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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Pendahuluan 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang 

memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

dikarenakan dengan belajar matematika siswa akan terbiasa untuk berpikir 

kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar 

peserta didik dapat memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Untuk mendapatkan keempat kompetensi tersebut  siswa harus 

dilatih dalam memecahkan setiap permasalahan, karena dalam 

memecahkan suatu masalah  siswa akan terbiasa untuk berpikir kritis, 

sistematis, dan logis. Siswa juga akan lebih kreatif dalam mencari jalan 

keluar saat menyelesaikan suatu permasalahan yang mereka hadapi. Hal 

tersebut menjadikan kemampuan pemecahan masalah sebagai salah satu 

tujuan penting dalam pembelajaran  matematika. Terlebih pemecahan 

masalah sudah menjadi pijakan dalam menganalisis masalah kesulitan 

belajar siswa (Takdir, 2012). 

Akan tetapi pada kenyataannya kemampuan pemecahan masalah 

matematis masih sangat rendah. siswa masih sering menghindari setiap 

permasalahan yang diberikan guru dalam pembelajaran matematika, siswa 

cenderung lebih memilih menyerah daripada memecahkan masalah 

tersebut. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang dapat memahami setiap 
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permasalahan yang mereka hadapi. Bahkan dari hasil survei Program for 

International Students Assessment (PISA) tahun 2012 (OECD, 2013) 

Indonesia berada pada posisi 64 dari 65 negara yang disurvei dengan nilai 

rata-rata kemampuan matematika Indonesia yaitu 375 dari nilai standar 

rata-rata yang ditetapkan oleh PISA adalah 500. Pada survey tersebut salah 

satu indikator yang dinilai adalah kemampuan pemecahan masalah. Hal ini 

menjadi tugas guru untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. 

Untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dicapai dengan empat 

tahapan yaitu : (1) Memahami suatu masalah; (2) Merencanakan cara 

penyelesaian; (3) Melaksanakan rencana; (4) Memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. Untuk membangun keempat tahapan tersebut tentunya 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dipandang tepat. Pemilihan 

model pembelajaran menjadi faktor penting dalam upaya membangun 

keempat tahap tersebut. Salah satu model pembelajaran yang diduga tepat 

dalam membangun kemampuan pemecahan masalah adalah model 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery). 

Model pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) adalah  

proses mental untuk menemukan suatu konsep dan prinsip, proses mental 

yang dimaksut adalah mengamati, menggolong-golongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur dan membuat kesimpulan. Model 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) adalah model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran, model ini juga mendukung kemampuan problem 
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solving siswa (Markaban, 2006). Model pembelajaran penemuan 

terbimbing (discovery) ini memiliki langkah-langkah yang dapat 

mencakup keempat tahapan kemampuan pemecahan masalah, diantaranya 

: (1) Siswa diberikan permasalahan untuk kemudian oleh siswa dianalisis, 

hal ini akan melatih siswa dalam memahami setiap masalah yang 

dihadapinya; (2) Menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis, dari 

kegiatan ini siswa dilatih untuk nerencanakan cara penyelesaian. (3) 

Menguji kebenaran konjektur, dalam proses pengujian konjektur siswa 

melaksanakan rencana penyelesaian dalam proses pemecahan masalah; (4) 

Setelah konjektur dimungkinkan benar, siswa memeriksa kebali tentang 

kebenaran konjektur tersebut dengan menerapkan konjektur tersebut pada 

soal yang diberikan oleh guru. Hal ini penting agar siswa terbiasa 

mengecek kembali kebenaran dari hasil perencanaan yang mereka buat. 

Dari latar belakang di atas munculah pertanyaan, apakah dengan 

model pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Dari hal 

tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Apakah ada pengaruh  pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) 
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terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP 

Muhammadiyah 1 Purbalingga. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Muhammadiyah 

1 Purbalingga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak sekolah dan guru dapat memberikan informasi tentang 

penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran penemuan 

terbimbing dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

2. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang penerapan model 

pembelajaran penemuan terbimbing. 

3. Bagi siswa diharapkan dapat meningkatlan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH PEMBELAJARAN PENEMUAN ...,AKBAR TAUFIK R, MATEMATIKA- FKIP , UMP 2014




