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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting di berbagai disiplin ilmu dan dalam 

mengembangkan daya pikir manusia. Hal ini sesuai pendapat Aminu bahwa 

matematika adalah dasar dari semua ilmu dan aplikasi teknologi yang 

melintasi semua bidang pengetahuan manusia (Akanmu, 2013: 82). Untuk 

mempersiapkan peserta didik menghadapi era teknologi, para pendidik 

mengubah isi kurikulum dan cara mengajarkannya. Hal ini sesuai pendapat 

Robertson yaitu ketika memikirkan cara terbaik untuk mempersiapkan siswa 

menghadapi semua tantangan dunia, para pendidik mengubah isi kurikulum 

dari fokus aritmatika dan keterampilan berhitung menjadi kurikulum yang 

mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir, bernalar, dan 

berkomunikasi secara matematis. Tujuannya adalah membantu siswa 

membangun pemahaman konseptual matematika mereka, bukan sekedar 

mengingat fakta dan aturan-aturannya (Sharan, 2012: 408). 

Kenyataan di lapangan pembelajaran matematika belum sesuai 

harapan dan hasil belajar matematika di Indonesia masih tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari peringkat yang didasarkan pada matematika dan 

sains untuk usia 15 tahun, pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat 69 

dari 76 negara (berdasarkan sumber www.bbc.com), (Coughlan, 2015). Rata-

rata hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2015 tingkat SMA/SMK/MANpada 

pelajaran matematika di Indonesia 61,3 (berdasarkan sumber 

www.antaranews.com), (Indriani, 2015). Angka tersebut masih belum sesuai 

harapan. 

Berdasarkan pengamatan awal, pembelajaran di SMK Negeri 3 Klaten 

cenderung text book oriented. Pembelajaran tersebut kurang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari siswa, sehingga konsep-konsep akademik sulit 

dipahami. Akibatnya hasil belajar matematika banyak yang masih dibawah 

kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM matematika kelas XI di SMK 

http://www.bbc.com/
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Negeri 3 Klaten 70,00, sementara rata-rata nilai ujian semester gasal kelas XI 

68,00. Rendahnya hasil belajar matematika tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu faktor siswa, guru dan fasilitas sekolah. 

Kesenjangan lain di lapangan adalah bahwa guru dalam mengajar 

cenderung kurang memperhatikan kemampuan awal siswa. Guru kurang 

melakukan pengajaran bermakna, strategi pembelajaran yang digunakan 

kurang bervariasi, sehingga membuat peserta didik bosan dalam menerima 

pelajaran. Maka tugas professional seorang guru yaitu menjadikan pelajaran 

menjadi lebih  menarik, yang dirasakan sulit menjadi mudah, yang tadinya 

tidak berarti menjadi bermakna, sehingga kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan.  

Di dalam pembelajaran matematika, guru harus mampu membuat 

siswa menjadi aktif selama proses pembelajaran, sehingga ada perubahan 

yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru diubah menjadi pembelajaran 

yang berpusat pada siswa. Dibentuknya kelompok belajar juga akan membuat 

suasana pembelajaran lebih menyenangkan dan mempersilahkan siswa 

bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi. Hal ini senada dengan 

pendapat Francisco (2012: 1) “dalam belajar kelompok dapat memberikan 

kesempatan siswa untuk mengembangkan ide-ide matematika dan 

memecahkan masalah yang dihadapi”. 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak 

pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga siswa belum terarahkan 

untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika yang sedang dipelajari. 

Pendekatan tradisional tersebut belum mampu mengembangkan kemampuan 

kognitif (penalaran), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) siswa. 

Dengan demikian siswa hanya cenderung menghafalkan konsep-konsep 

matematika yang dipelajarinya tanpa memahami dengan benar. Akibatnya 

pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dalam matematika menjadi 

sangat kurang. Selain itu guru sebagai pemberi informasi cenderung 

mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas sehingga tidak terjadi hubungan 

timbal balik antar guru dan siswa yang berimplikasi terhadap kualitas hasil 

belajar matematika. 
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Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sudah saatnya diadakan 

pembaharuan,  inovasi atau gerakan perubahan pembelajaran kearah 

pencapaian tujuan pendidikan. Guru diharapkan menerapkan strategi 

pembelajaran yang efektif agar siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Situasi pembelajaran 

yang interaktif dan komunikatif yang melibatkan partisipasi aktif siswa dan 

dapat melatih siswa belajar menemukan konsep sendiri. 

