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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bagian Bab pertama ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

latar belakang dilakukannya penelitian, yaitu membahas tentang: (a) latar 

belakang masalah; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat 

penelitian; (e) struktur organisasi tesis. Hal-hal tersebut akan dijelaskan secara 

rinci pada sub-sub bab berikut.  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan bidang ilmu yang mengajarkan cara pandang yang 

unik untuk melihat dunia. Matematika merupakan cara berpikir yang logis. 

Pendekatan objektif  dalam matematika dapat diaplikasikan pada banyak situasi. 

Matematika telah banyak berdampak pada setiap bidang kehidupan (Sonnabend, 

1993, hlm. 1).  

Berdasar pada ungkapan di atas, maka matematika adalah bidang ilmu yang 

penting untuk dipahami dan dimiliki oleh manusia karena matematika dapat 

diaplikasikan pada banyak situasi dan mempunyai dampak pada kehidupan 

manusia. Matematika merupakan bidang ilmu yang berpengaruh dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Selain itu setiap hari manusia 

selalu berhubungan dengan matematika, mulai dari hal yang sederhana sampai 

kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi informasi tidak 

bisa dilepaskan dari konsep yang ada dalam matematika. Contohnya dalam 

kegiatan jual-beli yang berhubungan dengan bilangan, arsitektur yang 

berhubungan dengan geometri, penelitian yang memerlukan pengolahan dan 

analisis data dan banyak lagi konsep matematika yang diperlukan dalam 

menjalani kehidupan.   

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 juga disebutkan 

bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 
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memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit. 

Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini (BNSP, 2006, hlm. 416).  

Melihat pentingnya matematika dalam kehidupan manusia, maka konsep 

dalam matematika diberikan dalam kurikulum di sekolah. Ada dua jenis standar 

matematika sekolah yang dikeluarkan National Council of Techers of 

Mathematics (NCTM), yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi 

matematika  mengacu pada materi yang harus diajarkan guru di sekolah. Standar 

isi mencakup lima hal, yaitu: bilangan dan operasinya; aljabar; geometri; 

pengukuran; analisis data dan probabilitas. Sedangkan standar proses mengacu 

kepada proses belajar siswa dalam memperolah dan menggunakan pengetahuan 

matematika. Ada lima standar proses menurut NCTM, yaitu:  pemecahan 

masalah; penalaran matematis;  komunikasi matematis; koneksi matematis; 

representasi matematis (Walle, 2008, hlm. 4).  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 

tahun 2006 juga disebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar. Matematika dapat 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan 

agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, 

tidak pasti dan kompetitif. Yang menjadi fokus dalam pembelajaran matematika 

adalah pendekatan pemecahan masalah yang salah satu tujuannya adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika serta memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin 
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tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah (BNSP, 2006, hlm. 416-417).  

Dari tujuan pembelajaran matematika di atas tergambar jelas bahwa salah 

satu hal penting dalam mempelajari matematika adalah mengembangkan 

kemampuan penalaran matematis serta mengembangkan sikap matematis pada 

siswa. Kemampuan penalaran dan materi  matematika adalah dua  hal  yang  tidak  

dapat  

dipisahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Hutapea (2013, hlm. 2) yang 

menyatakan bahwa materi matematika dan penalaran matematis merupakan dua 

hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena materi dalam 

matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan 

melalui belajar matematika. Hal senada juga diungkapkan Dwirahayu (2006, hlm. 

57) mengungkapkan bahwa jika seseorang mengerjakan matematika maka ia tidak 

terlepas dari aktivitas bernalar. Setiap penyelesaian persoalan dalam matematika 

memerlukan penalaran.  

Pentingnya kemampuan penalaran matematis juga diungkapkan Sumarmo 

(2013, hlm. 198) yang menyatakan bahwa penalaran matematis merupakan 

kemampuan dan kegiatan dalam otak yang harus dikembangkan secara 

berkelanjutan melalui suatu konteks. Kemampuan penalaran matematis sangat 

penting dalam pemahaman matematis, mengeksplor ide, memperkirakan solusi 

dan menerapkan ekspresi matematis dalam konteks matematika yang relevan serta 

memahami bahwa matematika bermakna.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematis sangat berperan penting untuk dapat memahami matematika dan pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap penguasaan siswa dalam bermatematika. 

