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ABSTRAK 

OOM KOMARIAH: “Pengaruh Penggunaan Buku Mathematical Discovery, 
Exploration, and Problem Solving (MDEP) terhadap Prestasi Belajar 
Matematika Siswa MTs Arifin Billah Karangsari Cirebon” 

Pembelajaran matematika dirasakan sangat sulit oleh mayoritas siswa di 
sekolah. Hal tersebut dimungkinkan bahan ajar yang digunakan tidak mampu 
mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Imbasnya pada proses pembelajaran 
siswa tidak aktif dan prestasi belajar dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM) yang ditentukan di sekolah. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut 
adalah dengan cara penggunaan bahan ajar buku Mathematical Discovery, 
Exploration, and Problem Solving (MDEP). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh 
positif penggunaan bahan ajar buku MDEP terhadap prestasi belajar matematika. 
Peneliti menggunakan bahan ajar buku Mastery Laerning sebagai bahan 
pembanding dalam penelitian. 

Buku MDEP merupakan suatu buku yang menerapkan pendekatan 
discovery, exploration, dan problem solving. Siswa secara aktif diajak untuk 
memahami dan menyelesaikan masalah dimulai dari dasar, kemudian penguasaan 
konsep, dilanjutkan oleh soal-soal problem solving dan berakhir pada soal-soal 
analisis. Buku MDEP diharapkan mampu mengatasi berbagai kesulitan siswa 
dalam memahami materi yang disampaikan guru sehingga siswa dapat 
meningkatkan prestasi belajar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan buku MDEP terhadap 
prestasi belajar dengan teknik pengumpulan data berupa tes. Subjek penelitian ini 
adalah  seluruh siswa kelas VIIA dan VIIB, masing-masing kelas berjumlah 35 
siswa. Kelas VIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIB sebagai kelas kontrol. 
Pemilihan kelas ini didasarkan pada keseragaman nilai yang didapat siswa pada 
ulangan harian. Setelah data diperoleh kemudian data dinalisis dengan pendekatan 
kuantitatif. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, 
dan analisis data menggunakan uji Mann Whitney. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kelas eksperimen diperoleh 
nilai rata-rata 75,29 dengan kategori baik dan simpangan baku 9,389. Sedangkan 
untuk nilai kelompok kontrol diperoleh rata-rata 62,57 dengan kategori baik dan 
simpangan baku 15,018. Dari segi kategori kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol sama-sama berkategori baik tetapi dari nilai berbeda, nilai eksperimen 
lebih besar daripada nilai kontrol. Uji hipotesis menggunakan uji Mann Whitney 
pada taraf signifikansi 0,05. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh positif penggunaan bahan ajar Mathematical 
Discovery, Exploration, and Problem Solving (MDEP) terhadap prestasi belajar 
matematika siswa kelas VII MTs Arifin Billah Karangsari Weru Cirebon pada 
pokok bahasan segitiga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi kehidupan manusia dimana 

pendidikan memberikan peran besar terhadap aspek kehidupan lainnya. Salah 

satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran minimal ada empat 

komponen yang tidak dapat berdiri sendiri dimana setiap komponen saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keempat komponen 

tersebut adalah tujuan proses pembelajaran, bahan atau materi pembelajaran, 

metode dan alat yang digunakan, dan penilaian dalam proses pengajaran 

(Nana Sujana, 2002:30). 

Penggunaan bahan ajar yang tepat dalam pengajaran merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan karena keberhasilan pengajaran salah 



satunya sangat bergantung pada sesuai atau tidaknya penggunaan bahan ajar 

terhadap suatu pelajaran sehingga tujuan pengajaran tercapai dengan baik. 

Banyaknya bahan ajar membuat para guru harus cermat dalam memilih bahan 

ajar yang tepat. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan bahan ajar (Nana Sujana, 2002) yaitu ketersediaan bahan sesuai 

tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah 

belajar. 

Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum, 

artinya bahan ajar yang akan dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. 

Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi 

sebagai bahan ajar pokok ataupun pelengkap (suplementer). Bahan ajar pokok 

adalah bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Sedangkan bahan ajar 

suplementer adalah bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, 

menambah ataupun memperdalam isi kurikulum. 

Saat ini bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum cukup melimpah. 

Bagi siswa, seringkali bahan ajar yang terlalu banyak membuat mereka 

kebingungan. Oleh karena itu perlu memilih bahan ajar yang tepat untuk 

menjadi pedoman bagi siswa. 

