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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan peserta didik yang ada saat ini merupakan generasi 

yang akan meneruskan estafet kemajuan bangsa, oleh karenanya sudah menjadi 

tugas seorang pendidik untuk mengembangkan potensi yang ada padanya. Salah 

satu cara untuk mengembangkan potensi peserta didik tersebut adalah melalui 

pendidikan, yang mana melalui pendidikan inilah peningkatan kualitas sumber 

daya peserta didik dapat dilaksanakan. Hal ini sebagaimana telah termaktub 

dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan potensi peserta didik. Matematika dapat dipelajari 

secara formal dalam dunia pendidikan maupun informal dalam kehidupa sehari-

hari. Dalam pelaksanaan pendidikan formal mata pelajaran matematika 

merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari di sekolah, baik itu Sekolah 

Dasar (yang sederajat), Sekolah Menengah Pertama (yang sederajat) maupun di 

jenjang Sekolah Menengah Atas (yang sederajat) matematika juga diajarkan 

kepada peserta didik di semua jurusan. Tujuan pembelajaran matematika sekolah 

berdasarkan PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006 (Pratiwi, 2013: 1) yaitu 

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. 



2 
 

 
 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model 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 tujuan pembelajaran matematika sekolah tersebut, national 

council of teacher of mathematics (NCTM) juga menetapkan standar proses 

pembelajaran matematika sekolah, yaitu: pemecahan masalah, penalaran, 

komunikasi, koneksi dan representasi. Pada  awalnya  standar-standar yang  

direkomendasikan  di  dalam  NCTM  1989  hanya  terdiri  dari  empat  

kompetensi dasar  yaitu  pemecahan  masalah,  komunikasi,  koneksi,  dan  

penalaran, sedangkan representasi  masih  dipandang  sebagai  bagian  dari    

komunikasi  matematika. Namun, karena disadari bahwa representasi 

matematika merupakan suatu hal yang selalu muncul ketika  orang  mempelajari  

matematika  pada  semua  tingkatan/level  pendidikan,  maka dipandang  bahwa  

representasi  merupakan  suatu  komponen  yang  layak  mendapat perhatian  

serius.   Dengan  demikian  representasi  matematik  perlu  mendapat  penekanan 

dan  dimunculkan  dalam  proses pengajaran  matematika  di  sekolah.   Oleh  

karena  itu  di dalam  pengajaran  matematika,  kemampuan  mengungkapkan  

gagasan/ide    matematis dan  merepresentasikan  gagasan/ide  matematis  dapat  

merupakan  suatu  hal  yang  harus dilalui oleh setiap orang yang sedang belajar 

matematika (Abdullah, 2012: 429). 

Adapun standar representasi yang ditetapkan oleh NCTM untuk program  

pembelajaran  dari  pra-taman  kanak-kanak  sampai  kelas  12 (NCTM dalam 

Kartini, 2009) adalah bahwa harus memungkinkan siswa untuk:  

1. Membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematika. 

2. Memilih, menerapkan dan menterjemahkan antar representasi matematika 

untuk memecahkan masalah. 
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3. Menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan 

fenomena fisik, sosial dan  matematika. 

Menurut Pratiwi (2013: 2) representasi menduduki peran penting dalam 

pembelajaran matematika dikarenakan siswa dapat mengembangkan dan 

memperdalam pemahaman akan konsep dan keterkaitan antarkonsep matematika 

yang mereka miliki melalui membuat, membandingkan dan menggunakan 

representasi. Bukan hanya baik untuk pemahaman siswa, representasi juga 

membantu siswa dalam mengkomunikasikan pemikiran mereka. 

Namun demikian Kartini (2009, 362) mengungkapan dalam pembelajaran 

matematika selama ini siswa tidak pernah atau jarang diberikan kesempatan 

untuk menghadirkan representasinya sendiri. Siswa cenderung meniru langkah 

guru dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, kemampuan representasi 

matematis siswa tidak berkembang. Padahal representasi matematika sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika, baik bagi siswa maupun bagi guru. 

Faktor lain yang menentukan keberhasilan pembelajaran matematika adalah 

keaktifan belajar siswa di dalam kelas. Hasil penelitian Ulfa (2014: 1) 

menunjukkan bahwa masih sering ditemukan siswa cenderung melakukan 

pembelajaran ketika di luar jam sekolah, selain itu siswa hanya belajar dirumah 

ketika mendapatkan tugas. Dalam belajar aktif siswa seharusnya dilibatkan 

dalam proses belajar mengajar di kelas, tidak  hanya  guru  menyampaikan  ilmu  

pengetahuan  yang  dimiliki  guru kepada  siswa  tetapi  siswa  mendapat  

pengetahuan  dengan  keterlibatan mereka secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Untuk mencapai kemampuan representasi dan keaktifan belajar diperlukan 

