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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran terpenting. Hal ini dilihat dari 

tidak dapat dipisahkannya pembelajaran matematika pada semua jenjang 

pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, maupun universitas. Alasan 

yang mendukung penyataan tersebut adalah untuk membekali diri siswa 

dengan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan kreatif. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan menguasai konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Menurut Bloom 

(W. Gulo, 2004 : 58-69), penguasaan konsep matematika merupakan produk 

dari suatu kegiatan belajar seseorang untuk mengerti dan memahami suatu 

obyek-obyek atau benda-benda melalui pengamatan dan pengalaman 

seseorang dalam menyelesaikan masalah matematika, sehingga penguasaan 

konsep ini menjadi konsep yang tidak mudah hilang. Herman Hudojo (2005: 

72) juga menjelaskan dalam penguasaan konsep dan struktur matematika, 

siswa harus membentuk konsep atau struktur melalui pengalaman 

sebelumnya. Konsep atau struktur baru haruslah bermakna bagi siswa artinya 

konsep tersebut cocok dengan kemampuan yang dimiliki siswa serta relevan 

dengan kemampuan kognitif. 

Penguasaan konsep memiliki peranan penting bagi siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan cara menerapkan 

pemahaman konsep siswa yang dihubungkan dengan konsep-konsep lain 

sehingga diperoleh pemahaman konsep yang lebih luas (Asrul Karim, 2011: 

30). Hal ini sesuai dengan pernyataan Heruman (2008: 4), dalam matematika 

setiap konsep berkaitan dengan konsep lain, dan suatu konsep menjadi 

prasyarat bagi konsep lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman konsep merupakan 
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hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran matematika agar lebih 

bermakna. 

Pada kenyataannya, kemampuan menguasai konsep matematika siswa 

di Indonesia masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal tersebut 

dapat diketahui dari hasil survei internasional. Berdasarkan hasil Survei 

Internasional TIMSS (Trends in Internasional Mathematics and Science 

Study) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa skor rata–rata prestasi 

matematika siswa Indonesia berada di peringkat ke-38 dengan skor 386 dari 

total 42 negara peserta. Skor ini menurun 11 poin dari penilaian tahun 2007 

dengan skor 397. Tak jauh berbeda dengan hasil survey terbaru PISA 

(Program for International Student Assesment) pada tahun 2015 yang 

menunjukkan skor rata-rata prestasi matematika siswa Indonesia terbilang 

rendah yakni berada diperingkat 69 dari 76 negara peserta.  

Hasil UN matematika tahun 2014/2015 jenjang SMA khusunya 

program IPA juga mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 1,23 poin. dari 60,4 turun menjadi 59,17 (CNN 

Indonesia). Dengan rata-rata hanya 59,17 jelas menunjukkan rendahnya 

penguasaan konsep siswa diindonesia. Kurang optimalnya pemahaman 

konsep siswa juga terjadi pada siswa SMA di Kabupaten Boyolali, Provinsi 

Jawa Tengah. Berdasar pada data indeks integritas dan rata-rata nilai UN 

tahun 2015 (KEMDIKBUD 2015), penurunan nilai rata-rata bahkan sangat 

signifikan dengan nilai 65,50 ditahun 2014 menjadi 59,26 ditahun 2015. Data 

tersebut menunjukkan penurunan sebesar 10,28.  

Beberapa hal yang merupakan penyebab rendahnya penguasaan 

konsep materi matematika menurut Lynch dan Waters dalam Putri(2013) 

adalah (1) siswa sering belajar dengan cara mengahafal tanpa membentuk 

pengertian terhadap materi yang dipelajari; (2) materi pelajaran yang 

diajarkan memiliki konsep mengambang; dan (3) tenaga pengajar(guru) 

mungkin kurang berhasil dalam menyampaikan kunci terhadap penguasaan 

konsep materi pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga siswa tidak tertarik 

dalam belajar dan akan menimbulkan rendahnya penguasaan konsep.  



3 
 

Untuk menyiasati hal tesebut diperlukan pengembangan metode–

metode dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya(2008: 147) Metode adalah 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal.  Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan proses 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran berperan untuk 

membangkitkan motif, minat atau gairah belajar murid dan merangsang 

keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, melakukan eksplorasi dan inovasi 

(Ahmadi, 2005: 53).  

Metode pembelajaran yang digunakan tenaga pengajar juga 

berpengaruh tehadap rendahnya penguasaan siswa terhadap konsep 

matematika. Saat ini masih banyak pembelajaran yang diterapkan guru 

matematika masih berfokus pada upaya pemindahan pengetahuan kepada 

siswa tanpa memperhatikan kreatifitas, keterampilan dan keaktifan siswa, 

sehingga belum dapat mengembangkan kemampuan penguasaan konsep 

matematika siswa (Putri, 2013). Ruseffendi (2006) dan Karim (2011) juga 

berpendapat bahwa selama ini dalam proses pembelajaran matematika di 

kelas, siswa mempelajari matematika hanya diberi tahu oleh gurunya, 

informasi atau konsep disajikan dalam bentuk jadi dan bukan melalui 

kegiatan eksplorasi. Terlalu monoton dan kurang bervariasinya metode yang 

digunakan guru juga menjadi masalah dalam pembelajaran sehingga 

pembelajaran terkesan kering dan kurang menyegarkan.  

