berhasil.  

Di samping faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor 

lain, seperti motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. Dapat dianalisis 

bahwa dalam kegiatan pembelajaran matematika guru masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran berpusat pada guru 

sehingga minat siswa untuk menemukan cara pemecahan masalah terbilang 
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rendah. Adapun penyebab bervariasinya prestasi belajar yang disebabkan oleh 

siswa, diantaranya adalah rendahnya minat dan motivasi belajar siswa 

dikarenakan kejenuhan siswa akibat metode pembelajaran yang tidak 

bervariasi sehingga kesiapan untuk memulai suatu kegiatan pembelajaran 

sangat kurang. 

Berdasarkan akar penyebab masalah, diusulkan dengan penerapan teori 

belajar Bruner. Keunggulan teori belajar Bruner yaitu untuk menjamin agar 

kegiatan belajar menimbulkan rasa ingin tahu siswa, meminimalkan resiko 

kegagalan belajar, dan agar belajar relevan dengan kebutuhan siswa (Suyono, 

2012: 89). Dalam belajar penemuan (discovery learning) sangat membantu 

keberhasilan kegiatan pembelajaran, karena dengan belajar penemuan 

pengetahuan yang diperoleh siswa akan tertinggal lama dan mudah diingat. 

Disamping itu, penerapan teori belajar Bruner akan membantu penalaran dan 

pemaham siswa untuk berfikir secara sebab karena proses pembelajaran 

materi yang akan  diajarkan dikaitkan dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara kemampuan awal yang siswa 

miliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengadakan penelitian 

tentang Eksperimentasi Pembelajaran Matematika Melalui Teori Belajar 

Bruner Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa Kelas VIII Semester Gasal 

MTsN Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 2013/2014. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah  

1. Metode mengajar yang digunakan oleh guru matematika dalam 

menyampaikan materi ajar diduga berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Siswa menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit dan 

membosankan, sehingga sejak awal tidak ada minat dan motivasi untuk 

belajar matematika, oleh karena itu siswa kurang aktif ketika proses 

belajar mengajar berlangsung. 

3. Banyak dijumpai siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika dan 

belum mendapatkan penanganan serius. 

4. Rendahnya prestasi belajar terjadi karena dalam pembelajaran guru masih 

menggunakan metode konvensional dan belum menggunakan metode 

yang bervariasi, sehingga waktu pembelajaran berlangsung hanya 

melibatkan beberapa siswa saja. 

5. Kemampuan awal siswa yang berbeda diduga mempengaruhi hasil belajar 

matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, terarah 

dan dapat dikaji lebih mendalam. Adapun hal-hal yang membatasi dalam 

penelitian ini adalah 
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1. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi pada hasil 

belajar pada pokok bahasan teorema Pythagoras setelah terjadi proses 

pembelajaran dengan penerapan teori belajar Bruner. 

2. Strategi Pembelajaran 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses penemuan personal 

(personal discovery), oleh setiap individu murid (Suyono, 2012: 88). 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan teori 

belajar Bruner untuk kelas eksperimen. Teori belajar Bruner merupakan 

metode belajar penemuan, konsepnya adalah belajar menemukan 

(discovery learning), siswa mengorganisasikan bahan pelajaran yang 

dipelajarinya dengan suatu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat 

kemajuan berpikir anak.  

3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal adalah pengetahuan dan ketrampilan yang relevan 

termasuk latar belakang karakteristik yang dimiliki siswa pada saat akan 

mulai mengikuti suatu program pengajaran (Muchith, 2008: 107). 

Kemampuan awal pada penelitian ini dibatasi pada catatan dokumen nilai 

ulangan tengah semester gasal siswa kelas VIII MTsN Ngemplak 

Kabupaten Boyolali. 
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D. Perumusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan teori belajar Bruner terhadap 

prestasi belajar matematika? 

2. Apakah terdapat pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi 

belajar matematika? 

3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara penerapan teori belajar Bruner 

dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teori belajar Bruner terhadap 

prestasi belajar matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh interaksi antara penerapan 

teori belajar Bruner dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh dari penelitian. 
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Secara umum penelitian ini sebagai sarana dalam menuangkan ide secara 

ilmiah, memperoleh pengalaman, memberikan pemikiran dan deskripsi 

baru  dalam penelitian. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan 

kepada pembelajar matematika, utamanya untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa melalui teori 

belajar Bruner.  

Secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi terhadap strategi 

pembelajaran matematika berupa pembelajaran yang terfokus dan 

bermakna dalam mementingkat prosesnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan untuk mengembangkan pelaksanaan 

kurikulum bagi sekolah maupun guru dalam usaha meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Selain itu dapat membuka wawasan guru akan 

keberagaman model pembelajaran yang dapat dipilih dan 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan kinerja 

guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika. 

b. Bagi siswa, dengan penggunaan model pembelajaran melibatkan 

siswa diharapkan menarik minat belajar, keberanian, konsentrasi 

siswa terhadap pembelajaran matematika, serta memacu siswa untuk 

berfikir sendiri dan memanfaatkan lingkungan disekelilingnya untuk 

menarik kesimpulan dan menemukan cara pemecahan masalah. 
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c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui keefektifan penerapan 

teori belajar Bruner pada pembelajaran matematika kontekstual 

ditinjau dari kemampuan awal siswa, serta sebagai wahana uji 

kemampuan terhadap bekal teori yang diterima di bangku kuliah. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan ataupun referensi bagi 

penelitian yang relevan pada penelitian-penelitian sejenis. 

 

 

 


