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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika siswa
dengan Metode Penemuan Terbimbing dan untuk meningkatkan Hasil belajar matematika
siswa dengan Metode Penemuan Terbimbing. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-I SMA Negeri 1
Pematangsiantar. Peneliti merancang program pembelajaran, serta melaksankan pengamatan
dan tes hasil belajar, melakukan refleksi sebagai bahan dasar untuk merancang pembelajaran
berikutnya. Instrumen penelitian yang diberikan kepada sampel terlebih dahulu diuji coba dan
dinyatakan kualitas instrument penelitian adalah signifikan. Karena dengan menggunakan
rumus product moment diperoleh hasil perhitungan koefisien validitas terendah 0,52 (validitas
rendah) dan koefisien tertinggi 0,85 (validitas tinggi) sehingga setiap butir tes adalah valid,
dengan menggunakan rumus alpha untuk tes diperoleh hasil perhitungan koefisien reabilitas tes
sebesar 0,65 dan jika dibandingkan dengan nilai r tabel harga kritik r product-moment untuk
taraf signifikan a = 00,1 dan n = 5 maka diperoleh rtabel = 0,55 ternyata rhitung > rtabel maka
instrument tersebut adalah riabel.
Hasil penelitian: (1) Motivasi siswa didalam proses pembelajaran mengalami peningkatan, hal
ini dapat dilihat dari perbedaan rata-rata indikator motivasi siswa pada siklus I dan siklus II,
dimana rata-rata indikator motivasi siswa siklus I : 69,2% lebih rendah dibandingkan rata-rata
indikator motivasi siklus II; 85,7%. (2) Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, hal ini
dapat dilihat dari perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II antara lain:
siklus I: 69,2 dan siklus II: 85,7%.

Kata kunci:Metode penemuan terbimbing, Motivasi  belajar matematika

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dalam proses pembelajaran atau
pelatihan agar peserta didik secara aktif
dapat mengembangkan potensi dirinya
supaya memiliki kekuatan spritual
keagamaan, emosional, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya dan masyarakat.

Salah satu mata pelajaran seperti
matematika merupakan salah satu
bidang studi yang menduduki peranan
penting dalam pendidikan. Banyak yang
telah disumbangkan matematika untuk
kemajuan peradaban manusia. Akan
tetapi, dalam belajar matematika banyak
kendala yang dihadapi oleh siswa saat

proses belajar mengajar berlangsung
sehingga mengakibatkan rendahnya
hasil ujian yang diperoleh siswa.

Hal ini senada dengan hasil
wawancara peneliti pada saat
penjajakan awal dengan salah seorang
guru matematika di SMA Negeri 1
Pematangsiantar, ketika ditanya
bagaimana guru mengajar, maka ia
menjawab : “ saya terangkan dahulu
materinya dan saya beri contoh soal
kemudian saya menyuruh siswa
mengerjakan latihan”. Kemudian
apakah materi SPLDV merupakan
materi yang sulit dipahami siswa? Guru
tersebut menjawab: “Materi SPLDV
bukan termasuk materi yang sulit
dipahami siswa, tetapi materi yang
cenderung membuat siswa menghafal
saja sehingga membuat siswa kurang
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memahami konsepnya dan kurang
tertantang dalam menyelesaikan soal
yang diberikan dan mengakibatkan
ketika ujian nilai matematikanya
rendah”.

Dari kutipan di atas, maka perlu
diterapkan suatu sistem pembelajaran
yang melibatkan peran siswa secara
aktif dalam kegiatan belajar mengajar
guna meningkatkan motivasi belajar
matematika siswa di sekolah. Dalam
pembelajaran matematika, guru
diharapkan dapat memampukan siswa
menguasai konsep dengan kebiasaan
berfikir kritis, logis, sistematis, dan
terstruktur.

Pembelajaran dengan metode
penemuan terbimbing merupakan salah
satu metode yang mengajak siswa untuk
belajar aktif, berinisiatif dalam
kemandirian sehingga peran guru
dibatasi. Konsep-konsep matematika
tidak langsung diberikan guru kepada
siswa tetapi harus ditemukan sendiri
oleh siswa di mana guru sebagai
motivator, fasilitator yang memberikan
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METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah

penelitian tindakan kelas (Clashroom
Action Research) dengan menerapkan
metode penemuan terbimbing yang
dilakukan dengan tujuan meningkatkan
motivasi belajar siswa di kelas X SMA
Negeri 1 Pematangsiantar.

Penelitian ini dilaksanakan di
Negeri 1 Pematangsiantar. Sekolah ini
dipilih sebagai lokasi penelitian karena
belum pernah dilaksanakan penelitian
sejenisnya.

Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas X SMA Negeri 1
Pematangsiantar yang berjumlah 23
orang. Dan Objek dari penelitian ini
adalah motivasi belajar matematika
siswa.

