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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan semakin pesat. Hal ini menuntut para pendidik 

agar mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

yang memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 

pendidikan matematika. Pendidikan matematika harus mampu menghasilkan 

manusia bermutu, yang mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain di 

dunia.  

 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar sampai menengah. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

(dalam UU Nomor 20 Tahun 2003) yaitu  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Oleh sebab itu, mengintegrasikan tujuan pendidikan nasional pada pendidikan 

matematika harus dilakukan. 
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Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran matematika 

lingkup pendidikan dasar dan menengah menyebutkan bahwa mata pelajaran 

matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang metode matematika, menyelesaikan metode dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Sejalan dengan uraian diatas Kilpatrick dan Findell (2001) menyatakan bahwa 

tujuan pembelajaran matematika adalah membentuk pola pikir siswa yang dapat 

di ukur dari kemampuan kecakapan yang dimilikinya, yang disebut dengan 

Mathematical Proficiency atau kecak 

apan matematika. Berdasarkan hasil penelitian mereka, diperoleh kesimpulan 

bahwa terdapat lima jenis kompetensi matematika yang perlu dikembangkan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah, yaitu : 

1. Conceptual understanding : comprehension of mathematical concepts, 

operation, and relations 

2. Procedural fluency : skill in carrying out procedures flexibly, accurately, 

efficiently, and appropriately 

3. Strategic competence : ability to formulate, represent, and solve 

mathematical problems 

4. Adaptive reasoning : capacity for logical thougt, reflection, explanation, 

and justification 

5. Productive disposition : habitual inclination to see mathematics as 

sensible, useful, and worthwhile, coupled with a belief in diligence and 

one’s own efficacy. 
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Kedua pendapat di atas  menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep 

adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran 

matematika. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam mata pelajaran matematika di Indonesia belum sesuai dengan 

harapan. 

 

Hasil survei The Trends In International Mathematics And Science Study 

(TIMSS). Hasil survey TIMMSS  pada tahun 2003 menunjukkan prestasi 

matematika siswa Indonesia berada di pringkat 34 dari 45 negara dengan rerata 

411. Pada tahun 2007 prestasi matematika siswa Indonesia berada di pringkat 36 

dari 49 negara. Pada tahun 2011 Indonesia kemudian menduduki pringkat 38 dari 

45 negara dengan skor 386.  Berikut adalah contoh soal TIMSS 2011  

1. Berapa besar derajat jarum panjang (jarum untuk menit) pada jam 6.20 a.m  

menuju 8.00 a.m pada hari yang sama? 

2. Terdapat 10 kelerang di dalam tas : 5 berwarna merah, dan 5 berwarna 

biru. Sue mengambil sebuah kelereng dari tas secara acak. Kelereng yang 

ia ambil berwarna merah. Kemudian ia mengembalikan kelereng tersebut 

dalam tas. Berapa peluang kelereng berikutnya yang ia ambil secara acak 

berwarna merah?  

(dalam  Rafianti, 2013) 

Survei dari TIMSS menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep masih 

rendah. Peringkat ini memang tidak dapat dijadikan alat ukur mutlak bagi 

keberhasilan pembelajaran di Indonesia. Keberadaan posisi yang kurang 

memuaskan tersebut bisa dijadikan sebagi evaluasi untuk memotivasi guru dan 
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semua pihak dalam dunia pendidikan seingga siswa dapat lebih meningkatkan 

prestasi belajar dalam matematika. 

 

Selain hasil penelitian tentang rendahnya kemampuan pemahaman konsep, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru di SKM YPT 

Pringsewu mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa keampuan pemahaman konsep masih rendah 

yaitu 50%, akibatnya nilai matematikanya dibawah KKM. 

  

Proses pembelajaran di sekolah SMK YPT Pringsewu sebagian besar masih 

menggunakan pembelajaran konvensional.  Siswa hanya terpaku rumus dan contoh 

yang diberikan oleh guru, sehingga jika diberikan soal yang berbeda dengan contoh 

maka banyak siswa yang tidak bisa menjawab.  Hal ini yang menyebabkan siswa 

merasa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dipahami. 

