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BAB 1 

PENDAHALUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun dan memajukan suatu 

bangsa. Melalui pendidikan dapat melahirkan potensi diri untuk berkembang dan 

berpemikiran maju. Pembangunan pendidikan nasional merupakan suatu proses 

usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang lebih baik 

sehingga mampu mengubah dan mengembangkan kemampuan peserta didik kearah 

yang lebih baik (Elfachmi, 2016: 93). Senada dengan pendapat tersebut Rohman 

(2009: 9) mengungkapkan pendidikan adalah proses menggiring manusia dari 

ketidaktahuan menjadi bagaimana seharusnya mengembangkan potensi diri. 

Pendidikan yang baik akan berupaya mengembangkan kualitas tiap individu. 

Pelaksanaan pendidikan seharusnya mengarahkan siswa menjadi pribadi yang 

fokus dalam mengembangkan potensi diri. Mengacu pada “undang-undang sistem 

pendidikan nasional 2003 bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional yang 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab (Syah, 2010: 12)”. Menurut Elfachmi (2016: 16) tujuan 

pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan 

pendidikan dan sebagai sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan terus mengembangkan pola pikir dan 

fokus belajar siswa secara berkesinambungan. Siswa harus bisa membiasakan diri 

terhadap kegiatan pendidikan, agar tujuan pendidikan yang diharap  tercapai. 

Matematika terdiri banyak simbol yang harus bisa di sampaikan dalam bentuk 

bahasa kepada orang lain.  Memahami matematika membutuhkan perhatian yang 
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lebih dalam belajar, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi. 

Menurut Delphi (2009:3) mengemukakan bahwa kesulitan pada umumnya terjadi 

adalah pada saat peserta didik mengukur benda, menghitung banyaknya benda, 

memahami bahasa yang dipakai dalam suatu hitungan, dan menghitung dengan 

konsep-konsep rasional. Matematika selain  sebagai bahasa juga memiliki simbol, 

gambar, atau pola yang bersifat efisien dan padat makna (Hendriana, 2014: 2). 

Simbol, gambar, atau pola matematika  dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Matematika membutuhkan konsentrasi yang optimal dalam proses 

pembelajaran, sehingga dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami oleh 

siswa. Penelitian yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student 

assesment) pada tahun 2015 mengenai kemampuan siswa dalam bidang matematika 

menyatakan Indonesia berada pada urutan ke-65 dengan nilai rata-rata 386 dari 72 

negara peserta PISA (http://kemdikbud.go.id).  Nilai rata-rata di kawasan Asia 

Tenggara seperti Malaysia dan Vietnam lebih tinggi nilai rata-ratanya dibandingkan 

dengan Indonesia, bahkan negara Singapaura menjadi pemilik nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 564.  

Menurut Kemdikbud nilai rerata Ujian Nasional (UN) matematika tahun 

2014/2015 di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 29,3 persen dari 

total keseluruhan peserta UN yang memperoleh nilai diantara 40 sampai 50, bahkan 

rerata nilai Ujian Nasional matematika tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 

8,06  (http://litbang.kemdikbud.go.id). Daerah Surakarta memiliki nilai rata-rata 

57,90 persen lebih rendah dari mata pelajaran lain. Peringkat SMP Batik Surakarta 

berada pada urutan 15 dengan rerata 48,78 untuk nilai ujian matematika tahun 

2014/2015.  

Guru mempunyai peran sebagai pendamping sekaligus fasilitator yang 

mengarahkan siswa dalam memahami materi. Guru dalam menyampaikan  materi 
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membutuhkan strategi pembelajaran. Menurut Hardini (2012: 161) menyatakan 

bahwa strategi pembelajaran merupakan cara yang sistematik dalam 

mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam memahami materi yang diajarkan, strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh guru harus bervariasi sehingga menarik  dalam proses belajar 

mengajar. Strategi pembelajaran berfungsi mengkomunikasikan konsep kepada 

siswa yang telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran yang mungkin dapat diterapkan antara lain explicit 

instruction dan discovery learning. Strategi explicit instruction merupakan strategi 

yang mengarahkan langkah penyelesaian dalam setiap kegiatan pembelajaran 

kepada siswa. Sedangkan strategi discovery learning merupakan strategi yang 

menitikberatkan pada penemuaan konsep materi oleh siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah. 

1. Masih rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran matematika. 

2. Rendahnya pemusatan pikiran dalam proses pembelajaran. 

3. Strategi pembelajaran yang digunakan masih belum tepat . 

4. Masih rendahnya minat siswa dalam mempelajari matematika. 

5. Perumusan konsep kepada siswa yang belum maksimal. 

6. Masih kurangnya sarana penunjang proses pembelajaran di kelas. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Hasil belajar matematika akan dibatasi  pada materi persamaan dan 

pertidaksamaan liniear satu variabel KD 3.3. Menyelesaikan persamaan dan 

pertidaksamaan linear satu variabel. Faktor yang membatasi hasil belajar 

matematika dalam penelitian ini adalah faktor peneliti sebagai guru yaitu  
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menerapan strategi  pembelajaran  dan  faktor siswa yaitu tingkat konsentrasi 

belajar. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran explicit 

instruction dan discovery learning. Tingkat  konsentrasi belajar siswa  akan diteliti 

pada tingkat rendah, sedang dan tinggi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah maka dapat diajukan tiga perumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran explicit instruction dan discovery 

learning terhadap hasil belajar? 

2. Adakah pengaruh konsentrasi belajar terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran explicit instruction 

dan discovery learning dengan konsentrasi belajar terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dirumuskan tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran explicit instruction dan discovery 

learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Untuk menguji pengaruh konsentrasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

3. Untuk menguji adakah interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran explicit 

instruction dan discovery learning dengan  konsentrasi belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang 

pengaruh strategi explicit instruction dan discovery learning ditinjau dari 

konsentrasi belajar terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika bagi siswa, guru, dan kepala sekolah. Manfaat bagi siswa yaitu  

dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan potensi diri agar memiliki 

konsentrasi belajar yang tinggi ketika proses pembelajaran sehingga 

meningkatkan hasil belasar siswa. Manfaat bagi guru  yaitu hasil penelitian 

dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran dalam 

menerapkan strategi pembelajaran agar lebih bervariasi dalam mengajar. 

Manfaat bagi kepala sekolah yaitu hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

bahan referensi pembinaan sekolah yang berkelanjutan terhadap strategi explicit 

Instruction dan discovery learning dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

 


