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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses 

kegiatan belajar mengajar dengan adanya interaksi antara pengajar dan peserta 

didik dalam unit lingkungan sekolah baik formal maupun non formal. Sesuai 

dalam Sisdiknas tahun 2001 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

menciptakan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Jumali et al, 2008:21). Agar tujuan tersebut 

tercapai perlu adanya tenaga pendidik yang profesional di bidangnya khususnya 

mata pelajaran matematika, karena matematika merupakan mata pelajaran yang 

penting dan ada pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar, 

pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.  

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang diharapkan terletak 

pada kualitas pendidik dalam menyampaikan materi di sekolah. Pendidik 

menyampaikan materi kepada peserta didik dalam pembelajaran matematika 

hendaknya menerapkan pembelajaran yang aktif, di mana siswa yang 

mendominasi pembelajaran. Peserta didik aktif dalam pembelajaran baik dalam 

menemukan konsep, memecahkan masalah, mengumpulkan informasi, 

mengaplikasikan penyelesaian masalah sesuai dengan kehidupan sehari-hari, 

maupun dalam mengkomunikasikan hasil dari pemahaman masalah yang 

dipecahkan. Melalui pembelajaran aktif, siswa diajak beraktifitas didalam proses 

pembelajaran dimana siswa dapat merasakan pembelajaran yang menyenangkan 

dan bermakna sehingga prestasi belajar dapat dimaksimalkan. Sehingga dapat 

meminimalkan momok siswa yang menganggap matematika merupakan mata 

pelajaran yang sulit. 

Siswa menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk 

dipahami dikarenakan belum bisa mengusai materi sehingga hasilnya belum 
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memuaskan. Hal ini ditunjukkan dari hasil survei Trends in Mathematics and 

Science Study (TIMSS) yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011 dari 

63 negara dengan peserta 600.000 siswa. Bidang matematika Indonesia peringkat 

ke-38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya dites. Skor indonesia turun 

11 poin dari penilaian dari tahun 2007.( http:// Edukasi.kompas.com. diakses 

tanggal 24 November 2015). 

Rendahnya hasil belajar matematika dipengaruhi beberapa faktor, baik dari 

dalam maupun dari luar. Faktor dari dalam berasal dari diri siswa sendiri yaitu 

pada komunikasi matematika. Komunikasi matematika siswa, dimana  

komunikasi dalam pembelajaran matematika yang dimaksud adalah siswa mampu 

memahami konsep-konsep matematika. Komunikasi ini dikategorikan dalam 

beberapa aspek yaitu menuliskan dan mempresentasikan, mengkontruksikan dan 

menganalisis dalam kerja kelompok maupun individu. Sedangkan faktor dari luar 

bisa berasal dari lingkungan dan faktor pendukung lainnya seperti sarana dan 

prasarana sekolah, buku pembelajaran, media pembelajaran maupun model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam meyampaikan materi.  

Penyampaian materi pembelajaran matematika guru masih banyak 

menggunakan pembelajaran langsung, dimana guru masih aktif dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik dan mengajarkannya langsung kepada 

peserta didik untuk setiap kelas. Pembelajaran langsung akan menyebabkan siswa 

monoton dalam mengikuti pembelajaran sehingga akan menyebabkan kejenuhan 

dan sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa hendaknya mengunakan berbagai variasi 

pendekatan, strategi, model, dan media pembelajaran yang sesuai sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai. Untuk itu, penyempurnaannya terdapat dalam 

kurikulum 2013 yang  menekankan  penyempurnaan pola  pikir,  penguatan  tata  

kelola  kurikulum,  pendalaman  materi  dan  perluasan  materi, penguatan  proses  

pembelajaran,  dan  penyesuaian  beban  belajar  agar  dapat  menjamin 

kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 
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Pembelajaran yang sebaiknya diterapkan adalah pembelajaran yang 

memberikan siswa berkesempatan untuk mengkonstruksikan pengetahuannya 

sendiri sehingga siswa lebih mudah memahami konsep-konsep matematika dan 

mengkomunikasikan ide-idenya baik secara lisan maupun tulisan secara aktif 

dalam mengasah kemampuan dan kreatifitasnya. Sehingga siswa mampu akan 

mudah memahami dan memecahkan materi yang diajukan oleh guru. Dengan kata 

lain, menerapkan pembelajaran melalui pendekatan saintifik berbasis Discovery 

Learning dan Problem based Learning dengan meninjau kemampuan komunikasi 

matematika siswa.  

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-

langkah saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah 

(kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2013:5). Model pembelajaran yang 

diperlukan adalah dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa untuk aktif, 

kreatif dalam mengembangkan keterampilannya berdasarkan pengetahuan yang 

telah dimiliki. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran 

discovery learning yang dapat membimbing siswa berfikir untuk aktif dalam 

pembelajaran. 

