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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan 

dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), bahkan di tingkat 

Taman Kanak-Kanak (TK) sudah mulai dikenalkan hal-hal yang berhubungan 

dengan matematika. Matematika ini diberikan kepada semua siswa untuk 

membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis 

dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Dengan adanya proses kerjasama 

antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi baik yang bersumber 

dalam siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki, 

termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada diluar diri siswa seperti 

lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu. Pada pembelajaran matematika ini lebih menekankan pada 

bagaimana cara agar tujuan dari belajar matematika dapat tercapai.      

Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi 

pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Menurut Bloom (dalam 

Sanjaya, 2010: 125) tujuan yang harus dicapai dapat digolongkan kedalam tiga 

klasifikasi atau tiga domain yaitu domain kognitif, domain afektif dan domain 

psikomotorik. Domain kognitif berhubungan dengan kemampuan intelektual atau 

kemampuan berpikir, dengan enam tingkatan yaitu pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Pada domain afektif berkenaan dengan 

sikap, nilai-nilai dan apresiasi yang memiliki lima tingkatan yaitu penerimaan, 

respon, menghargai, mengorganisasi, dan memberi karakter terhadap suatu nilai. 

Sedangkan domain psikomotorik berhubungan dengan kemampuan keterampilan 

atau skill seseorang yang memiliki lima tingkatan yaitu keterampilan meniru, 

menggunakan, ketepatan, merangkaikan dan keterampilan naturalisasi.  

Dalam pembelajaran matematika, tercapainya tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan sebelumnya menunjukkan sejauhmana tingkat efektivitas suatu proses 

pembelajaran. Menurut Steers (dalam Muslikah, 2013) efektivitas tidak hanya 



 

 
 

2

berorientasi pada tujuan saja, melainkan berorientasi juga pada proses dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran ini perlu diperhatikan apakah 

sudah sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, karena walaupun 

tujuan pembelajaran tercapai bukan berarti pembelajaran bisa dikatakan efektif. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, baik faktor luar 

maupun faktor dalam. Menurut Nasution (dalam Djamarah, 2008) faktor-faktor 

yang mempengaruhi  proses pembelajaran dan hasil belajar yaitu faktor luar dan 

faktor dalam. Faktor luar yang terdiri dari faktor lingkungan (lingkungan alami 

dan sosial budaya) dan faktor instrumental (kurikulum, program, sarana dan 

fasilitas serta guru) sedangkan faktor dalam yang terdiri dari faktor fisiologis 

(kondisi fisiologis dan kondisi panca indra) dan faktor psikologis (minat, 

kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif).  

Dari hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII E di SMP Negeri 1 

Leces, bahwa terdapat permasalahan yang mempengaruhi proses pembelajaran di 

dalam kelas, yaitu aktivitas belajar siswa yang masih rendah. Siswa masih 

cenderung pasif, karena lebih banyak tergantung pada apa yang diperintahkan 

oleh guru. Selain itu metode pembelajaran yang diterapkan juga berpengaruh 

terhadap aktivitas siswa ketika proses pembelajaran berlangsung, metode 

pembelajaran yang diterapkan ini bersifat satu arah sehingga siswa kurang aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Di kelas, guru menerangkan suatu konsep, lalu 

siswa diberi contoh soal dan latihan, kemudian siswa biasanya menjawab soal 

sesuai urutan jalan penyelesaian soal yang telah dijelaskan oleh guru. Penerapan 

metode ini menyebabkan kurangnya minat dan keaktifan belajar siswa, terbukti 

pada saat guru memberikan tugas, siswa tidak segera mengerjakan, karena akan 

mengerjakannya jika guru melihat langsung hasil pekerjaannya. Kurang aktifnya 

siswa dalam proses pembelajaran mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep 

matematika sehingga mempengaruhi hasil belajar matematika itu sendiri. 

Rendahnya hasil belajar matematika dilihat dari hasil belajarnya yang belum 

mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu lebih dari sama dengan 75. Dari 32 

siswa di kelas VIII E hanya 55% yang mencapai KKM, ini menunjukkan hasil 

belajar yang belum maksimal, karena masih ada 45% yang tidak mencapai 
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Kriteria Ketuntasan Minimal. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Leces, siswa kurang aktif untuk 

belajar dan memahami materi matematika dengan baik sehingga hasil belajar 

matematika cenderung rendah.   

Untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya aktivitas belajar dan 

pemahaman konsep siswa sehingga hasil belajar yang masih rendah, maka 

diperlukan suatu metode pembelajaran yang lebih efektif dan lebih menekankan 

pada keaktifan belajar siswa pada kegiatan pembelajaran dan juga bisa membantu 

siswa dalam domain kognitif dan mengarahkan domain psikis serta sosial siswa. 

Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah melalui penerapan metode 

pembelajaran kooperatif.   

Penerapan metode pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran 

dengan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-

beda dengan tujuan untuk bekerjasama mencapai tujuan belajar. Terdapat 

beberapa macam metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam proses 

belajar mengajar. Suprijono (dalam Warmiati, 2012) membagi metode 

pembelajaran kooperatif dengan beberapa macam yaitu metode ceramah, metode 

Number Heads Together (NHT), metode Team Game Tournament (TGT), metode  

Penemuan Terbimbing, dll. Dari beberapa macam metode pembelajaran 

kooperatif tersebut, guru harus bisa menggunakan metode-metode pembelajaran 

yang tepat, karena penggunaan metode yang tepat oleh guru akan mempermudah 

proses belajar mengajar di dalam kelas, baik untuk memotivasi siswa agar belajar 

matematika dan meningkatkan aktivitas belajar siswa.   

Sebuah metode pembelajaran yang menyenangkan dan tepat dengan kondisi 

siswa, dapat mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran dua arah. 

Siswa lebih semangat dalam belajar karena pembelajarannya tidak monoton, dan 

melibatkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran yaitu metode Penemuan 

Terbimbing. Pembelajaran matematika dengan metode Penemuan Terbimbing 

menempatkan guru sebagai fasilitator dan siswa diberikan kesempatan berpikir 

sendiri, menganalisis, dan menemukan prinsip atau aturan pada materi 

matematika. Prinsip pada metode Penemuan Terbimbing ini berarti bahwa siswa 
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diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep matematika dalam 

menyelesaikan berbagai soal kontekstual. Soal kontekstual mengarahkan siswa 

membentuk konsep, menyusun model, menerapkan konsep yang telah diketahui 

dan menyelesaikan sesuai prosedur yang berlaku.  

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Krismanto (2003) bahwa metode 

Penemuan Terbimbing adalah suatu pembelajaran tempat guru berperan 

menyatakan persoalan, kemudian membimbing siswa untuk menemukan 

penyelesaian persoalan itu dengan perintah-perintah atau lembar kerja siswa dan 

siswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya. Siswa 

mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga 

baik proses pelaksanaan belajar mengajar maupun tujuan yang ingin dicapai 

terlaksana dengan optimal. Dalam metode ini menitikberatkan pada peranan siswa 

dalam memecahkan masalah yang diberikan melalui diskusi kelompok, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, yang nantinya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa. 

Penerapan metode Penemuan Terbimbing pada pembelajaran matematika akan 

lebih berkesan dan menarik sehingga akan membangkitkan minat siswa dalam 

belajar. Di sisi lain suasana belajar akan lebih hidup, komunikasi antara guru dan 

siswa dapat terjalin dengan baik pada akhirnya dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam proses belajar matematika.    

Penerapan metode Penemuan Terbimbing pada pembelajaran matematika 

diharapkan dapat membantu siswa belajar matematika sehingga permasalahan-

permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran matematika maka 

perlu diukur dengan prinsip efektifitas pembelajaran. Untuk mengetahui 

efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Penemuan 

Terbimbing diperlukan suatu indikator. Karena efektivitas erat kaitannya dengan 

tujuan pembelajaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

juga harus disesuaikan dengan domain-domain dalam tujuan pembelajaran yang 

meliputi domain kognitif (hasil belajar), afektif (respon siswa) dan psikomotorik 

(aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran).   
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1.2 Rumusan Masalah  

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus menentukan rumusan 

masalah yang akan diteliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah. Apa 

saja yang akan diteliti harus dirumuskan terlebih dahulu sesuai dengan latar 

belakang masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

peneliti juga menetapkan rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut adalah 

bagaimana efektivitas pembelajaran matematika ditinjau dari pelaksanaan 

pembelajaran (aktivitas guru dan siswa), respon siswa dan hasil belajar setelah 

mengikuti pembelajaran dengan metode Penemuan Terbimbing di SMP Negeri 1 

Leces?   