Kemampuan penalaran matematis ini dibutuhkan dalam proses mengaitkan 

konsep-konsep dalam matematika. Siswa perlu dibiasakan untuk dapat melihat 

matematika sebagai suatu hubungan dimana satu konsep akan berkaitan dengan 

konsep yang lainnya sehingga konsep-konsep dalam matematika akan saling 

membangun konsep baru. Pada tingkat sekolah dasar konsep matematika masih 
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bersifat sederhana, tetapi pemahaman terhadap konsep di sekolah dasar akan 

berpengaruh dalam pembangunan konsep selanjutnya. Kegiatan dalam 

membangun antar konsep dalam matematika membutuhkan kemampuan 

penalaran matematis pada siswa. Bagaimana siswa dapat sampai pada konsep baru 

adalah dengan cara kemampuan berpikirnya secara logis.  

Begitu pentingnya kemampuan penalaran matematis pada tingkat sekolah 

dasar, beberapa studi telah dilakukan yang menyatakan bahwa kemampuan 

penalaran matematis siswa di sekolah dasar masih rendah, salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nahdi (2014) menyatakan bahwa siswa Indonesia 

masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang membutuhkan 

kemampuan penalaran matematis. Selanjutnya Windayana (2009) menyebutkan 

bahwa kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa sekolah dasar saat 

ini belum menunjukan keadaan yang memuaskan masih banyak didapati siswa 

sekolah dasar yang cara bernalarnya rancu dan tidak mendasar. Windayana 

memberi contoh pembelajaran yang mengabaikan pengembangan penalaran 

adalah ketika siswa mengerjakan soal penjumlahan dengan cara bersusun 

kebawah, jika pengerjaan penjumlahan tidak dilakukan dengan bersusun kebawah 

maka siswa akan mengalami kesulitan.  

Selanjutnya Kanedi (2014) menyatakan bahwa hasil belajar siswa Indonesia 

berada pada level rendah, yaitu hanya berupa kemampuan meghapal. Selanjutnya 

disebutkan pula penyebab rendahnya hasil belajar pada siswa adalah proses 

pembelajaran yang dilakukan guru hanya menekankan pada menghitung dan 

hapalan, padahal seharusnya dengan belajar matematika siswa dapat 

mengembangkan logika, reasoning dan berargumentasi. Beberapa studi tentang 

penalaran menggambarkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa masih 

rendah seperti diungkapkan oleh Sumarmo (dalam Kurniawati, 2006, hlm. 78) 

salah satunya hasil penelitian yang menemukan bahwa keadaan skor kemampuan 

siswa dalam pemahaman dan penalaran matematis siswa masih rendah. Siswa 

masih banyak mengalami kesukaran dalam pemahaman relasional dan berfikir 
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derajat kedua, artinya siswa mengalami kesukaran dalam tes penalaran deduktif 

dan induktif.  

Kemampuan penalaran yang perlu dikembangkan pada siswa SD salah 

satunya adalah dalam materi geometri. Salah satu kelemahan dalam bidang 

geometri ini diungkapkan Kenney dan Kouba (dalam Walle, 2008, hlm. 141) yang 

menyatakan bahwa kesalahan umum yang dilakukan dalam hal perhitungan luas 

dan keliling adalah tertukarnya rumus untuk luas dan keliling. Kesalahan ini 

terkait dengan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dari sifat-sifat bangun 

datar. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru kelas V SD menyatakan 

bahwa pembelajaran tentang sifat-sifat bangun datar adalah belajar menghapal 

dari daftar sifat bangun datar yang harus diajarkan pada tingkatan sekolah 

tertentu. Dengan pola pengajaran seperti ini menyebabkan siswa tidak dapat 

mengenal adanya hubungan antar bangun datar, dan pada akhirnya mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep tentang bangun datar yang lebih sulit.    

