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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus menerus 

tak putus dari generasi ke generasi di manapun di dunia ini. Sasaran pendidikan 

ialah manusia atau peserta didik. Pendidikan bermaksud untuk membantu peserta 

didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di peserta didik. 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara” (Sisdiknas, 

2007 : 3).  

Di dalam dunia pendidikan, ada yang dikenal dengan istilah 

pembelajaran. Menurut Tim Pengembang MKDP kurikulum dan pembelajaran 

(2013:128), pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru 

atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Adapun menurut Hamalik 

(2013: 36)  makna belajar sendiri ialah suatu proses dimana belajar bukan hanya 

mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Dengan 

demikian, proses belajar tidak hanya menghapal konsep-konsep, tetapi suatu 

kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman 

yang utuh sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak 

mudah dilupakan. Oleh sebab itu, agar terjadi pembelajaran yang bermakna, maka 
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guru harus berusaha menggali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa dan 

menghubungkan konsep-konsep yang dipahami siswa dengan pengetahuan baru 

yang akan diajarkan. 

Belajar konsep adalah belajar dengan pemahaman. Dalam kamus besar 

bahasa indonesia pemahaman  berasal  dari  kata  dasar  paham,  yang  berarti  

mengerti  benar. Seseorang  dapat  dikatakan  paham  terhadap  suatu  hal  apabila  

orang  tersebut mengerti  benar  dan  mampu  menjelaskan  suatu  hal  yang  

dipahaminya. Sehingga pemahaman konsep dapat diartikan mengerti benar 

dengan konsep yang dipelajarinya. Selain itu Mulyasa (2005 : 78), menyatakan 

bahwa pemahaman adalah kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh 

individu.  

Kata konsep sendiri banyak didefinisikan oleh para ahli, di antaranya 

(Riyanto, 2010: 58), mendefinisikan konsep sebagai pengalaman mental, abtraksi 

dari pengalaman di dunia, ide, dan stimulus. Dengan belajar konsep manusia akan 

dapat dengan mudah menamai objek atau sesuatu dengan baik. Sehingga konsep 

dapat diartikan suatu abtraksi dari pengalaman mental seseorang yang akhirnya 

orang tersebut dapat dengan mudah menamai dan memahami sesuatu dengan 

baik. Konsep ini berkaitan erat dengan pemahaman, sebab orang dikatakan 

mengetahui suatu konsep apabila ia telah paham dengan sesuatu tersebut. 

Berdasarkan pemahaman konsep di atas maka dapat di didefinisikan 

kemampuan pemahaman  konsep adalah  kemampuan  siswa  dalam  

menerjemahkan,  menafsirkan,  dan menyimpulkan  suatu  konsep  matematika  

berdasarkan  pembentukan pengetahuannya  sendiri dan bukan  sekedar  

menghafal.  Kemampuan siswa yang berupa penguasaan pada sejumlah mata 



3 
 

 
 

pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau mengingat konsep yang 

dipelajari, tetapi dapat mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah 

dimengerti. Selain  itu,  siswa  dapat menemukan  dan  menjelaskan  kaitan  suatu  

konsep  dengan  konsep  lainnya.  

Dilihat dari mata pelajaran yang ada di setiap tingkatan pendidikan, baik 

tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, ataupun Perguruan Tinggi, matematika 

menjadi pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh peserta didik.  Berikut ini 

beberapa alasan perlunya belajar matematika menurut Cornelius (dalam Amilda, 

2012: 100) di karenakan matematika merupakan (1) sarana berfikir yang jelas dan 

logis, (2) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (3) 

sarana untuk memecahkan masalah sehari-hari, (4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan 

budaya. Oleh sebab itulah pada dasarnya, pembelajaran matematika bertujuan 

untuk membekali seseorang dengan pengetahuan dan pengalaman serta untuk 

menghadapi berbagai masalah tertentu yang terkadang mengenai hal-hal yang 

sukar dan pemecahannya tidak dapat diperoleh dengan segera. 

Menurut Russel (dalam Uno, 2008:129) sebagaimana dikutip Carpenter 

matematika diasimilasikan sebagai suatu studi yang dimulai dari pengkajian 

bagian-bagian yang sangat dikenal menuju arah yang tidak dikenal. Dalam 

pembelajaran matematika memerlukan tahapan-tahapan, yakni bentuk belajar 

yang terstruktur dan terencana berdasarkan pada pengetahuan dan latihan 

sebelumnya, yang menjadi dasar untuk mempelajari materi selanjutnya. Misalnya 

untuk memahami materi garis dan sudut, siswa terlebih dahulu memahami konsep 
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yang berkaitan dengan garis dan sudut. Seperti: benda-benda yang berkaitan 

dengan garis dan sudut. 

