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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar matematika mempunyai peran penting yaitu sebagai 

ilmu dasar yang dapat digunakan untuk menunjang mata pelajaran 

yang lain. Menurut Jihad (2010: 15) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah 

dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran. Sedangkan menurut Gagne (2011: 8), “Hasil belajar 

matematika adalah perubahan tingkah laku dalam diri siswa, yang 

diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, tingkah 

laku, sikap dan keterampilan setelah mempelajari matematika. Dengan 

demikian hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suatu hasil yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan mengajar 

yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan adanya 

perubahan sikap atau tingkah laku. 

Belajar matematika bertujuan untuk membekali siswa dengan 

kemampuan berpikir logis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan 

kemampuan dalam memecahkan masalah baik dalam bidang 

matematika, bidang ilmu lainnya, maupun kehidupan sehari-hari. 

Hasil belajar yang menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-

kemampuan baru yang diperoleh murid sesudah mereka mengikuti 

proses belajar-mengajar tentang mata pelajaran tertentu (Supratiknya, 

2012: 5). 

Namun pada kenyataannya hasil belajar matematika cenderung 

belum sesuai harapan. Berdasarkan Pusat Statistik International untuk 

pendidikan (National Center for Education in Statistics, 2003) 

terhadap 41 negara dalam pembelajaran matematika, dimana 

Indonesia mendapat peringkat ke 39 di bawah Thailand dan Uruguay. 
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Salah satu bukti rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia 

terlihat dari hasil Ujian Nasional beberapa tahun terakhir, rerata nilai 

Ujian Nasional Matematika tahun pelajaran 2014/2015 hanya 

47,50.Selain itu, hasil Trends in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011 untuk 

bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke 38 dengan skor 386 

dari 42 negara yang siswanya dites. Skor Indonesia turun 11 ppoin 

dari penilaian tahun 2007. Pada TIMSS matematika kelas VIII 

tersebut, peringkat pertama diraih siswa Korea (613), selanjutnya 

diikuti oleh Singapura. 

Hasil belajar matematika tersebut belum sesuai dengan harapan 

disebabkan karena dua faktor penyebab yaitu faktor internal  dan 

eksternal. Faktor internal berasal dari diri siswa, antara lain minat 

belajar, motivasi siswa, dan intelegensi siswa. Faktor eksternal yaitu 

faktor yang berasal dari lingkungan siswa yaitu lingkungan keluarga, 

masyarakat dan sekolah. Lingkungan keluarga sangat berperan dalam 

hasil belajar siswa begitu pula lingkungan masyarakat. Sedangkan 

dalam lingkungan sekolah terutama pendidik atau guru sangat 

berperan, antara lain kemampuan guru dalam menyampaikan materi, 

gaya mengajar guru, serta lingkungan belajar. Setiap guru memiliki 

cara yang bervariasi dalam menyampaikan materi, begitu pula dengan 

siswa memiliki bervariasi dalam menerima atau memahami konsep 

yang disampaikan oleh guru. 

Rendahnya hasil belajar matematika selain disebabkan dari dua 

faktor di atas juga dapat disebabkan oleh keaktifan  siswa. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif diartikan sebagai giat. Keaktifan 

siswa berarti suatu usaha atau kerja yang dilakukan dengan giat oleh 

siswa yang menghasilkan perubahan dari tidak melakukan sesuatu 

menjadi melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Aunurrahman (2009: 
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19) menyatakan bahwa keaktifan siswa dalam belajar merupakan 

persoalan penting dan mendasar yang harus dipahami dan 

dikembangkan setiap guru dalam proses pembelajaran. Sehingga 

keaktifan siswa perlu digali dari potensi-potensinya, yang mereka 

aktualisasikan melalui aktifitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Selain keaktifan siswa, faktor lain yang menjadi penyebab masih 

rendahnya hasil belajar matematika adalah proses pembelajaran 

matematika yang masih berpusat kepada guru bukan kepada siswa. 

