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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Dalam

pendidikan, setiap orang akan memperoleh ilmu pengetahuan. Namun, dalam

menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat ini, dibutuhkan ilmu

pengetahuan yang berkualitas dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang

berkualitas tentunya diperlukan pendidikan yang berkualitas pula. Bukan

hanya untuk menghadapi perkembangan zaman, ilmu pengetahuan juga

penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan menempati

kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari

banyaknya ayat Al-Qur’an yang memandang orang berilmu dalam posisi yang

tinggi dan mulya. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadillah

ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : “…Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”

Dari ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa pentingnya ilmu

pengetahuan karena orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan

diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang beriman dan memiliki ilmu

pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk
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mengendalikan atau mengelola apa saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini

artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi di banding

orang yang tidak berilmu. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang

beriman, tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan

seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu

juga sebaliknya, orang yang berilmu, tetapi tidak beriman, ia akan tersesat.

Karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama.

Dalam menuntut ilmu ada bermacam-macam ilmu, salah satunya

adalah ilmu matematika. Dalam ilmu matematika itu membutuhkan yang

namanya perhitungan. Matematika merupakan salah satu bidang studi

yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar

hingga  perguruan tinggi. Bahkan matematika  diajarkan di taman kanak-

kanak secara informal. Matematika juga merupakan pelajaran yang banyak

disoroti oleh banyak pihak dewasa, baik guru, orang tua dan siswa sendiri.

Matematika juga sebagai salah satu penentu untuk lulus ujian nasional.

Matematika sebagai ilmu dasar memiliki peran yang sangat penting, hal

ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan matematika yang berhubungan

dengan kegiatan sehari-hari. Mata pelajaran matematika yang diajarkan di

sekolah berfungsi sebagai alat, pola pikir dan ilmu pengetahuan. Sehingga

matematika adalah salah satu di antara mata pelajaran yang diajarkan di

sekolah dengan persentase jam pelajaran yang lebih dibandingkan dengan

mata pelajaran lainnya.



3

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun

2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat
dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri
dalam pemecahan masalah.1

Namun, fakta yang terjadi di Indonesia  hasil belajar matematika siswa tidak

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian

Internasional tentang prestasi siswa. Hasil penilaian Trends International in

Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2011 mengalami penurunan

dari 405 pada tahun 2007 menjadi 386 dan menempati peringkat 38 dari 42 negara

peserta. Sementara itu, hasil penilaian Programme for International Student

Assessment (PISA) pada tahun 2015 lebih memprihatinkan lagi, karena posisi

Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara peserta dengan rata rata 386

sementara rata-rata Internasional 490. Berdasarkan hasil penilaian Internasional

tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia masih

rendah dibandingkan dengan negara lain.2

1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006, h. 388
2 PISA, PISA 2015 RESULT IN FOCUS, https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-

focus.pdf, di akses 10 Januari 2017.
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Sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika menurut Depdiknas

dapat disimpulkan bahwa siswa diharapkan memiliki kemampuan

memecahkan masalah. Namun, salah satu masalah yang sering muncul dalam

pembelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan siswa dalam

menyelesaikan masalah matematika yang dikemas dalam bentuk soal yang

lebih menekankan dalam memecahkan masalah suatu pokok bahasan tertentu.

Kemahiran siswa dalam memecahkan masalah  matematika dapat dilihat dari

hasil belajar. Selain itu pemecahan masalah merupakan salah satu dari aspek

penilaian hasil belajar matematika sebagaimana yang dikatakan oleh Leener

yang dikutip Mulyono Abdurrahman menyatakan “Kurikulum bidang studi

matematika hendaknya mencakup tiga elemen yaitu : pemahaman konsep,

keterampilan dan kemampuan pemecahan masalah”.3 Oleh sebab itu

kemampuan memecahkan masalah ini menjadi tujuan umum pembelajaran

matematika.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 35

Pekanbaru, diperoleh realita bahwa kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa kelas VII masih tergolong rendah. Sedangkan guru telah

melakukan berbagai inovasi dalam proses pembelajaran, baik menggunakan

power point maupun modul yang dikembangkan oleh guru, tetapi hal tersebut

ternyata belum maksimal untuk meningkatkan kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai

berikut :

3 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta : Rineka
Cipta, 1999, h.253
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1. Sebagian besar siswa kurang mampu memahami masalah matematika

terlihat dari kesulitan siswa dalam menanggapi dan memberi penjelasan

tentang permasalahan yang diajukan oleh guru.

