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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Tanggung Jawab Belajar Matematika 

a. Hakikat Matematika 

Menurut Aningsih (2012) matematika itu adalah ilmu, cara 

berpikir, metode, seni, alat untuk mendeskripsikan, memprediksi dan 

memecahkan masalah, bahkan bisa dikategorikan sebagai bahasa 

sebab matematika mampu mengkomunikasikan sebuah gagasan 

abstrak ke dalam konsep-konsep logika simbolik yang dituangkan 

dalam model-model matematika. 

Matematika menurut Sutama (2010: 82) merupakan ilmu 

tentang bilangan-bilangan, tetapi pada kenyataannya cakupan 

matematika lebih luas. Matematika tidak hanya mempelajari tentang 

bilangan saja, tetapi juga mempelajari tentang ruang, bidang dan 

metodologi untuk memperoleh kesimpulan. 

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan, ruang, bidang dan 

metodologi dengan bahasa dan seni dengan bernalar untuk 

mengekspresikan ide-ide dengan kemampuan berpikir logis, kritis dan 

kreatif. 

b. Hakikat Tanggung Jawab Belajar Matematika 

Menurut Jamal Ma’mur Asmani dalam bukunya “Buku 

Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah”, tahun 2011 

hal 37 mengatakan bahwa bertanggung jawab merupakan sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan 
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Yang Maha Esa. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar 

dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan 

kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah (Trisnawati: 

2013). 

Menurut Agus Zaenul Fitri dalam bukunya “Pendidikan 

Karakter berbasis Nilai & Etika di Sekolah”, tahun 2012 hal 109 

mengatakan bahwa bertanggung jawab terhadap pembelajaran 

matematika, yaitu: 1) Dapat dipercaya dan dapat diandalkan atas suatu 

perbuatan atau tindakan. 2) Dapat mempertanggungjawabkan semua 

perbuatan dan tindakan yang dilakukan. 

Menurut Bartlett (2009) tanggung jawab siswa untuk sekolah 

menengah siswa sesuai dengan enam kategori yang ditugaskan, yaitu: 

melakukan pekerjaan; mematuhi aturan; pembayaran; perhatian; 

belajar; mencoba untuk membuat upaya; dan mengakui tanggung 

jawab itu. Tanggung jawab memiliki makna untuk meningkatkan 

manajemen diri, bekerja dalam tim ataupun orientasi selalu belajar 

(Hamidah dan Palupi: 2012). 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator tanggung jawab belajar matematika, yaitu: 

1) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

sungguh, yaitu siswa mampu melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas matematika yang telah diberikan guru dengan sungguh-

sungguh pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

2) Menepati janji, yaitu siswa mau menepati janji dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dan menepati janji yang 

telah dikatakan kepada guru maupun temannya saat pembelajaran 

matematika. 

3) Mau menerima akibat dari perbuatannya, yaitu siswa mau 

menerima resiko dan akibat dari apa yang telah diakukan serta 

yang telah ditemukan saat proses pembelajaran matematika. 
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2. Strategi Pembelajaran Discovery Learning 

a. Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar adalah suatu 

kegiatan yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan menambah wawasan yang luas. Menurut 

Ferryansyah (2011) pembelajaran matematika merupakan suatu 

proses penciptaan kondisi belajar matematika bagi peserta didik untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi guru dengan siswa agar siswa mampu memperoleh ilmu 

pengetahuan yang disampaikan oleh guru dengan baik dan sesuai 

dengan harapan. 

b. Hakikat Strategi Pembelajaran Discovery Learning 

Menurut Oemar Hamalik (Illahi: 29) menyatakan bahwa 

Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan 

pada mental intelektual para anak didik dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep atau 

generalisasi yang dapat diterapkan di lapangan. 

Menurut Jamilah, dkk (2013) mengemukakan strategi 

Discovery Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

membimbing siswa untuk menemukan hal-hal yang baru bagi siswa 

berupa konsep, rumus, pola, dan sejenisnya. 

Menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo (Illahi: 87) 

menyatakan bahwa langkah-langkah Discovery Learning  yaitu: 

1) Simulation, yaitu guru mengajukan persoalan atau meminta anak 

didik untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat 

persoalan. 

2) Problem Statement, yaitu anak didik diberi kesempatan 

mengidentifikasi berbagai permasalahan. 

3) Data Collection, yaitu untuk menjawab pertanyaan atau 

membuktikan hipotesis. 
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4) Data Processing, yaitu semua informasi hasil bacaan wawancara 

observasi diklasifikasikan dan ditabulasi. 

5) Verification, yaitu berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau 

informasi yang ada. 

6) Generalization, yaitu anak didik belajar menarik kesimpulan dan 

generalisasi tertentu. 

