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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Metode Penemuan Terbimbing 

1. Pengertian dan Karakteristik Metode Penemuan Terbimbing 

Menurut Sund (dalam Suryosubroto, 2009: 179) penemuan adalah 

terjemahan dari discoveri, yaitu proses mental dimana siswa mampu 

menghasilkan suatu konsep atau prinsip-prinsip. Proses mental tersebut adalah 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat diagnosa, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. 

Bruner (dalam Markaban, 2006: 9) menyatakan Penemuan yaitu suatu 

proses, suatu jalan atau cara  dalam mendekati suatu permasalahan. Dengan 

demikian di dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar 

untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah 

atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat  mencari jalan 

pemecahannya.  

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penemuan adalah 

suatu proses dimana siswa mampu mengamati, mencerna, menggolong-

golongkan hingga memberi kesimpulan suatu konsep. Selain itu penemuan 

ialah dimana siswa juga belajar untuk menemukan suatu masalah dan mencari 

jalan pemecahan terhadap masalah tersebut. 

Penemuan ini dikhususkan lagi menjadi penemuan terbimbing. 

Dimana menurut Hanafiah dan Suhana (2009: 77) Penemuan terbimbing 

adalah pelaksanaan penemuan yang dilakukan atas petunjuk dari guru, yang 

dimulai dari pertanyaan inti hingga pertanyaan yang melacak, dengan tujuan 
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untuk mengarahkan peserta didik ketitik kesimpulan yang di harapkan. 

Selanjutnya siswa melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang 

dikemukakannya.  

Menurut Suryasubroto (2009: 178) Metode penemuan adalah suatu 

metode dimana didalam proses belajar mengajar guru memperkenankan siswa-

siswanya menemukan sendiri informasinya yang secara tradisional biasa 

diberitahukan atau diceramahkan saja. Sedangkan menurut (Ali, 2008: 87) 

metode penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. 

Petunjuk pada umumnya berbentuk pertanyaan-pertanyaan membimbing. 

Pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing ini, di mana guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang melalui tukar 

pendapat, dengan diskusi, mencoba sendiri sehingga siswa belajar berfikir 

menganalisis dengan mencoba memecahkan masalah yang dihadapi sendiri 

dengan proses penemuan. Siswa akan bekerja secara berkelompok ataupun 

perorangan untuk menemukan suatu konsep atau langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematika dengan sendiri, guru bertindak sebagai pembimbing hanya 

membantu siswa agar mereka mempergunakan ide, konsep dan ketrampilan 

yang mereka pelajari sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. 

Dari pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode penemuan terbimbing adalah cara pembahasan pelajaran matematika di 

mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep/prinsip yang diberikan, 

guru tidak menentukan atau menunjukan aturan yang harus digunakan dalam 

menyelesaikan soal, tetapi pertanyaan dari guru mengundang siswa untuk 

mencari aturan-aturan yang harus diperbuat. Pertanyaan-pertanyaan dari guru 
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tersebut pada umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing 

peserta didik yang dimulai dari pertanyaan inti, kemudian dengan pertanyaan 

melacak, dengan harapan peserta didik dapat menemukan konsep dari suatu 

pembelajaran. 

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Metode Penemuan Terbimbing 

Markaban (2006: 16) juga mengungkapkan bahwa kelebihan dari 

metode penemuan terbimbing adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 
2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap Inquiri (mencari-

temukan). 
3. Mendukung kemampuan problem solving siswa. 
4. Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan 

guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan 
bahasa indonesia dengan baik dan benar. 

5. Materi yang diberikan dapat mencapai kemampuan yang tertinggi 
dan lebih lama membekas, karena siswa dilibatkan dalam proses 
penemuannya. 
 

Dalam menerapkan metode penemuan terbimbing ini, diharapkan 

siswa dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya nanti dan 

pemahaman siswa terhadap materi tertentu yang telah diperolehnya lebih lama 

membekas karena siswa dilatih untuk mencari dan menemukan sendiri. 

