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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah salah satu tempat dilaksanakannya program pendidikan. 

Program pendidikan di sekolah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil apabila melampaui 

beberapa parameter yang ditetapkan. Salah satu parameter keberhasilan kegiatan 

pembelajaran adalah prestasi belajar.  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Menurut H. W. Fowler (Sundayana, 2013: 3) mengenai 

hakikat matematika yaitu “Mathemathics is the abstract science of space and 

number”. Matematika adalah ilmu yang mengkaji mengenai angka dan ruang. 

Matematika merupakan ilmu fundamental yang sangat penting untuk dipelajari 

karena keberadaan matematika sendiri adalah dasar bagi ilmu lainnya. 

Matematika memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Meskipun matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk 

dipelajari, tetapi sudah merupakan masalah klasik apabila banyak siswa 

menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit. Hal tersebut juga 

dialami oleh siswa SMP Negeri 1 Grobogan yang mana terbukti dengan 

rendahnya prestasi belajar matematika yang diperoleh siswa. Berdasarkan data 

tahun 2014, rata-rata nilai ujian nasional matematika siswa SMP Negeri 1 

Grobogan tahun pelajaran 2013/2014 adalah 6.22. Sedangkan rata-rata nilai ujian 

nasional pelajaran lainnya, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris 

masing-masing adalah 7.68, 7.17, dan 7.17 (Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Grobogan). Dibandingkan dengan nilai ujian nasional 

pelajaran lainnya, perolehan rata-rata nilai ujian matematika adalah yang paling 

rendah.  

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung berpusat pada guru. Dalam kegiatan pembelajaran, peran siswa 
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hanya sebagai penerima ilmu. Guru memberikan materi kemudian contoh soal 

dan penyelesaian kepada siswa. Ketika diberikan permasalahan, dalam 

penyelesaian masalah, siswa terkesan hanya menyalin ulang penyelesaian yang 

guru contohkan. Siswa melakukan penyelesaian suatu permasalahan tanpa 

memahami konsep penggunaan penyelesaian tersebut. Kurangnya kemampuan 

siswa dalam memahami konsep matematis itulah yang menimbulkan kegagalan 

dalam proses belajar. Maka dari itu, sangat penting bagi guru untuk berusaha 

meningkatkan daya paham siswa terhadap suatu konsep materi ajar matematika. 

Hal tersebut bisa ditanggulangi dengan menerapkan suatu model pembelajaran 

yang tepat sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Pada kegiatan pembelajaran sekarang ini, terdapat 2 kurikulum yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yaitu kurikulum KTSP dan 

kurikulum 2013. Meskipun semua sekolah tidak menerapkan kurikulum yang 

sama, akan tetapi tujuan dari kegiatan pembelajaran tetaplah sama yaitu siswa 

dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk 

memudahkan mencapai hal tersebut, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat 

dibantu dengan  menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dapat digunakan salah satunya adalah discovery learning. 

Model discovery learning adalah suatu model pembelajaran yang mana 

siswa diarahkan untuk menemukan suatu konsep permasalahan dengan 

kemampuan menalarnya sendiri. Dengan model discovery siswa akan menerima 

ilmu bukan dalam bentuk final, tetapi harus mencari, memahami, dan 

menganalisis dengan caranya sendiri (Kemendikbud, 2013). Siswa dengan 

kemampuannya sendiri akan berusaha untuk menemukan dan mengerti suatu 

konsep yang akan disampaikan guru dengan cara mengamati, menalar, serta 

mengelompokkan informasi-informasi yang ada sehingga akan menghasilkan 

suatu kesimpulan. Pencarian konsep dengan menemukan dan mencari sendiri 

akan membuat ingatan siswa lebih kuat mengenai hasil atau konsep yang siswa 

temukan. 

