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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran matematika lebih menekankan pada konsepsi awal yang 

sudah dikenal oleh siswa yaitu tentang ide-ide matematika. Setelah siswa 

terlibat aktif secara langsung dalam proses belajar matematika, maka proses 

yang sedang berlangsung dapat ditingkatkan ke proses yang lebih tinggi 

sebagai pembentukan pengetahuan baru. Pada proses pembentukan 

pengetahuan baru tersebut, siswa bertanggung jawab terhadap proses 

belajarnya sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan moderator harus 

mampu mendesain pembelajaran yang interaktif dengan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif menyumbangkan pemikirannya dalam 

proses belajarnya baik untuk diri-sendiri maupun aktif membantu siswa lain 

dalam menafsirkan permasalahan real. 

Pemahaman dalam pembelajaran matematika sudah seharusnya 

ditanamkan kepada setiap siswa oleh guru sebagai pendidik. Karena tanpa 

pemahaman, siswa tidak bisa mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun 

proses. Matematika akan dimengerti dan dipahami bila siswa dalam 

belajarnya terjadi kaitan antara informasi yang diterima dengan jaringan 

representasinya. Siswa dikatakan memahami bila mereka bisa 

mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat 
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lisan, tulisan (verbal) ataupun grafis (non verbal), yang disampaikan melalui 

pengajaran, buku, atau layar komputer (Anderson dan Krathwohl, 2010:105). 

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan rendahnya 

pemahaman konsep matematika pada siswa SMP Negeri 2 Sawit kelas VIII B 

adalah terdapat 5 siswa (21,74%) yang mampu mennyebutkan ciri, sifat, dan 

faktor – faktor yang mendukung konsep, 4 siswa (17,39%) yang mampu 

menghubungkan konsep tersebut dengan konsep – konsep lainnya, 6 siswa 

(26,09%) yang mampu membuat kesimpulan, 6 siswa (26,09%) yang mampu 

memberikan contoh dari suatu konsep.  

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang diciptakan dan 

disediakan guru untuk keperluan pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

masih rendah. Siswa diposisikan hanya sebagai pendengar ceramah guru 

dalam proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang 

pasif tidak hanya pada mata pelajaran tertentu tetapi hampir terjadi pada 

semua mata pelajaran termasuk matematika. 

 Kondisi di atas perlu segera diatasi. langkah-langkah praktis perlu 

segera ditemukan untuk mengatasi kondisi itu. Melalui penelitian tindakan 

kelas, langkah-langkah praktis semacam itu dapat diharapkan ditemukan. 

Namun, sebelum penelitian itu dilaksanakan, lebih dahulu perlu dipikirkan 

langkah-langkah seperti apa yang perlu dirancang untuk dimatangkan melalui 

penelitian tindakan dalam rangka mengatasi kondisi di atas. 
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Perancangan langkah-langkah untuk mengatasi kondisi diatas tidak 

dapat dilepaskan dari kondisi itu sendiri. Jika kondisi diatas dicermati, tersirat 

bahwa siswa kurang diberikan pemahaman konsep yang tepat untuk bangun 

ruang sisi datar, pada hal jika siswa mampu memahami konsep yang telah 

dijelaskan oleh gurunya maka siswa mampu menyelesaikan permasalahan 

bangun ruang sisi datar dengan berbagai macam variasi soal. 

Berdasarkan beberapa kriteria yang sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi dalam konteks pembelajaran di sekolah akan didapatkan cara 

pemecahan masalah yaitu dengan cara penelitian tindakan kelas (PTK). 

Berdasarkan kesenjangan yang telah disebutkan maka peran peneliti 

berkolaborasi dengan Kepala Sekolah, guru, siswa untuk mendapatkan hasil 

belajar yang berkualitas dan berkelanjutan ke masa depan. Pada penelitian 

tindakan kelas terdapat kesinambungan antara kualitas guru mengenai 

penguasaan materi, kualitas kecerdasan siswa maka dengan penelitian tidakan 

kelas ini mampu memahami kondisi kelas sehingga mampu mencari solusi 

yang diharapkan oleh guru dan siswa yang bersangkutan. Jika pandangan-

pandangan tentang bangun ruang sisi datar di atas diperhatikan, peningkatan 

pemahaman konsep dengan pendekatan guided discovery learning (penemuan 

terbimbing) diharapkan dapat dijadikan upaya mengatasi masalah 

pembelajaran bangun ruang sisi datar yang ditemukan di SMP Negeri 2 

Sawit. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

secara umum dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana proses pembelajaran dengan pendekatan guided discovery 

learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pokok bahasan 

Bangun Ruang Sisi Datar Kubus dan Balok pada siswa dalam 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Sawit ? 

2. Apakah dengan strategi pembelajaran guided discovery learning dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pokok bahasan Bangun Ruang Sisi 

Datar Kubus dan Balok pada siswa dalam pembelajaran matematika di 

SMP Negeri 2 Sawit ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan proses 

pembelajaran melalui pendekatan Guided Discovery Learning yang dilakukan 

oleh guru matematika, selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui hasil 

belajar siswa. Adapun tujuan yang ingin didapatkan pada penelitian ini adalah 

1. Meningkatkan pemahaman konsep pokok bahasan Bangun Ruang Sisi 

Datar Kubus dan Balok pada siswa dalam pembelajaran matematika di 

SMP Negeri 2 Sawit pendekatan Guided Discovery Learning. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa yang menekankan pada bagaimana 

siswa sampai pada suatu jawaban yang sesuai dengan langkah-langkah 

penyelesaian setiap soal dan siswa dapat mengembangkan metode 
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penyelesaian soal yang telah diterapkan dengan menggunakan pendekatan 

Guided Discovery Learning.  

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu tentang: 

a. Dapat memberi masukan kepada pembelajaran matematika utamanya 

dalam meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar 

Kubus dan Balok.  

b. Dapat memberi kontribusi pada  strategi pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif  

b.  Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

masukan dalam penggunaan metode pembelajaran Guided Discovery 

Learning yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah, khususnya pembelajaran Matematika. 

c.  Bagi siswa, proses pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar Kubus dan 

Balok melalui metode pembelajaran Guided Discovery Learning.  

d. Bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui keefektifan metode 

pembelajaran Guided Discovery Learning .  