Namun selain itu Markaban (2006: 17) juga mengungkapkan 

kekurangan metode pembelajaran penemuan terbimbing adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. 
2. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini.  
3. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan metode ini. 

umumnya topik yang berhubungan dengan prinsip dapat 
dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing. 
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Dalam melaksanakan metode penemuan terbimbing ini, peneliti 

mempunyai solusi untuk menanggulangi kelemahamn metode tersebut yaitu 

memilih materi yang cocok untuk menggunakan metote ini, menyesuaikan 

langkah-langkah pembelajaran, soal dan LKS yang sesuai dengan kebutuhan 

siswa, membimbing siswa secara perlahan bagi siswa yang mengalami 

kesulitan, pembagian setiap kelompok diusahakan tidak terlalu banyak untuk 

anggota perkelompok cukup 3 atau 4 orang saja. 

 

3. Langkah-Langkah Pembelajaran dengan Metode Penemuan Terbimbing 

Menurut Markaban (2006: 16) agar pelaksanaan metode penemuan 

terbimbing ini dapat berjalan dengan efektif, ada beberapa langkah-langkah 

yang harus ditempuh oleh guru adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan 
data yang secukupnya, perumusannya harus jelas, hindari 
pertanyaan yang menimbulkan salah  penafsiran dari siswa 
sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

2. Data yang diberikan guru, siswa menyusun, memproses, 
mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini 
bimbingan dari guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. 
Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke 
arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau LKS. 

3. Siswa menyusun konjektur (pemikiran) dari hasil analisis yang 
dilakukan. 

4. Bila dipandang perlu konjektur yang telah dibuat siswa tersebut 
dikoreksi oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan 
kebenaran pikiran siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak 
dicapai. 

5. Apabila telah diperoleh tentang kepastian konjektur tersebut, maka 
verbalisasi konjektur hendaknya diserahkan juga kepada siswa 
untuk menyusunnya. Di samping itu perlu diingat pula bahwa 
induksi tidak menjamin 100% kebenaran konjektur. 

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru 
menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa 
apakah hasil penemuan itu benar. 
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Adapun langkah-langkah pembelajaran yang nanti akan peneliti 

terapkan dengan menggunakan metode penemuan terbimbing adalah sebagai 

berikut: 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh 

siswa. 

2. Guru menginformasikan langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan metode penemuan terbimbing yang akan diterapkan 

dalam pembelajaran. 

3. Sebagai sesi apersepsi guru mengingatkan kembali pada siswa 

tentang materi pelajaran yang relavan dengan materi yang akan 

dipelajari. 

4. Guru menyiapkan alat peraga atau alat bantu dalam menyampaikan 

materi pelajaran, kemudian guru membagi siswa dalam beberapa 

kelompok belajar sesuai dengan yang telah di rencanakan. Setelah 

terbentuk kelompok belajar, guru memberikan lembar kerja siswa 

untuk diselesaikan secara berkelompok. 

5. Dengan diskusi kelas dan bimbingan guru yaitu dialog-dialog untuk 

memancing siswa menemukan suatu kesimpulan jawaban dari 

tugas yang diberikan. 

6. Guru mengamati, memotivasi, memfasilitasi dan membimbing 

pada siswa yang mengalami kesulitan. 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengecek atau 

memeriksa hasil penemuannya. Kemudian guru mengoreksi hasil 

dari penemuan siswa dan mengembalikannya kepada siswa. 
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8.  Guru memberikan soal-soal latihan kepada siswa untuk diperiksa 

apakah hasil penemuan siswa tersebut benar. 

9.  Guru mengadakan kegiatan refleksi, yaitu dengan tanya jawab 

menggali tentang apa yang belum dikuasi dengan baik oleh siswa. 

10.  Guru membimbing siswa membuat kesimpulan yang benar dari 

apa yang telah dipelajari, tentang materi yang berkaitan dengan 

persamaan linear satu variabel. 

 

B. Kemampuan Pemahaman Konsep  

1. Pengertian tentang Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menurut Paling (dalam Amilda, 2012:100) konsep, menunjuk pada 

pemahaman dasar. Siswa mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu 

mengklasifikasikan atau mengelompokan benda-benda atau ketika mereka 

dapat mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda tertentu. 

Sedangkan menurut Winkel (dalam Riyanto, 2010: 54) konsep adalah suatu 

arti yang mewakili sejumlah objek yang memiliki ciri-ciri yang sama, dengan 

demikian belajar konsep merupakan salah satu cara belajar dengan 

pemahaman. 

