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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting yang diperlukan bagi 

setiap lapisan masyarakat. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan  

kualitas manusia baik aspek keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pendidikan merupakan proses 

belajar dengan menggunakan berbagai metode-metode tertentu untuk 

memperoleh pengetahuan baru. Pendidikan memuat kegiatan yang sangat 

luas tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan formal yang 

dilaksanakan di sekolah yang melibatkan guru dan siswa. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran dasar pada setiap 

jenjang pendidikan formal memiliki peran penting untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti, dan kompetitif (Isriani Hardini dan Dewi Puspitasari, 

2011: 159). 

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang diciptakan guru untuk 

keperluan pembelajaran masih rendah. Siswa diposisikan sebagai pendengar 

ceramah guru dalam proses belajar mengajar, sehingga pembelajaran 

menjadi sangat membosankan. Sikap anak didik yang pasif selama 

pembelajaran tidak hanya satu atau dua anak tetapi hampir sebagian siswa. 

Kondisi kelas yang kurang terkendali dikarenakan guru yang gagal dalam 

mengondisikan kelas membuat siswa yang diam menjadi terganggu. 

Dalam proses belajar mengajar matematika semua siswa diharapkan 

benar-benar aktif melalui aktivitas belajar seperti kerja kelompok yang 

membuat mereka berfikir tentang materi pelajaran. Suatu konsep mudah 
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dipahami dan diingat apabila konsep tersebut disajikan melalui prosedur 

yang tepat, jelas, dan menarik. Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran  matematika sangat diperlukan, sehingga pembelajaran lebih 

bermakna dan matematika tidak lagi dianggap sulit. 

Proses pembelajaran dengan kurangnya keaktifan siswa akan 

berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Oleh karena itu, upaya untuk 

meningkatkan keaktifan siswa harus dilakukan dengan berbagai cara. 

Strategi pembelajaran yang beragam dapat dijadikan alternatif guru dalam 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif. Dengan adanya 

srategi pembelajaran yang bervariasi diharapkan siswa dapat mengikuti 

pembelajaran lebih menyenangkan.  

Penggunaan strategi pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran 

sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Strategi Problem Based Learning 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keaktifan  siswa selama 

proses belajar mengajar. Menurut Panen (2012: 74), seperti dikutip 

Rusmono, mengatakan dalam strategi pembelajaran dengan PBL, siswa 

diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya 

untuk mengidentifikasi permasalahan pengumpulan data, dan menggunakan 

data tersebut untuk pemecahan masalah. Disamping Strategi Problem Based 

Learning ada Discovery Learning. Bruner (Rusmono, 2012: 15) mengatakan 

Discovery Learning atau pembelajaran penemuan  adalah sebuah model 

pembelajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa memahami 

struktur atau ide-ide disiplin ilmu, kebutuhan untuk keterlibatan aktif siswa 

dalam proses pembelajaran sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi. 

Keaktifan belajar matematika yang akan dicapai antara Strategi Problem 

Based Learning dan Discovery Learning diharapkan akan mengalami 

perbedaan. Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya perbandingan 

antara strategi Problem Based Learning dan  strategi Discovery Learning 

sehingga perlu adanya penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran 

Matematika melalui Strategi Problem Based Learning dan Discovery 

Learning ditinjau dari Keaktifan Siswa terhadap Hasil Belajar”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang ada dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Kondisi kelas yang kurang terkendali karena guru gagal mengkodisikan 

kelas. 

2. Pembelajaran matematika di kelas selama ini yang masih tergantung pada 

guru sehingga pembelajaran bersifat monoton. 

3. Kurangnya keaktifan siswa akan berdampak pada hasil belajar. 

4. Strategi yang tidak bervariasi berdampak pada pembelajaran yang 

membosankan. 

5. Adanya kemungkinan perbedaan hasil belajar siswa disebabkan karena 

perbedaan keaktifan siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk mengefektifkan proses penelitian, peneliti memberikan batasan 

pengkajian sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan strategi 

Discovery Learning untuk kelas eksperimen dan strategi Problem Based 

Learning untuk kelas kontrol 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

keberanian siswa untuk bertanya dan keaktifan siswa untuk mengerjakan 

latihan soal-soal yang diberikan oleh guru 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, permasalahan yang muncul 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran 

Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap hasil belajar? 

2. Apakah ada pengaruh keaktifan siswa (tinggi, sedang, rendah) terhadap 

hasil belajar? 

3. Apakah ada interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara strategi pembelajaran 

Problem Based Learning dan Discovery Learning terhadap hasil belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa (tinggi, sedang, rendah) 

terhadap hasil belajar. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran dan keaktifan 

siswa terhadap hasil belajar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan kepada 

pembelajaran matematika terutama pada peningkatan hasil belajar dalam 

mengikuti pelajaran matematika melalui strategi pembelajaran dengan 

Problem Based Learning dan Discovery Learning, yang dalam 

pembelajaran matematika dianggap penting dan peranannya yang cukup 

besar dalam hal meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 

matematika. Oleh karena itu, guru dapat menerapkannya pada 

pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Memberikan masukan bagi siswa bahwa dengan melalui 

pembelajaran dengan strategi Problem Based Learning dan 

Discovery Learning diharapkan akan terbina sikap bekerja sama dan 

saling membantu antar siswa dalam pemecahan masalah. 

b. Bagi guru 

Dapat dijadikan masukan dan memperluas pengetahuan 

tentang strategi pembelajaran matematika. 
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c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan informasi dan penambangan bagi sekolah 

dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan sehubungan 

dengan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar 

dan mengajar. 