Strategi Discovery Learning mempunyai keunggulan dan dan 

kelemahan, keunggulan Discovery Learning antara lain: a) dalam 

penyampaian bahan Discovery Learning digunakan kegiatan dan 

pengalaman langsung, b) Discovery Learning lebih relistik dan 

mempunyai makna, c) pengetahuan bertahan lama dan mudah diingat 

kembali, d) Discovery Learning banyak memberikan kesempatan 

bagi para anak didik untuk terlibat langsungdalam kegiatan belajar. 

Sedangkan kelemahan Discovery Learning antara lain: a) 

membutuhkan waktu yang lama bagi siswa dan guru, b) kemampuan 

berfikir rasional siswa masih terbatas, c) kesulitan dalam memahami 

permasalahan, d) faktor kebudayaan dan kebiasaan. 

c. Penerapan Discovery Learning pada Pembelajaran Matematika Materi 

Rotasi dan Dilatasi 

Langkah-langkah modelstrategiDiscovery Learning pada 

pembelajaran matematika yaitu: 

1) Siswa diminta berkelompok yang terdiri dari 5 siswa. 

2) Siswa diminta untuk membahas, menemukan dan memahami 

konsep rotasi dan dilatasi. 

Rotasi (Perputaran) 

Rotasi (perputaran) adalah transformasi yang memindahkan suatu 

titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. 

Rotasi terhadap titik O(0, 0) sebesar 90
o
 dirumuskan dengan: 

   R(O(0,0), 90
o
) 

A(a, b)    A’(a’, b’) 
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dimana: a’ = -b 

          b’ = a 

Dilatasi (Perkalian) 

Dilatasi (perkalian) adalah suatu transformasi yang memperbesar 

atau memperkecil bangun tetapi tidak mengubah bentuk. 

a) Dilatasi dengan pusat O(0, 0) dan faktor skala k dirumuskan 

dengan: 

D[p, k] 

A(a, b)   A’(ka, kb) 

b) Dilatasi dengan pusat P(p, q) dan faktor skala k dirumuskan 

dengan: 

       D[p (p, q), k] 

A(a, b)   A’[p + k(a – p), q + k(b - q)] 

3) Setelah diperoleh rumus rotasi dan dilatasi, siswa diberikan 

permasalahan yang disajikan oleh guru berkaitan dengan materi 

rotasi dan dilatasi. 

a) Dengan menggunakan kertaspetak. Tentukan bayangan titik 

A1(1,2) dirotasikan sebesar 90
o
 dengan arah rotasi searah dan 

berlawanan jarum jam! 

b) Rotasi terhadaptitik pusat (0,0) searah jarum jam 

R(O(0,0), 90
o
) 

A1(....., .....)                       A2(....., .....) 

c) Rotasi terhadaptitik pusat (0,0) berlawanan jarum jam 

R(O(0,0), 90
o
) 

A1(....., .....)            A2(....., .....) 

d) Tentukan dilatasi dari titik dibawah ini jika didilatasikan 

dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, 

kemudian isikan pada isian dibawah ini! 

Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 
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       D(O(0,2)) 

  (....., .....)                                         (....., .....) 

4) Siswa secara berkelompok mendiskusikan permasalahan yang 

disajikan oleh guru. 

5) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi 

masalah yang telah diberikan. 

6) Siswa saling bekerjasama untuk menemukan ide pokok dan 

memberi tanggapan terhadap materi yang berkaitan. 

7) Guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk 

memahami, menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang 

telah diberikan guru. 

8) Guru membimbing siswa dalam setiap kegiatan dan memberikan 

bantuan pada kelompok yang mengalami kesulitan yaitu dengan 

memberikan pengarahan kepada siswa. 

9) Setelah diskusi kelompok selesai, guru memanggil siswa secara 

acak untuk memberikan tanggapan hasil kerjanya. 

10) Guru memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk 

mengecek dan membandingkan hasil kerjanya. 

11) Guru bersama dengan siswa melakukan refleksi yaitu 

menganalisis kembali proses penemuan dan strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika. 

12) Guru menganalisis dan mengevaluasi kembali penyelesaian 

masalah dengan memberikan penguatan terhadap jawaban siswa. 

