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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang wajib 

diberikan disetiap jenjang mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

Atas. Dalam pengajaran matematika siswa diharapkan aktif dalam mengikuti 

pelajaran tersebut sehingga siswa mudah mengingat mengenai apa yang telah 

disampaikan guru. Namun pada kenyataannya siswa cenderung pasif dan masih 

menganggap matematika itu sulit sehingga siswa tidak memiliki rasa antusias 

dalam mengikuti pelajaran matematika tersebut. Anggapan inilah yang berakibat 

pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan. 

Rendahnya hasil belajar matematika merupakan salah satu permasalahan 

yang ada di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan data statistika Hasil 

Ujian Nasional tahun 2019 menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Pusat Penilaian Pendidikan 

(Puspendik, 2019). Dalam laporannya menyatakan bahwa dari 3.550.395 siswa 

yang mengikuti Ujian Nasional  Berbasis Komputer (UNBK) khususnya dalam 

mata pelajaran matematika memiliki rata-rata nilai 45,06 dengan rerata nasional 

sebesar 51,84, sedangkan dari 684.561 siswa yang mengikuti Ujian Nasional 

Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) memiliki rata-rata nilai 47,87 dengan rerata 

nasional sebesar 51,32. Data tersebut dapat menunjukkan masih rendahnya hasil 

belajar matematika pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya hasil belajar 

matematika yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Salah satu faktor internal yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu gaya kognitif. Eunjoo & Doohun (2005: 

54) menyebutkan bahwa “gaya kognitif dapat diartikan sebagai perbedaan cara 

yang digunakan seseorang untuk mengolah informasi”. Witkin dan Arsch (1979: 

8) “membagi gaya kognitif menjadi dua yaitu Field Independet (FI) dan Field 

Dependent (FD)”.  
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Pada kenyataannya guru masih menganggap semua siswa memiliki 

kemampuan yang sama dalam menerima pelajaran dan memecahkan suatu 

permasalahan. Padahal setiap individu memiliki cara tersendiri dalam menerima 

suatu pelajaran dan mengolah suatu informasi yang diperoleh. Menurut Nurdin 

(dalam Mailili, 2016: 9) orang yang memiliki gaya kognitif Field Independent 

cenderung merespon suatu stimulus dengan menggunakan persepsi yang 

dimiliki sendiri, lebih analitis dan menganalisis pola berdasarkan komponen-

komponenya; sedangkan orang yang memiliki gaya kognitif Field Dependent 

cenderung merespon suatu stimulus dengan lingkungan sebagai dasar dalam 

persepsinya dan memandang suatu pola sebagai suatu keseluruhan, tidak 

memisahkan bagian-bagiannya. Dengan kata lain siswa dengan gaya kognitif 

Field Independent akan menggunakan cara sendiri dalam menyelesaikan soal, 

sedangkan siswa dengan gaya kognitif Field Dependent cenderung 

menyelesaikan soal dengan cara yang telah dipelajari. 

Selain faktor di atas, terdapat faktor eksternal yaitu kurang menariknya 

kegiatan pembelajaran. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya guru yang 

mengajar menggunakan metode ceramah. Metode tersebut dianggap metode 

yang paling mudah diterapkan dalam sebuah pembelajaran. Dalam penerapan 

metode ceramah ini guru cenderung lebih aktif, sedangkan siswa cenderung 

lebih pasif. Akibatnya, siswa hanya akan meniru penyelesaian soal yang 

diberikan oleh guru dan akan merasa kesulitan ketika dihadapkan dengan soal-

soal yang memiliki tingkatan berbeda dengan contoh soal yang diberikan. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat mungkin akan lebih membantu 

siswa untuk menjadi lebih aktif dan antusias. Banyak model pembelajaran yang 

sudah dikembangkan agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Discovery Learning.  

Menurut Rizta (2016: 74) “Discovery Learning is a method of learning that 

emphasizes more on the discovery of previously unknown concept or principle”. 