Berkaitan dengan pentingnya penalaran matematis, NCTM (dalam Sukamto, 

2013, hlm. 95) menyatakan bahwa program instruksional dari pra TK sampai 

dengan kelas 12 harus memungkinkan siswa untuk : (1) mengenali penalaran dan 

bukti sebagai aspek fundamental matematika; (2) membuat dan menyelidiki 

dugaan matematika, (3) mengembangkan dan mengevaluasi argument matematika 

dan bukti-bukti; (4) memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan 

model pembuktian. Sedangkan O’Daffler dan Thornquist (dalam Minarni, 2010, 

hlm. 479) menyatakan bahwa penalaran melibatkan beberapa keterampilan 

penting seperti menyelidiki pola, membuat dan menguji dugaan (conjecture), dan 

menggunakan penalaran deduktif dan induktif formal untuk memformulasikan 

argument matematis. Selanjutnya dikemukakan pula pendapat Russel yang 

menyatakan bahwa penalaran matematis adalah pusat belajar matematika. 

Matematika adalah suatu disiplin berkenaan dengan objek abstrak dan 

penalaranlah alat untuk memahami abstraksi. Dengan demikian, untuk mencapai 

pemahaman dan penerapan konsep matematika yang abstrak dalam berbagai 

bidang ilmu pengetahuan perlu proses bernalar pada siswa. Di sekolah dasar 
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konsep matematika harus disampaikan dengan sesuatu yang dapat dimengerti oleh 

siswa dengan cara tidak menyampaikan rumus matematika yang telah jadi, tetapi 

lebih bermakna melalui penemuan dengan memanipulasi benda-benda konkrit dan 

secara perlahan siswa dituntun untuk mengarah kepada penerapan konsep yang 

abstrak yaitu penggunaan rumus dengan menggunakan simbol-simbol 

matematika.   

Belajar matematika tidak hanya berkaitan dengan aspek kognitif saja, tetapi 

seperti yang tercantum pada tujuan pembelajaran matematika yang telah 

dikemukakan di awal, bahwa dengan belajar matematika diharapkan dapat 

mengembangkan sikap yang positif pada diri siswa. Aspek sikap akan sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian siswa dalam belajar metematika. Dengan kata 

lain siswa yang memiliki sikap matematis yang positif akan berhasil dalam 

belajarnya, tetapi sebaliknya ketika siswa bersikap negatif terhadap matematika 

kemungkinan besar siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika.  

Ungkapan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Suydam dan Weaver 

(dalam Turmudi, 2009, hlm. 87)  guru dan pendidik matematika lainnya, 

umumnya mempercayai bahwa siswa belajar lebih efektif manakala mereka 

tertarik dengan apa yang mereka pelajari dan mereka berprestasi baik kalau 

mereka menyukai matematika. Karenanya, perhatian yang terus menerus 

hendaknya diarahkan penciptaan, pengembangan, pemeliharaan dan dorongan 

untuk bersikap positif terhadap matematika.  

Menurut Kazt (dalam Sukamto, 2013,hlm.94) disposisi (sikap) matematis 

adalah kecenderungan untuk sering muncul secara sadar dan sukarela untuk 

mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya terkait dengan pentingnya sikap matematis 

dikemukakan oleh Kesumawati (2010, hlm. 5) yang menyatakan bahwa selain 

kemampuan pemecahan masalah dan pemahaman matematis hal penting yang 

harus diperhatikan adalah sikap matematis yang harus dimiliki siswa adalah 

menyenangi matematika, menghargai keindahan matematika, memiliki keingin 

tahuan yang tinggi dan senang belajar matematika. Dengan mempunyai sikap 

matematis diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan matematikanya.   



7 
 

Noneng Rosmini , 2015 
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING DALAM MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PENALARAN DAN SIKAP MATEMATIS SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 
 

Pada kenyataannya sikap siswa sekolah dasar dapat dibilang biasa-biasa saja 

bahkan cenderung menurun pada tahapan kelas yang lebih tinggi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sumarmo (dalam Darhim) yang menyatakan bahwa ditinjau dari 

kesenangan belajarnya, siswa SD menunjukan perasaan biasa-biasa saja dalam 

belajar matematika, matematika belum menjadi pelajaran favorit untuk siswa dan 

ada kecenderungan makin tinggi tingkatan sekolah makin meningkat banyaknya 

siswa yang kurang berminat dalam belajar matematika.    

