
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja, teratur 

dan terencana untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan anak 

sehingga dapat menciptakan perubahan perilaku anak baik cara berfikir maupun 

cara bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain, perubahan tersebut 

diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Cara mencapai 

tujuan pendidikan adalah dengan memberikan pengalaman pendidikan non formal 

dan informal disamping pendidikan formal yang mereka peroleh dari kurikulum 

sekolah. 

Sekolah sebagai sarana pendidikan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan diri peserta didik kearah positif. 

Peningkatan kemampuan peserta didik dalam memperoleh hasil belajar yang 

optimal sangat bergantung pada peranan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Guru sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan peserta didik harus 

mempersiapkan perencanaan pembelajaran sebaik mungkin, dalam rangka 

pelaksanaan pembelajaran  
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dapat dilihat bagaimana guru mempersiapkan diri, mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, mempersiapkan evaluasi serta melaksankan proses pembelajaran di 

kelas. 

Pembelajaran matematika yang dilakukan guru masih bersifat konvensional dan 

kurangnya sikap interaktif  peserta didik karena dalam pembelajaran hanya terjadi 

pemberian informasi dari guru ke peserta didik. Peserta didik hanya 

mendengarkan sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting untuk dicatat. 

Dalam proses belajar seperti bertanya, menjawab pertanyaan guru, 

mengemukakan pendapat atau diskusi sulit ditemukan. Rendahnya interaksi 

peserta didik itu diduga guru kurang kreatif untuk mencari metode pembelajaran 

yang tepat dalam suatu pembelajaran sehingga berdampak pada rendahnya hasil 

belajar peserta didik. Guru harus berupaya meningkatkan hasil belajar matematika 

peserta didik, salah satu contoh upaya tersebut adalah memilih metode atau cara 

dalam menyampaikan materi pelajaran agar diperoleh peningkatan hasil belajar 

matematika peserta didik.  

Rencana pembelajaran yang dibuat guru belum relevan dengan kebutuhan peserta 

didik dan belum terdesain sedemikian sesuai dengan materi yang ingin dicapai. 

RPP yang dibuat cenderung masih desain lama belum adanya model pembelajaran 

yang dapat memacu peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran. Dalam 

kurikulum sekarang yaitu kurikulum 2013, pembuatan rencana pembelajaran 

harus disertakan model pembelajaran yang membuat peserta didik tidak bosan 

dengan proses pembelajaran yang biasa, yaitu salah satu contoh model 
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pembelajaran yang diterapkan di kurikulum 2013 adalah model pembelajaran 

Discovery.  

Model pembelajaran discovery adalah cara untuk menyampaikan ide atau gagasan 

lewat penemuan. Menurut  Roestiyah (2008: 20) belajar merupakan proses mental 

di mana murid mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental 

yang dimaksud adalah mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur dan membuat kesimpulan. Dalam teknik ini murid 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, guru 

hanya membimbing dan memberikan instruksi. Kata penemuan sebagai model 

mengajar merupakan penemuan yang dilakukan oleh murid, murid menemukan 

sendiri sesuatu hal yang baru, ini tidak berarti yang ditemukannya benar-benar 

baru, sebab sudah diketahui orang lain. 

Model discovery ini bertolak dari pandangan bahwa murid sebagai subjek dan 

objek dalam belajar, mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara 

optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus di 

pandang sebagai stimulus yang dapat memandang murid untuk melakukan 

kegiatan belajar. Dengan demikian, murid lebih banyak melakukan kegiatan 

sendiri atau dalam bentuk kelompok memecahkan permasalahan dengan 

bimbingan maupun tanpa bimbingan guru. Model pembelajaran discovery 

merupakan model mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah, murid betul-betul ditempatkan sebagai 

subjek yang belajar, peranan guru dalam model pembelajaran discovery adalah 

pembimbing belajar dan fasilitator belajar. Tugas utama guru adalah memilih 
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masalah yang perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh murid secara 

individu. 

