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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Matematika sebagai ilmu dasar memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak 

terlepas dari penerapan konsep yang ada di dalam matematika.           

Menurut Ruseffendi dalam Heruman (2010) matematika adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari 

unsur yang tidak di definisikan ke unsur yang di definisikan ke aksioma 

atau postulat dan akhirnya ke dalil. Melalui matematika seseorang 

mengasah kemampuan berpikir secara kritis, logis, analitis, sistematis dan 

kreatif. Berbagai kemampuan berpikir tersebut penting dimiliki seseorang 

untuk menjalani kehidupan. Oleh karena itu, manusia akan mampu 

memahami dan menguasai matematika jika manusia tersebut berkemauan 

dan berusaha untuk mempelajarinya disertai dengan penerapan konsep-

konsep matematika dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas 

kehidupan sehari-hari. 

         Selama ini matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit, 

kesulitan belajar matematika menyebabkan masih terdapat siswa yang 

mendapat hasil belajar rendah. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei 

TIMSS (The International Mathematics and Science Survey) Indonesia 

berada pada urutan ke-38 dari 42 negara. Senada dengan data tersebut, 

pada Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2012, 

peringkat siswa di Indonesia berada posisi 64 dari 65 negara. Hal ini, 

ditunjukkan juga dengan data persentase hasil belajar matematika di SMP 

Negeri 2 Kartasura masih banyak yang belum mencapai ketuntasan. 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 75. Hasil nilai Ulangan 

Tengah Semester (UTS) tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 37,14 % siswa 

tuntas dan 62,86% siswa tidak tuntas. 
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         Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik dari dalam maupun luar diri siswa. Faktor dari dalam diri 

siswa terutama kemampuan yang dimiliki serta beberapa faktor lain 

seperti motivasi, minat, sikap, inteligensi, ketekunan dan kebiasaan 

belajar. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan yang mempengaruhi hasil belajar adalah kualitas pengajaran, 

kurikulum, strategi pembelajaran, fasilitas, sumber belajar serta suasana 

belajar. Slameto (2003) mengatakan faktor sekolah mempengaruhi hasil 

belajar mencakup strategi mengajar yang digunakan oleh guru, kurikulum 

dan kondisi siswa seimbang, interaksi guru dengan siswa serta siswa 

dengan siswa lainnya baik, disiplin sekolah, alat/media pembelajaran, dan 

keadaan gedung. 

           Strategi pembelajaran yang digunakan guru saat ini kurang 

bervariatif dan kurang menarik sehingga menyebabkan siswa kurang 

berminat dalam menerima materi yang disampaikan guru. Umumnya 

siswa mengerti dan paham dengan penjelasan guru dan contoh soal yang 

disampaikan di kelas, namun ketika kembali kerumah dan ingin 

menyelesaikan soal yang sedikit berbeda dengan contoh soal sebelumnya 

siswa merasa bingung. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan konsep 

matematika siswa masih rendah. Faktor lain penyebab hasil belajar siswa 

rendah di karenakan fasilitas dan sumber belajar kurang menunjang 

proses pembelajaran. 

         Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya inovasi 

pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat meningkatkan aktivitas 

belajar. Menurut Bruner (Arends, 2008: 48) strategi Discovery Learning 

adalah pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk 

memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan 

keterlibatan siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa 

pembelajaran sejati terjadi melalui personal discovery (penemuan 

pribadi). Tujuan pendidikan bukan hanya untuk memperbesar dasar 
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pengetahuan siswa, tetapi juga untuk menciptakan berbagai kemungkinan 

untuk invention (penciptaan) dan discovery (penemuan). Ali Gunay Balim 

(2009: 2) berpendapat bahwa discovery is a way from the unknow to the 

unknow to the known by the learners themselves, with Discovery Learning 

in wich students are active and are guide by teacher. Sehingga, dalam 

Discovery Learning siswa dihadapkan pada pengalaman belajar secara 

langsung melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan dimana guru sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Keunggulan dari Discovery Learning 

memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan 

kemampuan dan minat masing-masing.  