Penelitian tindakan kelas ini
direncanakan hanya sampai dua siklus
saja. Setiap siklus terdiri dari dua kali
pertemuan. Secara rinci pelaksanaan
rancangan penelitian tindakan kelas
dapat dijabarkan sebagai berikut :

sejumlah bantuan dan pengarahan
kepada siswa agar tetap aktif
menemukan sendiri pemecahan masalah
yang akan diselesaikan. Penemuan
terbimbing tidak hanya
mengembangkan kemampuan
intelektual tetapi seluruh potensi yang
ada, termasuk pengembangan emosional
dan pengembangan keterampilan.

Guru sebagai pembimbing
dalam proses belajar mengajar harus
dapat memilih pembelajaran yang dapat
membuat siswa tertarik dan melibatkan
siswa aktif belajar. Selain itu dalam
pembelajaran, siswa juga harus
melakukan sesuatu hal, artinya siswa itu
tidak hanya mempelajari teori saja tetapi
juga harus mampu menghubungkan
materi yang dipelajarinya dalam
kehidupan sehari-hari.

Penjajaga

SIKLUS I

Perencanaan
Tindakan I

Pelaksanaan
Tindakan I

Observasi I

Refleksi I

Permasalahan
Baru hasil Siklus I
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SIKLUS II

Perencanaan
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Pelaksanaan
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Kasimpulan
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Pelaksanaan penelitian terlihat
pada diagram berikut:
1. Penjajagan awal

Penjajagan awal dilakukan
peneliti untuk mengetahui bagaimana
proses belajar mengajar matematika di
kelas dan untuk mengetahui masalah
yang dihadapi oleh siswa sewaktu
pembelajaran matematika berlangsung
di kelas X   SMA Negeri   1
Pematangsiantar. Pada penjajagan awal
peneliti  menemukan masalah dikelas
yaitu   kurangnya motivasi belajar
matematika siswa.
2. Perencanaan Tindakan I

Pada tahap ini peneliti membuat
perencanaan sebelum melakukan
tindakan, perencanaan yang dimaksud
adalah:
a. Menyusun rencana

pembelajaran.(RPP) untuk siklus I.
b. Menetapkan materi bahan ajar.
c. Menyusun skenario dalam

pelaksanaan metode penemuan
terbimbing.

d. Menyiapkan lembar pengamatan
untuk melihat kegiatan siswa saat
proses pembelajaran berlangsung

3. Pelaksanaan Tindakan I
Peneliti membuat langkah-

langkah tindakan yang akan dilakukan.
Dalam hal ini menerapkan metode
penemuan tebimbing, dimana skenario
kerja tindakan atau kegiatan inti pada
siklus I meliputi:
1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa.
2. Menyeleksi bahan dan

problema/tugas-tugas.
3. Membantu memperjelas

tugas/problema yang akan dipelajari
maupun peranan masing-masing
siswa.

4. Mencek pemahaman siswa terhadap
masalah yang akan dipecahkan dan
tugas-tugas siswa.

5. Memberi kesempatan pada siswa
untuk melakukan penemuan.
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6. Membantu siswa dalam
informasi/data, jika diperlukan siswa.

7. Merangsang terjadinya interaksi
siswa antar siswa.

8. Memuji dan membesarkan siswa
yang bergiat dalam proses
penemuan.

9. Membantu siswa merumuskan
prinsip-prinsip dan generalisasi atas
hasil penemuannya.

3 Observasi I
Pada tahap ini dilakukan

observasi terhadap pelaksanaan
tindakan dengan menggunakan lembar
observasi yang telah dibuat, guru kelas
mengajar didepan kelas, peneliti yang
bertugas sebagai pengamat mengisi
lembar obsevasi untuk mengamati
kegiatan yang terjadi selama proses
belajar mengajar berlangsung. Evalusi
dilakukan untuk mengukur peningkatan
motivasi belajar matematika siswa.
1. Refleksi I

Pada tahap ini peneliti
merefleksikan hasil yang diperoleh
yaitu hasil yang berasal dari observasi
motivasi siswa hasil dari pada refleksi
di siklus I ini akan menjadi pedoman
untuk melaksanakan siklus II.

HASIL PENELITIAN
Koefisien korelasi setiap butir

tes dapat dihitung. Untuk menetukan
validitas setiap butir tes sesuai dengan
kriteria pengukuran validitas maka
diperoleh semua butir tes adalah valid
sehingga dapat disimpulkan bahwa
setiap butir tes adalah valid.

Perhitungan koefien reabilitas tes
memberikan hasil rhitung = 0,65. Untuk =  0,01 n =
5. Nilai rtabel kritik product moment
berdasarkan tabel product moment
adalah 0,549,
sehingga nilai rhitung > rtabel maka dapat
disimpulkan bahwa tes tersebut reliabel.

Perhitungan daya pembeda butir
tes (pada lampiran 14) diperoleh harga
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thitung setiap butir, dari tabel sebaran t ( terlampir pada
lampiran 17) harga ttabel untuk =  0,05, dk = (nu – 1)+ (na –

1)= (6 - 1) +(6 -1) = 10, maka ttabel =
1− 1/2( ); 1+ 2− 2= 0975;10 =  2,23.

