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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan wahana proses belajar dan mengajar. Salah satu 

contoh pendidikan yang wajib diperoleh semua manusia yang hidup adalah 

pendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan Sekolah Dasar menjadi wajib dan sangat 

penting bagi peserta didik dikarenakan Pendidikan Sekolah Dasar dijadikan 

prasyarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Didalam 

kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar ada beberapa Mata Pelajaran diantaranya: 

Mata Pelajaran Agama, Mata Pelajaran Kewarganegaraan, Mata Pelajaran 

Bahasa, Mata Pelajaran Matematika, Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan serta Mata Pelajaran Keterampilan. Semua Mata Pelajaran tersebut 

wajib diikuti oleh peserta didik Sekolah Dasar dari awal sampai akhir proses 

pendidikan dalam satuan pendidikan tersebut.  

Diantara semua mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa, 

kenyataan yang ada banyak sekali siswa yang menganggap pembelajaran 

matematika sulit dibandingkan dengan pembelajaran bidang studi  lainnya. 

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran matematika merupakan 

pembelajaran yang penting dan menjadi salah satu mata pelajaran yang ikut 

diujikan dalam Ujian Nasional di tingkat Satuan Pendididkan Sekolah Dasar, dan 

juga matematika mempunyai tujuan akhirnya untuk membantu siswa 

menyelesaikan masalah kehidupannya. Dalam pembelajaran matematika siswa 

tidak hanya  untuk menguasai kemampuan berhitung saja, tetapi kemampuan 

pemecahan masalah  harus tercapai karena dengan tercapainya kemampuan  

pemecahan  masalah maka seseorang akan mampu memahami dan 
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menyelesaikan masalahnya, baik dalam kehidupan sekarang dan akan datang di 

dunia nyata.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis menganggap masalah 

kemampuan pemecahan masalah yang selama ini tidak terlalu ditekankan dalam 

pembelajaran matematika menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti, karena 

dengan menguasai kemampuan  pemecahan  masalah siswa akan lebih mampu 

untuk menghadapi masalah dan memecahkannya secara cepat dan praktis dalam 

kehidupannya. Adapun masalah ini diaplikasikan dan fokus penelitian dalam 

materi Luas Persegi dan Persegi Panjang, dimana materi  tersebut yang diajarkan 

di Sekolah Dasar sebagai dasar untuk dipelajari ke tingkat kemampuan  

pemecahan  masalah yang lebih tinggi dan juga pada jenjang Pendidikan 

selanjutnya. 

Berdasarkan hasil studi penjajakan dengan guru  Sekolah Dasar yang 

dilaksanakan penulis di kelas III Sekolah Dasar Ranca Tales. Ditemukan kembali 

permasalahan yang sama dalam  mata pelajaran matematika,diantaranya banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam  menyelesaikan masalah materi luas 

persegi dan persegipanjang. Siswa kesulitan menghitung luas persegi dan persegi 

panjang dengan  permasalahan yang tidak biasa atau dengan kata lain dengan 

soal yang tidak biasa berikan oleh guru sehingga banyak siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah  KKM  pada sekolah ini yaitu 60. Hal ini,disebabkan 

sistem pembelajarannya masih bersifat konvensional. 

 Pembelajarannya kurang menarik karena tidak melibatkan siswa secara 

aktif, siswa hanya menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Siswa hanya 

mampu  memperoleh informasi yang disampaikan oleh guru secara langsung 

kemudian menghafalnya. Siswa dipaksa untuk mengingat dan menampung 

semua informasi yang telah disampaikan oleh guru, tanpa harus melakukan 

penalaran,berpikir kritis dan melakukan  pemecahan  masalah. Hal tersebut 

mengakibatkan siswa lebih cepat lupa terhadap materi yang telah diajarkan. 
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Namun permasalahan yang paling banyak terjadi pada siswa tersebut yaitu 

kurang mampu dalam materi pembelajaran mencari luas persegi dan 

persegipanjang, hal tersebut dikarenakan siswa dibiasakan dengan penyuguhan 

rumus secara langsung. Kurangnya kegiatan pemahaman konsep yang baik dan 

benar padahal pemahaman konsep sangat penting ketika siswa ingin 

menyelesaikan suatu permasalahan yang lebih kompleks.  