Banyak strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli, 

namun saat diterapkan seringkali hasilnya kurang efektif. Hasil penelitian ini 

diharapkan diperoleh strategi pembelajaran matematika SMK yang dapat 

dijadikan contoh oleh guru. Sehingga mutu proses pembelajaran lebih baik 

dan diyakini akan meningkatkan hasil belajar siswa. Keyakinan ini didukung 

oleh penelitian terdahulu. Penelitian Marliani (2015: 14) menemukan bahwa 

penggunaan strategi pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian Jannah, 

Triyanto, dan Henny Ekana (2013: 61) menunjukkan bahwa penggunaan 

strategi pembelajaran Missouri Mathematics Project mampu meningkatkan 

pemahaman dan sikap positif siswa terhadap pelajaran matematika. Bertolak 

dari pemikiran tersebut, peneliti ingin mengadakan suatu eksperimen tentang  

pembelajaran matematika dengan Missouri Mathematics Project (MMP) dan 

Penemuan terbimbing (Guided Discovery). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah. 

1. Hasil belajar matematika siswa masih belum sesuai harapan, oleh karena 

itu diperlukan upaya untuk meningkatkannya. 

2. Siswa hanya cenderung menghafalkan konsep-konsep matematika yang 

dipelajarinya tanpa memahami dengan benar. 

3. Pembelajaran matematika masih berpusat pada guru sehingga siswa 

kurang berpartisipasi secara aktif 
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4. Sebagian guru matematika kurang memperhatikan kemampuan awal 

yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. 

5. Inovasi pembelajaran saat ini dianggap belum berhasil, yang ditandai 

dengan penggunaan strategi pembelajaran yang kurang melibatkan peran 

aktif siswa. 

6. Hasil belajar matematika kemungkinan dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. 

7. Tingkat kemampuan awal yang dimiliki siswa kemungkinan 

mempengaruhi hasil belajar matematika.  

8. Rendahnya hasil belajar kemungkinan disebabkan kurang tepatnya 

penggunaan strategi pembelajaran dan lemahnya kemampuan awal yang 

dimiliki siswa.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, agar penelitian ini dapat dilakukan 

lebih terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. 

1. Strategi pembelajaran yang dibandingkan adalah strategi pembelajaran 

Missouri Mathematics Project (MMP) dan Penemuan terbimbing (GD). 

2. Kemampuan awal siswa dilihat dari nilai tes semester gasal tahun 

2015/2016 dan dikelompokkan menjadi kelompok kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah. 

3. Hasil belajar pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar siswa yang 

dicapai setelah dilakukan perlakuan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini ada tiga. 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara strategi pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) dan Penemuan terbimbing (Guided 

Discovery) terhadap hasil  belajar matematika? 
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2. Adakah perbedaan pengaruh tingkat kemampuan awal siswa terhadap 

hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kemampuan 

awal siswa terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ada tiga. 

1. Untuk menguji perbedaan pengaruh strategi pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) dan Penemuan terbimbing (Guided 

Discovery) terhadap hasil  belajar matematika. 

2. Untuk menguji perbedaan pengaruh tingkat kemampuan awal siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk menguji interaksi strategi pembelajaran dan tingkat kemampuan 

awal siswa terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini bermanfaat terhadap pembelajaran 

matematika, utamanya pada layanan peningkatan kemampuan siswa 

dalam menemukan konsep matematika dan peningkatan hasil belajar. 

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari paradigma mengajar 

menjadi paradigma belajar dalam suasana yang menyenangkan, siswa 

diajak aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi guru, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

2.  Bagi Siswa, dapat digunakan untuk meningkatkan belajar dan 

membangkitkan motivasi belajarnya. 

3. Bagi peneliti, dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan pertimbangan 

untuk mengadakan penelitian-penelitian lanjutan yang relevan 

dengan tinjauan dan obyek yang berbeda. 