Untuk menanggulangi masalah tersebut peneliti menerapkan model 

pembelajaran Discovery Learnung berbasis peta konsep. Menurut 

Budiningsih (2005: 43) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning merupakan salah satu cara belajar memahami 

konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya 

sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Zaini, dkk (2008: 168) 

menyatakan bahwa strategi peta konsep adalah meminta peserta didik 

membuat sattu gambar atau diagram tentang konsep-konsep utama 

yang saling berhubungan, yang ditandai dengan garis panah ditulis 

level yang menyatakan bentuk hubungan antara konsep-konsep utama 

tersebut. Sedangkan Menurut Hartono (dalam Burais, dkk, 2016) 

Model Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

merangsang, mengajarkan, dan  mengajak siswa untuk bernalar, 

berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam rangka menemukan 

jawaban. Adapun sintakss model pembelajaran Discovery Learning 

yang dapat di terapkan di dalam kelas adalah: Stimulation (stimulasi/ 

pemberian rangsangan), Problem statement (pernyataan/ identifikasi 

masalah), Data collection (pengumpulan data), Data processing 

(pengolahan data), Verification (pembuktian), Generalization 

(menarik kesimpulan/ generalisasi) (Wahjudi, 2015). 
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Berdasarkan uraian tersebut, alternatif solusi yang ditawarkan dari 

peneliti yaitu mengadakan penelitian uji Pengaruh Model Discovery 

Learning Berbasis Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Matematika 

ditinjau dari Keaktifan Belajar Siswa (Di SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo). 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang terkait 

dengan hasil belajar matematika dapat diidentifikasikan sebagai 

berikut. 

1. Hasil belajar matematika belum sesuai harapan 

2. Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar 

3. Kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan oleh 

pendidik dalam menyampaikan materi matematika 

4. Kurangnya pemahaman siswa dalam belajar matematika 

5. Kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar peneliti lebih fokus pada 

teori yang akan dikaji. Fokus penelitian ini yaitu. 

1. Hasil belajar matematika siswa dilihat dari kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal tes diakhir pembelajaran. 

2. Keaktifan siswa dalam penelitian ini dibatasi pada kemampuan 

siswa untuk menyajikan permasalahan matematika yang 

disampaikan secara lisan maupun tertulis. 

3. Model Pembelajaran Discorery Learning berbasis peta konsep 

terhadap hasil belajar matematika. 

Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

model pembelajaran Discovery Learning berbasis peta konsep 
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untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional 

untuk kelas kontrol. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis peta konsep terhadap hasil belasar matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

2. Adakahpengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

3. Adakah interaksi model pembelajaran Discovery Learning 

berbasis peta konsep dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar 

matematika di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Discovery Learning berbasis peta konsep  

ditinjau dari keaktifan siswa. Secara khusus penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis peta konsep terhadap hasil belajar 

matematika di SMP Muhammaiyah 1 Sukoharjo. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar matematika di SMP Muhammaiyah 1 Sukoharjo. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi model pembelajaran 

Discovery Learning berbasis peta konsep dan keaktifan siswa 

terhadap hasil belajar matematika di SMP Muhammaiyah 1 

Sukoharjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi untuk memperoleh informasi tentang pengaruh model 

pembelajaran Discovery Learning berbasis peta konsep terhadap 

hasil belajar matematika ditinjau dari keaktifan siswa kelas VIII 

SMP Muhammaiyah 1 Sukoharjo. 

 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika dan meningkatkan 

keaktifan siswa. 

2) Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk 

memperbaiki tindakan dalam pembelajaran. Diharap sebagai 

masukkan dalam menentukan model pembelajaran yang tepat 

sehingga dapat maningkatkan hasil belajar matematika. 

3) Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan bagi peneliti sebagai calon 

pendidik, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti 

yang akan mengadakan penelitian sejenis dikemudian hari. 