Padahal seorang guru harus mampu menjadikan siswa lebih terlatih dan 

terampil menggunakan  pengetahuan yang telah dipelajarinya agar dapat 

digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, baik kejadian yang sering 

terjadi ataupun sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang terjadi 

dilapangan. Permasalahan yang muncul dalam pikiran penulis adalah 

pembelajaran yang seperti apa yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, dan lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru. Ketika 

pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif, maka akan  menghambat  

kemampuan belajar matematika siswa dalam pemecahan masalah, sehingga perlu 

pemilihan metode yang tepat untuk mewujudkan tercapainya tujuan 

pembelajaran, sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang menghendaki proses belajar yang alamiah, yaitu siswa dapat belajar dengan 

sungguh-sungguh melalui pengalaman sendiri. Ketika siswa belajar matematika, 

siswa belajar matematika melalui penerapan yang dekat dikehidupan siswa. 

Situasi pembelajaran sebaiknya dapat menyajikan fenomena dunia nyata, 

masalah yang konkrit dan bermakna yang dapat menantang siswa untuk 

memecahkannya sendiri, siswa memahami konsep matematika dengan baik dan 

benar karena pemahaman konsep merupakan langkah utama untuk 

menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleksnya. Salah satu  pembelajaran 

yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan metode Discovery 

(penemuan). Hal ini didukung oleh pendapat Hamzah dan Muhlisrarini, 

(2009,hlm.270)  yang mengatakan bahwa : “Metode penemuan merupakan 
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komponen dari praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang 

memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan sendiri, 

mencari sendiri, dan reflektif”. 

Didalam metode Disovery menuntut guru sebagai seorang fasilitator 

sekaligus sebagai pembimbing. Siswa terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran, karena sepenuhnya kesempatan untuk menyelesaikan 

permasalahan diberikan kepada siswa. Dengan menggunakan  metode Discovery 

diharapkan siswa dapat menghadapi dan menyelesaikan tantangan kehidupan 

yang lebih kompleks. Khususnya dalam soal menentukan luas persegi  dan 

persegipanjang. 

Berdasarkan  penjabaran di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

suatu penelitian mengenai “Pengaruh metode Discovery terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas III Sekolah 

Dasar”. Karena menurut penulis dengan menggunakan  metode Discovery dapat 

membantu anak dalam pemecahan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan 

melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dengan menggunakan metode 

Discovery dan kelas Kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Hal ini dilakukan  untuk mengetahui pengaruh pembelajaran yang 

digunakan masing – masing kelas tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Adakah  pengaruh  metode  Discovery terhadap kemampuan pemecahan 

masalah matematis siwa kelas III Sekolah Dasar Negeri Ranca Tales ? 

2. Bagaimana hasil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 

III Sekolah Dasar Negeri Ranca Tales menggunakan metode Discovery? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ingin memperoleh data tentang ada tidaknya pengaruh metode Discovery 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas III 

Sekolah Dasar Negeri Ranca Tales. 

2. Ingin memperoleh data tentang hasil kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa kelas III Sekolah Dasar Negeri Ranca Tales 

menggunakan metode Discovery. 

D. Hipotesis 

Terdapat pengaruh dan hasil yang lebih baik menggunakan metode Discovery 

terhadap kemampuan Pemecahan Masalah  Matematis siswa kelas III sekolah 

dasar.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki manfaat tersendiri. Dalam 

penelitian ini, diharapkan dapat meberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan cara pengajaran  yang kurang menarik menjadi lebih 

menarik dan menumbuhkan rasa yang  menantang bagi siswa. Dengan 

mengenalkan pengalaman langsung dalam  memahami konsep 

matematika, sehingga diharapkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa meningkat dan tujuan pembelajaran matematika 

tercapai. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Sebagai calon guru, penelitian ini menambah wawasan baru 

tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan penyelesaian 

masalah  matematis siswa dalam beajar terutama pada mata 

pelajaran matematika melalui penerapan metode  Discovery. 