2. Kebanyakan siswa kurang mampu menafsirkan dan membuat model

matematika dari soal berbentuk pemecahan masalah matematika.

3. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal ulangan, terutama soal

berbentuk pemecahan masalah matematika.

Guru sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pembelajaran

matematika, khususnya dalam pemecahan masalah matematika. Oleh karena

itu, tugas seorang guru adalah bagaimana merancang suatu strategi,

pendekatan, metode ataupun model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

dan kompetensi yang akan dicapai. Metode pembelajaran yang saat ini

banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang

berpusat kepada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang

ditemukan guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerjasama

dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada orang lain yaitu

metode discovery learning dan juga dengan memperhatikan kemampuan

awal dari siswa tersebut.

Metode discovery learning adalah metode mengajar yang mengatur

pengajaran yang sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan

yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan,

sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Menurut Sund sebagaimana

yang dikutip oleh Roestiyah NK, menyatakan bahwa metode discovery dapat
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melatih proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu

konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati,

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan,

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.4

Faktor yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima

pelajaran adalah kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan awal siswa,

dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah

disajikan. Seperti yang ditegaskan dalam Depdiknas bahwa:5

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia
mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat
diketahui :a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang
merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana
siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan.

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses

pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari

pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu

pengalaman baru.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah

ini dalam suatu penelitian yang berjudul : “Pengaruh Penerapan Metode

Discovery Learning ditinjau dari Kemampuan Awal terhadap

4 Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h.20
5 Depdiknas. Kemampuan Awal Siswa. 2005. h.7
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Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah

Pertama Pekanbaru”.

B. Definisi Istilah

1. Discovery Learning adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran

yang sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang

sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian

atau seluruhnya ditemukan sendiri.6 Hasil belajar dengan cara ini lebih

mudah dihapal dan diingat, mudah ditransfer untuk memecahkan masalah.

Pengetahuan dan kecakapan siswa bersangkutan lebih jauh dapat

menumbuhkan motivasi intrinsik, karena siswa merasa puas atas

penggunaannya sendiri.

2. Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan tahap berpikir

tingkat tinggi dalam matematika dimana elemen pengetahuan, kemahiran

dan nilai digabungkan untuk menguraikan ide atau konsep matematika

yang disatukan dalam bentuk pernyataan, cerita atau karangan dalam

bahasa matematika.7 Kemampuan pemecahan masalah matematika sangat

penting artinya bagi siswa dan masa depannya.

3. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat

kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan prasyarat

untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran

6 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 179
7 Effendi Zakaria,dkk, Tren Pengajaran dan Pembelajaran Matematika, Kuala Lumpur:

Utusan Publication   dan Distributor  SDN BHD, 2007,  h.114
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dengan baik.8 Oleh sebab itu, setiap guru harus mengetahui kemampuan awal

yang dimiliki masing-masing siswa untuk mempermudah terjadinya proses

pembelajaran yang baik.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dapat didefinisikan

sebagai berikut :

a. Metode pembelajaran yang telah digunakan guru kurang mampu

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.

b. Dalam proses belajar mangajar matematika di kelas, sebagian besar

siswa masih terlihat pasif.

c. Banyak siswa yang tidak memperhatikan pada saat guru

menyampaikan materi pembelajaran matematika.

d. Banyak siswa yang terbentur pada soal-soal yang berkaitan dengan

pemecahan masalah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam, maka dalam

penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pengaruh penerapan

metode discovery learning ditinjau dari kemampuan awal terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Pekanbaru.

8 Siwi Puji Astuti, Jurnal Pendidikan Fisika, Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika, Jakarta : 2015. Vol. 5: 68-75.
http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut :

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah

matematika siswa yang diajar dengan metode discovery learning

dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional?

b. Apakah terdapat interaksi antara metode discovery learning yang

ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki :

a. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa

yang diajar dengan metode discovery learning dengan siswa yang

diajar dengan pembelajaran konvensional

b. Untuk mengetahui interaksi antara metode discovery learning yang

ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan

masalah matematika siswa.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain

sebagai berikut :



10

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan

kualitas sekolah.

b. Bagi Guru

Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan dalam memilih atau

memadukan berbagai metode pembelajaran yang tepat di kelas,

khususnya dalam pembelajaran matematika.

c. Bagi Siswa

Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah

dan kemampuan awal dalam belajar matematika dan mampu

memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika.

d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan

untuk menindak lanjuti penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas.