 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu pembelajaran yang tidak hanya 

sekedar pemberian informasi yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, tidak 

hanya sekedar hafalan-hafalan yang mudah dilupakan oleh siswa. Masih 

dibutuhkan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep matematiS. Proses yang melibatkan siswa secara aktiv untuk 

mengeksplorasikan ide-idenya dan memfasilitasi  kebutuhan belajarnya.  

 

Pemahaman konsep siswa dapat diusahakan menjadi baik dengan cara memilih 

metode pembelajaran yang tepat. Mencari metode pembelajaran yang membuat  

siswa aktif dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga ia memperoleh 

pengalaman untuk memahami konsep. Subroto (2006: 149) mengemukakan 
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bahwa semakin tepat metode yang digunakan, maka diharapkan semakin efektif 

pula pencapaian tujuan yang diinginkan. Penggunaan metode penemuan bisa 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan pemahaman konsep.  

 

Metode penemuan terbimbing merupakan salah satu langkah untuk mendorong 

siswa menemukan prinsip umum, mencari, dan memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru. Guru sebagai fasilitator, bertindak sebagai penunjuk jalan 

yang membantu siswa dalam memahami konsep. Penemuan terbimbing 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum KTSP. 

Metode terbimbing diharapkan bisa membantu siswa dalam memahami materi 

pelajaran metematika.  

 

Menurut Hamalik (2002: 134), metode penemuan terbimbing adalah suatu 

prosedur mengajar yang menitikberatkan studi individual, manipulasi objek-

objek, dan eksperimentasi oleh siswa sebelum membuat generalisasi sampai siswa 

menyadari suatu konsep. Siswa melakukan discovery (penemuan), sedangkan 

guru membimbing mereka ke arah yang tepat atau benar. Bimbingan dimaksudkan 

agar penemuan yang dilakukan siswa terarah, memberi petunjuk siswa yang 

mengalami kesulitan untuk menemukan suatu konsep, dan waktu pembelajaran 

lebih efisien. Bimbingan diberikan melalui serangkaian pertanyaan atau LKS, 

bimbingan yang diberikan guru tergantung pada kemampuan siswa  dan materi 

yang sedang dipelajari. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul 

“Efektivitas Pembelajaran dengan Metode Penemuan Terbimbing ditinjau dari 

Pemahaman Konsep Matematis Siswa”. 
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B. Rumusan Masalah 

 

“Apakah pembelajaran metode penemuan terbimbing efektif ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa?” 

 

C. Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam 

pendidikan matematika berkaitan dengan pembelajaran kooperatif tipe penemuan 

terbimbing dan pembelajaran konvensional serta hubungannya dengan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi guru dan calon guru, untuk menambah  wawasan dalam pembelajaran 

matematika sebagai metode alternatif yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran penemuan terbimbing dan keterkaitannya dalam pemahaman 

konsep matematis siswa. 
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b. Bagi sekolah yang bersangkutan, untuk menambah sumbangan pemikiran 

bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya. 

c. Bagi peneliti lainnya, melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan masukan dan bahan kajian bagi peneliti di masa yang akan datang. 

 

E. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini: 

1. Metode penemuan terbimbing adalah suatu metode pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan pengetahuan baru 

berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan bimbingan guru. 

2. Metode  konvensional adalah  suatu metode pembelajaran yang terfokus pada 

guru.  Guru menyampaikan materi pelajaran secara langsung dengan metode 

ceramah, guru memberi contoh, guru melakukan tanya jawab dengan siswa, 

dan guru memberi latihan. 

3. Model pembelajaran penemuan terbimbing dikatakan efektif apabila 

pemahaman konsep matematis siswa dengan pembelajaran penemuan 

terbimbing lebih tinggi dari pemahaman konsep matematis siswa dengan 

pembelajaran konvensional.    

4. Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan siswa dalam 

memahami materi pelajaran yang dapat dilihat dari hasil belajar siswa setelah 

diadakan tes.  Indikator pemahaman konsep berdasarkan Peraturan Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/ PP/2004 yaitu : 

a. Menyatakan ulang suatu konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. 
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c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. 

e. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 

f. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