Pertimbangan lain adalah karakteristik sasaran. Bahan ajar yang 

tersedia di pasaran seringkali belum sesuai dengan karakter siswa. Oleh 

karena itu, para pendidik harus jeli dalam memilih bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa. Pertimbangan yang terakhir adalah bahan ajar 

harus dapat menjawab atau memecahkan masalah ataupun kesulitan dalam 



belajar. Terdapat sejumlah materi pembelajaran yang seringkali siswa sulit 

untuk memahaminya ataupun guru sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan 

tersebut dapat saja terjadi karena materi tersebut abstrak, rumit, asing, dan 

sebagainya. Untuk mengatasi kesulitan ini maka perlu dikembangkan bahan 

ajar yang tepat. 

Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat abstrak, 

maka bahan ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu 

yang abstrak tersebut, misalnya dengan penggunaan gambar, foto, bagan, 

skema, dan lain-lain. Demikian pula materi yang rumit, harus dapat dijelaskan 

dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat berfikir siswa, sehingga 

menjadi lebih mudah dipahami. Dengan demikian diharapkan bahan ajar yang 

dipilih dapat menjawab, memecahkan masalah dan mengatasi kesulitan 

belajar. 

Bahan ajar merupakan faktor eksternal siswa yang mampu 

memperkuat motivasi internal untuk belajar. Salah satu kegiatan 

pembelajaran yang mampu mempengaruhi aktivitas pembelajaran adalah 

dengan penggunaan bahan ajar yang dapat membuat siswa lebih termotivasi 

untuk belajar namun bahan ajar tersebut tetap relevan dengan kurikulum yang 

berlaku. Bahan ajar yang didesain secara lengkap, dalam arti ada unsur media 

dan sumber belajar yang memadai akan mempengaruhi suasana pembelajaran 

sehingga proses belajar yang terjadi pada diri siswa menjadi lebih optimal. 

Dengan bahan ajar yang didesain secara bagus dan dilengkapi isi dan ilustrasi 



yang menarik akan menstimulasi siswa untuk memanfaatkan bahan ajar 

sebagai bahan belajar atau sebagai sumber belajar. 

Bahan ajar yang baik dan lengkap seharusnya dilengkapi ilustrasi dan 

tugas atau latihan serta aktivitas lain yang dapat memperkuat pemahaman 

siswa terhadap materi dan kompetensi yang dipelajari. Jadi ilustrasi, tugas/ 

latihan, aktivitas lain dan evaluasi yang dimasukkan sebagai kelengkapan 

aktivitas belajar siswa bisa berfungsi sebagai materi penguat. 

Bahan ajar cetak bersifat lengkap artinya memuat hal-hal yang sangat 

diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan 

pembelajaran/ kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang 

mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur 

pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan/ tugas-

tugas, soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban dan tindak lanjut yang harus 

dikerjakan oleh siswa. Bahan ajar cetak juga memiliki karakteristik mampu 

membelajarkan peserta didik, artinya dalam bahan pembelajaran cetak harus 

mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya bahkan 

membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. 

Penelitian mengenai bahan ajar matematika di sekolah telah dilakukan oleh 

Suryanto (1996) yang menegaskan bahwa banyak buku ajar yang beredar di 

pasaran dengan label sesuai dengan kurikulum 1994 namun tidak seluruh 

buku ajar tersebut isinya sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan siswa dalam belajar matematika. 



Prestasi belajar Matematika siswa kelas VII di MTs Arifin Billah 

sudah cukup baik. Hanya saja banyak sebagian nilai siswa yang masih belum 

memenuhi KKM. Bahan ajar yang digunakan di MTs Arifin Billah adalah 

buku ajar Mastery Learning. Buku ini menyajikan materi sesuai dengan KBK 

2004, disertai contoh penyelesaian soal dan diselingi oleh matematika ria. 

Matematika ria yang bertujuan untuk membuat siswa agar lebih 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran, tetapi banyak 

sebagian siswa yang hanya tertarik pada matematika ria saja tanpa 

mempelajari lebih jauh tentang materi pokok. Hal ini menyebabkan banyak 

siswa kurang fokus terhadap materi pokok sehingga pada saat menghadapi 

tes, nilai yang didapat siswa masih belum memenuhi KKM. 

Dari uraian di atas, muncul keinginan penulis untuk meneliti satu 

buku ajar yang dianggap sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan dianggap 

dapat memotivasi siswa. Buku tersebut adalah Buku Mathematichal 

Discovery, Exploration, and Problem Solving untuk SMP Kelas VII Semester 

2 karangan Wono Setya Budhi penerbit Erlangga. Buku ini memuat materi 

yang sesuai dengan kurikulum KTSP 2006, disertai dengan contoh 

peyelesaian soal. Buku ini juga menampilkan berbagai soal problem solving 

yang bervariasi yang hampir semuanya akrab dengan kehidupan sehari-hari. 

Namun sayangnya buku ini belum pernah digunakan di MTs Arifin Billah.  

