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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah kegiatan formal yang melibatkan guru, murid, kurikulum, 

evaluasi, adminitrasi yang secara simultan memproses peserta didik menjadi lebih 

bertambah pengetahuan, skill dan nilai kepribadiannya dalam suatu keteraturan dalam 

kalender akademik (Jumali dkk, 2008:19-20). Pengetahuan tidak lepas dari 

matematika, menurut Bandi Delphie (2009: 2) matematika adalah bahasa simbolis yang 

memiliki fungsi praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan 

keruangan.  

Suatu proses belajar dikatakan berhasil pada umumnya dilhat dari hasil belajar. 

Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris (2013: 15) hasil belajar adalah perubahan tingkah 

laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan pengajaran.   

Hasil belajar sangat diperlukan untuk mengetahui tercapaianya suatu tujuan 

pembelajaran sebagai bentuk evaluasi. Tetapi, pada kenyataanya hasil belajar 

matematika cenderung belum sesuai harapan. Dari hasil tes dan evaluasi Programme 

for Internasional Student Assement (PISA) 2015 melibatkan 540.000 siswa di 70 

negara, dianalisa dengan hati-hati dan lengkap sehingga survey dan tes tahun berjalan 

baru bisa didapatkan pada akhir tahun berikutnya. Jadi hasil literasi PISA 2015 baru 

bisa dirilis pada bulan Desember 2016. Pada web OECD dapat dilihat data yang 

berlimpah yang berkaitan dengan hasil tes dan hasil survey PISA 2015 diperoleh bahwa 

Singapura adalah negara yang menduduki peringkat 1 untuk ketiga materi sains, 

membaca, dan matematika. 

Performa siswa-siswi Indonesia masih tergolomg rendah. Berturut-turut rata-rata 

skor pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada 

di peringkat 62, 61, 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata skor 

Indonesia tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil tes dan survey PISA terdahulu pada 

tahun 2012 yang juga berada pada kelompok materi yang rendah. Melihat indikator 

utama berupa rata-rata skor pencapaian siswa-siswi Indonesia dibidang sains, 
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membaca, dan matematika memang mengkhawatirkan. Apalagi kalau dilihat adalah 

peringkat dibandingkan negara lain (Sekelumit dari PISA 2015 yang Baru Dirilis, 

diakses pada 11 Oktober 2017). Dari hasil Ujian Nasional (UN) di MTs Negeri 

Gondangrejo rat-rata nilai ujian matematika pada tahun 2015 adalah 50,03 pada tahun 

2016 adalah 45,46 dan pada tahun 2017 adalah 51,58. 

Hasil belajar belum ssesuai harapan disebabkan oleh beberapa masalah- masalah 

intern dan ekstern pada proses belajar. Dimyati dan Mudjiono (2006: 236-237) faktor 

intern siswa diantaranya sikap terhadap belajar sesuatu, motivasi, konsentrasi, 

mengolah, menyimpan dalam waktu singkat, dan menggali “hal yang disimpan”, 

berprestasi atau tunjuk hasil belajar sedangkan faktor ekstern pada guru yaitu 

pengorganisasikan belajar, bahan belajar & sumber belajar, dan evaluasi hasil belajar. 

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu keaktifan. Menurut Haris Mujiman (2008: 54) 

bentuk-bentuk keaktifan belajar adalah membuat catatan tentang keberhasilan dan 

kegagalan dalam mencapai tujuan antara: mendiskusikannya dengan kawan, dan 

sebagainya.  

Selain faktor intern dan ekstern pada proses belajar yang mempengaruhi hasil 

belajar belum sesuai harapan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu strategi 

pembelajaran. Guru yang umumnya masih mengunakan metode ceramah sehingga 

siswa hanya perperan pasif dan menyebabkan ketidaktertarikan siswa dalam 

pembelajaran atau keaktifan siswa rendah. Untuk itu guru sangat berperan penting 

dalam mengubah dari siswa yang pasif menjadi aktif dengan cara penggunakan strategi 

Problem Based Learning dan Discovery Learning yang dapat meningkat keaktifan 

siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan Nurlidia, Darwis dan Hisyam Ihsan (2015) 

secara inferensial prestasi belajar matematika siswa pada kelas yang diajar melalui 

penerapan pendekatan open ended setting Discovery Learning memenuhi keefektifan 

dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik setting Discovery 

Learning efektif untuk diterapkan di kelas VII SMP Negeri 2 Sinjai Timur Kapubaten 

Sinjai pada materi lingkaran. Hasil penelitian yang dilakukam oleh Sri Ismaya Nurbaiti, 

Riana Irawati dan Regina Lichteria (2016) pembelajaran matematika dengan 

menggunakan pendekatan Problem Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 
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komunikasi matematis siswa pada materi perbandingan. Peningkatan tersebut 

disebabkan pembelajaran lebih menekankan kepada keaktifan siswa, dengan 

melakukan diskusi secara kelompok, saling memberikan pendapat untuk menentukan 

penyelesaian masalah yang diberikan, sehingga membuat sswa terlatih dalam 

mengkomunikasikan ide matematis. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Eksperimen 

Pembelajaran Matematika dengan Strategi Problem Based Learning dan Discovery 

Learning terhadap Hasil Belajar Ditinjau dari Keaktifan Siswa Kelas VII MTs N 

Gondangrejo”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas permasalahan penelitian dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar matematika kelas VII  MTs Negeri 1 Gondangrejo sebagian besar 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimum, sehingga masih perlu ditingkatkan. 

2. Keaktifan siswa yang masih rendah. 

3. Strategi yang diberikan guru dianggap belum inovatif dalam pembelajaran 

Matematika. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini  difokuskan pada hasil belajar matematika. Faktor yang mempengaruhui 

hasil belajar matematika dibatasi pada strategi Problem Based Learing,  Discovery 

Learning dan keaktifan siswa kelas VII  MTs Gondangrejo tahun ajaran 2017/2018. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan Discovery 

Learning terhadap hasil belajar? 

2. Adakah pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning dengan keaktifan siswa terhadap hasil belajar? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning terhadap  hasil belajar. 

2. Untuk menguji pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar. 
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3. Untuk menguji interaksi antara strategi pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning dengan keaktifan  siswa terhadap hasil belajar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Problem Based Learning (PBL)  dan 

Discovery Learning (DL) ditinjau dari keaktifan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika dan meningkatkan keaktifan siswa dengan menerapan strategi 

Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL). 

b. Bagi Guru 

Hasil pembelajaran ini diharapan mampu dimanfaatkan guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menentukan strategi pembelajaran 

yang tepat. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil Peneletian diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah berupa informasi 

yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kualitas 

sekolah. 

 