Materi garis dan sudut merupakan salah satu materi yang diajarkan di 

kelas VII semester I dijenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs). Pada 

materi ini siswa mengalami kesulitan dalam memahami sudut dan jenis-jenis 

sudut sesuai dengan besar sudut yang ditentukan dan kesuliatan memahami 

bagian-bagian yang terkait dengan garis dan sudut. Seperti: garis-garis yang 

sejajar, berpotongan dan berimpit dan kondisi pada saat melukis sudut baik sudut    ,    , dan besar sudut yang lain. Selain itu suasana saat proses belajar 

mengajar yang cenderung pasif karena kegiatan pembelajaran lebih banyak 

berpusat pada guru. Adanya kendala tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu pemilihan 

suatu metode dan strategi pembelajaran matematika mutlak diperlukan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah seorang guru 

matematika yang mengajar di SMP Nahdlatul Ulama Palembang melalui 

wawancara, guru tersebut mengatakan bahwa sebagian besar siswa kelas VII 

masih mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini dapat dilihat dari 

ulangan harian yang diperoleh siswa (data dokumentasi). Guru mengeluhkan 

rendahnya hasil belajar yang dialami siswa dalam proses mengajarnya disebabkan 

oleh kurangnya rasa ingin tahu dari siswa dan kurangnya pemahaman konsep 

siswa pada materi tertentu. Seperti siswa mengalami kesulitan untuk memahami 

materi tentang garis dan sudut, terutama dalam memahami kedudukan dua garis 

yang berimpit dan melukis sebuah sudut. Padahal guru telah berusaha untuk 
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mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memvariasikan metode pembelajaran 

konvensional seperti: metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas atau latihan. 

Akan tetapi banyak siswa yang masih kesulitan untuk memahami materi tertentu 

yang diberikan oleh guru [Widiyawati, Hasil Wawancara, 30 oktober 2014]. 

Dalam permasalahan di atas, salah satu kendala dalam proses belajar 

mengajar yaitu kesulitan siswa dalam memahami konsep materi yang diberikan 

guru dan metode yang digunakan saat belajar. Menurut Suryasubroto (2009:140) 

metode adalah cara, yang dalam fungsinya untuk mencapai tujuan. Karena metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan suatu 

materi kepada siswa di kelasnya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran 

tersebut, maka pemilihan metode pembelajaran perlu didasarkan pada kesesuaian 

dengan tugas dan tujuan pembelajaran yang akan ditempuh oleh siswa. pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat akan membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat 

digunakan yaitu metode penemuan terbimbing. Metode penemuan terbimbing 

yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan bimbingan dari guru, yakni petunjuk-

petunjuk berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa pada titik 

kesimpulan yang diharapkan. Pembelajaran matematika dengan metode penemuan 

terbimbing ini diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami konsep pada 

pelajaran matematika khususnya. 

Adapun salah satu kelebihan dari metode ini adalah dapat menumbuhkan 

sekaligus menanamkan sikap inquiri (mencari-temukan). Di dalam pandangan 

Bruner (Markaban, 2006:9), belajar dengan penemuan adalah belajar untuk 

menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi 

yang tampak ganjil setelah itu siswa dapat mencari jalan pemecahannya. Dengan 
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selalu melakukan penemuan sendiri di bantu oleh petunjuk-petunjuk guru selama 

pembelajaran, diharapkan akan mempermudah siswa dalam menemukan sebuah 

konsep dari materi yang sedang dipelajari. Dengan demikian diharapkan siswa 

akan lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan dan tidak mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pemahaman 

konsep. 

Dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 19-20 Allah SWT Berfirman: 

َه يسيٞر  لك على ٱ ٰ ۥ ۚ إنه  َه ٱۡلخۡلق ثمه يعي ئ ٱ ۡ قۡل  ٩١أو لۡم يرۡوْا كۡيف ي
ۚ إنه س  ۡۡ خر هۡشأ ٱ شئ ٱل َه ي أ ٱۡلخۡلۚق ثمه ٱ ۡرض فٱنظروْا كۡيف ب ۡۡ يروْا في ٱ

يٞر  َه علٰى كِل شۡيٖء ق   ٠٢ٱ

Artinya: “Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah 
menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). 
Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah: “Berjalanlah di 
(muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari 
permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya. Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS Al-Ankabut: 19 – 20). 

