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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebagai awal dari proses pendidikan 

formal perlu dibekali dengan dasar-dasar sains dan teknologi, penanaman 

disiplin, kerja keras, serta pengembangan sikap ingin tahu dan mampu 

memecahkan berbagai masalah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan yang terjadi di sekelilingnya. 

 Mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum sekolah dasar salah 

satunya adalah mata pelajaran matematika. Matematika memiliki peran yang 

sangat penting dalam menerapkan kemampuan logis matematika untuk peserta 

didik. Pendidik dalam hal ini guru dituntut memiliki keterampilan dalam 

menyajikan materi pada mata pelajaran matematika karena matematika 

merupakan materi dasar, oleh karena itu dalam pemberian materi dibuat sebaik 

mungkin agar peserta didik mampu memahami apa yang diajarkan.  

 Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam belajar 

Matematika adalah: (1) pengetahuan harus dibangun oleh siswa secara aktif, 

(2) belajar lebih ditekankan pada proses bukan hanya pada hasil akhir, (3) 

fokus dalam proses belajar adalah siswa, dan (4) mengajar adalah 

membelajarkan siswa. (Depdiknas, 2006) Dengan memperhatikan hal-hal 

tersebut di atas, maka tujuan pembelajaran matematika di SD dapat tercapai.   
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 Depdiknas (2006) telah merumuskan tujuan pembelajaran Matematika 

di sekolah dasar yaitu: (1) Melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 

kesimpulan, (2) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, 

intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, originil, 

rasa ingin tahu, prediksi dan dugaan serta mencoba-coba, (3) Mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dan (4) Mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi dan mengkomuniasikan gagasan. 

 Dalam pembelajaran matematika siswa tidak hanya menerima dan 

menghafalkan konsep atau rumus tetapi harus dapat menemukan sendiri  

konsep  atau rumus tersebut agar bisa bertahan lama dalam ingatannya. 

 Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bagi sebagian besar siswa, 

matematika masih dianggap pelajaran yang sulit dan membuat siswa 

merasakan kekhawatiran yang tinggi saat mengikuti pembelajaran di kelas. Hal 

ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya: 1) Pembelajaran dilakukan 

kurang interaktif. 2) metode yang digunakan guru kurang sesuai dengan 

karakter siswa dan karakter mata pelajaran. 3) Pembelajaran berpusat pada 

kegiatan menghapal rumus dan hitungan. Misalnya, 2×2 = 4, oleh guru 

diberikan dalam bentuk hafalan. Semestinya, hasil itu dijabarkan prosesnya 

sehingga siswa mengerti perolehan hasil empat dari perkalian tadi. Ditambah 

lagi pembelajaran matematika di sekolah jarang sekali melibatkan alat peraga. 

Kondisi ini sering menjadi penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam 

memahami konsep matematika.  
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 Permasalahan dalam pembelajaran matematika juga terjadi di kelas IV 

SDN Margasana. Dari hasil wawancara dengan guru teridentifikasi beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran matematika, diantaranya:  

1) Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika, 

ditunjukkan dengan nilai UAS yang rendah yaitu dari 27 siswa, sebanyak 

13 siswa (48,15%) belum mencapai batas tunas.  

2) Siswa yang kurang memahami konsep dasar matematika.  

3) Siswa mudah lupa dalam mengingat rumus atau penghitungan tertentu.  

 Berdasarkan penjelasan dari guru, salah satu permasalahan yang terkait 

dengan kesulitan siswa dalam belajar matematika adalah rendahnya 

kemampuan siswa dalam memahami bangun ruang. Pemahaman siswa terhadap 

konsep bangun ruang belum baik. Dari hasil refleksi guru, rendahnya 

kemampuan siswa ini dapat disebabkan karena selama ini dalam pembelajaran 

guru masih belum menggunakan model pembelajaran yang variatif.  

 Pembelajaran dilakukan melalui penjelasan dan penyelesaian soal saja 

sehingga menyebabkan siswa mudah bosan dan kurang konsentrasi atau 

memperhatikan penjelasan guru. Guru hampir tidak pernah mengajar siswa 

untuk belajar sambil bermain, padahal secara karakteristik anak usia sekolah 

dasar masih senang bermain. Guru juga belum mengoptimalkan siswa untuk 

bekerja secara berkelompok yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar dari temannya. 
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 Berdasarkan kondisi di atas, maka peneliti dan guru sepakat untuk 

melakukan sebuah upaya dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

konsep matematika bangun ruang. 

 Peneliti dan guru sepakat untuk melakukan sebuah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan menerapkan suatu metode pembelajaran Penemuan 

Terbimbing dalam pembelajaran. Metode penemuan terbimbing merupakan 

sebuah metode pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menemukan 

informasi sendiri, menyelidi sendiri materi yang biasanya diceramahkan oleh 

guru, sehingga membuat informasi tersebut lebih bertahan lama dalam ingatan. 

 Alasan peneliti memilih metode pembelajaran Penemuan Terbimbing 

adalah secara teori model ini dapat mengembangkan kemandirian dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan persoalan. Dalam metode penemuan 

terbimbing siswa akan belajar untuk menemukan konsep dengan cara meneliti 

benda atau objek tertentu. Kegiatan belajar ini menjadikan siswa senang dan 

aktif, proses belajar berlangsung alamiah, tanpa tekanan  sehingga 

berpengaruh terhadap pemahaman materi yang dipelajari. Karena siswa 

paham maka hasil belajar akan meningkat.  
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka 

pertanyaan rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana metode 

pembelajaran Penemuan Terbimbing dapat meningkatkan pemahaman konsep 

Matematika Bangun Ruang pada Siswa kelas IV SD Negeri Margasana ?“ 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep Matematika Bangun Ruang melalui metode pembelajaran Penemuan 

Terbimbing. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diupayakan akan dilaksanakan 

semaksimal mungkin, agar hasilnya dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan referensi atau acuan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dapat pula digunakan sebagai 

bahan rujukan untuk memperbaiki kinerja sekolah dalam proses belajar di 

sekolah yang menyenangkan dan menjadikan pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode pembelajaran Penemuan Terbimbing sebagai 

alternatif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa.  
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2. Bagi Guru  

Sebagai motivasi meningkatkan keterampilan yang bervariasi yang 

dapat memperbaiki sistem pembelajaran sehingga memberikan layanan yang 

terbaik 

bagi siswa. Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam 

proses pembelajaran. Sebagai masukan dan dasar pemikiran guru dan calon 

guru untuk dapat memilih model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas. 

3. Bagi Siswa  

Anak sebagai subyek penelitian dapat lebih mudah dalam memahami 

materi pembelajaran. Dengan cara pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan melalui metode pembelajaran Penemuan Terbimbing, sehigga 

siswa tidak akan bosan dan termotivasi untuk belajar dengan baik dan 

memahami pelajaran yang di berikan serta dapat meningkatkan keaktifan 

siswa. 

4. Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman berpikir ilmiah dan 

menghasilkan penelitian yang baik dan berguna untuk masyarakat serta untuk 

memberikan wawasan yang baik bagi peneliti sebagai calon guru khususnya 

dalam penerapan metode ajar dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. 
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