Menurut para pengajar matematika di MTs Arifin Billah, siswa SMP 

masih berpikir kongkrit sehingga soal yang akrab dengan kehidupan sehari-

hari lebih mengena pada pola pikiran siswa. Hal tersebut sesuai dengan 



tingkat perkembangan kemampuan kognitif siswa. Alangkah baiknya 

seandainya buku ajar yang digunakan adalah buku ajar yang mengena pada 

pola pikiran siswa sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi 

pembelajaran. 

Buku MDEP lebih banyak menampilkan soal problem solving dan 

berbagai kegiatan yang menunjang siswa untuk memahami materi sedangkan 

buku Mastery Learning hanya menampilkan soal yang biasa dan diselingi 

matematika ria agar siswa tidak merasa bosan dan jenuh terhadap 

pembelajaran matematika. Hal ini memicu pertanyaan, buku yang bagaimana 

yang dapat membantu siswa agar mampu menguasai materi pembelajaran 

tanpa menimbulkan frustasi saat mengerjakan latihan soal di sekolah atau 

pada saat mengerjakan PR di rumah. Tentunya hal ini diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Penggunaan Buku Mathematical Discovery, Exploration, and 

Problem Solving terhadap prestasi belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan sejumlah pertanyaan yang 

mengakomodasi permasalahan dalam penelitian yang akan dicari jawabannya 

melalui kegiatan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang 

dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 



1. Apakah buku Mathematical Discovery, Exploration, and Problem Solving 

sesuai dengan siswa MTs Arifin Billah? 

2. Apakah buku Mastery Learning sesuai dengan siswa MTs Arifin Billah? 

3. Bagaimana prestasi belajar siswa yang menggunakan buku Mathematical 

Discovery, Exploration, and Problem Solving? 

4. Bagaimana prestasi belajar siswa yang tidak menggunakan buku 

Mathematical Discovery, Exploration, and Problem Solving? 

5. Manakah yang memberikan pengaruh yang lebih baik antara siswa yang 

menggunakan buku Mathematical Discovery, Exploration, and Problem 

Solving dan siswa yang tidak menggunakan buku Mathematical 

Discovery, Exploration, and Problem Solving? 

6. Apakah kesulitan belajar yang dihadapi siswa MTs Arifin Billah dapat 

teratasi dengan buku Mathematical Discovery, and Problem Solving? 

7. Apakah kesulitan belajar yang dihadapi siswa MTs Arifin Billah dapat 

teratasi dengan buku Mastery Learning? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas dari maksud 

penelitian, maka peneliti membatasi masalah pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Penggunaan bahan ajar yang dimaksud adalah penggunaan bahan ajar 

cetak berupa buku. 

2. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui effect penggunaan bahan 

ajar buku Mathematical Discovery, Exploration, and Problem Solving 



yang dilakukan pada siswa kelas VII MTs Arifin Billah pada pokok 

bahasan segitiga. 

3. Prestasi belajar yang diukur dalam penelitian ini berupa aspek kognitif 

siswa. Indikator untuk mengukur prestasi belajar siswa yaitu hasil posttest. 

 

 

 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Bagaimana prestasi belajar siswa yang menggunakan buku Mathematical 

Discovery, Exploration, and Problem Solving? 

2. Bagaimana prestasi belajar siswa yang menggunakan buku Mastery 

Learning? 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang 

menggunakan buku Mathematical Discovery, Exploration, and Problem 

Solving dan siswa yang menggunakan buku Mastery Learning? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam 

kegiatan penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada pertanyaan penelitian 

yang terlebih dahulu dilakukan pembatasan terhadap permasalahan yang akan 



diteliti. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat ditetapkan 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar siswa yang menggunakan 

buku Mathematical Discovery, Exploration, and Problem Solving. 

2. Untuk mengetahui bagaimana prestasi belajar siswa yang menggunakan 

buku Mastery Learning. 

3. Untuk mengetahui adakah perbedaan antara siswa yang menggunakan 

buku MDEP dan siswa yang menggunakan buku Mastery Learning. 

F. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa menjadi senang dan tertarik terhadap matematika karena siswa 

dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. 

b. Siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi sub pokok 

bahasan segitiga akan lebih cepat paham. 

2. Bagi guru 

a. Guru dapat memilih bahan ajar yang efektif pada pembelajaran 

matematika. 

b. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam 

memberikan bahan ajar yang terbaik bagi siswa. 

3. Bagi peneliti 

a. Dapat mempelajari lebih dalam bahan ajar cetak buku Mathematical 

Discovery, Exploration, and Problem Solving dan siswa yang tidak 



menggunakan buku Mathematical Discovery, Exploration, and 

Problem Solving serta mendapat pengalaman dalam melakukan 

penenlitian. 

b. Mengembangkan bahan ajar yang jarang digunakan oleh pendidik pada 

umumnya. 
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