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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab belajar merupakan kemampuan dasar seseorang 

dalam upaya peningkatan pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran 

matematika tanggung jawab belajar memiliki peranan penting yaitu 

sebagai kemampuan dasar bagi siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran matematika di kelas. Tanggung jawab belajar pada anak 

bisa diperoleh dari hasil interaksi dengan orang tua (pendidikan keluarga), 

guru dan teman sebaya (pendidikan di sekolah), serta dengan masyarakat 

(pendidikan di masyarakat). Tanggung jawab belajar merupakan suatu 

kewajiban yang dimiliki oleh siswa untuk melaksanakan tugasnya yaitu 

belajar yang merupakan suatu proses usaha berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu untuk mendapatkan kecakapan atau tingkah laku 

yang baru dengan menerima segala konsekuensi dengan penuh kesadaran 

dan kerelaan (Sartono: 2014). 

Tanggung jawab belajar matematika sangat berpengaruh terhadap 

prestasi dan hasil belajar siswa. Hasil observasi awal semester genap MTs 

Negeri Surakarta II tahun 2014/2015 pada tanggal 11 Maret 2015 

diperoleh bahwa siswa yang memiliki rasa tanggung jawab belajar masih 

sangat kurang. Siswa yang memiliki rasa tanggung jawab belajar di MTs 

Surakarta II dengan jumlah 40 siswa (20 laki-laki dan 20 perempuan) 

sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh sebanyak 16 anak 

(40,00%), siswa yang menepati janji sebanyak 11 anak (27,50%), siswa 

yang mau menerima akibat dari perbuatannya sebanyak 13 anak 

(32,50%). Tanggung jawab belajar yang rendah dapat disebabkan oleh 

banyak faktor, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran. Guru yang 
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masih menggunakan metode pembelajaran ceramah.Untuk 

pengembangan pendidikan karakter tersebut, guru dapat menggunakan 

model-model pembelajaran yang menarik peserta didik lebih semangat 

belajar, yang sekarang ini lebih dikenal dengan nama PAKEM 

(Pembelajaran Aktif, Kreatif, dan Menyenangkan) (Pahyanti : 2013). 

Kurangnya rasa tanggung jawab belajar siswa terhadap 

pembelajaran disebabkan oleh berbagai masalah yang bersumber dari 

siswa, guru, alat/media pembelajaran dan lingkungan di sekolahnya. 

Faktor-faktor kesulitan belajar siswa antara lain: 1. faktor anak didik 

meliputi: a. IQ yang kurang baik, b. aktifitas belajar yang kurang, c. tidak 

ada motivasi dalam belajar. 2. faktor sekolah meliputi: a. guru yang tidak 

berkualitas, b. suasana sekolah yang kurang menyenangkan, c. 

Perpustakaan belum lengkap. 3. faktor keluarga meliputi: a. orang tua 

yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, b. suasana 

rumah yang ramai atau gaduh tidak mungkin membuat anak akan dapat 

belajar dengan baik (Pawestri, dkk: 2013). 

Umumnya proses pembelajaran yang diciptakan guru pada saat 

mengajar masih rendah, karena siswa masih pasif, tidak memperhatikan 

saat guru mengajar dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

sehingga proses pembelajaran cenderung membosankan. Tidak hanya 

mata pelajaran tertentu yang membuat sikap siswa menjadi pasif dan 

tidak memperhatikan penjelasan guru, tetapi hampir seluruhnya termasuk 

pembelajaran matematika. Matematika dipandang sebagai mata pelajaran 

yang menakutkan dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

mempelajarinya dengan paham. 

Pada saat proses pembelajaran guru dalam mengajar harus 

memiliki suatu keterampilan pengelolaan kelas dalam menyampaikan 

materi pembelajaran. setiap siswa memiliki kemampuan berpikir yang 

berbeda sehingga dengan keterampilan dan keahlian guru dapat memilih 

strategi yang tepat agar siswa mampu memahami dan menguasai materi 

dan konsep pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. 
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Berdasarkan penyebab permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka perlu dicarikan solusi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Salah satu strategi dalam pembelajaran yang dianggap 

peneliti dapat membentuk rasa tanggung jawab belajar siswa adalah 

strategi pembelajaran Discovery Learning. Strategi ini memungkinkan 

siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini, 

diyakini bahwa strategi sesuai dengan pendekatan konstruktivis dimana 

siswa belajar lebih efektif dengan membangun pengetahuan mereka 

sendiri, yang harus digunakan salah satu strategi ini adalah Discovery 

Learning (Balim: 2009).  

Menurut Putrayasa, dkk (2014: 3) model pembelajaran Discovery 

Learning memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1. menambah pengalaman 

siswa dalam belajar, 2. memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih 

dekat lagi dengan sumber pengetahuan selain buku, 3. menggali 

kreatifitas siswa, 4. mampu meningkatkan rasa percaya diri pada siswa, 

dan 5. meningkatkan kerja sama antar siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelebihan dari pembelajaran Discovery Learning yaitu siswa dapat 

secara langsung berperan aktif dalam proses belajar matematika, siswa 

dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dan mudah untuk diingat 

oleh siswa, mendorong siswa untuk aktif dan berfikir secara kritis dalam 

belajar, dan guru dalam menyampaikan pengetahuan lebih bervariasi dan 

mempermudah proses pembelajaran matematika. 

Berdasarkan akar permasalahan di atas, rendahnya tanggung 

jawab belajar matematika siswa dapat diatasi melalui strategi Discovery 

Learning, karena strategi ini merupakan strategi ilmiah yang dapat 

mendorong siswa untuk melakukan penelitian tentang suatu kejadian 

sehingga siswa diajarkan untuk mampu berpikir aktif, logis, runtut, 

kreatif, dan sistematis dengan menggunakan cara dibimbing oleh 

guru.Serta kelebihan strategi pembelajaran Discovery Learning 

diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab belajar matematika bagi 
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siswa kelas VIIC semester genap MTs Negeri Surakarta II tahun 

2014/2015.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ada 

rumusan masalah. 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan strategi 

Discovery Learning di kelas VIIC semester genap MTs Negeri 

Surakarta II tahun 2014/2015? 

2. Bagaimana proses peningkatan tanggung jawab belajar matematika di 

kelas VIIC semester genap MTs Negeri Surakarta II tahun 

2014/2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada tujuanumum dan 

tujuan khusus. 

1. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk untuk meningkatkan 

tanggung jawab belajar matematika melalui strategi Discovery 

Learning. 

2. Secara khusus dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini 

a. Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika melalui strategi 

Discovery Learning pada siswa kelas VIIC semester genap MTs 

Negeri Surakarta II tahun 2014/2015. 

b. Mendeskripsikan proses peningkatan tanggung jawab belajar 

matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan strategi 

Discovery Learning. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini dapat menemukan 

pengetahuan baru utamanya pada peningkatan tanggung jawab belajar 

matematika melalui strategi Discovery Learning. Secara khusus, hasil 

penelitian ini sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan tentang 

penelitian dalam pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat menjadikan siswa lebih 

bertanggung jawab dalam belajar matematika melalui strategi 

Discovery Learning. 

b. Bagi Guru, hasil penelitian ini dapat membantu guru dalam 

meningkatkan tanggung jawab belajar siswa melalui strategi 

Discovery Learning dengan memperhatikan dan memahami 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

c. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan dan 

masukan dalam usaha meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika bagi siswa, guru, maupun sekolah yang bersangkutan, 

sehingga mutu pendidikan di MTs Negeri Surakarta II dapat 

meningkat. 

 