Beberapa ahli juga 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 (Riyanto, 2010: 58). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

konsep merupakan pemahaman dasar, dimana siswa dapat mengklasifikasi atau 

mengelompokan benda-benda tertentu. Konsep dalam matematika adalah 
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bersifat abstrak yang memungkinkan kita menamai objek dengan baik. Belajar 

konsep yaitu salah satu cara belajar dengan pengalaman untuk memahami 

suatu objek tertentu.  

Dalam memahami materi yang dipelajari, kemampuan yang miliki 

oleh siswa berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. 

Menurut Markaban (2006: 3) tingkat pemahaman matematika seorang siswa 

lebih dipengaruhi oleh pengalaman siswa itu sendiri. Adapun menurut (Jihad 

dan Abdul, 2012: 16) mengemukakan bahwa ada beberapa kata-kata yang 

dapat digunakan untuk menyatakan tentang pemahaman antara lain: 

menterjemah, nyatakan kembali, diskusikan, gambarkan, reorganisasikan, 

jelaskan, identifikasi, tempatkan, review, ceritakan dan paparkan. Ketika siswa 

menemukan masalah yang berkaitan dengan kemampuan pemahaman konsep, 

kemudian siswa tersebut dapat menyelesaiakan dengan menterjemahkan 

hingga menyatakan kembali hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu dengan 

kata-kata yang mudah di mengerti dan dipahami, maka siswa tersebut dapat 

dikatakan mampu memahami konsep pada masalah tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep adalah pemahaman dasar siswa, dimana siswa memiliki 

kemampuan memahami arti atau konsep untuk mengklasifikasikan kelompok 

benda tertentu, ditambah kemampuan yang ditunjukan siswa dalam memahami 

dan melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat untuk 

mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik secara tulisan ataupun 

lisan sehingga orang lain tersebut mengerti apa yang disampaikannya. 
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2. Komponen Kemampuan Pemahaman Konsep 

Menurut  Tim Pustaka  Yustisia (2007: 429) pemahaman konsep 

matematika merupakan kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami 

dan melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Adapun 

indikator yang menunjukkan pemahaman konsep matematika antara lain 

sebagai berikut: 

a) Menyatakan ulang sebuah konsep  

Menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan siswa untuk 

mnegungkap kembali apa yang telah dikomunikasikan kembali kepadanya. 

Contohnya: saat siswa belajar garis dan sudut, maka siswa dapat 

menyatakan ulang definisi garis dan sudut. 

b) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya)  

Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai 

dengan konsepnya) adalah kemampuan siswa untuk dapat mengelompokan 

objek-objek menurut sifat-sifatnya. Contohnya: siswa mampu 

mengelompokan bentuk-bentuk yang terkait dengan macam-macam garis, 

seperti: sejajar, berimpit, lurus dan memotong.  

c) Memberi contoh dan noncontoh dari konsep  

Memberikan contoh dan noncontoh dari konsep adalah kemampuan 

siswa untuk membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi yang 

sedang dipelajari. Contohnya: lukislah sudut tumpul dan sudut bukan 

tumpul dengan besar yang memenuhi besar sudut tersebut. Kegiatan siswa 

yaitu siswa melukis sudut tumpul dan bukan tumpul yang besarnya 

ditentukan oleh mereka sendiri. 
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d) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis  

Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 

adalah kemampuan siswa menggambar dan membuat grafik, membuat 

ekspresi matematis, menyusun cerita atau teks tertulis. Contohnya: siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan garis dan sudut, yaitu menentukan sudut 

dari sebuah gambar atau soal yang telah diketahui. 

e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep  

Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

adalah kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu atau cukup suatu 

konsep yang terkait. Contohnya: apabila siswa diberi soal sebuah gambar 

yang belum ada nama dan besarnya, menentukan besar sudut, ini merupakan 

syarat perlu. Sedangkan syarat cukupnya siswa terlebih dahulu menentukan 

titik pusat sudut, dan memberi nama setiap sudut. 

f) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu  

Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu adalah kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai 

dengan prosedur. Contoh: “menentukan langkah penyelesaian dari besar 

yang sama dengan 125 detik ”. Untuk menjawab permasalahan itu kegiatan 

yang harus dilakukan adalah tentukan 1 menit berapa detik kemudian satu 

derajat berapa menit baru dapat besar yang sama dengan 125 detik. 

g) Mengaplikasikan konsep  

Mengaplikasikan konsep adalah kemampuan siswa menggunakan 

konsep serta prosedur dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Contoh soal: “bu Iin membuat 5 loyang kue coklat, 
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bu Iin membuat kue dari pukul 09.00 sampai pukul 13.15 berapa lama 

waktu yang dipakai untuk membuat kue coklat? 

