
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, ketrampilan dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Salah satu tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan adalah sekolah. Di 

sekolah diajarkan berbagai mata pelajaran, salah satunya adalah mata 

pelajaran matematika. Mata pelajaran ini merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan pada tiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi. 

Pemahaman konsep perlu ditanamkan sejak siswa duduk di bangku 

sekolah dasar maupun bagi siswa sekolah lanjutan tingkat pertama. 

Pemahaman konsep pada setiap materi sangat diperlukan untuk 

mengaplikasikan konsep pada suatu masalah di materi tersebut, di samping 

itu pemahaman konsep juga sangat penting untuk memahami materi 

selanjutnya. Pemahaman konsep juga bermanfaat bagi siswa untuk 

menyelesaikan suatu soal secara runtut berdasarkan konsep yang telah 

dipejari. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika dalam Permendikbud 58 

tahun 2014 lampiran III yaitu agar siswa memahami konsep matematika. 
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NCTM (2000 : 20) menyatakan bahwa "Conceptual understanding is an 

essential in an increasingly technological world, conceptual understanding 

even more important". Siswa yang kurang memahami konsep matematika 

pada suatu materi akan berdampak pada siswa tersebut dalam aktivitas 

pembelajaran. Siswa akan sulit untuk mengklasifikasikan obyek menurut sifat 

tertentu, serta siswa akan sulit untuk mentransformasikan suatu konsep 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, dalam aktivitas pembelajaran minat juga berpengaruh 

tehadap belajar (Slameto : 2003). Seperti halnya dalam permendikbud 58 

tahun 2014 lampiran III salah satu tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya. Bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak 

sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, 

karena tidak ada daya tarik baginya. Selain itu, tidak adanya minat seorang 

anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar (Dalyono : 2010). 

Pada kenyataannya, menurut hasil Third (kini Trends) International in 

Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 peringkat anak-anak 

indonesia bertengger di posisi 38 dari 42 negara yang menjadi peserta untuk 

prestasi matematika, dan menduduki posisi 40 dari 42 negara untuk prestasi 

sainsnya. Rata-rata skor prestasi matematika dan sains berturut-turut adalah 

386 dan 406, masih berada signifikan di bawah skor rata-rata internasional 

yaitu 500. Salah satu indikator yang dinilai adalah penilaian pemahaman 

konsep. Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan pemahaman konsep 
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siswa masih rendah, selain itu rendahnya prestasi siswa ini dapat terjadi 

karena minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika rendah, dalam hal 

ini sebaiknya guru mencari solusi dari permasalahan ini. 

Dalam permendikbud no 58 tahun 2014 lampiran III salah satu model 

pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah discovery 

learning. Model discovery learning adalah model pembelajaran, dimana 

siswa didorong untuk belajar aktif melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk 

memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri dengan bimbingan guru 

(Suprihatiningrum : 2014). 

Menurut Accascina (2006 : 1) menyebutkan bahwa “Cabri 3D is a 

potentially very useful software for learning and teaching 3D geometry. The 

dynamic nature of the digital diagrams produced with it provides a useful aid 

for helping students to better develop concept images of geometric 

concepts...”dari kutipan tersebut Cabri 3D dapat membantu siswa dalam 

membangun pemahaman konsep materi geometri, lebih membantu siswa 

dalam mempelajari materi bangun ruang yang terlihat abstrak menjadi lebih 

mudah dipahami, selain itu Cabri 3D juga dapat memutar dan membalik 

bangun ruang yang sedang dipelajari sehingga membuat belajar geometri 

dimensi tiga menjadi lebih menarik. 

Tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi 

harus kreatif memberikan layanan dan kemudahan (facilitate learning) 
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kepada seluruh siswa agar siswa dapat belajar dalam suasana yang 

menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani 

mengemukakan pendapat secara terbuka (Mulyasa : 2013). Salah satu solusi 

yang dapat dilakukan guru agar dalam pembelajarannya, guru menjadi kreatif 

dan dapat mempermudah membangun pemahaman konsep serta minat siswa 

adalah dengan menggunakan model discovery learning dengan berbantu 

Cabri 3D. Melalui discovery learning dengan berbantu Cabri 3D diharapkan 

siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran, dapat membangkitkan minat 

siswa dalam belajar matematika, serta dapat mempermudah siswa dalam 

memahami konsep materi yang sedang dipelajari. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa discovery learning 

berbantu Cabri 3D berpengaruh terhadap pemahaman konsep dan minat 

belajar siswa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul "pengaruh discovery learning berbantu Cabri 3D terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis dan minat belajar siswa SMP Negeri 1 

Kroya”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah  : 

1. Bagaimana capaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang mengikuti discovery learning  berbantu Cabri 3D. 

2. Bagaimana capaian kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang mengikuti discovery learning. 
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3. Apakah discovery learning  berbantu Cabri 3D berpengaruh terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa. 

4. Bagaimana capaian minat belajar siswa yang mengikuti discovery 

learning berbantu Cabri 3D. 

5. Bagaimana capaian minat belajar siswa yang mengikuti discovery 

learning. 

6. Apakah discovery learning berbantu Cabri 3D berpengaruh terhadap 

minat belajar siswa. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang mengikuti discovery learning  berbantu Cabri 3D. 

2. Untuk mengetahui capaian kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa yang mengikuti discovery learning. 

3. Untuk mengetahui pengaruh discovery learning  berbantu Cabri 3D 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

4. Untuk mengetahui capaian minat belajar siswa yang mengikuti discovery 

learning berbantu Cabri 3D. 

5. Untuk mengetahui capaian minat belajar siswa yang mengikuti discovery 

learning. 

6. Untuk mengetahui pengaruh discovery learning  berbantu Cabri 3D 

terhadap minat belajar siswa. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

menggali potensi siswa agar dapat lebih memahami konsep matematika, 

dan lebih mendorong minat siswa dalam belajar matematika. 

2. Bagi Guru 

Menambah pengetahuan tentang alternatif pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan minat belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Setelah dilakukan penelitian dan hasilnya adalah ada pengaruh Discovery 

Learning berbantu Cabri 3D terhadap kemampuan pemahaman konsep dan 

minat belajar siswa, dapat digunakan sebagai masukan bagi sekolah dalam 

upaya mengembangkan penerapan model-model pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin 

mengkaji lebih mendalam lagi berkenaan dengan Discovery Learning 

berbantu Cabri 3D.  
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