Jawab: 

a) Rotasi terhadap titik pusat (0,0) searah jarum jam 

       R(O(0,0), 90
o
) 

A1(1, 2)   A2(2, -1) 

Rotasi terhadap titik pusat (0,0) berlawanan jarum jam 

      R(O(0,0), 90
o
) 

A1(1, 2)   A2(-2, 1) 
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b) Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

          D(O(0,2)) 

  (1, 3)                                     (2, 6) 

13) Guru bersama dengan siswa mengakhiri pembelajaran dengan 

membuat kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

14) Guru memberikan suatu latihan baru kepada siswa secara individu 

yang masih berhubungan dengan konsep yang telah mereka 

temukan tadi. 

a) Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik 

A1(4,6) jika dirotasikan sebesar 90
o
, 180

o
, 270

o 
dan 360

o
, 

dengan arah rotasi searah jarum jam! 

(1) Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

   R(O(0,0),90
o
) 

A1(4,6)    A2(....., .....) 

(2) Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

  R(O(0,0),180
o
) 

A1(4,6)    A3(....., .....) 

(3) Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

  R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)    A4( ....., .....) 

(4) Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

  R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)    A5(....., .....) 

b) Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik 

dibawah ini jika didilatasikan dengan pusat tertentu dan 

faktor skala tertentu juga, kemudian isikan pada isian 

dibawah ini! 

(1) Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

 D(O(0,0), 2) 

  (2, 6)                                          (....., .....) 
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(2) Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

 D(O(0,0), 4) 

  (4, 7)                                          (....., .....) 

(3) Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

 D(O(2,2), 5) 

   (3, 5)                                          (....., .....) 

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut beberapa 

hasil penelitian yang relevan sebagai bahan telaah bagi peneliti.  

Peneliti Helker dan Wosnitza (2014) menyimpulkan bahwa penelitian 

yang ada telah mengidentifikasi perasaan tanggung jawab sebagai memiliki 

implikasi motivasi utama bagi tindakan seseorang. Seseorang 

mengidentifikasi sebagai bertanggung jawab untuk tugas tertentu akan 

menganggap diri mereka sebagai diri yang ditentukan dan dengan demikian 

investasi usaha yang cukup besar dalam tugas. Meskipun sebagai rasa 

individu kewajiban internal tanggung jawab dalam konteks sehari-hari sering 

dikaitkan dengan orang lain. Perspektif yang berbeda pada tanggung jawab 

mungkin, bagaimanapun, tidak selalu tumpang tindih, terutama dalam 

konteks sekolah di mana tugas dan kewajiban sering tidak jelas. 

PenelitiYeşil (2013) menyimpulkan bahwa temuan yang diperolehdari 

SLR untuk siswa memenuhi tanggung jawab belajar mereka dapat secara 

efektif digunakan untuk menentukan tindakan pencegahan potensial untuk 

diambil dalam membuat proses pendidikan lebih efisiaen dan mendorong 

siswa untuk menjadi individu dengan tanggung jawab belajar. Ketika siswa 

melakukan tanggung jawab belajar mereka pengalaman di dalam kelas 

maupun luar kelas, kontribusi signifikan dapat dibuat untuk realisasi individu 

pengembangan dan pendekatan pembelajaran seumur hidup. 

Peneliti Sartono (2014) menyimpulkan bahwa layanan penguasaan 

konten dengan teknik role playing dapat meningkatkan tanggung jawab 

belajar siswa, dapat dilihat hasil pengamatan pada pelaksanaan siklus I skor 
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rata-rata yang diperoleh 2,4 dengan hasil pengamatan masih terdapat 5 siswa 

yang sedang dan 7 siswa yang rendah tanggung jawab belajarnya. Pada siklus 

II ini pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik role playing 

dapat meningkatkan tanggungjawab belajar siswa, diperoleh hasil skor rata-

rata yaitu 3,6. 

Menurut Muhammad Nursa’ban (2013) menyimpulkan bahwa sikap 

tanggung jawab dan kemandirian mahasiswa pada perkuliahan Strategi 

Pembelajaran Geografi dapat ditingkatkan melalui penggunaan pembelajaran 

metode tutorial. Bukti-bukti peningkatan sikap tanggung jawab dan 

kemandirian mahasiswa ditunjukkan persentase peningkatan setiap aspek 

pada siklus 1, dan siklus 2. Peningkatan sikap tanggung jawab dalamkategori 

setidaknya ”baik” oleh rata-rata 81%atau 49 mahasiswa sebesar 14% dari 

siklus 1dan peningkatan 39% dari kondisi awal Peningkatansikap 

kemandirian dalam kategori setidaknya”baik” oleh rata-rata 79% atau 

47mahasiswa sebesar 16% dari siklus 1 dan peningkatansebesar 32% dari 

kondisi awal. 

