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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar matematika merupakan proses membangun konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip. Konsep dalam matematika terorganisasikan secara 

sistematis, logis, dan hirearkis dari yang paling sederhana ke yang paling 

kompleks. Pemahaman terhadap konsep matematika merupakan dasar untuk 

belajar matematika secara bermakna.  

Menurut Jihad (2008) pemahaman konsep matematika merupakan 

kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam 

melakukan prosedur (algoritma) secara luwes, akurat efisien dan tepat. 

Adapun indikator yang menunjukkan kemampuan pemahaman konsep 

matematika adalah : (1) menyatakan ulang sebuah konsep, (2) mengklasifikasi 

objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) memberikan 

contoh atau bukan contoh dari suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis, (5) mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep, (6) menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu, (7) mengaplikasikan konsep atau 

algoritma dalam pemecahan masalah (Jihad, 2008). 

Salah satu tujuan mata pelajaran matematika di sekolah dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu agar siswa mampu 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 
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mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat, dalam pemecahan masalah (PPPPTK, 2008). Sejalan dengan tujuan 

KTSP, salah satu kompetensi inti pelajaran matematika pada Kurikulum 2013 

adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

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

(Kemendikbud, 2013). Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya 

kemampuan pemahaman konsep matematika sehingga perlu terus di 

optimalkan agar siswa memiliki landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan.  

Markaban (2006) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman 

matematika siswa di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari 

prestasi siswa-siswi terbaik di Indonesia yang mengikuti Olimpiade 

Matematika Internasional (IMO) sejak tahun 1988 sampai tahun 2005 

mendapat 1 perak, 10 perunggu, dan 16 Honorable Mentions (PPPPTK, 2006). 

Rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa disebabkan 

oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan di kelas belum mampu mengaktifkan siswa dan guru masih 

mendominasi proses pembelajaran.  

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan 

ujicoba pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga diharapkan dapat 

membuat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa berkembang 

dengan optimal. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran Guided 
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Discovery dan pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining.  

Pembelajaran Guided Discovery atau penemuan terbimbing merupakan 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep melalui 

bimbingan atau arahan dari guru baik melalui instruksi lisan maupun tulisan. 

Siswa belajar mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, memecahkan masalah 

dan guru hanya berperan sebagai pembimbing. Adapun alasan mengapa 

mengujicobakan pembelajaran Guided Discovery karena menurut 

Suryosubroto (2009), salah satu metode yang akhir-akhir ini banyak 

digunakan di sekolah adalah penemuan (Discovery). Guided Discovery juga 

dianggap sebagai salah satu pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada 

Kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran Guided 

Discovery guru tidak menyajikan bahan ajar dalam bentuk akhir, tetapi siswa 

dibimbing dan dilibatkan secara aktif dalam menemukan sendiri konsep-

konsep matematika dengan menambah data baru, mencoba-coba (trial and 

error), membuat dugaan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta 

bentuk umum, sehingga diharapkan seluruh indikator kemampuan pemahaman 

konsep matematika dapat dicapai siswa dengan maksimal. 

Sebagai pembanding, pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator 

and Explaining merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar 

mempresentasikan ide atau pendapat kepada siswa lainnya (Suprijono, 2012). 

Slavin (Isjoni, 2011) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif mendorong 

para siswa untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan diskusi atau 
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pengajaran oleh teman sebaya dan saling membantu untuk memahami materi. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining, guru 

hanya menjelaskan materi secara garis besarnya saja di awal pembelajaran. 

Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk berperan sebagai facilitator 

dan menjelaskan (explaining) kembali konsep materi yang telah dipelajari 

kepada siswa lainnya sehingga diharapkan seluruh indikator kemampuan 

pemahaman konsep matematika dapat dicapai siswa dengan maksimal. 

Adapun alasan mengapa perlu dilakukan komparasi kemampuan 

pemahaman konsep matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

Guided Discovery dengan siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe 

Student Facilitator and Explaining adalah karena kedua pembelajaran ini 

berbasis konstruktivisme dan memiliki langkah-langkah pembelajaran yang 

mengarah pada usaha untuk mengoptimalkan kemampuan pemahaman konsep 

matematika. Dalam pembelajaran Guided Discovery, pemahaman konsep 

dioptimalkan dengan cara mendorong siswa untuk mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya melalui kegiatan penemuan terbimbing. Sedangkan dalam 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining, pemahaman 

konsep dioptimalkan melalui pemberian motivasi dengan menjadikan siswa 

sebagai fasilitator yang juga dituntut untuk dapat menjelaskan kembali konsep 

materi yang telah dipelajari dihadapan teman-temannnya. 

Meskipun kedua pembelajaran tersebut sama-sama berbasis 

konstruktivisme, tetapi keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Guided 

Discovery memiliki pandangan yang bersifat cognitive constructivism. Piaget 
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menjelaskan bahwa fokus utama dari cognitive constructivism adalah 

pengetahuan dipelajari dari individu siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri dari pengalaman yang dimilikinya. Sedangkan pembelajaran kooperatif 

tipe Student Facilitator and Explaining memiliki pandangan yang bersifat 

social constructivism. Vygotsky menjelaskan bahwa fokus utama dari social 

constructivism adalah pengetahuan dibangun dan diperoleh dari proses 

interaksi sosial dengan orang lain (Suprijono, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran Guided Discovery berbeda dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana capaian kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

yang mengikuti pembelajaran Guided Discovery? 

2. Bagaimana capaian kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran Guided Discovery dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator 

and Explaining? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa yang mengikuti pembelajaran Guided Discovery. 

2. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator 

and Explaining. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan pemahaman 

konsep matematika antara siswa yang mengikuti pembelajaran Guided 

Discovery dengan siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe 

Student Facilitator and Explaining.  

  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan positif dalam memperbaiki program pengajaran. 

2. Bagi guru 

Memberikan masukan untuk dapat mengatasi masalah kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

3. Bagi Siswa 

a. Memperoleh pemahaman konsep matematika dengan lebih baik. 

b. Membantu siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Merasakan pembelajaran yang lebih variatif. 
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