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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemahaman konsep sangat penting, karena dengan penguasaan 

konsep akan mempermudah siswa dalam mempelajari matematika. Pada setiap 

pembelajaran diusahakan lebih ditekankan pada penguasaan konsep agar siswa 

memiliki bekal dasar yang baik untuk mencapai kemampuan dasar yang lain 

seperti penalaran, komunikasi, koneksi dan pemecahan masalah (Amir, 2014). 

Sejalan dengan NCTM (2000) bahwa salah satu komponen penting kecakapan 

bermatematika adalah pemahaman konsep, sedangkan salah satu tujuan 

pembelajaran matematika pada pendidikan dasar dan menengah adalah agar 

peserta didik memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep, mengaplikasikan konsep secara luwes, akurat, efisien dan tepat. 

Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. 

Sering terjadi siswa yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh 

kemampuannya yang kurang tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk 

belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk mengerahkan segala kemampuannya. 

Dengan demikian, bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu 

disebabkan oleh kemampuannya yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan 

oleh tidak adanya dorongan atau motivasi. 
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Menurut Sanjaya (2010), motivasi adalah aspek yang sangat penting 

untuk membelajarkan siswa. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin siswa 

memiliki kemauan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi 

merupakan salah satu peran dan tugas guru dalam setiap proses pembelajaran. 

Selaras dengan Uno (2007) Motivasi belajar merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi siswa untuk mau belajar. Peranan motivasi dalam belajar dan 

pembelajaran antara lain: a) menentukan hal-hal yang dapat menjadikan 

penguat belajar, (b) memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai, (c) 

menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, (d) menentukan 

ketekunan belajar. 

Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan 

kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya 

motivasi, maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang 

baik. Intensitas motivasi seorang siswa akan sangat menentukan tingkat 

pencapaian belajarnya. 

Motivasi merupakan faktor penentu dan berfungsi menimbulkan, 

mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan 

baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya 

akan semakin besar kesuksesan, tampak gigih, tidak mau menyerah, giat 

belajar untuk meningkatkan prestasi belajar. motivasi dapat timbul dari dalam 
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diri siswa atau disebut motivasi instrinsik namun juga timbul dari luar diri 

seorang siswa atau yang disebut motivasi ekstrinsik. 

Geogebra merupakan perangkat lunak matematis dinamis yang 

digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah menengah. Software ini 

mudah digunakan dalam pembelajaran geometri dan menyediakan fitur aljabar. 

Geogebra merupakan perangkat lunak matematika dinamis yang 

menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus (Hohenwarter & Preiner, 

2007). Program Geogebra melengkapi berbagai program komputer untuk 

pembelajaran aljabar yang sudah ada, seperti Derive, Maple, MuPad, maupun 

program komputer untuk pembelajaran geometri, seperti Geometry’s 

Sketchpad atau CABRI (Mahmudi, 2011). Menurut Hohenwarter & Keith 

(2007), Kemampuan Geogebra adalah dapat menyediakan dua jendela 

sekaligus dalam mengoperasi konsep matematika yaitu jendela aljabar dan 

jendela geometri. Objek dalam jendela aljabar sesuai dengan objek jendela 

pada geometri, begitu juga sebaliknya.  

Geogebra memiliki kemampuan menangani variabel untuk angka, 

vektor, titik, menemukan turunan dan integral dari suatu fungsi. Geogebra juga 

mampu menyelesaikan perintah-perintah seperti akar atau nilai ekstrim. 

Kelebihan dari perangkat lunak Geogebra dalam memvisualisasikan materi 

dimensi tiga yaitu kita dapat melihat objek tiga dimensi yang telah dibuat dari 

berbagai posisi. Ini sangat membantu siswa yang memiliki daya imajinasi 

kurang. Selain sebagai media pembelajaran materi dimensi tiga, Geogebra juga 

dapat digunakan untuk materi bangun datar, bangun ruang, integral, persamaan 
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dan fungsi kuadrat, program linear serta geometri transformasi. 

(Suwarno,2012) 

Tujuan penggunaan Geogebra adalah untuk menyediakan kesempatan 

pada siswa agar dapat mengeksplorasi konsep matematika dan menunjukkan 

bahwa ada beberapa konsep matematika yang tidak mungkin dapat ditunjukan 

hanya dengan pena dan kertas saja (Dikovic, 2009). Tujuan utama penggunaan 

Geogebra dalam proses pembelajaran adalah untuk memberikan kesempatan 

pada siswa mendapatkan ketrampilan matematika yang berbeda dan untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis serta mendorong siswa untuk 

melakukan cara yang menarik dalam menyelesaikan masalah matematika 

(Majerek, 2014). 

Software Geogebra akan lebih baik jika dalam penerapannya 

dipadukan dengan model discovery learning yaitu proses belajar yang 

didalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi, tetapi siswa 

dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam menemukan 

konsep. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery 

learning, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk belajar secara aktif.  

Survei yang dilakukan oleh PISA (Programme for International 

Student Assesment) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia baru bisa 

menduduki peringkat 69 dari 76 negara. Hasil studi TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study), menunjukkan bahwa siswa 

Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan 
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prosedur ilmiah. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

Indonesia terhadap matematika masih tergolong rendah salah satunya 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

Penerapan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Wardaya dkk (2012), dalam penelitiannya hasil 

rata-rata tes pemahaman konsep siswa kelas VII SMP Negeri 22 Purworejo 

pada materi segiempat dengan menggunakan model pembelajaran berbasis ICT 

berbantuan Geogebra mengalami peningkatan, dari kategori baik menjadi 

kategori sangat baik, yaitu sebesar 75,25 pada siklus I menjadi 79,81 pada 

siklus II. Sedangkan menurut Widyaningrum dan Murwaningtyas (2012), 

penerapan Geogebra pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta dalam 

pembelajaran grafik fungsi kuadrat mempengaruhi motivasi belajar siswa. 

Siswa yang mengikuti pembelajaran berbantuan Geogebra memiliki motivasi 

yang lebih baik dibanding dengan siswa yang belajar grafik fungsi kuadrat 

secara konvensional. 

Diduga dengan kuat bahwa penerapan Geogebra yang dipadukan 

dengan model discovery learning juga akan mempengaruhi motivasi belajar 

dan pemahaman konsep transformasi geometri siswa MAN Purwokerto 1. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Discovery Learning Berbantuan Geogebra Terhadap Motivasi Belajar dan 

Pemahaman Konsep Transformasi Geometri Siswa MAN Purwokerto 1”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh discovery learning berbantuan Geogebra terhadap 

motivasi belajar siswa. 

2. Apakah ada pengaruh discovery learning berbantuan Geogebra terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh discovery learning berbantuan Geogebra terhadap 

motvasi belajar siswa. 

2. Mengetahui pengaruh discovery learning berbantuan Geogebra terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi guru 

Menambah pengetahuan tentang alternatif pembelajaran matematika 

untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan motivasi belajar 

siswa 

2. Bagi sekolah 

Setelah dilakukan penelitian dan hasilnya adalah pengaruh discovery 

learning berbantuan Geogebra terhadap kemampuan pemahaman konsep 
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dan motivasi belajar siswa, dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah 

dalam upaya mengembangkan penerapan model-model pembelajaran 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin 

mengkaji lebih mendalam lagi berkenaan dengan discovery learning 

berbantuan Geogebra. 
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