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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemajuan 

bangsa dan negara, hal ini karena pendidikan merupakan proses budaya yang 

bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-

undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan Negara. Artinya, pendidikan di sekolah merupakan 

proses yang terencana dan mempunyai tujuan, sehingga segala sesuatu yang 

dilakukan oleh guru dan peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Melalui proses pendidikan terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana 

belajar yang kondusif serta proses belajar yang menyenangkan, dengan tujuan 

peserta didik dapat mengembangkan potensi diri. 

Melihat tujuan dari pendidikan nasional tersebut, maka efektivitas 

pembelajaran harus ditingkatkan, karena proses pembelajaran memegang 

peran penting dalam menghasilkan atau menciptakan lulusan yang berkualitas. 

Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari 

stakeholders untuk menciptakan kegiatan proses pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah 

pembaruan model pembelajaran yang dapat menyentuh kemampuan peserta 

didik dalam aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Misalnya, model 

pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk aktif, sehingga peserta 

didik dapat mengembangkan seluruh kemampuan untuk bisa belajar secara 

mandiri dengan melihat isu-isu yang konvensional dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Penggunaan model pembelajaran yang tidak tepat dapat berdampak 

pada kegiatan pembelajaran yang cepat membosankan, sehingga materi yang 

disampaikan sulit diterima oleh peserta didik, dalam hal ini akan berdampak 

pada hasil belajar dan motivasi belajar peserta didik rendah. Misalnya, peserta 

didik menjadi malas untuk berhadapan dengan mata pelajaran matemarika, 

seperti yang dikemukakan oleh (Salani & Maphane, 2014:217) bahwa 

“motivation is a process whereby goal directed behavior is instigated and 

sustained. In an organizational setup it is viewed as the willingness of 

employees to achieve organizational set goals”. 

Berdasarkan hasil observasi prapenelitian di SD Negeri Gugus 

Jenderal Sudirman Gajah Demak menunjukkan sistem pembelajaran masih 

didominasi oleh sebuah paradigma yang menyatakan bahwa sebuah 

pengetahuan (knowledge) merupakan perangkat fakta-fakta yang harus 

dihafal. Di samping itu, situasi kelas sebagian besar masih berfokus pada guru 

(teacher) atau sebagai sumber utama pengetahuan, serta penggunaan metode 

ceramah sebagai pilihan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Temuan 

prapenelitian lain menunjukkan hasil ujian semester tahun pelajaran 2020 

dalam pembelajaran Matematika terdapat 21 peserta didik atau 67,74% dari 31 

jumlah peserta didik pada kelas VI mendapatkan nilai di bawah ketuntasan 

minimal yaitu 70. Standar keberhasilan belajar minimal yang ditargetkan oleh 

sekolah adalah sebesar 70%. Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar 

matematika belum optimal. 

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

ialah terdapat pada penggunaan model pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik kurang efektif dan kurang menumbuhkan pembelajaran yang 

demokratis, sehingga dibutuhkan inovasi dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

dan peserta didik mendapatkan hasil belajar yang maksimal khususnya dalam 

mata pelajaran Matematika. Upaya yang dapat memperbaiki suasana belajar 

yang efektif, sehingga lebih melibatkan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran berlangsung yaitu melalui model pembelajaran berbasis masalah 
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atau dengan pembelajaran discovery learning. Tujuannya ialah agar dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didik untuk bekerja sama, menumbuhkan 

keterampilan berpikir kritis, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran matematika. 

Model pembelajaran yang tepat dan lebih bermakna bagi peserta didik 

yaitu model yang berpusat pada keterampilan dalam pemecahan masalah yang 

menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, aktif dalam menyelesaikan tugas, 

yang dapat menimbulkan semangat belajar yang pada akhirnya berdampak 

terhadap meningkatkatnya hasil belajar, model yang dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran berbasis 

masalah atau problem based learning dan model pembelajaran discovery 

learning. Kedua model pembelajaran tersebut masing-masing diduga 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Dengan demikian, model problem based 

learning dan discovery learning merupakan cara atau solusi yang dapat 

menyelesaikan masalah dalam pembelajaran yang ada di kelas VI pada 

pelajaran matematika. 

Pembelajaran berbasis masalah di dalam kelas adalah tempat di mana 

merangsang kemampuan berkomunikasi, keterampilan metakognitif, 

keterampilan belajar seumur hidup, dan pengetahuan konten dipraktikkan 

dengan berfokus pada masalah (Schettino, 2016:8).  Pembelajaran kolaboratif 

merupakan elemen utama dari pembelajaran berbasis masalah (PBL), dengan 

menuntut peserta didik dapat memberikan kontribusi saat berdiskusi 

kelompok. Harapan ini timbul dari berbagai kerangka kerja konseptual yang 

menetapkan bahwa pembelajaran kolaboratif memerlukan sejumlah praktik 

kelompok ideal (Skinner, Braunack-Mayer, & Winning, 2016: 2). Sedangkan 

metode discovery learning menurut (Gulo, 2004:84-85) yaitu suatu rangkaian 

kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya 

dengan penuh percaya diri. Metode discovery learning merupakan suatu 

rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 
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kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, 

logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya 

dengan penuh percaya diri (Offirstson, 2014:84-85). 