 

Dari ayat tersebut (QS Al-Ankabut: 19 – 20) Allah SWT memerintahkan 
kepada kita untuk (Jaelani, 2012: 5): 

 
1. Melakukan perjalanan, dengannya seseorang akan menemukan 

banyak pelajaran berharga baik melalui ciptaan Allah yang terhampar 
dan beraneka ragam, maupun dari peninggalan lama yang masih 
tersisa puing-puingnya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa 
pengalaman merupakan kunci sebagai tolok ukur perkembangan 
dalam setiap perubahan yang dilakukan. Selain itu dari pengalaman 
yang kita lakukan maupun dari pengalaman orang lain lakukan 
selayaknya dijadikan sebagai ibrah untuk menuju yang lebih baik. 

2. Melakukan pembelajaran, penelitian, dan percobaan (eksperimen) 
dengan menggunakan akal untuk sampai kepada kesimpulan bahwa 
tidak ada yang kekal di dunia ini, dan bahwa dibalik peristiwa dan 
ciptaan itu, wujud satu kekuatan dan kekuasaan Yang Maha Besar. 
Pemikiran ini adalah tujuan akhir dari semua yang dikerjakan oleh 
setiap manusia  

Dalam penerapan metode penemuan terbimbing ini, peneliti juga melihat 

banyaknya peserta didik dalam satu kelas. Apabila jumlah peserta didik dalam 
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sutu kelas sedikit dan memungkinkan untuk dibimbing satu-satu, maka kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan cara membimbing siswa secara individu. Tetapi 

apabila jumlah peserta didik dalam satu kelas cukup besar, maka kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan cara membimbing siswa secara berkelompok. 

Sehingga guru lebih efektif membimbing siswa dalam proses pembelajaran dan 

siswa juga dapat saling membantu dan bekerja sama dengan anggotanya dalam 

memperoleh pengetahuan yang diharapkan. 

Selain itu dalam menerapkan metode penemuan terbimbing ini, 

diharapkan supaya siswa dapat memahami materi yang dipelajari dan dapat 

menyelesaikan masalah yang ditemukan nantinya. Karena pada saat proses 

pembelajaran siswa diberi kesempatan berpikir sendiri dan mengalami sendiri 

proses penyelesaian dan penemuan masalah yang dihadapinya agar kemampuan 

pemahaman konsep siswa dapat berkembang. Dengan menggunakan metode 

penemuan terbimbing, maka guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya melalui tukar pendapat, 

dengan diskusi, mencoba sendiri dengan proses penemuan sendiri, guru bertindak 

hanya sebagai pemberi petunjuk-petunjuk atau bimbingan bagi siswa yang 

mengalami kesulitan saja. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Eka Novianti dalam 

skripsinya yang berjudul penerapan model penemuan terbimbing melalui Team 

Accelerated Instruction (TAI) pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 6 

Tobolali, pada pokok materi SPLDV didapatkan kesimpulan bahwa hasil belajar 

dan aktivitas belajar siswa lebih meningkat dan lebih baik dibandingkan dengan 

siswa yang menggunakan metode konvensional. Sedangkan dalam penelitian lain 

yang dilakukan oleh Baidilah dalam skripsinya yang berjudul pengaruh penerapan 
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metode penemuan terbimbing terhadap pemahaman konsep matematika siswa 

pada materi pokok keliling dan luas bangun datar segi empat siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Penukal, Muara Enim, menunjukan bahwa ada pengaruh signifikan 

metode penemuan terbimbing ini terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian di SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang tersebut guna mencari solusi dari permasalahan yang peneliti temukan 

pada saat PPLK II di sekolah tersebut yaitu kurangnya kemampuan pemahaman 

konsep siswa pada materi tertentu, salah satunya yaitu materi garis dan sudut 

berharap mereka nantinya tidak mengalami kesulitan untuk mengaplikasikan 

konsep materi tersebut pada materi yang lebih sulit nantinya. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Metode Penemuan Terbimbing Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika 

Kelas VII  Di SMP Nahdlatul Ulama Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah penerapan metode penemuan terbimbing 

berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran 

matematika kelas VII di SMP Nahdlatul Ulama Palembang?”. 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

penerapan metode penemuan terbimbing terhadap kemampuan pemahaman 

konsep siswa pada mata pelajaran matematika kelas VII di SMP Nahdlatul Ulama 

Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa, dapat membuat siswa nyaman dan senang dalam belajar melalui 

pengalaman belajar yang baru, sehingga dapat lebih mudah dalam memahami 

konsep materi pelajaran matematika. 

2. Bagi Guru, metode penemuan terbimbing ini sebagai masukan bagi pelajaran 

matematika maupun pelajaran yang lain yang dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. 

3. Bagi Sekolah, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memilih 

metode penemuan terbimbing ini dalam meningkatkan hasil belajar. 

4. Bagi Peneliti, menambah wawasan pada pelajaran matematika dan 

pengalaman belajar yang berkesan sehingga apabila mengajar nanti dapat 

digunakan metode ini pada saat proses belajar mengajar. 

 

 