         Problem Based Learning (PBL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan 

masalah (Arends, 2008: 42). Problem Based Learning yaitu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai suatu konteks 

sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis dalam melakukan 

pemecahan masalah yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan atau 

konsep yang esensial dari bahan pelajaran (Hanafiah, 2009: 71). 

Keunggulan Problem Based Learning (PBL) adalah menekankan 

keterlibatan siswa secara aktif, orientasi yang induktif dan bukan 

deduktif, dan penemuan atau pengonstruksian pengetahuan oleh siswa 

sendiri. 

           Kemampuan awal siswa memiliki peranan yang sangat penting 

dalam belajar matematika, karena terdapat keterkaitan antara materi yang 

satu dengan materi yang lainnya. Sehingga cepat lambatnya siswa dalam 

menguasai materi dipengaruhi oleh tingkat kemampuan awal. 

Kemampuan awal yang dimiliki antara siswa satu dan siswa lainnya 

mempunyai tingkat kemampuan awal berbeda-beda (tinggi, sedang, 

rendah). Siswa yang mempunyai kemampuan awal yang tinggi dan 

sedang diharapkan mampu serta mudah menerima dan memahami materi 

yang diberikan, sehingga akan meningkatkan hasil belajar matematika 
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siswa. Tetapi bagi siswa yang memiliki kemampuan awal rendah 

mungkin mengalami banyak kesulitan dalam memahami materi sehingga 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

           Berdasarkan masalah pada strategi pembelajaran yang digunakan 

guru dan perbedaan karakteristik siswa, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kontribusi masing-masing 

kategori strategi pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based 

Learning (PBL), tingkat kemampuan awal, serta interaksi strategi 

pembelajaran dan kemampuan awal terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada bidang studi matematika. 

2. Strategi pembelajaran matematika yang diterapkan guru dalam 

menyampaikan materi kurang bervariasi sehingga mempengaruhi 

hasil belajar. 

3. Penguasaan konsep matematika siswa masih rendah. 

4. Fasilitas dan sumber belajar yang tersedia kurang menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

5. Pembelajaran yang terfokus kepada guru, terlalu didominasi oleh 

guru. 

6. Minimnya kemampuan awal siswa terhadap pelajaran matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang 

telah ditetapkan, maka masalah pada penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut: 
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1. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku setelah pengalaman atau 

kegiatan belajar matematika yang dilakukan dengan sengaja dan 

didasari untuk mencapai tujuan tertentu berupa nilai tes kognitif. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Discovery Learning dan Problem Based Learning. 

3. Kemampuan awal dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi 

berupa daftar nilai UTS tahun ajaran 2014/2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Discovery Learning dan 

Problem Based Learning terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran Discovery Learning dan 

Problem Based Learning serta kemampuan awal terhadap hasil 

belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

           Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran Discovery 

Learning dan Problem Based Learning terhadap hasil belajar 

matematika? 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan awal terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Untuk mengetahui interaksi strategi pembelajaran Discovery 

Learninng dan Problem Based Learning serta kemampuan awal 

terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  

pengetahuan serta mengembangkan strategi pembelajaran 

matematika. Utamanya pada kontribusi kemampuan awal siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Discovery Learning dan 

Problem Based Learning (PBL). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

          Memberikan sumbangan yang positif bagi sekolah agar 

menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif dalam 

kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan masukan kepada pengajar tentang alternatif 

strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2) Meningkatkan kreativitas guru dalam memilih strategi 

pembelajaran yang lebih efektif sehingga proses pembelajaran 

matematika lebih bermakna dan menarik. 

c. Bagi Siswa 

1) Memudahkan siswa dalam memahami dan memecahkan  

masalah matematika. 

2) Membantu siswa agar lebih aktif, serta dapat berkolaborasi 

dengan teman dalam memecahkan masalah matematika. 

 

 

 


