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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wahana untuk mempersiapkan generasi sekarang 

agar mampu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan di masa kini 

maupun yang akan datang (Djumali dkk, 2014: 1). Purwanto (2011:19) 

menyatakan bahwa pendidikan merupakan pertolongan atau bimbingan yang 

diberikan kepada anak oleh orang dewasa secara sengaja agar anak menjadi 

dewasa. Dalam pengertian ini, pendidikan adalah  mengasah keterampilan anak 

untuk dikembangkan pada generasinya. Dalam pendidikan, pembelajaran 

memegang peranan penting sehingga perlu adanya fase-fase pembelajaran yang 

sesuai. 

Proses terjadinya fase-fase dalam belajar yang demikian telah dicontohkan 

oleh Rasulullah dengan ungkapan-ungkapan haditsnya: 

“Apakah engkau tahu ke mana perginya matahari?” (Shahih al-

 Jami’ ash Shaghi, juz , h.89) 

 “Apakah engkau mau hatimu menjadi lembut dan kebutuhanmu          

terpenuhi?” Shahih al-Jami’ ash Shaghi, juz , h.87) 

“ Apakah kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdo’a?” (Shahih     

 al-Jami’ ash Shaghi, juz , h.81) 

 “Apakah engkau ingin menjadi seperempat penduduk surga?” 

 (Shahih   al-Jami’ ash Shaghi, juz , h.84) 

 

Pelajaran yang dapat diambil dari penyataan Rasulullah tersebut adalah 

fase yang pertama berfokus peserta didik pada pembelajaran dan fase selajutkan, 

yakni untuk memiliki kelembutan hati dan pengetahuan perlu adanya interaksi 

yakni melalui pendidikan. Selanjutnya belajar dengan bersungguh-sungguh 

disertai dengan doa. Untuk mengetahui pembelajaran yang baik maka harus 

mencari pengetahuan dengan melibatkan Allah.  

 Salah satu ilmu yang dipelajari dalam pendidikan di sekolah adalah 

matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan  yang mempunyai peran 

penting  bagi ilmu pengetahuan yang lain. Matematika dibutuhkan pada semua 

jenjang pendidikan, baik dari Sekolah Dasar hingga Universitas. Matematika 



2  

 
 

sendiri berguna sebagai media peserta didik dalam mencapai kompetensi yang 

telah ditetapkan, Belajar matematika merupakan pembentukan pola pikir dalam 

memahami sutau pengertian maupun penalaran suatu hubungan di antara 

pengertian-pengertian itu. Fakta di lapangan, hasil belajar matematika peserta 

didik masihtergolong rendah atau belum sesuai dengan harapan, hal ini bisa 

dilihat dari hasil ujian nasional pada Puspendik Kemdibud hasil ujian nasional 

mata pelajaran matematika tiga tahun terakhir yang telah ditempuh oleh peserta 

didik SMP Muhammadiyah 2 Surakarta. Hasil belajar menurut Purwanto (2011: 

47-50) adalah perubahan perilaku dalam    aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotorik setelah belajar. Hasil belajar matematika  merupakan tolok ukur 

atas keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika.  

Dikutip dari https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un/ hasil rerata Ujian 

Nasional tersebut cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 nilai rata-

ratanya 43,25, kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 39,94, tahun 2017 

menjadi 39,92. Hasil belajar matematika peserta didik dapat dipengaruhi dua 

faktor, ,yaitu dari peserta didik dan guru. Faktor dari peserta didik,,yaitu 

kemampuan penalaran matematis yang masih rendah. Kemampuan penalaran 

merupakan hal yang perlu dikembangkan pada peserta didik SMP seperti yang 

termuat dalam tujuan pembelajaran matematika sekolah menengah antara lain, 

meliputi: a)menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika dan b) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah (Mulyana, 2015: 40).  