Salah satu hasil penelitian di kelas V SD yang diungkapkan Kurniawati 

(2014, hlm. 26) menyebutkan beberapa hal tentang rendahnya sikap siswa ketika 

belajar matematika, yaitu siswa kurang merasakan bahwa matematika merupakan 

suatu kebutuhan, jika mengalami kesulitan mereka tidak mau bertanya kepada 

guru, pada saat diberikan pertanyaan siswa lebih memilih diam atau 

membicarakannya dengan teman sebangku daripada menjawab pertanyaan 

tersebut, pada waktu mengerjakan latihan siswa belum mampu untuk bekerja 

sendiri, jika diberikan pekerjaan rumah (PR) siswa banyak yang tidak 

mengerjakan dengan alasan tidak mengerti atau soalnya sulit.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini siswa sekolah dasar mempunyai 

pemikiran bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang menakutkan dan 

dianggap sulit. Anggapan sulit ini dapat menyebabkan rendahnya minat siswa 

untuk belajar matematika dan akhirnya berdampak terhadap hasil yang diperoleh 

dalam matematika. Anggapan bahwa matematika sulit ini dipandang sebagai sikap 

negatif siswa terhadap matematika. Tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, salah 

satu penyebabnya adalah proses belajar mengajar di dalam kelas yang monoton, 

siswa hanya diajarkan matematika dengan menerapkan rumus-rumus kedalam 

latihan soal dan memposisikan siswa sebagai pembelajar yang pasif.   

Dengan demikian rendahnya kemampuan dan sikap siswa dalam 

bermatematika salah satunya dapat disebabkan oleh pendekatan pembelajaran 

matematika yang diterapkan guru di dalam kelas kurang tepat, seperti yang 

diungkapkan Suryadi (2012, hlm. 37) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

di kelas 3,5 dan 6 sekolah dasar diperoleh gambaran umum bahwa pembelajaran 
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matematika masih berlangsung secara tradisional yang antara lain memiliki 

karakteristik sebagai berikut: pembelajaran lebih berpusat pada guru; pendekatan 

yang digunakan lebih bersifat ekspositori, guru lebih mendominasi proses 

aktivitas kelas, latihan-latihan yang diberikan lebih banyak bersifat rutin, dan 

dalam proses belajar siswa bersifat pasif. Selanjutnya dikemukakan kesulitan yang 

dihadapi guru dalam hal mengajarkan keterampilan matematika yaitu mengenai 

mengajarkan penyelesaian soal cerita, memberi alasan yang rasional, dan 

menerapkan rumus matematika dalam penyelesaian soal. 

Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah dasar 

khususnya pada kemampuan penalaran dan sikap matematis siswa diperlukan 

proses pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan potensi siswa. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan pondasi dalam membangun 

konsep-konsep yang akan mendukung penguasaan keterampilan bermatematika 

pada masa yang akan datang. Penguasaan yang baik terhadap matematika di 

sekolah dasar akan membantu siswa untuk menguasai matematika pada tingkat 

lanjutan, tetapi sebaliknya jika pada sekolah dasar siswa kesulitan dalam 

menguasai matematika, akan berdampak terhadap pencapaian dimasa yang akan 

datang.  

Proses pembelajaran di dalam kelas akan sangat bergantung pada 

kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini senanda dengan 

ungkapan  Sukmadinata (2012, hlm. 195) yang menyatakan bahwa  tujuan utama 

kegiatan guru dalam mengajar adalah mempengaruhi perubahan tingkah laku dan 

mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuannya sebagai hasil belajar. 

Dengan demikian guru dan siswa mempunyai hubungan yang timbal balik dalam 

interaksinya. 