Sementara Suprianto (2014: 167) menyatakan bahwa Discovery Learning 

method is a teaching method that regulates teaching in such a way that children 

acquire knowledge that they have not previously known without direct 
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notification, partially or wholly found alone. Dari pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa Discovery Learning adalah sebuah metode pembelajaran 

yang lebih menekankan pada penemuan konsep secara mandiri pada 

pengetahuan yang belum diketahui oleh siswa. 

Agar lebih menarik, model pembelajaran Discovery Learning (DL) dapat 

dikombinasikan dengan model Numbered Head Together (NHT). Dalam 

pembelajaran NHT, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dimana masing-

masing siswa dalam setiap kelompok diberi nomor, kemudian siswa secara 

bersama-sama dengan kelompoknya memecahkan suatu permasalahan yang 

diberikan guru, sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Setelah selesai berdiskusi, guru memanggil secara acak salah satu nomor dari 

masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi didepan kelas. 

Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa yang didepan kelas untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa mengenai permasalahan yang 

diberikan, kemudian guru beserta seluruh siswa menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari pada pertemuan itu. Dalam model NHT ini, setiap siswa memiliki 

kesempatan yang sama dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

melalui nomor secara acak. (Trianto, 2009:82) 

Maka dari itu pemilihan model pembelajaran Discovery Learning (DL) 

berbasis Numbered Head Together (NHT) dapat mendorong siswa untuk 

menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan menjadikan siswa lebih 

memahami konsep-konsep yang ditemukan secara mandiri, sehingga siswa akan 

lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. 

Berdasarkan penjelasan tersebut akan dilakukan penelitian yaitu 

Implementasi pembelajaran matematika dengan model Discovery Learning 

(DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil belajar ditinjau 

dari gaya kognitif siswa yang dilakukan di SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 
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1. Hasil belajar matematika siswa yang masih kurang memuaskan. 

2. Proses pembelajaran yang masih terpusat pada guru. 

3. Kurangnya inovasi pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dirasa 

kurang menarik bagi siswa. 

4. Penerapan metode yang kurang tepat dalam penyampaian materi pada 

kegiatan belajar mengajar. 

5. Perlunya pemahaman gaya kognitif oleh guru untuk masing-masing siswa 

dalam proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini adalah hasil belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar matematika siswa ditunjukkan oleh nilai tes siswa. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Discovery 

Learning (DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) untuk kelas 

eksperimen pertama, model pembelajaran Discovery Learning (DL) untuk 

kelas eksperimen kedua, serta model pembelajaran konvensional untuk 

kelas kontrol. 

3. Gaya kognitif dalam penelitian ini dibatasi oleh gaya kognitif Field 

Independet (FI) dan gaya kognitif Field Dependent (FD). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Discovery Learning (DL) berbasis 

Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen? 

2. Adakah pengaruh gaya kognitif siswa terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen? 

3. Adakah interaksi antara model pembelajaran Discovery Learning (DL) 

berbasis Numbered Head Together (NHT) dan gaya kognitif terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menganalisis dan menguji pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning (DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) terhadap hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen. 

2. Menganalisis dan menguji pengaruh gaya kognitif terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi antara model pembelajaran Discovery 

Learning (DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) dan gaya kognitif 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Karangmalang Sragen. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi 

pembaca khususnya guru mengenai penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning (DL) berbasis Numbered Head Together (NHT) 

terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari gaya kognitif siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Karangmalang Sragen. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa 

Menjadikan siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui 

model pembelajaran Discovery Learning (DL) berbasis Numbered 

Head Together (NHT) sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

b) Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai referensi acuan dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan model pembelajaran Discovery Learning (DL) 

berbasis Numbered Head Together (NHT) sehingga siswa akan menjadi 

lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. 
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c) Bagi sekolah 

Dapat menjadi panduan tentang pentingnya pengembangan model 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