Adapun komponen-komponen atau bagian-bagian yang termasuk 

dalam kemampuan pemahaman konsep ada 7, diantaranya telah dijelaskan di 

atas. Setiap tes yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

pemahaman konsep siswa harus mengacu pada indikator di atas, soal yang di 

gunakan bisa dalam satu soal mencakup satu indikator bahkan lebih. 

 

C. Kajian Materi Garis dan Sudut 

Adapun materi yang dibahas peneliti dalam penelitian yaitu pada materi 

garis dan sudut (Nuraini dan Tri, 2008: 104). Dengan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yaitu:  

Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 
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Kompetensi Dasar 

2.1 Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung 

jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah.  

Indikator :  

Siswa diharapkan mampu : 

2.1.1. Berpikir logis dalam memecahkan masalah. 

2.1.2. Berpikir kritis dalam memecahkan masalah. 

2.1.3. Bertanggung jawab secara individu dalam memecahkan masalah.  

2.1.4. Bertanggung jawab secara kelompok dalam memecahkan 

masalah. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika 

serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar. 

Indikator:  

Siswa diharapkan mampu : 

2.2.1. Menunjukkan rasa ingin tahu selama proses pembelajaran.  

2.2.2. Menunjukkan rasa percaya diri selama proses pembelajaran.  

2.3 Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya 

teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari.  

Indikator : 

Siswa diharapkan mampu : 

2.3.1. menghargai pendapat dan karya orang lain dalam interaksi 

kelompok maupun aktivitas sehari-hari. 

3.13 Memahami berbagai konsep dan prinsip garis dan sudut dalam pemecahan 

masalah nyata. 

Indikator :  

Siswa diharapkan mampu : 

3.13.1. Menjelaskan kedudukan dua garis (sejajar, berimpit, berpotongan, 

bersilangan) melalui benda konkrit 

3.13.2. Mengenal satuan sudut yang sering digunakan 

4.10 Menerapkan berbagai konsep dan sifat-sifat garis terkait garis dan sudut 

dalam pembuktian matematis serta pemecahan masalah nyata. 

Indikator :  
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Siswa diharapkan mampu: 

4.10.1. Melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diukur 

dengan menggunakan busur 

4.10.2. Melukis sudut             

4.10.3. Menjelaskan perbedaan jenis sudut (siku, lancip, lurus, tumpul) 

 

 Garis 

1. Pengertian Garis. 

Garis adalah kurva lurus yang tidak berujung atau berpangkal. Garis 

merupakan bangun yang paling sederhana dalam geometri, karena garis adalah 

bangun berdimensi satu. 

 

 

Garis di atas menunjukkan garis AB. Panjang garis AB tak terbatas. Sinar 

garis adalah kurva lurus yang berpangkal tapi tak berujung. Ruas garis adalah 

kurva lurus yang mempunyai pangkal dan ujung. 

 
2. Dua Garis sejajar, berpotongan , berimpit 

a. Dua garis  sejajar 

 

 

Garis m dan n di atas jika diperpanjang sampai tak berhingga maka 

kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Keadaan ini disebut sejajar dan 

dinotasikan dengan "//". Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis 

tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu  atau 

berpotongan jika garis itu diperpanjang sampai tak berhingga. 

 
b. Dua garis berpotongan  

 

 

Dua garis berpotongan mempunyai satu titik potong. Garis m dan n 

mempunyai titik potong di o. 

 

A 

B 

m 

n 

m n 

o 
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c. Dua garis berimpit 

 

Gambar diatas menunjukan garis AB dan CD saling menutupi. 

Dalam hal ini dikatakan kedudukan terletak pada satu garis lurus, sehingga 

hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. 

 
d. Dua garis bersilangan 

Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak 

terletak pada bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. 

 
 Sudut 

1. Pengertian sudut 

Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar 

atau dua buah garis lurus. Sudut dinotasikan dengan “<”. Perhatikan gambar 

berikut! 

