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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi memainkan peranan penting dalam 

upaya mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan suatu bangsa. Oleh karena 

itu, semua bangsa dituntut untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai salah satu syarat untuk dapat 

memacu laju pembangunan disetiap sektor bidang. Persaingan untuk 

memperoleh kesempatan terbaik dalam berbagai hal pada era informasi dan 

globalisasi saat ini semakin ketat. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia 

adalah dengan mengembangkan program pendidikan, khususnya pendidikan 

matematika. Pendidikan matematika secara substansial memuat 

pengembangan kemampuan berpikir yang berlandaskan kaidah-kaidah 

penalaran secara logis, kritis, sistematis, dan akurat. Dengan matematika, kita 

dapat berlatih berpikir secara logis, dan dengan matematika, ilmu 

pengetahuan lain bisa berkembang dengan cepat. 

Dalam mempelajari matematika diperlukan kemandirian belajar yang 

tinggi, karena kemandirian belajar sangat besar peranannya terhadap hasil 

pemecahan masalah matematika siswa. Kemandirian belajar menjadi salah 

satu faktor penunjang keberhasilan pemecahan masalah belajar siswa. Dengan 

adanya kemandirian dalam belajar yang kuat pada diri siswa, dapat 
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menciptakan kualitas kegiatan belajar mengajar menjadi maksimal. Selain itu 

dengan kemandirian belajar yang tinggi pada diri siswa tujuan pembelajaran 

untuk meningkatkan pemecahan masalah siswa dapat tercapai. Kemandirian 

belajar adalah cara belajar siswa yang tidak harus mendapat bimbingan dari 

guru, tetapi mereka berusaha terlebih dahulu untuk memperdalam dan 

mengembangkan pengetahuan atas kesadaran sendiri.. 

Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar seseorang dalam 

menyelesaikan masalah yang melibatkan berpikir kritis, logis dan sistematis. 

Dalam pembelajaran matematika, keterampilan pemecahan masalah memiliki 

peranan penting yaitu sebagai kemampuan awal bagi siswa dalam 

merumuskan konsep dan modal keberhasilan bagi siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika. Selain itu siswa bisa 

mengembangkan ide atau gagasan yang dimilikinya. 

Pemecahan masalah juga sangat mempengaruhi peserta didik dalam 

mencapai keberhasilan belajar siswa, sehingga konsep pemecahan masalah 

sangatlah penting dalam keberhasilan beljar oleh siswa. Menurut Polya 

(Hamiyah dan Jauhar, 2011: 17), indikator  pemecahan masalah yaitu 1) 

memahami masalah, 2) merencanakan penyelesaian, 3) menyelesaikan 

masalah sesuai rencana, dan 4) melakukan pengecekan kembali terhadap 

semua langkah. 

Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 3 Mojogedang Karanganyar 

kelas VII E yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 

17 siswa perempuan diperoleh data kemandirian belajar siswa da pemecahan 
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masalah matematika rendah. Rendahnya kemandirian belajar diamati dari 

indikator: 1) Siswa memiliki rasa tanggung jawab 14 siswa (40%), 2) Siswa 

tidak tergantung pada orang lain 10 siswa (28,57%), 3) Siswa memiliki rasa 

ingin tahu yang besar 7 siswa (20%), 4) Siswa memiliki sikap percaya diri 4 

siswa (16,67%). Sedangkan rendahnya pemecahan masalah matematika 

diamati dari indikator: 1) Mampu memahami masalah 15 siswa (42,86%), 2) 

Merencanakan penyelesaian 9 siswa (25,71%), 3) Menyelesaikan masalah 

sesuai rencana 6 siswa (17,14%), 4) Melakukan pengecekan kembali terhadap 

semua langkah 5 siswa (14,28%). Dari observasi awal yang dilakukan di 

kelas VII E SMP N 3 Mojogedang Karanganyar dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar dan pemecahan masalah matematika yang dimiliki siswa 

pada kelas tersebut masih tergolong rendah. 

Rendahnya kemandirian belajar dan pemecahan masalah matematika 

pada siswa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dari siswa, guru 

maupun dari media atau alat pembelajaran. Beberapa faktor penyebab 

rendahnya kemandirian belajar dan pemecahan masalah matematika di SMP 

Negeri 3 Mojogedang Karanganyar di antaranya yaitu: 1) guru masih sering 

menjadi pusat dalam proses pembelajaran dan mendominasi aktivitas 

mengajar menyebabkan  siswa merasa ketergantungan dan kurang aktif dalam 

pembelajaran di kelas, 2) rendahnya minat, kualitas belajar siswa terhadap 

mata pelajaran matematika, sehingga rendah pula kemandirian belajar 

matematika siswa yang dapat menghambat pemahaman maupun pemecahan 

masalah dan materi pembelajaran matematika, 3) kurangnya sarana dan 
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prasarana, media, atau alat peraga di sekolah sebagai kelengkapan kegiatan 

pembelajaran, ketersediaan ruang kelas yang tidak sesuai dengan jumah 

siswa, 4) konsep-konsep atau materi pelajaran matematika yang dianggap 

sulit oleh siswa. 

