
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting bagi kehidupan kita. 

Pentingnya pendidikan dapat dirasakan bagi setiap individu untuk mencapai 

kehidupan di masa yang akan datang. Sekarang ini yang menjadikan pendidikan 

sebagai sorotan pemerintahan yaitu tentang kualitas pendidikan. Kualitas 

pendidikan ditekankan oleh pendidikan dengan program-program yang akan 

dijalankannya.  

Sekolah mengajarkan berbagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan 

sehari-hari kita. Salah satu ilmu yang diajarkan di sekolahan yaitu pembelajaran 

matematika yang selalu berkembang pada tingkatannya. Menurut Anitah, dkk 

(2008: 7.4) matematika merupakan struktur-struktur yang terorganisasi 

berdasarkan urutan yang logis. Pada kasus tertentu pembelajaran matematika 

jarang diminati dan dipelajari sendiri oleh siswa. Siswa yang mempunyai 

kemandirian belajar sendiri hanya siswa tertentu saja yang ingin menambahkan 

ilmunya. Apalagi sebagian dari siswa menganggap bahwa matematika itu adalah 

pelajaran yang menakutkan, membosankan, dan perlu dihindari. 

Hasil belajar matematika penting, karena hasil belajar merupakan tolak 

ukur siswa dalam proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa melalui 

pemahaman dan penguasaan sebuah pengetahuan matematika. Menurut Jihad, 

dkk (2010: 15) hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata 

setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Hasil belajar matematika seseorang dikatakan berhasil atau tidaknya dapat diukur 

dari penyelesaian dan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang dilihat dari 

proses dan perolehan nilai siswa. 

Berdasarkan hasil studi Programme for International Student Assesment 

(PISA) untuk bidang matematika (2012), Indonesia berada pada peringkat ke-64 

dari 65 negara peserta PISA. Indonesia  hanya mampu memperoleh skor rata-rata 
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375, sedangkan skor rata-rata Internasionalnya adalah 494. 

(http://www.kopertisi12.org.or.id/) 

Berdasarkan data Litbang Kemendikbud menyatakan hasil Ujian Nasional 

SMP/MTs tahun ajaran 2014/2015 perolehan nilai rerata Ujian Nasional 

Matematika Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan 47.43 lebih rendah 

dibandingkan nilai rerata Ujian Nasional mata pelajaran lain. Pernyataan tersebut 

ditunjukkan pada tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Rata-rata Hasil Ujian Nasional SMP/MTs Se-Jawa Tengah 

Ujian 

Nasional 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 

Matematika IPA Jumlah 

Nilai 

Kategori B D D D C 

Rata-rata 75,52 53,04 47,43 52,49 227,48 

Terendah 12,0 4,0 10,0 12,5 38,0 

Tertinggi 100,0 100,0 100,0 100,0 396,0 

Standar 

Deviasi 

13,31 16,82 18,52 15,94 55,59 

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – Jawa Tengah) 

Rata-rata nilai ujian matematika SMP Batik Surakarta tahun ajaran 

2014/2015 memperoleh peringkat ke-38 dari 81 sekolah negeri dan swasta se-

Surakarta dengan perolehan rata-rata nilai Ujian Nasional Matematika 48.78. 

Pernyataan tersebut ditunjukkan pada tabel 1.2 sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Rata-rata Hasil Ujian Nasional SMP Batik Surakarta 

Ujian 

Nasional 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa 

Inggris 

Matematika IPA Jumlah 

Nilai 

Kategori B C D C C 

Rata-rata 79,03 62,24 48,78 57,19 247,24 

Terendah 36,0 24,0 20,0 27,5 117,5 

Tertinggi 98,0 96,0 100,0 92,5 356,5 

Standar 

Deviasi 

9,39 16,28 15,17 13,22 42,96 

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - SMP Batik Surakarta) 

Hasil  belajar di sekolah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal (Slameto, 2010: 54). Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa, misalnya kemampuan, minat, inisiatif, kebiasaan, 

usaha, gaya belajar, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang 
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berasal dari luar diri siswa, misalnya berasal dari lingkungan sekitar, baik 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Faktor kesenjangan hasil belajar matematika dapat bersumber dari dalam 

diri, lingkungan, maupun pendekatan belajar. Faktor dari dalam diri siswa 

sangatlah penting untuk menerima suatu pengalaman belajar matematika apalagi 

adanya tingkat kemandirian belajar untuk menghadapi dan memecahkan 

permasalahan yang semakin berkembang tingkatannya. Faktor lingkungan juga 

berpengaruh dalam pembelajaran matematika yaitu kondisi dimana lingkungan 

itu memberikan dampak yang baik maupun yang buruk. Sedangkan, adanya 

faktor pendekatan belajar yang nantinya akan digunakan oleh guru kepada siswa 

dengan menggunakan strategi pembelajaran untuk memunculkan tingkat 

kemandirian belajar pada siswa secara individu. 

Faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pembelajaran matematika 

yaitu strategi pembelajaran yang digunakan oleh  guru kurang bervariasi yaitu 

hanya menggunakan strategi konvensional yang berpusat pada guru. Guru 

menerangkan materi, akan tetapi siswa merasa bosan dan beberapa siswa asik 

sendiri sehingga berdampak pada proses pembelajarannya. Maka dibutuhkan 

inovasi strategi pembelajaran yang lebih inovatif untuk menunjang hasil belajar 

matematika lebih maksimal, siswa dalam proses pembelajarannya dituntut 

bekerjasama dan tidak asik sendiri, serta siswa dan guru dapat menikmati 

pembelajaran matematika. 

Seorang guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi siswa. Salah satu 

strategi alternatif untuk menunjang hasil belajar siswa yaitu strategi discovery 

learning dan problem based learning. Strategi discovery learning ini 

mengarahkan siswa untuk aktif  menemukan pemahaman materi sendiri yang 

diajarkan. Menurut Saefuddin, dkk (2014: 56) strategi discovery learning mampu 

mengembangkan pengalaman belajar dengan mengkontruksi sendiri 

pengetahuannya, mengembangkan sikap berpikir kritis. Penggunaan strategi 

discovery learning tepat diterapkan karena siswa mencoba menemukan dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 
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Strategi problem based learning ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan 

mengetahui pengetahuan dan konsep penting dalam permasalahan persoalan 

nyata. Menurut Saefuddin, dkk (2014: 53) Problem Based Learning merupakan 

pembelajaran yang mengarahkan pembelajar pada pemecahan masalah. Guru 

berperan memfasilitasi dengan mengajukan permasalahan dan motivasi 

pembelajar untuk melakukan penyelidikan. Sehingga siswa dapat belajar dengan 

kemampuannya secara maksimal. Penggunaan strategi problem based learning 

tepat digunakan untuk siswa dalam mengembangkan penyelidikan dari 

permasalahan yang diberikan. 

Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian Eskandari, dkk 

(2016) tidak ada perbedaan yang signifikan, akan tetapi hasil belajar siswa 

kelompok eksperimen dengan discovery learning lebih baik dibandingkan 

dengan siswa kelompok kontrol dengan konvensional. Hasil penelitian Mashuri 

(2012) menyatakan hasil belajar matematika siswa pada pembelajaran inkuiri 

lebih baik daripada hasil belajar matematika siswa pada problem based learning 

maupun konvensional. Kedua hasil penelitian tersebut belum bisa menyelesaikan 

permasalahan pada penelitian ini secara optimal. 

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika adalah 

kemandirian belajar siswa. Kemandirian timbul dari dalam diri siswa sesuai 

kepercayaan untuk mencapai keinginannya tanpa bergantung dengan orang lain. 

Siswa yang memiliki tingkat kemandirian belajar tinggi akan mendapatkan hasil 

belajar matematika yang lebih baik dari pada siswa yang memiliki tingkat 

kemandirian belajarnya sedang dan rendah, sehingga kemandirian belajar 

diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Eksperimen Pembelajaran Matematika dengan Strategi Discovery 

Learning dan Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari 

Tingkat Kemandirian Belajar pada Siswa Kelas VII SMP Batik Surakarta”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

1. Belum optimalnya hasil belajar matematika terlihat dari hasil UN 2014/2015 

yang di bawah mata pelajaran lain. 

2. Guru masih menerapkan strategi pembelajaran yang monoton sehingga siswa 

kurang tertarik untuk menerima pembelajaran. 

3. Tingkat kemandirian belajar yang timbul dari siswa kurang optimal. 

4. Sarana dan prasarana untuk siswa kurang mendukung dengan baik. 

5. Lingkungan belajar kurang teratur dengan baik. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang terindefikasi, maka penelitian ini dibatasi 

pada masalah. 

1. Rendahnya hasil belajar matematika (Y) pada siswa yang belum sesuai 

harapan. 

2. Faktor yang mempengaruhi dibatasi pada strategi pembelajaran discovery 

learning (X1.1) dan problem based learning (X1.2). 

3. Tingkat kemandirian belajar (X.2) yang timbul dari siswa kurang optimal. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga. 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara strategi discovery learning dan 

problem based learning terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara tingkat kemandirian belajar terhadap 

hasil belajar matematika? 

3. Adakah efek interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kemandirian 

belajar terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan. 

1. Menguji pengaruh yang signifikan antara strategi discovery learning dan 

problem based learning terhadap hasil belajar matematika. 
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2. Menguji pengaruh yang signifikan antara tingkat kemandirian belajar 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji efek interaksi antara strategi pembelajaran dan tingkat kemandirian 

belajar terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan baru tentang 

penerapan strategi pembelajaran yaitu strategi discovery learning dan strategi 

problem based learning dan tingkat kemandirian belajar pada siswa serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk diterapkan dalam 

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

siswa yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengalaman, 

kepercayaan diri, dan rasa ketertarikan melalui strategi pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan berpikirnya. Manfaat bagi guru yaitu hasil 

penelitian diharapkan sebagai referensi tentang pemilihan strategi 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk penyampaian pembelajaran, 

sehingga memunculkan rasa ketertarikan dan kemandirian belajar pada siswa 

yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Manfaat bagi kepala 

sekolah yaitu hasil penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika, kualitas guru, dan sekolah. 

 