Berdasarkan gambar disamping 

diperoleh: 

a. BA dan BC merupakan kaki-kaki 

sudut 

b. Titik B merupakan titik sudut (titik 

pertemuan kaki sudut) 

c. Daerah ABC adalah daerah sudut (daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki 

sudut) 

Daerah sudut ABC disebut besar sudut ABC. 

- Sudut ABC atau <ABC 

- Sudut CBA atau <CBA 

- Sudut B atau <B 

 
2. Besar sudut 

Besar suatu sudut dapat dinyatakan dengan menggunakan satuan derajat 

(°), menit ( ), dan detik ( ) dapat dituliskan sebagai berikut.               (    ) 
 

B 

C 

A 

Kaki sudut 

Titik sudut 

Kaki sudut 

Daerah sudut 

file:///E:/LKS Garis dan Sudut +RPP/Garis dan sudut (Matematika SMP) _ Sharematika_files/garis+berhimpit.jpg
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                (    ) 
 

                           (      ) 
 

 
3. Penjumlahan dan pengurangan dalam satuan sudut 

Contoh: Tentukan hasil dari                          
Jawab:  

                                   atau 

 
                                     

  =                    

   =                    
=            
 

4. Melukis Sudut 

a. Melukis sudut yang besarnya sama dengan yang diketahui 

Perhatikan gambar di samping! Misalkan akan 

melukis <ABC yang besarnya sama dengan <KLM. 

Langkah-langkah untuk melukis <ABC sebagai 

berikut: 

 
1) Buatlah kaki sudut AB 

2) Pada <KLM lukis busur lingkaran dengan pusat L, sehingga 

memotong ruas garis KL di titik P dan memotong ruas garis LM di Q. 

3) Lukis busur lingkaran berjari-jari LP dengan pusat B dan memotong 

AB di E. 

4) Lukis busur lingkaran jari-jari PQ dengan pusat E sehingga 

memotong busur lingkaran dengan pusat B di titik O. 

5) Hubungan titik B dengan titik O dan perpanjanglah, beri nama 

perpanjangannya dengan titik C. besar sudut <ABC yang terbentuk 

sama dengan besar <KLM. 

 

 

L 

M 

K 
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b. Melukis sudut     

Misalkan titik A terletak pada garis k. Untuk melukis sudut A yang 

besarnya     pada garis k, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Lukislah busur lingkaran dengan pusat titik A, sehingga memotong 

garis k di titik B. 

2) Dengan jari-jari yang sama, buatlah busur lingkaran dengan B sebagai 

titik pusat sehingga memotong busur tersebut di C. 

 
 
 
 

 

 

 

c. Melukis sudut     

Cara melukis sudut yang besarnya     sama dengan melukis garis tegak 

lurus melalui titik-titik yang terletak pada garis tersebut. Misalkan, titik A 

terletak pada garis k. untuk melukis sudut A yang besarnya     langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

 
 

 

 

B A L K 

M 

B A 

B A B A 

C 

Langkah a Langkah c Langkah b 

Langkah e 
Langkah d 

P 

Q 

E 

O 

E 

O 

 

                 

         
B B B A K A K A K 

C C 

Langkah a Langkah b Langkah c 

 

B k B k A k A A A 

D 

        

Langkah a Langkah b Langkah c C C C 

D 
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D. Keterkaitan Metode Penemuan Terbimbing terhadap Kemampuan 

Pemahaman Konsep Siswa 

Metode penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan cara memberi bimbingan pada siswa saat belajar, 

dimana bimbingan ini berupa petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya berkaitan dengan 

kemampuan pemahaman konsep. Petunjuk-petunjuk dari guru ini berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang membimbing, yang dimulai dari pertanyaan inti 

sampai pertanyaan melancak dengan tujuan mengarahkan siswa dalam 

menganalisis apa yang diberikan oleh guru sampai pada titik kesimpulan yang 

diharapkan. 

Kemamapuan pemahaman konsep siswa adalah pemahaman dasar siswa, 

dimana siswa memiliki kemampuan memahami arti atau konsep untuk 

mengklasifikasikan kelompok benda tertentu, ditambah kemampuan yang 

ditunjukan siswa dalam memahami dan melakukan prosedur secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya baik 

secara tulisan ataupun lisan sehingga orang lain tersebut mengerti apa yang 

disampaikannya.  