Pembelajaran matematika dengan model discovery akan lebih efektif 

apabila dibantu dengan adanya media pembelajaran. Media pembelajaran 
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memiliki beberapa manfaat yaitu memperjelas, memudahkan, dan membuat 

menarik pesan pembelajaran yang disampaikan guru kepada murid, sehingga 

dapat memotivasi siswa. Salah satu media pembelajaran yang bisa mendukung 

pembelajaran adalah multimedia. Multimedia adalah media pembelajaran yang 

berbasis pada komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, 

gambar bergerak (video dan animasi) dengan menggabungkan link dan tool yang 

memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan 

berkomunikasi (Rusman, 2011: 140). Dengan ditunjang multimedia, siswa akan 

lebih termotivasi, lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran matematika dan 

membantu menstimulus siswa untuk melatih kreativitas matematikanya. 

Selain karena model pembelajaran, kreativitas matematika siswa diduga 

memiliki pengaruh terhadap tinggi-rendahnya prestasi belajar siswa. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Supardi (2012) yang berjudul “Peran Berpikir 

Kreatif dalam Proses Pembelajaran Matematika” mengemukakan bahwa tingkat 

kreativitas memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Siswa yang 

menggunakan kreativitasnya dalam kegiatan pembelajaran akan memiliki 

kemauan kuat untuk berani mencoba-coba, bereksperimen untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, serta memiliki suatu dorongan dan semangat yang kuat untuk 

menyelesaikan apa yang telah dimulai meskipun mengalami kesulitan dalam 

penyelesaiannya. Dalam pembelajaran matematika kreativitas akan membantu 

siswa untuk dapat menggabungkan fakta-fakta yang ada kemudian 

menggeneralisasikannya sehingga muncul suatu kesimpulan mengenai konsep 

yang diajarkan. Meskipun tingkat kreativitas matematika masing-masing siswa 

berbeda, dengan diterapkannya model pembelajaran Discovery Learning berbasis 

Multimedia diharapkan dapat mengoptimalkan proses berfikir siswa sehingga 

dapat pula mengoptimalkan prestasi belajar yang akan diperoleh siswa nantinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai implementasi model discovery 

berbasis multimedia ditinjau dari kreativitas matematika siswa kelas VIII 

semester gasal SMP Negeri 1 Grobogan tahun 2014/2015. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi 

masalah penelitian, diantaranya : 

1. Pemilihan model pembelajaran serta media penunjang pembelajaran yang 

digunakan guru matematika diduga memberikan pengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa. 

2. Terdapat kemungkinan perbedaan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

tingkat kreativitas siswa. 

3. Prestasi belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh model pembelajaran, tetapi 

ada kemungkinan kreativitas matematika siswa mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Supaya masalah yang diteliti menjadi lebih terarah dan mendalam maka 

penulis membatasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan untuk penelitian ini adalah model 

discovery learning berbasis multimedia 

2. Kreativitas matematika siswa dapat dinilai dari beberapa indikator meliputi 

orisinalitas, elaborasi, kelancaran, dan fleksibilitas. 

3. Prestasi belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi dari hasil belajar 

matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran setelah diterapkannya model 

discovery berbasis multimedia. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu : 

1. Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grobogan? 

2. Adakah pengaruh kreativitas matematika terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Grobogan? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran dan kreativitas matematika 

terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Grobogan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran Discovery 

Learning berbasis multimedia terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kreativitas matematika terhadap prestasi belajar 

matematika siswa. 

3. Untuk menganalisis adanya interaksi antara model pembelajaran dan 

kreativitas matematika terhadap prestasi belajar matematika siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pengembangan 

kualitas pembelajaran. Penelitian ini merupakan tempat untuk 

menyumbangkan hasil pikiran secara ilmiah dan pencarian pengalaman. 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

prestasi belajar matematika melalui model discovery berbasis multimedia 

ditinjau dari kreativitas matematika. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah dan guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu dan saran 

dalam pengembangan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan membuka wawasan guru mengenai 

macam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan 

materi ajar. 

b. Bagi siswa 

Bagi siswa penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa dengan adanya model pembelajaran yang melibatkan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

melatih siswa untuk dapat mengoptimalkan kemampuan kreativitas 

matematikanya. 
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c. Bagi peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peneliti berupa 

pengetahuan mengenai pengaruh implementasi model discovery berbasis 

multimedia dalam pembelajaran ditinjau dari kreativitas matematika siswa. 