Giyanti Prameswari (2018) menjelaskan bahwa model discovery 

learning menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran 

tidak diberikan secara langsung. Peran siswa dalam pembelajaran ini adalah 

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan 

sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Sehingga diharapkan 

model discovery learning dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam 

belajar. Model discovery learning merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan 

menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipermasalahkan. Model ini 

juga merupakan satu di antara model yang diterapkan dalam kurikulum 2013. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu 

memperbaiki model atau metode pembelajaran. Model pembelajaran 

merupakan suatu konsep atau cara yang dibuat dalam proses belajar mengajar 

mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Dalam proses 

belajar mengajar terdapat beberapa model pembelajaran yang bisa digunakan 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan hasil belajar siswa yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning metode discovery 

learning.  

Asumsi peneliti tersebut didukung hasil penelitian (Purwaningsih, 

2016) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penerapan model 

pembelajaran discovery learning dengan Problem Based Learning terhadap 

hasil belajar siswa kelas SD Negeri Singaraja Tahun Ajaran 2015/2016. Siswa 

yang mengikuti model pembelajaran discovery learning lebih baik dari pada 

siswa yang mengikuti model pembelajaran Problem Based Learning. Hal 

tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata model pembelajaran discovery 

learning adalah 40.4333 dan model pembelajaran Problem Based Learning 

adalah 35.7241. 
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Berdasarkan hasil pemaparan (Irmawati, 2010) dalam data statistik 

yang berasal dari data antara kelas kontrol dan kelas eksperimen menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh pada kelas yang menerapkan model problem based 

learning dikolaborasikan model kooperatif STAD dibandingkan dengan kelas 

yang hanya menerapkan model PBL saja. Hal ini diketahui dari nilai sig 

0,067>0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang siginifikan 

pada hasil belajar antara kelas XI-A dan X-D. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model probleasm based learning yang 

dikolabarsikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata IPA di sekolah dasar. Menurut 

(Primartadi, 2012) hasil belajar ditinjau dari potensi akademik siswa SD 

Negeri Gugus Raden Cendono secara keseluruhan hasil belajar 

memelihara/Servis sistem bahan bakar bensin, antara siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran STAD dan PBL tidak terdapat perbedaan. Dari hasil ini 

dapat dikatakan bahwa kedua metode tersebut secara umum mempunyai 

pengaruh yang sama terhadap peningkatan hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan Sri Rahayu dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap Hasil Belajar IPA” hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh skor thitung > t-tabel (2,1667 > 

2,0227).  Nilai rata-rata siswa yang di-beri perlakuan dengan model inkuiri 

yaitu 75,111 sedangkan siswa yang diberi perla-kuan model langsung yaitu 

68. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran in-kuiri lebih baik 

daripada model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar IPA materi sifat-

sifat cahaya pada siswa kelas V se-Gugus Hasanudin Kecamatan Cepogo 

tahun 2012/2013. Dengan demikian H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan pengaruh antara model inkuiri dan model langsung terhadap hasil 

belajar IPA. Hasil belajar IPA dengan perlakuan model Inkuiri lebih baik dari 

pada model langsung. 

Penelitian yang dilakukan saudara Ilah, dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Metode Inquiri Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa (Studi Eksperimen pada Mata Pelajaran 
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Ekonomi di SMA Negeri 1 Ciamis)” Berdasarkan hasil penelitian, 

keterampilan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan 

model Pembelajaran Problem Based Learning Metode Inquiri terdapat 

perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah. Dengan mengambil 

taraf α = 95% terdapat perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen 

dengan kelas kontrol. Peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berpikir kritis di kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan 

keterampilan berpikir kritis di kelas kontrol. 

Penelitian suadara Made Ayu Putri Purwaningsih, dengan judul “Studi 

Komparatif Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Dan Problem 

Based Learning (PBL) Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Pada Mata 

Pelajaran TIK Siswa Kelas X di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja 

Tahun Ajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini adalah adanya perbedaan yang 

signifikan dalam penerapan model pembelajaran Inquiry Terbimbing dan 

Problem Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas X SMA 

Laboratorium Undiksha Singaraja Tahun Ajaran 2015/2016. Hal tersebut 

dapat dilihat pada pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus anava satu 

jalur, kriteria pengujian adalah apabila nilai Fhitung 36.10041 > Ftabel 3.11 

maka H0 ditolak dan Ha diterima dengan derajat kebebasan adalah 5% atau 

0,05. Sehingga perbedaan antar ketiga kelas signifikan. Jadi terdapat 

perbedaan hasil belajar TIK antara kelompok siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Inquiry Terbimbing dan kelompok siswa yang mengikuti model 