Hal serupa juga terjadi di MA Negeri 2 Boyolali. Sebagian besar guru 

matematikanya masih belum dapat melatih kreatifitas siswa dalam 

mengembangkan kemampuan penguasaan konsep matematika. Konsep 

matematika yang diberikanpun selalu dalam bentuk jadi. Begitu juga dengan 

variasi metode yang itu-itu saja.  

Dewasa ini telah banyak berkembang metode – metode pembelajaran 

matematika. Salah satu metode yang berpengaruh terhadap penguasaan 

konsep matematika siswa adalah Model Pembelajaran Guided Discovery 

Learning. Model guide discovery learning adalah suatu metode pembelajaran 
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yang membimbing siswa untuk menemukan hal-hal yang baru bagi siswa 

berupa konsep, rumus, pola, dan sejenisnya (TIM MKPBM dalam Jamilah, 

2013: 2).  

Menurut Hosnan (2014: 287) peranan positif guided discovery 

learning diantaranya mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas 

inisiatif sendiri, mendorong peserta didik merumuskan hipotesisnya sendiri, 

membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. Dari definisi dan peran tersebut, 

GDL sangatlah cocok untuk mengembangkan kemampuan penguasaan 

konsep matematika siswa.  

Abel dan Smith (1994: 475-487) mengungkapkan bahwa dalam 

guided discovery learning, guru berperan sebagai fasilitator yang 

membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa 

untuk berpikir sendiri dan menganalisa sendiri. Guru menganjurkan siswa 

membuat dugaan, intuisi, dan mencoba – coba, sehingga diharapkan siswa 

tidak begitu saja menerima langsung konsep, prinsip ataupun prosedur yang 

telah jadi, akan tetapi siswa lebih ditekankan pada aspek mencari dan 

menemukan konsep, prinsip ataupun prosedur matematika. Untuk 

menghasilkan suatu penemuan, siswa harus dapat menghubungkan ide – ide 

matematis yang mereka miliki dengan cara merepresentasikan ide tersebut 

melalui gambar, grafik, simbol ataupun kata – kata sehingga menjadi lebih 

sederhana dan pemahaman akan lebih terasa berkesan dalam diri siswa 

(Effendi, 2012: 4). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis pada penelitian ini akan meneliti 

sejauh mana pengaruh model pembelajaran guided discovery learning 

terhadap penguasaan konsep matematika (siswa kelas X semester genap MA 

Negeri 2 Boyolali Tahun 2016/2017). 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Rendahnya kemampuan penguasaan konsep matematika siswa. 

2. Siswa sering belajar dengan cara mengahafal tanpa membentuk 

pengertian terhadap materi yang dipelajari sehingga konsep yang 

diajarkan masih mengambang. 

3. Guru kurang berhasil dalam menyampaikan kunci terhadap penguasaan 

konsep materi pelajaran yang sedang diajarkan. 

4. Pembelajaran yang diterapkan guru matematika masih berfokus pada 

upaya pemindahan pengetahuan kepada siswa tanpa memperhatikan 

kreatifitas, keterampilan dan keaktifan siswa. 

5. Dalam proses pembelajaran matematika di kelas, inforrmasi atau konsep 

disajikan dalam bentuk jadi dan bukan melalui kegiatan eksplorasi 

6. Terlalu monoton dan kurang bervariasinya metode yang digunakan, 

sehinggga pembelajaran terkesan kering dan kurang menyegarkan bagi 

siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti 

membatasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Masalah dikhususkan pada penguasaan konsep matematika. 

2. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran guided discovery learning. 

3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X semester genap MA Negeri 2 

Boyolali tahun 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

“Adakah pengaruh positif model pembelajaran guide discovery learning  

terhadap penguasaan konsep matematika siswa kelas X semester genap 

MA Negeri 2 Boyolali?” 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan  permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. 

“Untuk menguji pengaruh positif model pembelajaran guide discovery 

learning  terhadap penguasaan konsep matematika siswa kelas X semester 

genap MA Negeri 2 Boyolali.” 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

kepada guru dan peneliti berikutnya sebagai pengembangan ilmu 

mengenai penerapan model pembelajaran guided discovery learning serta 

pengaruh maupun kaitannya terhadap penguasaan konsep matematika 

siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru agar lebih mempertimbangkan pemilihan model 

pembelajaran aktif yang sesuai untuk siswa agar penguasaan konsep 

matematika siswa meningkat sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara optimal. 

b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

bagi penelitian yang objek permasalahannya sejenis. 


