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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dasar memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia  pada saat ini maupun yang akan datang. Oleh 

sebab itu, maka pendidikan di Sekolah Dasar harus mendapat perhatian yang 

serius khususnya mata pelajaran matematika yang selama ini dianggap sulit. 

Pendidikan matematika disekolah mulai SD sampai perguruan tinggi merupakan 

permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Matematika merupakan salah satu 

ilmu yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga matematika perlu dikuasai oleh segenap warga negara indonesia baik 

penerapannya maupun pola pikirnya.  

Matematika merupakan cabang ilmu yang spesifik. Objek matematika adalah 

fakta, konsep, operasi dan prinsip yang ke semuanya itu berperan dalam 

membentuk proses berpikir matematis, dengan salah satu cirinya adanya 

penalaran yang logis. Namun, kenyataannya hasil belajar yang dicapai siswa 

dalam mata pelajaran matematika masih sangat rendah. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena siswa tidak menyukai mata pelajaran matematika, 

bahkan takut terhadap pelajaran matematika.  Matematika merupakan salah satu 

ilmu dasar, matematika juga digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-

hari. Matematika merupakan bidang studi yang paling sulit menurut siswa.  
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Dengan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

disekolah baru-baru ini menuntut siswa untuk bersikap aktif, kreatif, inovatif, 

kompetitif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Setiap siswa harus 

dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk 

itu setiap pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan sosial 

masyarakat. Sikap aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif terwujud dengan 

menempatkan siswa sebagai subyek pendidikan. Peran guru sebagai fasilitator dan 

bukan sumber utama pembelajaran. 

Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif dari siswa 

tidaklah mudah. Fakta yang terjadi dalam proses pembelajaran saat ini masih 

terdapat masalah-masalah yang dihadapi siswa dalam belajar, terutama pada 

pelajaran matematika pada materi mengenal bangun datar simetris di kelas IV SD 

Negeri 101780 Percut, yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah, siswa 

kurang memahami prosedur penyelesaian soal, sumber informasi dalam belajar 

sepenuhnya berasal dari guru, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika, kurangnya penggunaan alat peraga, dan kurang sesuainya 

metode pembelajaran dengan materi yang disampaikan mengakibatkan proses 

belajar mengajar tidak berjalan dengan baik, guru hanya menggunakan metode 

ceramah dan kurang menggunakan metode yang bervariasi dalam proses 

pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru dianggap 

sumber belajar yang paling benar, akibatnya proses belajar mengajar cendrung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. 
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Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, khususnya pada siswa kelas 

IV SD Negeri 101780 Percut dalam pembelajaran matematika hasil belajar siswa 

tergolong masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran yang 

ditrerapkan oleh guru kelas IV SD 101780 Percut pada mata pelajaran yang  

Matematika hanya mencapai 30% dari 30 siswa. Berarti ada 70% siswa belum 

mencapai standar ketuntasan yang diharapkan. Guru kelas IV mengemukakan 

standar ketuntasan minimal 65 dari siswa keseluruhan dan dapat dikatakan tuntas 

dalam belajar minimal memperoleh nilai 65. Masalah tersebut bersumber dari 

beberapa faktor diantaranya rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran 

matematika disebabkan banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika 

yang di anggap sulit. Siswa kurang memahami prosedur penyelesaian soal, siswa 

tidak dapat menjawab setiap pertanyaan guru untuk mengacu pada ingatan, 

strategi belajar yang digunakan guru tidak sesuai dengan kondisi siswa sehingga 

suasana kelas tidak kondusif yang mengakibatkan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran matematika, kurang sesuainya metode pembelajaran yang 

digunakan dengan materi yang disampaikan membuat siswa bosan dan tidak suka 

pada mata pelajaran matematika, penyajian materi oleh guru cendrung monoton. 

Guru hanya menggunakan metode ceramah, dan kurang bervariasi dalam 

menggunakan metode. Guru juga kurang menggunakan alat peraga, hal ini 

menyebabkan pembelajaran bersifat abstrak dan teoritis sehingga menimbulkan 

kebosanan terhadap pembelajaran yang dilakukan. 

 Dari permasalahan tersebut perlu dicari metode yang tepat dalam 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif.  Penggunaan Metode discovery 

dalam proses belajar mengajar sangat membantu guru dalam menyampaikan 
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bahan pelajaran. pembelajaran yang diberikan lebih menarik dan memberikan 

makna pada siswa dalam belajar sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang 

sedang dipelajari. Metode Discovery merupakan salah satu strategi mengajar yang 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Secara umum metode discovery 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran baik secara kognitif, afektif, psikomotor. Pada kegiatan discovery 

guru hanya memberikan masalah dan siswa diminta memecahkan masalah melalui 

percobaan. Discovery merupakan suatu metode yang mampu merangsang siswa 

untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba 

untuk melakukannya sendiri. Dalam metode discovery guru hanya sebagai 

fasilitator yang memberikan arahan dan bimbingan agar siswa menemukan 

pemahaman dari konsep pelajaran yang dipelajari.  

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 

materi dan hasil belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pembelajaran.   

Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba menerapkan salah satu metode 

pembelajaran yaitu metode penemuan (discovery) untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika. Penulis memilih metode ini untuk mengkondisikan siswa agar 

terbiasa menemukan, mencari, mendiskusikan dan membuat kesimpulan yang 

berkaitan dengan pembelajaran.  
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Dari latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “ Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan 

Menggunakan Metode Discovery Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas 

IV SD Negeri 101780 Percut T.A. 2011/2012. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah :   

1. Rendahnya hasil belajar siswa. 

2. Siswa kurang memahami prosedur penyelesaian soal 

3. Kurang sesuainya metode pembelajaran yang digunakan dengan materi 

yang disampaikan. 

4. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran matematika. 

5. Kurangnya penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran. 

1.3.Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan peneliti ini sehingga terfokus dan spesifik maka 

masalah dibatasi pada Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Metode Discovery Mata Pelajaran Matematika Pada Materi Mengenal Bangun 

datar Simetris di Kelas IV SD Negeri 101780 Percut T.A. 2011/2012. 

1.4. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini : Apakah Penggunaan 

Metode Discovery Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Matematika di Kelas IV SD Negeri 101780 Percut T.A. 2011/2012 ? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dengan menggunakan metode 

discovery pada mata pelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 101780 Percut 

T.A.2011/2012. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat untuk 

1. Bagi Siswa 

a. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Matematika 

b. Untuk meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam belajar 

melalui pendekatan discovery. 

2. Bagi Guru 

a. Membuka wawasan berpikir guru dalam mengajar dan 

mengembangkan metode mengajar termasuk metode discovery. 

b. Meningkatkan kemampuan mengajar guru. 

c. Umpan balik bagi guru untuk mengukur keberhasilan dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui Penelitian Tindakan 

Kelas 

3. Bagi Sekolah 

a. Meningkatkan kualitas dan mutu sekolah melalui peningkatan hasil 

belajar siswa dan kinerja guru. 
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b. Hasil penelitian sebagai umpan balik untuk meningkatkan efektivitas 

dan efesiensi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 