Tugas berikutnya dari guru adalah menyediakan sumber belajar bagi murid dalam 

rangka pemecahan masalah. Sudah barang tentu bimbingan dan pengawasan dari 

guru masih tetap  diperlukan, namun campur tangan terhadap kegiatan murid 

dalam pemecahan masalah harus dikurangi. 

Tujuan model pembelajaran discovery menurut Arsyad (2011:99) sebagai model 

belajar yaitu: (1) kemampuan berfikir agar lebih tanggap, cermat dan melatih daya 

nalar (kritis, analisis dan logis); (2) membina dan mengembangkan sikap ingin 

lebih tahu; (3) mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; (4) 

mengembangkan sikap, keterampilan kepercayaan murid dalam 

memutuskan  sesuatu secara tepat dan obyektif. Proses pembelajaran matematika 

dapat diikuti dengan baik dan menarik perhatian peserta didik apabila 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Belajar matematika 

berkaitan dengan belajar konsep-konsep abstrak, dan peserta didik merupakan 

makhluk psikologis, maka pembelajaran matematika harus didasarkan atas 

karakteristik matematika dan peserta didik (marpaung dalam Trianto, 2009:55) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, faktor yang paling mendasari kurang 

berhasilnya proses pembelajaran adalah faktor peserta didik yang bosan dengan 

proses pembelajaran yang klasikal dan kurangnya penggunaan model 

pembelajaran yang dapat membuat peserta didik berfikir maksimal. Penggunaan 

model pembelajaran discovery untuk mengungkapkan apakah dengan model 
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pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Penulis memilih 

model pembelajaran discovery ini dengan alasan untuk mengkondisikan peserta 

didik agar terbiasa mencari, menemukan, dan mendiskusikan materi yang 

berkaitan dengan pembelajaran matematika. 

Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran dimulai dari penyampaian rumus 

atau konsep oleh guru, pemberian contoh soal, dan diakhiri latihan soal. Efek dari 

model pembelajaran ini adalah peserta didik kurang membangun konsep-konsep 

matematika, sehingga daya nalar peserta didik tergolong rendah, peserta didik 

salah dalam  pemecahan masalah, peserta didik kurang stimulus guna 

kemampuannya untuk memproses, dan peserta didik kurang inisiatif untuk 

memahami konsep-konsep dan  rumus dari matriks yang berdampak pada hasil 

belajar peserta didik yang kurang maskimal belum mencapai KKM. Hal ini 

tercermin pada data dokumentasi di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Hasil Ulangan Harian Semester Ganjil Peserta didik Kelas X 

n

o 
SK/KD 

Jumlah peserta 

didik KKM 
Jmlh tuntas 

Persentase 

Ketuntasan 
X Ak X Bank X Ak X Bank X Ak X Bank 

1 

Operasi 

bilangan real 

dan logaritma 

20 18 65 14 12 70% 66.67% 

2 
Persamaan dan 

pertidaksamaan 
20 18 65 12 10 60% 55.55% 

3 

Matriks/ konsep 

dan operasi 

matriks 

20 18 65 8 8 40% 44.44% 

Sumber : Dokumentasi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 
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Tabel 1.1 menjelaskan bahwa hasil pembelajaran materi matriks kelas X 

Akuntansi dan X Perbankan di semester ganjil masih rendah. Dibuktikan pada 

persentase ketuntasan rata-rata kelas dibawah 50% pada kelas X jurusan 

Akuntansi dan Perbankan.  

Di dalam penelitian ini menggunakan kurikulum 2013 dan akan dilihat dari hasil  

kognitif (pengetahuan) dan hasil keterampilan peserta didik dari materi Matriks, 

yaitu pada KD mendeskripsikan konsep matriks sebagai representasi numerik 

dalam kaitan dengan konteks nyata (3.4), mendeskripsikan operasi sederhana 

matriks serta menerapkannya dalam pemecahan masalah (3.5) dan menyajikan 

model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks (4.6). 

Nilai kognitif yang berupa hasil tes peserta didik dalam memecahkan masalah dan 

soal-soal pada lembar kerja serta penilaian keterampilan dapat berupa hasil usaha 

peserta didik dalam menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah 

yang relevan berkaitan dengan nilai matriks. 