Peneliti Widyadnyana, dkk (2014) menyimpulkan bahwa penelitian 

ini menghasilkan temuan, bahwa strategi pembelajaran Discovery Learning 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa.Secara 

lebih rinci sdapat diuraikan sebagai berikut: 1. terdapat perbedaan nilai rata-

rata pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa yang signifikan antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model Discovery Learning dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung; 2. terdapat 

perbedaan nilai rata-rata pe-mahaman konsep secara signifikan antara 

kelompok siswa yang belajar dengan model Discovery Learning dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung; 3. terdapat 

perbedaan nilai rata-rata sikap ilmiah secara signifikan antara kelompok 

siswa yang belajar dengan Discovery Learning dengan kelompok siswa yang 

belajar dengan model pengajaran langsung. 

Peneliti Rahman dan Maarif (2014) menyimpulkan bahwa 

berdasarkan data penelitian dan hasil analisis data diperoleh beberapa 
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kesimpulan terkait dengan hipotesis-hipotesis penelitian yaitu Kemampuan 

analogi matematis siswa yang belajar dengan strategi Discovery Learning 

lebihbaikdaripada siswa yang belajar dengan metode ekspositori. Terdapat 

beberapa dugaan sebagai alasan mengapa siswa yang belajar dengan metode 

Discovery Learning memiliki skor rerata kemampuan analogi matematis 

siswa yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan 

metode ekspositori. 

Peneliti Jew Shalin (2008) menyimpulkan bahwa Discovery Learning 

dapat membantu untuk menyelidiki urutan pembelajaran yang paling efektif, 

dan mengapa,bagaimana peserta didik yang berbeda meiliki kebutuhan 

mereka secara individual. Strategi Discovery Learning dapat mendorong 

penciptaan pengetahuan kreatif dan pelestarian. Discovery Learning dapat 

membantu untuk melihat bagaimana pembelajaran Dicovery Learning ada 

dan efektif digunakan. 

Peneliti Supriyanto (2014) menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

terjadi peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada siswa kelas VIB SDN 

Tanggul Wetan 02 dengan menggunakan penerapan Discovery 

Learning.Pentingnya peranan matematika dalam kehidupan manusia terutama 

dalam usaha pengembangan IPTEK menuntut semakin diperlukannya 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. 

Melalui penerapan Discovery Learning, siswa memiliki pengalaman karena 

siswa melakukan sesuatu percobaan yang memungkinkan mereka untuk 

menemukan konsep atau prinsip-prinsip matematika bagi diri mereka sendiri. 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas peneliti memilih 

menggunakan strategi pembelajaran Discovery Learning. Peneliti 

beranggapan bahwa pembelajaran dengan strategi Discovery Learning dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar matematika. 

C. Kerangka Berpikir 

Kondisi awal siswa kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II yaitu: 1. 

Kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-

sungguh sebanyak 16 anak (40,00%), 2. Siswa yang menepati janji sebanyak 
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11 anak (27,50%), 3. Siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya 

sebanyak 13 anak (32,50%). Berdasarkan kondisi awal, dilakukan tindakan 

dengan strategi pembelajaran discovery learning. 

Kondisi akhir yang diharapkan yaitu indikator-indikator yang telah 

diuraikan tersebut dapat meningkat. Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, 

maka kerangka berpikir penelirian ini dapat diilustrasikan pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Sistematika Kerangka Berpikir 

 

Kondisi 

Awal 

Guru kurang 

optimal dalam 

memanfaatkan 

strategi 

pembelajaran 

 

Siswa yang diteliti: 

1. Kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

belajar dengan sungguh-sungguh sebanyak 16 anak 

(40%). 

2. Kemampuan menepati janti sebanyak 11 anak 

(27,50%). 

3. Mau menerima akibat dari perbuatannya sebanyak 13 

anak (32,50%). 

Tindakan 

Strategi 

pembelajaran 

aktif 

Discovery 

Learning 

 

Pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 

discovery learning yaitu: 

1. Stimulation  (stimulasi/pemberian  rangsangan),  

2. Problem  statement (penyataan/identifikasi masalah)  

3. Data collection (pengumpulan data),  

4. Data processing  (pengolahan  data) yaitu kegiatan 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa,  

5. Verification (pembuktian) yaitu siswa melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan 

alternatif penyelesaian, dan  

6. Generalization  (menarik  kesimpulan  atau generalisasi) 

yaitu guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

yang dapat dijadikan prinsip umum. 

 

Kondisi 

Akhir 

Meningkatkan tanggungjawab dalam pembelajaran matematika meliputi : 

1. Kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugasdengan sungguh-

sungguh (77,50%) 

2. Kemampuan menepati janti (70,00%) 

3. Mau menerima akibat dari perbuatannya (72,50%). 
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D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan “Melalui strategiDiscovery Learning dapat meningkatkan 

tanggung jawab belajar matematika bagi siswa kelas VIIC semester genap 

MTs Negeri Surakarta II tahun 2014/2015”. 


