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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan seseorang. Pendidikan Sekolah Dasar merupakan pondasi awal yang 

harus dimiliki siswa. Dalam pendidikan Sekolah Dasar siswa harus menempuh 

beberapa mata pelajaran yang telah diatur dalam Permendiknas No. 22 Tahun 

2006. Salah satu mata pelajaran yang diatur adalah mata pelajaran matematika. 

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

Sekolah Dasar untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

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

diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti, dan kompetitif. 

Dalam pembelajaran matematika, sering kali siswa hanya menerima 

penjelasan tentang ide-ide yang terdapat pada halaman buku yang dipelajari, 

kemudian menyimak penjelasan guru bagaimana cara mengerjakan latihan soal. 

Pembelajaran ini kurang efektif karena guru yang berperan aktif dalam 

pembelajaran (teacher centered), siswa tidak diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan 

dalam belajar matematika, yang menyebabkan banyak siswa mendapatkan nilai 

dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  

Dalam hal ini guru yang mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran hendaknya dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran khususnya 

matematika, supaya pembelajaran matematika tidak dianggap sulit lagi oleh 

siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 pada mata 

pelajaran matematika diperoleh data ketuntasan hasil belajar matematika pra 

siklus sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

Semester II Tahun Pelajaran 2013/2014 Pra Siklus 

 

No Ketuntasan f % 

1 Tuntas 10 31% 

2 Tidak Tuntas 22 69% 

Rata-rata 56,06 

Skor Minimal 36 

Skor Maksimal 83 

KKM 62 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa ada 22 siswa (69%) yang hasil 

belajarnya belum mencapai KKM atau dari jumlah siswa 32 yang sudah tuntas 10 

siswa (31%), hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa sangat rendah. 

Pernyataan ini dapat diperkuat dengan pendapat dari Nasrun Harahap (Sudirman, 

2013) bahwa: 

Prestasi belajar dapat dikriteriakan menurut tingkat penguasaannya terhadap 

materi pembelajaran. Misalnya dalam proses belajar siswa menguasai 80% - 

100% dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa sangat tinggi. Apabila 

dalam proses belajar siswa menguasai materi antara 75% - 80% dapat 

dikatakan prestasi belajar siswa sedang. Jika dalam proses hasil belajar 

siswa menguasai materi antara 55% - 75% dapat dikatakan bahwa prestasi 

belajar siswa rendah. Jika siswa menguasai pembelajaran 31% - 54% maka 

dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa sangat rendah. 

Salah satu sebab rendahnya hasil belajar siswa karena dalam pembelajaran 

siswa hanya menerima penjelasan tentang ide-ide yang ada dalam buku dan 

handout yang dibagikan guru, menyimak penjelasan guru, kemudian mengerjakan 

latihan-latihan soal. Pembelajaran seperti ini membuat siswa kurang aktif karena 

pembelajaran berpusat pada guru (teacher centered). Padahal dalam pembelajaran 

matematika guru dituntut menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa yang aktif yaitu berpusat pada siswa (student centered).  

Banyak sekali metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa 

yang aktif. Salah satunya metode discovery learning. Dalam metode discovery 

learning, siswa diajak untuk menemukan sendiri ide-ide baru, bukan menerima 

ide-ide yang sudah ada, sehingga penerapan metode ini sesuai dengan 

karakteristik siswa yang aktif. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tindakan kelas supaya dapat meningkatkan hasil belajar matematika. 

Peneliti mengambil penelitian tindakan kelas dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Metode Discovery Learning pada Siswa Kelas 

4 SD Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diperoleh beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan kurangnya hasil belajar pada mata pelajaran matematika. Hal 

tersebut karena sebagai berikut: 

1. Siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, karena pembelajaran cenderung 

berpusat pada guru. 

2. Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan hasil belajar siswa rendah, masih ada 

siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. 

1.3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil identifikasi masalah maka 

rumusan masalah sebagai berikut: Apakah metode discovery learning dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun pelajaran 2013/2014? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: “Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas 4 SD Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester 

II tahun pelajaran 2013/2014 melalui metode discovery learning”. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan memperkuat teori 

penerapan metode discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran matematika. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. 
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1.5.2.1. Manfaat bagi siswa 

Dengan menerapkan metode discovery learning diharapkan dapat 

bermanfaat bagi siswa sebagai subyek belajar, adapun manfaatnya sebagai 

berikut. 

1. Memberikan kesempatan kepada siswa supaya dapat menemukan ide-ide baru. 

2.  Memfasilitasi siswa supaya dapat mengemukakan idenya sendiri. 

3.  Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. 

4.  Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

1.5.2.2. Manfaat bagi guru 

Dengan menerapkan metode discovery learning guru dapat memfasilitasi 

siswa mencari, menemukan, dan mengemukakan idenya sendiri, sehingga 

pembelajaran terasa menyenangkan, tidak monoton lagi dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. 

1.5.2.3. Manfaat bagi sekolah  

Memberikan manfaat kepada sekolah dalam pengembangan metode 

pembelajaran agar sekolah bisa turut menggunakan metode discovery learning 

pada mata pelajaran matematika khususnya. 

 


