
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan dan kemajuan zaman ini manusia dituntut untuk 

semakin maju dan kreatif dalam menghadapi segala masalah yang ada. Masalah-

masalah tersebut membuat manusia untuk berpikir lebih mendalam untuk 

menghadapinya, salah satunya dengan peningkatan sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi, maju dan kreatif . Peningkatan sumber daya manusia ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan.

Pendidikan adalah kunci untuk memajukan pembangunan serta peningkatan 

sumber daya manusia. Selain menjadi sentral, pendidikan sangatlah penting untuk 

diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat ataupun pemerintah. Karena dari 

pendidikanlah manusia mendapatkan ilmu untuk menyelesaikan segala masalah 

yang ada. Oleh sebab itu mutu pendidikan sangat perlu dimajukan dari tingkat 

yang paling rendah sampai dengan perguruan tinggi.

Dalam mendidik siswa, seorang pendidik harus memperhatikan berbagai hal 

diantaranya penggunaan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat 

sehingga siswa mampu mempermudah pemahaman dan penguasaan bahan ajar 

peserta didik. Oleh karena itu penggunaan model dan metode diharapkan mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa didik. Khususnya pada mata pelajaran 

Matematika.

Pada standar isi BNSP disebutkan bahwa Matematika merupakan ilmu 

universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi dewasa ini dilandasi 

oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 



analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Namun dalam kenyaatannya 

Matematika cenderung sulit dipelajari oleh peserta didik.

Contohnya dalam situasi kelas siswa cenderung kesulitan menerima 

pelajaran karena mereka menganggap matematika sebagai ilmu yang sulit untuk 

dipelajari. Bahkan banyak sebagian dari siswa takut dan tidak maksimal dalam 

menerima pelajaran matematika. Pengalaman tersebut didapatkan pada saat 

penulis mengikuti kegiatan PPL (Program Pengalaman Lapangan) di SDN 01 

Sidorejo Kidul Salatiga. Dari berbagai anggapan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa perlu pembelajaran matematika yang mampu diserap oleh siswa sekaligus 

dipahami bukan hanya dihafalkan. Agar tujuan pembelajaran matematika yang 

lebih menekankan proses dan pemahaman tersebut dapat tercapai. Dan juga 

karena pada dasarnya setiap anak tidak sama cara belajarnya demikian pula dalam 

memahami rumus-rumus matematika yang tidak dikaitkan dengan hal-hal yang 

nyata. Melalui tingkat belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya maka 

guru yang baik adalah guru yang mampu menanamkan pemahaman konsep-

konsep yang nyata sehingga siswa mampu menerima pembelajaran dengan baik. 

Agar guru dapat mengajarkan konsep-konsep dengan baik maka seorang 

tokoh yang bernama Jerome S. Bruner telah menemukan beberapa tahapan untuk 

mencapai hal tersebut. Tahapan tersebut diantaranya tahap enaktif, tahap ikonik 

dan tahap simbolis. Dalam teorinya Bruner menekankan pada pemahaman bukan

penghafalan. Oleh sebab itu teori Bruner dengam menggunakan metode belajar 

penemuan (Discovery Learning) cocok dalam pembelajaran matematika, karena 

kebanyakan dari siswa jika  berhadapan dengan pembelajaran matematika banyak 

yang kurang menguasai karena lebih banyak ditekankan pada penghafalan bukan 

pada pemahaman materi atau konsep.

Penerapan Teori Bruner dengan metodenya belajar penemuan (Discovery 

Learning) dalam bidang studi matematika didasari kenyataan bahwa perlunya 

penanaman konsep-konsep serta masalah yang nyata dan itu terdapat pada pokok-



pokok bahasan matematika antara lain untuk mengetahui sifat-sifat bangun ruang. 

Oleh sebab itu pembelajaran dengan menggunakan teori Bruner dalam 

pembelajaran matematika dianggap sangat tepat untuk mempermudah siswa 

memahami materinya. Disisi lain suasana pembelajaran akan lebih nyaman dan 

menyenangkan karena siswa diajak untuk berpikir nyata dengan menerapkan 

masalah yang tidak jauh pernah dialami siswa itu sendiri. Paradigma lama yang 

sering digunakan oleh pengajar perlu diubah dari penghafalan ke pemahaman agar 

siswa tidak hanya bisa mengerjakan soal namun menyelesaikan dengan beberapa 

jawaban yang lainnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan siswa dalam penguasaan konsep matematika masih rendah. 

2. Penggunaan alat peraga dan media pembelajaran masih kurang.

3. Siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran sehingga pasif dalam 

menerima pelajaran.

4. Materi sifat-sifat bangun ruang merupakan salah satu materi pelajaran 

yang masih sulit dipahami oleh siswa misalnya kurang mampunya siswa 

mempelajari hal dengan konsep abstrak dan harus melalui contoh benda 

kongkrit.

1.3   Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka 

peneliti memberikan suatu batasan tentang masalah yang diteliti. Dalam 

kesempatan ini peneliti hanya membahas tentang hasil belajar matematika dengan 

diterapkannya teori Bruner Belajar Penemuan (Discovery Learning) dibandingkan 

dengan menggunakan metode konvensional pada pokok bahasan sifat-sifat

bangun ruang.



1.4    Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

peneltian ini adalah :

“Adakah perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar matematika yang 

diajarkan dengan menerapkan teori Bruner Belajar Penemuan (Discovery 

Learning) dengan metode konvensional pada pokok bahasan bangun ruang di 

kelas 5 SDN Rembes 2 dengan SDN Rembes 01 Semester 2 Tahun pelajaran 2012 

/ 2013?”.

1.5    Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

adakah perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar matematika yang diajarkan 

dengan menerapkan teori Bruner Belajar Penemuan (Discovery Learning) 

dibandingkan dengan metode konvensional pada pokok bahasan bangun ruang di 

kelas 5 SDN Rembes 2 dengan SDN Rembes 01 Semester 2 Tahun pelajaran 2012 

/ 2013?”.

1.6    Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dalam dunia pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapaun manfaat penelitian ini sebagai 

berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang positif 

untuk pengembangan Metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) agar dapat 

memberikan hasil belajar yang lebih optimal.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat praktis  yaitu; a) Bagi siswa

dengan menggunakan Metode Belajar Penemuan (Discovery Learning)  akan 

meningkatkan perhatian dan motivasi  belajar siswa sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap materi pelajaran yang akan membawa dampak peningkatan 

hasil belajar siswa. b) Bagi guru dengan dilaksanakan penelitian ini dapat 



digunakan guru sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menerapkan 

Metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) dan memotivasi guru untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri. c) Bagi sekolah hasil 

penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik pada sekolah untuk 

meningkatakan kualitas pembelajaran. d) Bagi peneliti dapat memperoleh 

pengetahuan sekaligus ketrampilan dalam melakukan penelitian dan 

mengimplementasikan Metode Belajar Penemuan (Discovery Learning) serta 

memberikan wawasan tentang pengaruh penggunaan Metode Belajar Penemuan 

(Discovery Learning) terhadap hasil belajar.
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