Berdasarkan akar penyebab yang telah diuraikan di atas, faktor 

penyebab rendahnya kemandirian belajar dan pemecahan masalah 

matematika pada  siswa di SMP Negeri 3 Mojogedang Karanganyar yang 

paling dominan bersumber pada guru. Guru kurang mampu menerapkan 

strategi atau model pembelajaran yang tepat. Hal inilah salah satu alasan yang 

membuat siswa enggan belajar matematika. Siswa cenderung kesulitan 

menngerjakan secara mandiri materi yang diberikan, serta kurangnya 

bertanya terhadap guru sehingga dalam pemecahan masalah matematika 

siswa juga akan merasa kesulitan. Hal inilah yang menyebabkan kemandirian 

belajar dan pemecahan masalah matematika siswa masih relatif rendah.  

Untuk itu guru matematika harus mampu memilih dan menerapkan 

model atau strategi pembelajaran yang tepat, sehingga siswa mampu untuk 

mandirii secara aktif dan siswa mampu memahami suatu masalah dalam 

pelajaran matematika. Salah satu model atau pembelajaran  yang dapat 

digunakan sebagai alternatif tindakan yang dapat ditawarkan yaitu 

penggunaan pendekatan scientifik yang terintegrasi dengan model 

pembelajaran Discovery Learning. Pendekatan scientifik yang mengacu pada 

pembelajaran yang mendukung siswa untuk berpikir kritis. Model 
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pembelajaran Discovery Learning yang lebih menekankan proses 

pembelajaran melalui diskusi kelas sebagai wahana menyampaikan pendapat. 

Menurut Kemendikbud beberapa kelebihan dari model pembelajaran 

Discovery Learning antara lain 1) membantu siswa untuk memperbaiki dan 

meningkatkan ketrampilan-ketrampilan dan proses-proses kognitif. 2) 

menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil. 3) menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri 

dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 4) mendorong siswa 

berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Penggunaan pendekatan saintifik 

yang diintegrasikan dengan model pembelajaran Discovery Learning 

memungkinkan kemampuan komunikasi dan motivasi belajar siswa akan 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan dari ulasan latar belakang di atas maka peneliti 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan Penggunaan 

pendekatan scientifik yang diintegrasikan dengan model pembelajaran 

Discovery Learning untuk meningkatkan kemandirian belajar dan pemecahan 

masalah siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini ada dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu: 

1. Adakah peningkatan kemandirian belajar setelah penerapan pembelajaran 

pendekatan scientifik dengan stategi discovery learning pada siswa kelas 
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VII E semester genap SMP Negeri 3 Mojogedang Karanganyar tahun 

ajaran 2014/2015? 

2. Adakah peningkatan pemecahan masalah setelah penerapan 

pembelajaran pendekatan scientifik dengan stategi discovery learning 

pada siswa kelas VII E semester genap SMP Negeri 3 Mojogedang 

Karanganyar tahun ajaran 2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemandirian belajar dan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VII E semester genap SMP N 3 Mojogedang 

Karanganyar tahun 2014/2015. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk meningkatkan kemandirian belajar matematika siswa melalui 

pendekatan scientifik dengan strategi Discvovery Learning pada siswa 

kelas VII E semester genap SMP Negeri 3 Mojogedang Karanganyar 

tahun 2014/2015. 

b. Untuk meningkatkan pemecahan masalah matematika siswa melalui 

pendekatan scientifik dengan strategi Discvovery Learning pada siswa 

kelas VII E semester genap SMP Negeri 3 Mojogedang Karanganyar 

tahun 2014/2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam  pembelajaran matematika melalui pendekatan 

scientifik dengan strategi Discvovery Learning guna meningkatkan 

kemandirian belajar dan pemecahan masalah matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa yaitu upaya untuk meningkatkan kemandirian 

belajar dan pemecahan masalah  dalam pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru yaitu memberikan teori baru mengenai strategi  

pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemandirian belajar 

dan pemecahan masalah  matematika. 

c. Manfaat bagi sekolah yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran 

matematika serta meningkatkan kualitas pembinaan guru. 

d. Bagi peneliti yaitu dapat memperoleh pengalaman secara langsung 

mengenai masalah dalam pembelajaran dan bagaimana menerapkan 

solusi yang tepat untuk mengatasinya serta dapat mengembangkan 

penelitian dalam pembelajaran dengan solusi yang lebih baik. 

 