suatu metode pembelajaran yang mengutamakan keaktifan pada diri siswa 

sehingga dapat membangkitkan rasa percaya diri dan kesadaran siswa untuk 

menuangkan ide atau gagasan matematika yang dimilikinya. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Henningsen dan Stein (Effendi, 2012: 3) bahwa 

untuk mengembangkan kemampuan matematis siswa, maka pembelajaran harus 

dapat membuat siswa terlibat secara aktif dalam belajar, tidak hanya menyalin 

atau mengikuti contoh-contoh tanpa tahu maknanya. Metode pembelajaran 

dengan karakteristik seperti itu salah satunya adalah metode pembelajaran 
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penemuan terbimbing. Menurut Markaban (2008:17) melalui metode penemuan 

terbimbing siswa dihadapkan kepada situasi dimana siswa bebas menyelidiki 

dan menarik kesimpulan, siswa dapat pula melakukan terkaan, intuisi dan 

mencoba-coba (trial and error). Guru sebagai petunjuk jalan dalam membantu 

siswa agar mempergunakan ide atau gagasan, konsep dan ketrampilan yang 

sudah mereka pelajari untuk menemukan pengetahuan baru. Selain itu dalam 

metode pembelajaran dengan penemuan terbimbing, peran siswa cukup besar 

karena pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru tetapi pada siswa.  

Beberapa kelebihan metode penemuan terbimbing ini menurut Markaban 

(2008: 18) yaitu 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 

yang baik dan benar. 

5. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan 

lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu untuk menerapkan metode 

penemuan terbimbing dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP untuk 

mengetahui pengaruh dari metode penemuan terbimbing terhadap kemampuan 

representasi matematika siswa ditinjau dari keaktifan siswa. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Metode Penemuan Terbimbing dalam Pembelajaran Matematika 

terhadap Kemampuan Representasi Matematika Ditinjau dari Keaktifan Belajar 

Siswa SMP”. Peneliti berharap metode penemuan terbimbing dapat menjadi 

salah satu metode alternatif yang dapat digunakan oleh guru untuk menjadikan 

siswa aktif di dalam kelas, sehingga kemampuan representasi matematika 

menjadi optimal. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan, antara lain: 

1. Pembelajaran matematika masih banyak berorientasi pada guru, sehingga 

siswa kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

2. Belum diketahui efektifitas metode penemuan terbimbing terhadap 

pencapaian kemampuan representasi matematika. 

3. Siswa jarang diberikan kesempatan untuk menghadirkan representasinya 

sendiri dan cenderung meniru langkah guru dalam  menyelesaikan masalah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari luasnya masalah yang dibahas dan kesalahpahaman 

maksud serta demi kefektifan penelitian ini, maka masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini difokuskan pada: 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kemampuan representasi matematika siswa ditinjau 

dari keaktifan siswa. 

2. Keaktifan siswa yang dimaksud adalah keaktifan siswa dalam pembelajaran 

yang berlangsung meliputi, persiapan dan partisipasi dalam mengikuti 

pelajaran, menyampaikan ide atau gagasan maupun permasalahan ketika 

mengikuti pelajaran dan mengaitkan ide-ide matematika dengan situasi 

keseharian serta keaktifan dalam diskusi kelompok. 

3. Pencapaian kemampuan representasi dalam penelitian ini dibatasi dalam 

pencapaian kemampuan representasi pada sub pokok bahasan barisan dan 

deret aritmetika. Dalam hal ini adalah nilai tes sub pokok bahasan barisan 

dan deret aritmetika yang disusun berdasarkan indikator tes kemampuan 

representasi berupa gambar, persamaan atau ekspresi matematis dan kata-

kata atau teks tertulis. 

 

 

 



6 
 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode penemuan terbimbing 

terhadap pencapaian kemampuan representasi matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika? 

2. Apakah terdapat pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap pencapaian 

kemampuan representasi matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode penemuan terbimbing ditinjau dari 

keaktifan belajar siswa terhadap pencapaian kemampuan representasi 

matematika siswa dalam belajar matematika. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh metode penemuan terbimbing terhadap 

pencapaian kemampuan representasi matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap pencapaian 

kemampuan representasi matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara metode penemuan terbimbing 

ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap pencapaian kemampuan 

representasi matematika siswa dalam belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ide pada pengembangan kualitas pembelajaran matematika, 
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utamanya pada pengaruh kemampuan representasi matematika siswa dalam 

pembelajaran matematika melalui metode penemuan terbimbing. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

Dengan penerapan metode penemuan terbimbing diharapkan dapat 

memberikan pengaruh terhadap kemampuan representasi matematika 

siswa dan pengaruh keaktifan belajar siswa. 

b. Bagi Guru 

Memberi masukan kepada guru atau calon guru matematika dalam 

menentukan metode pembelajaran yang tepat yang dapat menjadi 

altenatif lain dalam mata pelajaran matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat 

meningkatkan kualitas sekolah. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian yang 

sejenis. 

 