Berdasar pada ungkapan di atas, sebaiknya proses belajar mengajar 

mengacu kepada adanya interaksi yang timbal balik antara siswa dan guru. Siswa 

tidak hanya sebagai penerima pengetahuan dan guru menjadi sumber satu-satunya 

informasi. Peran guru lebih kepada mendorong siswa untuk dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif dan sikap siswa. Pada sekolah dasar pengembangan sikap 
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perlu mendapatkan penekanan yang lebih, karena dengan penanaman sikap positif 

dalam belajar akan menumbuhkan perasaan bahwa belajar merupakan suatu 

kebutuhan dan akhirnya akan mendorong siswa untuk senantiasa siap dalam 

menghadapi tantangan dan kesulitan yang datang ketika mereka belajar. 

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dalam mengembangkan 

kemampuan siswa dalam bermatematika dan mengembangkan sikap matematis 

yang positif, perlu adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Guru harus 

mampu menemukan suatu pendekatan atau model pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kedua kemampuan tersebut. Pembelajaran yang sesuai untuk 

mengembangkan kemampuan penalaran dan sikap matematis siswa adalah 

pembelajaran yang memandang siswa sebagai pembelajar aktif, tidak hanya 

sebagai penerima konsep yang pasif. Seperti yang diungkapkan Turmudi (2009, 

hlm. 4) dalam tujuan pembelajaran matematika perlu dimasukkan pemberdayaan 

siswa untuk menciptakan pengetahuan matematika mereka sendiri.  

Penciptaan pengetahuan pada diri siswa dapat dilakukan dengan cara 

menemukan konsep atau rumus matematika oleh siswa bukan hasil dari transfer 

pengetahuan dari guru. Proses penemuan konsep oleh siswa akan meningkatkan 

pengertian siswa terhadap konsep atau rumus matematika tersebut dan hasilnya 

akan bertahan lebih lama dalam ingatannya, serta konsep atau rumus matematika 

yang bersifat abstrak menjadi lebih dipahami siswa dan lebih masuk akal.  

Model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk dapat menemukan 

konsep baru dengan mengaitkannya pada pengalaman serta pengetahuan siswa 

terdahulu adalah pembelajaran penemuan (discovery learning).  Kelebihan dari 

pembelajaran dengan penemuan dikemukakan oleh Sudirjo & Sumarni (2006) 

yang menyatakan bahwa metode penemuan akan mengembangkan berpikir siswa, 

dan bekerja secara ilmiah melalui kegiatan mencoba-coba yang dilakukan dengan 

memanipulasi benda nyata, menduga, membuat kemungkinan-kemungkinan dan 

pada akhirnya menemukan pemecahan yang diinginkan.  
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Tetapi penggunaan pembelajaran penemuan di sekolah dasar masih 

memerlukan banyak bimbingan dari guru, sehingga selanjutnya model 

pembelajaran ini disebut dengan model pembelajaran penemuan terbimbing.  

Melalui penerapan model pembelajaran penemuan terbimbing siswa dapat 

menemukan konsep dan rumus matematika sendiri dengan langkah-langkah yang 

dibimbing oleh guru. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa siswa sekolah dasar 

masih memerlukan bimbingan sehingga konsep yang ingin di capai dalam proses 

belajar mengajar tidak keluar dari apa yang diharapkan. 

Definisi belajar penemuan manurut Bruner (dalam Sumarmo, 2013, hlm. 

45) sebagai situasi dimana materi yang dipelajarkan kepada siswa tidak disajikan 

dalam bentuk final atau sudah jadi, tetapi diperlukan kegiatan mental siswa lebih 

dulu sehingga membentuk pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa.  

Menurut Turmudi (2012, hlm. 42) penemuan terbimbing meliputi proses 

pengumpulan dan pengorganisasian data dan desain untuk membantu siswa 

membentuk dan memahami konsep. Ketika siswa memahami konsep melalui 

penemuan terbimbing, mereka belajar mengumpulkan dan memilah-milah data 

sebagai bagian dari problem solving. Untuk pencapaian yang lebih baik penemuan 

terbimbing ini sebaiknya disajikan melalui sedikit penjelasan dari guru pada awal 

pembelajaran sebagai arahan dari rumusan masalah yang kemudian guru 

memberikan arahan-arahan secukupnya untuk membimbing langkah-langkah 

pembelajaran pada siswa. Sebaiknya guru menyiapkan lembar kerja sehingga 

langkah-langkah dalam menemukan konsep dituntun melalui perintah atau 

pertanyaan yang telah disusun dalam lembar kerja siswa.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis mencoba untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan 

Terbimbing dalam Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Sikap Matematis 

Siswa”.   