Model pembelajaran Discovery Learning menurut Joolingen (Putrayasa, 

2014:3) merupakan suatu tipe pembelajaran dimana siswa membangun 

pengetahuan mereka sendiri dengan mengadakan suatu percobaan dan 

menemukan sebuah prinsip dari hasil percobaan tersebut. Dalam pembelajaran 

Discovery Learning siswa dihadapkan pada pengalaman belajar secara langsung 

melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan dimana guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Keunggulan pembelajaran Discovery Learning yaitu memberikan 

peluang kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berfikir dengan 

keterampilan masing-masing.hal ini sejalan dengan model pembelajaran problem 

based learning yang mengembangkan kemampuan berfikir untuk aktif dan mampu 

memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. 

Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam 

belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang kontekstual dari pendapat 
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Arend (Warsono & Hariyanto, 2012:147). Problem Based Learning yaitu 

pembelajaran yang menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

pokok permasalahan sehingga siswa dapat belajar berfikir kritis dan kreatif dalam 

memecahkan masalah untuk mendapatkan konsep dari masalah yang diajukan. 

Keunggulan pembelajaran ini yaitu menekankan keterlibatan siswa dalam 

pemecahan masalah dengan mengaitkan permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga siswa aktif dan terampil dalam menemukan konsep sesuai 

kemampuan masing-masing. Dalam menemukan konsep matematika siswa perlu 

menguasai kemampuan komunikasi matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian 

dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik berbasis Discovery 

Learning dan Problem Based Learning untuk mengetahui hasil belajar yang 

ditinjau dari komunikasi matematika siswa. Penelitian dilaksanakan di MTs 

Negeri Karangmojo di kelas VIII pada semester genap. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:  

1. Sebagian besar siswa masih beranggapan bahwa matematika merupakan mata 

pelajaran yang paling sulit. 

2. Kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. 

3. Hasil belajar matematika yang masih belum memuaskan. 

4. Kurangnya pengkomunikasian konsep matematika ke dalam diagram, grafik, 

dan gambar. 

5. Kurangnya pemahaman konsep matematika, keterkaitan penyajian dan 

mengaplikasian konsep matematika secara akurat dan tepat dalam pemecahan 

masalah. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, akan mengkaji permasalahan penelitian yang 

memfokuskan pada :  
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1. Pada penelitian ini menerapkan pendekatan saintifik berbasis Discovery 

Learning pada kelas eksperimen dan Problem Based Learning pada kelas 

kontrol. Pembelajaran discovery learning merupakan proses pembelajaran 

berupa penemuan. Dalam pembelajaran discovery learning siswa belajar untuk 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya tanpa 

pemberitahuan langsung sehingga siswa menemukan sendiri. Sedangkan 

pembelajaran problem based learning  adalah pembelajaran berbasis 

pemecahan masalah dari kehidupan sehari – hari. Pembelajaran problem based 

learning  siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dalam kehidupan sehari 

– hari yang dilakukan dengan eksperimen. 

2. Komunikasi matematika siswa dalam pembelajaran matematika pada penelitian 

ini meliputi kemampuan menyatakan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, 

dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual, 

kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan menilai ide-ide matematis 

baik secara lisan maupun bentuk visual lainnya, serta kemampuan dalam 

menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi dan struktur-struktur matematis 

untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan membuat model. 

3. Hasil belajar matematika pada penelitian ini adalah keberhasilan peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran berupa nilai pada pokok bahasan 

bangun ruang. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan efek antara pendekatan saintifik berbasis Discovery 

Learning (DL) dan Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil belajar di 

MTs Negeri Karangmojo Tasikmadu? 

2. Apakah ada perbedaan efek komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Apakah ada efek interaksi antara pendekatan saintifik (Discovery Learning dan 

Problem Based Learning) dan komunikasi matematika terhadap hasil belajar 

siswa MTs Negeri Karangmojo Tasikmadu? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh  model 

pembelajaran Discovery Learning dan model pembelajaran Problem Based 

Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari komunikasi matematika 

siswa. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui perbedaan efek antara pendekatan santifik berbasis 

Discovery Learning (DL) dan Problem Based Learning (PBL) terhadap hasil 

belajar matematika 

2. Untuk mengetahui perbedaan efek komunikasi matematika terhadap hasil 

belajar matematika 

3. Untuk mengetahui efek interaksi antara strategi pembelajaran pendekatan 

saintifik berbasis Discovery Learning (DL) dan Problem Based Learning 

(PBL) dengan komunikasi matematika terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Pemenelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan serta mengembangkan strategi pembelajaran matematika. 

Utamanya pada kontribusi kemampuan komunikasi matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Discovery Learning dan 

Problem Based Learning. 

2 Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, memberi masukan dalam memperluas dan wawasan tentang 

metode-metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan 

proses pembelajaran. 

b. Bagi siswa, meningkatkan keaktifan dan komunikasi matematika siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan strategi pembelajaran 

yang inovatif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. 