Ketuntasan minimal ditentukan oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan 

berpedoman kepada nilai input atau rata-rata nilai terakhir yang diperoleh peserta 

didik pada setiap jenjang kelas. Setiap guru mata pelajaran di SMK 

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung meningkatkan kriteria ketuntasan minimal 

secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Ketuntasan 

minimal di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung diserahkan kepada guru 

mata pelajaran dan dilaporkan kepada pihak yang terkait. Penetapan KKM untuk 

mata pelajaran matematika dianalisis dari aspek kompleksitas, daya dukung dan 

inteks peserta didik. Skala Penentuan Kriteria Ketuntasan Minimal 
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Tabel 1.2 Skala Penentuan KKM 

Aspek yang 

dianalisis 

Kriteria dan Skala Penilaian 

Kompleksitas Tinggi Sedang Rendah 

< 65 65-79 80-100 

Daya pendukung Tinggi Sedang Rendah 

80-100 65-79 <65 

Intake siswa Tinggi Sedang Rendah 

80-100 65-79 <65 

 

Tabel 1.2 menjelaskan uraian skala penghitungan KKM untuk menentukan KKM 

setiap indikator mata pelajaran, dengan pedoman skala ini KKM yang didapat 

pada mata pelajaran matematika adalah 75. 

Dari uraian dan data di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

penggunaan model pembelajaran discovery mampu menumbuhkan minat belajar 

bagi peserta didik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Penerapan model pembelajaran discovery belum pernah dilaksanakan di 

SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

1.2.2 Hasil belajar matematika peserta didik masih kurang maksimal  

1.2.3   Proses pembelajaran yang monoton sehingga membuat peserta didik bosan 

1.2.4   Guru masih menggunakan model pembelajaran secara konvensional, 

peserta didik hanya mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. 
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1.2.5   Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum dirancang dan didesain 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan belum relevan sesuai dengan 

pembelajaran 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik mengenai kemampuan, 

waktu, kesempatan maupun biaya yang ada serta agar penelitian ini dapat 

dilaksanakan, maka masalah dibatasi dalam hal : 

1.3.1  Perencanaan pembelajaran matematika belum disusun secara tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa 

1.3.2   Proses pelaksanaan pembelajaran matematika belum dilakukan dengan 

model pembelajaran discovery 

1.3.3  Instrument assesmen di akhir pembelajaran belum dilakukan 

1.3.4  Hasil belajar peserta didik mata pelajaran matematika belum sesuai harapan 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1   Bagaimana mendesain pembelajaran matematika yang dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik ? 

1.4.2  Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran 

discovery ? 

1.4.3 Bagaimana instrumen assessmen di akhir pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran discovery ? 

1.4.4   Apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran discovery 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran dengan menganalisis dan menemukan : 

1.5.1   Desain perencanaan pembelajaran yang tepat pada matematika dengan 

materi matriks menggunakan model pembelajaran discovery 

1.5.2   Proses pembelajaran matematika menggunakan model pembelajaran 

discovery dengan materi matriks 

1.5.3   Instrument assessment di akhir pembelajaran matematika dengan materi 

matriks 

1.5.4   Peningkatan hasil belajar matematika peserta didik 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1  Teoritis 

Mengembangkan konsep, teori, prinsip, dan prosedur teknologi pendidikan 

pada kawasan desain dan kawasan penilaian, karena mengkaji tentang 

proses pembelajaran melalui model pembelajaran discovery dan mengkaji 

tentang peningkatan hasil belajar peserta didik. 

 

1.6.2  Praktis 

1. Untuk guru, sebagai bahan pertimbangan guru untuk menerapkan 

model pembelajaran discovery yang sesuai dengan identitas 
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kurikulum2013 bagi peserta didik yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

2. Untuk peserta didik, dapat memberikan bimbingan agar lebih aktif 

dalam proses pembelajaran 

3. Untuk lembaga, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan tambahan 

informasi dalam menentukan langkah-langkah penggunaan model 

discovery pendidikan matematika pada khususnya 