pembelajaran Problem Based Learning. Hasil kedua adalah model 

pembelajaran Inquiry Terbimbing lebih baik dari pada siswa yang mengikuti 

model pembelajaran Problem Based Learning. Hal tersebut dapat dilihat dari 

skor rata-rata model pembelajaran inquiry adalah 40.4333 dan model 

pembelajaran Problem Based Learning adalah 35.7241. 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan 

membuktikan penerapan model pembelajaran probleasm based learning dan 

discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar. Namun muncul keraguan 

tentang kedua model pembelajaran tersebut. Model pembelajaran manakah 

yang lebih unggul untuk digunakan dalam pembelajaran matematika kelas VI 

di Sekolah Dasar. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan sebuah 

eksperimen pembelajaran matematika dengan menggunakan metode problem 

based learning dan discovery learning dengan judul “Efektivitas Model 

Problem Based Learning dan Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Luas Lingkaran Kelas VI SD Gugus Jenderal Sudirman 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Latar belakang masalah yang dijabarkan di atas kemudian dirumuskan 

permasalah penelitian ini:  

1. Bagaimanakah keefektifan penerapan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran kelas VI sekolah 

dasar? 

2. Bagaimanakah keefektifan penerapan model discovery learning terhadap 

hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran kelas VI sekolah dasar? 

3. Manakah yang lebih efektif penerapan model Problem Based Learning 

atau discovery learning terhadap hasil belajar siswa materi luas lingkaran 

kelas VI sekolah dasar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah untuk: 

1. Mengetahui keefektifan penerapan model Problem Based Learning 

terhadap hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran kelas VI sekolah 

dasar. 
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2. Mengetahui keefektifan penerapan model discovery learning terhadap 

hasil belajar siswa pada materi luas lingkaran kelas VI sekolah dasar. 

3. Menemukan yang lebih efektif penerapan model Problem Based Learning 

atau discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi luas 

lingkaran kelas VI sekolah dasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian ini diharapkan dalam menambah khasanah ilmu 

pendidikan khususnya secara teoritis tentang peningkatan motivasi belajar 

dan hasil belajar melalui metode pembelajaran problem based learning 

dan discovery learning, sekaligus penyempuranan kekurangan penelitian-

penelitian terdahulu dalam penelitian yang sekarang. 

2. Manfaat Prakris  

a. Bagi Siswa  

Model pembelajaran problem based learning dan discovery learning 

mendorong siswa agar bisa memecahkan masalah atau persoalan yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan mata 

pelajaran matematika. 

b. Bagi Guru  

Penggunaan model pembelajaran problem based learning dan discovery 

learning membantu guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

siswa di kelasnya terutama pada mata pelajaran IPA. 

c. Bagi sekolah  

Penerapan model pembelajaran problem based learning dan discovery 

learning membantu sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya untuk mata pelajaran IPA. 
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d. Manfaat bagi peneliti  

Peneliti dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk 

menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based 

learning dan discovery learning pada sekolah masing-masing. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini ruang lingkupnya sebagai berikut: 

1. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar siswa 

materi  luas lingkaran di kelas VI Sekolah Dasar Negeri. 

2. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan Discovery Learning. 

3. Sampel dalam penelitian ini adalah Kelas VI Sekolah Dasar Negeri SD 

Gugus Jenderal Sudirman Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini diperlukan untuk 

mengetahui dan memahami secara konsep beberapa variabel yang diteliti. 

1. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  

Model pembelajaran Problem Based Learning adalah suatu rangkaian 

rencana atau prosedur yang berorientasi pada masalah atau proses belajar yang 

di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar sehingga memungkinkan 

siswa untuk melatih kemampuan berpikir dan keterampilan pemecahan 

masalah. Sintaks model pembelajaran Problem Based Learning yaitu: 

Orientasi siswa pada masalah, Mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya, Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  

2. Model Pembelajaran discovery learning 

Model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran  

yang menuntut siswa menemukan sesuatu dan memecahkan masalah dalam 
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pembelajaran. Sintaks model pembelajaran discovery learning yaitu: 

Merumuskan masalah, Mengajukan hipotesa, Merancang percobaan, 

Melakukan percobaan, Mengumpulkan dan menganalisis data, Membuat 

kesimpulan.  Adapun indikator penelitian model pembelajaran inquiry adalah 

(a) Identifikasi dan klarifikasi persoalan, (b) membuat hipotesis (c) 

mengumpulkan data (d) menganalisis data, (e) menarik kesimpulan. 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan (afektif, kognitif, dan 

psikomotorik) yang dicapai siswa setelah mengikuti pengalaman belajar 

(KBM) sehingga membawa pengetahuan dan keterampilan dalam belajar. 

hasil belajar yang dimaksud pada penelitian ini adalah materi luas lingkaran 

meliputi luas lingkaran, cara mencari rumus luas lingkaran, asal rumus luas 

lingkaran, cara menghitung luas lingkaran, rumus luas lingkaran, contoh soal 

luas lingkaran, rumus luas setengah lingkaran, rumus mencari luas lingkaran, 

mencari rumus luas lingkaran, rumus mencari jari jari lingkaran, rumus 

diameter lingkaran, rumus jari jari lingkaran. 