b. Bagi Guru Sekolah Dasar 

Penelitian ini bermanfaat  khususnya bagi guru Sekolah 

Dasar Negeri Ranca Tales, yaitu  metode Discovery ini menjadi 

alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajarkan 

matematika dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

c. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Melalui penelitian ini mempunyai manfaat bagi siswa 

khususnya siswa Sekolah Dasar Negeri Ranca Tales, Dengan 

menggunakan metode Discovery  ini dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa terutama pada 

materi  luas persegi dan persegi panjang. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Metode Dicovery (Penemuan) 

Metode Discovery merupakan salah satu metode yang dapat 

mengaktifkan siswa untuk memahami suatu konsep materi  sehingga mampu 

menjadikan siswa memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Dengan demikian, metode Discovery  merupakan suatu metode  yang 

efektif dalam  membantu siswa  untuk  memproses  informasi  yang  sudah 

ada dalam benaknya dan mencari tahu pengetahuannya secara mandiri. Dalam 

perolehan informasi dan pengembangan pemahaman tentang topik-topik, 

siswa belajar bagaimana manganalisis data kemudian menemukan sendiri 

solusi dari masalah yang dihadapinya,  melibatkan siswa dalam pengalaman 
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nyata sehingga siswa dapat bertindak sebagai seorang ilmuan atau orang 

dewasa. Guru tidak memberikan informasi sebanyak – banyaknya kepada 

siswa secara langsung. Tetapi, guru hanya berperan  sebagai fasilitator 

pembelajaran dengan upaya memberikan dorongan dan motivasi agar  siswa 

bersedia melakukan sesuatu dan  mengungkapkannya secara verbal. Dengan 

demikian diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

meningkat,dan proses pembelajaran akan lebih baik dari sebelumnya.  

2. Pemecahan masalah 

Menurut Polya (dalam Yaniawati,2010,hlm.114) mendefinisikan 

pemecahan masalah sebagai suatu  usaha untuk mencari jalan  keluar dari 

suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak segera diperoleh. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah adalah suatu  usaha atau kemampuan individu dengan menggunakan 

pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya dalam rangka menemukan 

solusi dari suatu masalah. 

3. Pendekatan  Konvensional 

Salah satu pendekatan konvensional adalah metode ceramah. Metode 

ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara 

lisan kepada siswa di kelas. (Suyanto dan  Jihad,2013,hlm.114)   

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembelajaran  matematika melalui 

pendekatan konvensional merupakan penggunaan metode ekspositori atau 

ceramah yang sering digunakan oleh guru matematika. Jadi, pendekatan 

konvensional pada penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran sehingga peranan siswa berkurang, pengajaran 

berpusat pada guru, proses belajar sangat mengutamakan pada metode 

ceramah.  

 

G. Struktur Organisasi Penelitian 
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Struktur organisasai yang penulis buat terdiri dari Bab I sampai dengan 

Bab V, dengan sistematika penulisan menggunakan system American 

Psychological Association (APA) sesuai dengan buku Pedoman Penulisan Karya 

Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia 2014. Adapun struktur penulisan dalam 

skripsi ini diantaranya: 

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini memaparkan masalah yang akan dibahas 

anra lain   Latar  Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Hipotesis, Manfaat Penelitian,Definisi Operasioal dan struktur Organisasi 

Penelitian.  

Bab II: Kajian Teori, pada bab ini menjelaskan tentang Metode Discovery, 

Pemecahan Masalah Matematis,  Metode konvensional,Luas persegi dan 

persegi panjang, Temuan Hasil Penelitian Sebelumnya. 

BabIII :Metodologi penelitian, pada bagian bab ini meliputi: 

MetodePenelitian, Desain penelitian,Alur Penelitian,Instrumen Penelitian, 

Populasi dan Sampel Teknik Pengumpulan dan  pengolahan Data, dan Teknik 

Analisis Data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian bab ini membahas hasil 

penelitian secara keseluruhan dan analisis data. 

Bab V: Penutup, bagian bab ini membahas tentang kesimpulan keseluruhan 

Hasil Penelitian dan Saran yang dapat diberikan. 