Jadi dengan menggunakan metode penemuan terbimbing guru dapat 

membantu siswa dalam memahami konsep matematika, bantuan guru kepada 

siswa dalam memahami konsep hanya sebatas yang diperlukan siswa saja atau 

hanya untuk siswa yang mengalami kesulitan. Siswa dalam metode penemuan 

terbimbing ini dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang disajian, 

siswa diarahkan oleh guru untuk menemukan konsep-konsep dengan cara siswa 
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dilibatkan secara langsung dalam proses menemukan konsep berdasarkan pada 

petunjuk-petunjuk dari guru. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dijadikan referensi 

bagi peneliti, diantaranya yaitu: 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Baidilah (2013) dalam skripsinya 

yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Penemuan Terbimbing Terhadap 

Pemahaman Konsep Matematika pada Materi Pokok Keliling dan Luas 

Bangun Datar Segi Empat Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Penukal, Muara 

Enim. Tahun Pelajaran 2012-2013. Menunjukan bahwa ada pengaruh 

signifikan metode penemuan terbimbing ini terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari (2011) dalam 

skripsinya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan 

Terbimbing Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematik Siswa 

SMP Negeri 8 Lahat. Pada Pokok Bahasan Bangun Datar. Tahun Pelajaran 

2010-2011. Menunjukan bahwa ada pengaruh metode penemuan terbimbing 

ini terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Novianti (2010) dalam 

skripsinya yang berjudul Penerapan Model Penemuan Terbimbing Melalui 

Team Accelerated Instruction (TAI) Pada Pembelajaran Matematika Di SMP 

Negeri 6 Tobolali. Pada Pokok Bahasan SPLDV. Tahun Pelajaran 2009-2010. 

Hasil, Rata-rata Skor Nilai Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa Lebih 



27 

 

Meningkat dan Lebih Baik Dibandingkan dengan Siswa yang Menggunakan 

Metode Konvensional. 

Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu yang relavan, dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang 

berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. 

Berikut adalah tabel perbedaaan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan. 

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian 

yang Dilakukan 

Nama 
Peneliti 

Jenis 
Penelitian 

Design 
Penelitian 

Fokus Peneliti 
Materi 
Pelajaran 

Tempat 
Penelitian 

Tujuan 
Penelitian 

Eka 
Purnama 
Sari 
(2015) 
 

Eksperimen 
dengan 
Pendekatan 
Kuantitatif 
 

Pre-test-
Posttest 
Control 
Group Design 

Metode 
Penemuan 
Terbimbing 
 
 

Garis dan 
Sudut 

Kelas VII 
SMP 
Nahdlatul 
Ulama 
Palembang 

Kemampuan 
Pemahaman 
Konsep 
Siswa 
 

Baidilah 
(2013) 
 
 

Eksperimen 
dengan 
Pendekatan 
Kuantitatif 
 

Posttest-Only 
Control 
Design 
 

Metode 
Penemuan 
Terbimbing 
 
 

Keliling dan 
Luas Bangun 
Segi Empat 
 
 

Kelas VII 
SMP Negeri 1 
Penukal, 
Muara Enim 

Pemahaman 
Konsep 
Matematika 
 
 

Sri 
Wulandari 
(2011) 
 
 

Eksperimen 
dengan 
Pendekatan 
Kuantitatif 

Posttest Only 
Control 
Design 

Model 
Pembelajaran 
Penemuan 
Terbimbing 

Bangun Datar Di SMP 
Negeri 8 
Lahat 

Kemampuan 
Pemaham 
Konsep 
Matematika 
Siswa 

Eka 
Novianti 
(2010) 

Eksperimen 
dengan 
Pendekatan 
Kuantitatif 

Posttest Only 
Control 
Design 

Model 
Penemuan 
Terbimbing 
Melalui Team 
Accelerated 
Instruction 

SPLDV Di SMP 
Negeri 6 
Tobolali 

Hasil Belajar 
dan Aktivitas 
Belajar 
Siswa 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 
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Ha : Ada pengaruh penerapan metode penemuan terbimbing terhadap 

kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika 

kelas VII di SMP Nahdlatul Ulama Palembang. 

Ho : Tidak ada pengaruh penerapan metode penemuan terbimbing terhadap 

kemampuan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran matematika 

kelas VII di SMP Nahdlatul Ulama Palembang. 

 