1.3   Batasan Masalah 

 Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan keefektifan penelitian 

maka peneliti membatasi masalah agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. 

Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas 

pembelajaran matematika yang ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran (aktivitas 

guru dan siswa), respon siswa dan hasil belajar setelah mengikuti pembelajaran 

dengan metode Penemuan Terbimbing. Selain itu metode Penemuan Terbimbing 

ini diterapkan pada materi SMP kelas VIII E yaitu materi Lingkaran dengan 

Kompetensi Dasar 4.2 Menghitung Keliling dan Luas Lingkaran.    

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan deskripsi tentang hal-hal apa saja yang ingin 

dicapai setelah melakukan penelitian. Tujuan merupakan unsur penting dalam 

setiap kegiatan, karena dengan tujuan maka kegiatan akan menjadi lebih terarah. 

Berdasarkan metode pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran 

matematika, maka dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan yaitu 

mendeskripsikan efektivitas pembelajaran matematika ditinjau dari pelaksanaan 

pembelajaran (aktivitas guru dan siswa), respon siswa dan hasil belajar setelah 

mengikuti pembelajaran dengan metode Penemuan Terbimbing.   

1.5  Manfaat Penelitian  

Penerapan metode Penemuan Terbimbing diharapkan dapat memperbaiki 

kualitas pembelajaran yang ada disekolah. Penerapan metode ini tentu mempunyai 
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pengaruh terhadap proses belajar maupun hasil belajar. Oleh karena itu penelitian 

dengan menggunakan metode Penemuan Terbimbing ini diharapkan akan 

memberikan manfaat baik secara teoritis  maupun secara praktis. Secara teoritis 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai penerapan dan 

efektivitas pembelajaran dengan menggunakan metode Penemuan Terbimbing 

pada pembelajaran matematika. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi guru matematika sebagai alternatif dalam memilih metode 

pembelajaran SMP dikelas VIII. 

1.6  Definisi Operasional 

  Batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan batasan dalam 

penelitian yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi 

(pemahaman) mengenai penelitian yang dibahas dalam laporan ini.   

a. Efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Efektivitas pembelajaran 

matematika SMP adalah suatu proses pembelajaran matematika SMP yang 

berdaya guna untuk mencapai tujuan pembelajarannya, melalui perencanaan 

yang terstruktur dengan baik. Dalam penelitian kali ini akan diteliti 

efektivitas pembelajaran matematika SMP yang ditinjau dari domain kognitif 

(hasil belajar), afektif (respon siswa) dan psikomotorik (aktivitas guru dan 

siswa dalam kegiatan pembelajaran).    

b. Metode pembelajaran Penemuan Terbimbing merupakan suatu pembelajaran 

tempat guru berperan menyatakan persoalan, kemudian membimbing siswa 

untuk menemukan penyelesaian persoalan itu dengan perintah-perintah atau 

lembar kerja siswa dan siswa mengikuti petunjuk dan menemukan sendiri 

penyelesaiannya (Krismanto, 2003). 

c. Tes merupakan himpunan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, harus 

ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. 

d. Aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan 

atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik merupakan 

suatu aktivitas. Aktivitas dalam penelitian ini adalah aktivitas guru dan siswa 



 

 
 

7

selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode 

Penemuan Terbimbing.  

e. Respon adalah suatu tingkah laku atau sikap sebelum pemahaman yang 

mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta 

pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Respon pembelajaran matematika 

SMP dalam penelitian ini adalah suatu reaksi atau jawaban yang berupa sikap 

terhadap metode pembelajaran Penemuan Terbimbing pada pembelajaran 

matematika SMP yang akan dianalisis menggunakan angket dengan melihat 

dari segi afektifnya. 

f. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran, berdasarkan kriteria tertentu dalam 

pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Hasil belajar ini akan 

diteliti adalah hasil belajar dengan menggunakan metode pembelajaran 

Penemuan Terbimbing.  

g. Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat 

kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 

 

 

 

 

  