 

B. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara umum pokok permasalahan 

dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah pembelajaran 

matematika dengan model penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dan sikap matematis siswa?” 

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan lagi kedalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang mendapat 

pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing lebih baik 

dibandingkan siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan cara 

konvensional? 

2. Apakah  peningkatan sikap matematis siswa yang mendapat pembelajaran 

matematika dengan model penemuan terbimbing lebih baik dibandingkan 

siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan cara konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan peningkatan kemampuan 

penalaran matematis siswa yang mendapat pembelajaran matematika 

dengan model penemuan terbimbing dan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran matematika dengan cara konvensional. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan perbedaan peningkatan sikap 

matematis siswa yang mendapat pembelajaran matematika dengan model 

penemuan terbimbing dan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan cara konvensional. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teori 
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Penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teori berupa 

pengetahuan tentang penerapan pembelajaran matematika melalui model 

penemuan terbimbing dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran 

dan sikap matematis siswa kelas lima sekolah dasar.  

2. Manfaat secara praktik 

Secara praktik diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, bahwa dengan 

praktik pembelajaran matematika melalui model penemuan terbimbing ini 

menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan sebagai 

upaya membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan penalaran 

serta sikap matematis siswa khusunya di kelas lima sekolah dasar.    

    

E. Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan tesis ini terbagi kedalam 5 bab, yaitu dimulai dari bab I sampai 

dengan bab V.  

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dilaksanakannya 

penelitan sehingga diperoleh tema tertentu untuk menjadi fokus penelitian, setelah 

diperoleh fokus penelitian diperoleh, maka selanjutnya peneliti menentukan 

rumusan masalah penelitian yang merupakan batasan masalah yang menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi dari penulisan tesis sebagai laporan hasil penelitian. 

Bab II merupakan kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritik 

dilakukannya penelitian dan penulisan tesis ini. Kajian pustaka ini membahas 

pembelajaran matematika di sekolah dasar, pembahasan berikutnya tentang 

pembelajaran matematika dengan model penemuan terbimbing yang menjadi 

model pembelajaran dalam penelitian ini. Kajian berikutnya membahas tentang 

pengembangan kemampuan penalaran matematika pada siswa sekolah dasar, 

pengembangan kemampuan penalaran matematis melalui model penemuan 

terbimbing, dan pengembangan sikap matematis siswa melalui model penemuan 

terbimbing.  
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Bab III merupakan metode penelitian yang memuat hal-hal yang berkaitan 

dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  Bab III ini terdiri 

dari desain penelitian, partisipan penelitian, instrument penelitian yang digunakan 

sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan pada bab I, 

selanjutnya dibahas pula tentang prosedur penelitian dan analisis data yang akan 

digunakan dalam kegiatan penelitian ini. 

Bab IV bagian ini merupakan pemaparan tentang temuan dan pembahasan 

hasil penelitian. Pada bagian paparan data peneliti akan menjelaskan tentang 

penyampaian hasil pengolahan data, ringkasan penjelasan yang memuat temuan 

penelitian menjadi lebih bermakna. Pada bagian pembahasan penelitian akan 

meninjau kembali pertanyaan serta hipotesis penelitian yang telah dirumuskan dan 

mengaitkannya dengan hasil temuan serta kajian pustaka kemudian melakukan 

evaluasi terhadap kelemahan dalam penelitian, bagian ini berupa pernyataan dari 

peneliti apakah akan menolak atau menerima hipotesis yang telah ditentukan pada 

bagian pendahuluan.  

Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini yang memuat 

simpulan, implikasi dan rekomendasi hasil dari pemaknaan serta tafsiran peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian.  


