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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki individu melalui proses interaksi dengan

lingkungannya untuk mencapai manusia yang utuh, mandiri dan bertanggung

jawab. Pendidikan merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat

komponen-komponen yang saling memengaruhi (Arifin, 2009: 39). Adapun

komponen-komponen dalam pendidikan meliputi guru, siswa, media

pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber pembelajaran, dan lingkungan.

Guru mengatur rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan

pembelajaran, proses pembelajaran serta melakukan evaluasi pembelajaran.

Hasil belajar sebagai hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran

diperlukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil belajar

menurut Prayekti dan Rasyimah (2013: 458) adalah kemampuan yang dimiliki

seseorang setelah ia menerima pengalaman belajar. Kemampuan tersebut

bersifat relatif permanen dan bermanfaat bagi dirinya. Hasil belajar matematika

menurut Nawi (2012: 84) adalah kemampuan yang diperoleh siswa mencakup

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah mengikuti proses

pembelajaran matematika yang terwujud dalam bentuk nilai hasil belajar dalam

kurun waktu tertentu yang diukur dengan menggunakan tes.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

matematika adalah perolehan dari proses belajar matematika siswa yang

mencakup kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik. Hasil survey yang

dilakukan PISA (Programme for International Student Assessment) pada tahun

2012 menyatakan bahwa kemampuan matematika Indonesia menduduki

peringkat ke 64 dari 65 negara peserta. Data hasil belajar siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Teras menyatakan bahwa hasil belajar siswa belum optimal. Belum

optimalnya hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti

yang diungkapkan Aina Mulyana (2013: 318) bahwa faktor-faktor yang
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mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor

internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri

individu atau siswa seperti minat, sikap, motivasi sedangkan faktor eksternal

adalah faktor yang ada di luar individu seperti guru, media dan strategi

pembelajaran yang digunakan.

Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan hasil belajar adalah

keaktifan siswa. Pada saat proses pembelajaran berlangsung guru diharapkan

mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan peserta

didik. Arifin (2009: 11) menjelaskan kondisi yang dimaksud meliputi memberi

tugas, mengadakan diskusi, tanya jawab, mendorong siswa untuk berani

mengemukakan pendapat, termasuk melakukan evaluasi atau penilaian.

Menurut Doly (2015: 3) keaktifan adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam

proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar.

Sani, Zulaikha Martha., Sudarmin, dan Sri Nurhayati (2015: 4)

mengemukakan aspek keaktifan siswa dalam hal akademik diantaranya adalah

(1) bertanya pada teman/guru, (2) menjawab pertanyaan teman/guru, (3)

mengerjakan tugas, (4) mencari informasi/referensi, (5) berdiskusi, (6) memberi

gagasan. Pada penelitian menggunakan aspek keaktifan yang dikemukakan oleh

Sani, Zulaikha Martha., Sudarmin, Sri Nurhayati. Namun, keaktifan siswa kelas

VII di SMP Negeri 1 Teras saat proses belajar mengajar masih sedikit, hanya

30% dari 32 siswa (Hasil analisis dokumen daftar nilai).

Seorang guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan strategi

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa. Hal ini

selaras dengan pendapat Anitah (2008: 1.3) yang menyatakan bahwa strategi

pembelajaran dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih

dan digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa,

kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus pembelajaran yang

dirumuskan. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menciptakan

kondisi pembelajaran aktif antara lain discovery learning dan group

investigation. Strategi pembelajaran  tersebut mendukung siswa untuk
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berdiskusi, tanya jawab, serta mengemukakan pendapat sehingga terjalin

komunikasi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa.

Hamdani (2011: 184) menyatakan bahwa discovery (penemuan) adalah

proses mental yang mengharapkan siswa mengasimilasikan suatu konsep atau

suatu prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menjelaskan,

mengelompokkan, dan membuat kesimpulan. Vahlia (2014: 44) juga

menjelaskan bahwa model pembelajaran discovery merupakan suatu cara untuk

mengembangkan belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki

sendiri, maka hasil yang akan diperoleh lebih tahan lama dalam ingatan, tidak

mudah dilupakan siswa. Sutama (2007: 2) menjelaskan bahwa model

pembelajaran kooperatif dipandang sebagai proses pembelajaran yang aktif,

sebab mahasiswa akan lebih banyak belajar melalui proses pembentukan

(contructing) dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan berbagai pengetahuan

serta tanggung jawab individu tetap merupakan kunci keberhasilan

pembelajaran.

Bervariasinya hasil belajar matematika dapat disebabkan oleh keaktifan

siswa saat mengikuti proses belajar mengajar di kelas dengan tingkatan tinggi,

sedang, rendah. Semakin aktif seorang siswa, maka siswa tersebut

memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, sehingga hasil belajar

matematika siswa dapat melebihi atau sama dengan batas KKM. Kriteria

Kelulusan Minimal (KKM) siswa kelas VII SMP N 1 Teras yaitu 78. Strategi

yang digunakan juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Strategi

pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan siswa, misalnya siswa menjadi

aktif berdiskusi, aktif bertanya pada teman/guru, aktif mencari informasi,

sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk

melakukan penelitian tentang hasil belajar dengan strategi dan keaktifan siswa

dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi

Discovery Learning dan Group Investigation Terhadap Hasil Belajar

Matematika Ditinjau dari Keaktifan Siswa di SMP Negeri 1 Teras”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut.

1. Hasil belajar matematika bervariasi.

2. Kurangnya keaktifan siswa saat pembelajaran.

3. Guru cenderung belum menggunakan strategi yang inovatif.

4. Perhatian siswa kurang focus saat pembelajaran matematika.

5. Sedikitnya siswa yang terlibat dalam diskusi kelompok.

6. Kurang berminatnya siswa terhadap pembelajaran matematika.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika. Faktor yang

mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi pada strategi pembelajaran

yaitu discovery learning dan group investigation. Strategi pembelajaran

matematika yang diteliti sdari kekatifan siswa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti

sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran discovery learning dan group

investigation terhadap hasil belajar matematika?

2. Adakah pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar matematika?

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran discovery learning dan group

investigation terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan

siswa?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai

dari kegiatan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan strategi pembelajaran discovery

learning dan group investigation terhadap hasil belajar matematika.
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2. Untuk menganalisis pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar

matematika.

3. Untuk menganalisis interaksi antara strategi pembelajaran discovery

learning dan group investigation dengan keaktifan siswa terhadap hasil

belajar matematika.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya

teori pembelajaran matematika dan memberi gambaran tentang pengaruh

strategi discovery learning dan group investigation terhadap hasil belajar

matematika ditinjau dari keaktifan siswa.

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbangan kepada sekolah, guru matematika maupun

siswa disekolah. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan kualitas sekolah. Bagi guru matematika, penelitian ini

dapat digunakan sebagai inovasi dalam pembelajaran metematika dengan

mengembangkan strategi yang lebih menarik dalam pembelajaran. Hasil

penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa sebagai pengalaman dalam belajar

matematika secara aktif.