Menurut Razak, Kusmayadi, dan Riyadi (2015: 218) materi matematika 

dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui penalaran 

kita dapat memahami materi matematika, dan penalaran dapat dipahami dan 

dilatih dengan belajar matematika. Berdasarkan pengamatan di lapangan, 

rendahnya kemampuan penalaran matematis peserta didik dapat diketahui dari 

analisis jawaban peserta didik pada soal penalaran yang berupa uraian. Peserta 
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didik cenderung kurang sistematis saat menyelesaikan permasalahan dan 

cenderung menghafal jawaban soal yang pernah diberikan oleh guru. Dari hal ini 

dapat kita simpulkan bahwa tinggi rendahnya kemampuan penalaran matematis 

berpengaruh pada hasil belajar matematika peserta didik. 

Adapun faktor dari guru, yaitu kurangnya penerapan model pembelajaran 

yang bervariasi. Sebagian besar guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional, ,yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan peserta 

didik hanya sedikit terlibat dalam proses pembelajaran. Gurumempunyai peran 

penting dalam pelaksanaan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut hasil 

pembelajaran. Sehingga penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi sangat berpengaruh pada hasil belajar matematika peserta didik. 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) diterapkan 

guna mendorong peserta didik dapat menghasilkan karya kreatif dan kontekstual 

baik individu maupun kelompok. Sedangkan model pembelajaran Discovery 

Leaning diterapkan agar dapat berpikir kritis sehingga  memperkuat pendekatan 

ilmiah peserta didik.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Eksperimen  pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based 

Learning dan Discovery Learning terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan penalaran  matematis peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 

2 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diidentifikasikan empat permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika peserta didik cenderung masih rendah 

2. Kemampuan penalaran matematika peserta didik masih rendah 

3. Kemampuan penalaran matematika peserta didik merupakan salah satu faktor 

meningkatnya hasil belajar matematika  peserta didik 

4. Guru masih menerapkan model pembelajaran konvensional 
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C. Pembatasan Masalah 

Hal – hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Problem 

Based Learning untuk kelas Eksperimen 1 dan Discovery Learning untuk 

kelas Eksperimen 2 

2. Hasil belajar matematika  dibatasi pada kemampuan penalaran matematis 

peserta didik kelas VII 

3. Materi pada penelitian ini dibatasi pada materi segiempat dan segitiga  Kelas 

VII.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan   

masalah yang telah diuraikan, diperoleh tiga rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh Model Probem Based Learning dan  Discovery  

Learning terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh kemampuan penalaran matematis terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi antara  Model  Probem Based Learning, Discovery  

Learning dan kemampuan penalaran matematis  terhadap hasil belajar 

matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, ,yaitu: 

1. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh Model  Probem Based Learning dan 

Discovery  Learning terhadap hasil belajar matematika 

2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan penalaran matematis terhadap hasil 

belajar matematika 

3. Untuk menganalisis interaksi antara Probem Based Learning, Discovery  

Learning dan kemampuan penalaran matematis  terhadap hasil belajar 

matematika 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini ,yaitu memberikan pemahaman baru 

mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning terhadap hasil belajar ditinjau dari kemampuan 

matematis peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik 

Membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis sehingga memperoleh hasil belajar matematika 

yang optimal. Selain itu, peserta didik mendapatkan manfaat dari hasil 

penelitian berupa eksperimen. Adanya dua model pembelajaran, yakni 

Problem Based Learning dan Discovery Learning bisa menjadi pilihan 

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik 

b. Bagi Guru 

Memberikan referensi bagi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran yang tepat guna meningkatkan hasil belajar matematika 

peserta didik. Variasi model pembelajaran, yakni Problem Based 

Learning dan Discovery Learning dijadikan guru sebagai bahan 

eksperimen sehingga dapat mengukur tingkat kesesuaian dengan materi 

pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, guru memiliki berbagai 

manfaat kaitannya dengan hasil penelitian yang bisa dijadikan acuan 

pemilihan model pembelajaran 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan mengenai pentingnya penerapan model 

pembelajaran yang tepat guna meningkakan hasil belajar. Selain itu, 

kepala sekolah sebagai penentu kebijakan yang ada di sekolah bisa 

mamaksimalkan adanya dua model pembelajaran yang diterapkan secara 

bergantian. 
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d. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman baru dan pengamatan secara langsung 

dalam penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dan 

Discovery Learning. Adanya penelitian lanjutan yang belum dilakukan 

peneliti. Penelitian dasar ini bisa dikembangkan oleh penelitian lanjutan. 