Harga thitung dibandingkan dengan ttabel ,
daya pembeda butir tes signifikan jika
thitung > ttabel . Diperoleh daya pembeda
setiap butir tes penelitian adalah
signifikan. Sehingga tes penelitian
adalah signifikan.

Dari koefisien validitas butir tes,
reliabilitas butir tes, daya pembeda butir
tes dan tingkat kesukaran setiap butir
tes, disimpulkan bahwa instrumen
penelitian memenuhi syarat untuk
digunakan pengambilan data.

Kelas X belum dapat dikatakan
tuntas kerena persentase ketuntasan
klasikalnya belum mencapai 85%.
Diperoleh nilai terendah 24 dan nilai
tertinggi 96. Siswa yang mencapai nilai <
65 ada 14 orang (60,8%) dan siswa yang
mencapai nilai ≥ 65 ( ketuntasan belajar)
ada 9 orang (39,2%). Rata-rata nilai pada
tes diagnostik-1 di kelas X adalah 56,2.
Hasil Penelitian Siklus 1

Rencana tindakan I disusun
untuk mengatasi kesulitan yang dialami
siswa. Berdasarkan permasalahan yang
ada maka pada siklus I ini digunakan
Motode Pembelajaran Penemuan
Penbimbing pada materi Persamaan
Linear Dua Variabel.
1. Menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP I) dengan bahan
ajar yang sudah ditetapkan (lampiran
1)

2. Menyusun sknario metode penemuan
terbimbing.

3. Mempersiapkan lembar observasi
untuk melihat kegiatan siswa saat
proses pembelajaran berlangsung.
Lembar observasi ini berfungsi untuk
mengukur motivasi siswa.
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4. Mempersiapkan alat evaluasi berupa
tes diagnostil-1 untuk mengukur
hasil belajar siswa diakhir siklus I.

Dengan menggunkan lembar
observasi, observer mengisi lembar
observasi dari hasil pengamatan
berlangsung kegiatan siswa saat proses
pembelajaran berlangsung. Hasil
observasi pada siklus I selama 2 ×
Siswa di kelas X SMA Negeri 1
Pematangsiantar pada siklus I yang
motivasi belajarnya hanya mencapai
69,2% (kurang dari 70%), artinya masih
tergolong cukup termotivasi dalam
proses pembelajaran mengajar (PBM).

Analisis Data I
Hasil belajar siswa setelah

diberikan tindakan I pada siklus I di
kelas X, kemampuan siswa dalam
menyel esaikan soal meningkat dari tes
diagnostik-1, meskipun dalam
menyelesaiakn soal tes diagnostik-2
masih mengalami banyak kesulitan
yang dapat dari 23 orang siswa, 11
orang siswa (47,8%) telah mencapai
tingkat ketuntasan belajar (yang
mendapat nilai ≥ 65) sedangkan 12
orang siswa (52,2%) belum mencapai
tingkat ketuntasan belajar. Nilai
terendah 33, nilai tertinggi 98 dan rata-
rata nilai hasil belajar 62,2. Diperoleh
peningkatan ketuntasan belajar sebesar
8,6%, namun ketuntasan belajar secara
klasikal belum tuntas (belum mencapai
85%). Untuk itu dilanjutkan ke siklus II
dimana hasil diagnostik-2 ini digunakan
sebagai acuan dalam memberikan
tindakan pada siklus II.

Pelaksanaan Tindakan II
Pembelajaran dilakukan dikelas

X dan dilakukan sebanyak 2 ×
pertemuan dengan alokasi waktu 5 jam
pelajaran (5 × 45 menit). Adapun
kegiatan yang dilakukan pada tindakan
II tertera pada RPP 2. Pelaksanaan
tindakan lebih dimantapkan sesuai
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dengan  hasil  refleksi  pada  siklus  I. mencapai ketuntasan belajar. Nilai
Siswa  di  kelas  X  SMA  Negeri  1 terendah  60  nilai  tertinggi  99  dan
Pematangsiantar  pada  siklus  II  yang rata-rata  nilai  hasil  belajar  80,47.
motivasi belajarnya mencapai 85,7% Tingkat ketuntasan belajar secara
artinya sangat tergolong termotivasi klasikal  telah  tuntas  (>85%). Dari
dalam proses  pembelajaran  mengajar tes diagnostik-2 dan tes diagnostik-3
(PBM). diperoleh peningkatan ketuntasan

belajar  sebesar  43,5%,  dan  nilai
Analisis Data II ketuntasan klasikal sudah mencapai

Hasil belajar siswa setelah diberikan tindakan> II85%pada. siklusProsesII dibelajarkelas Xmengajardapt
dilihat bahwa kemampuan siswa dalam dikatakan berhasil apabila 85% siswa
menyelesaikan soal meningkat dari tes telah mencapai nilai minimal 65.
diagnostik-3. Dari 23 orang siswa, 21 6. Penggunaan waktu yang efesien pada
orang  siswa  (91,3%)  telah  mencapai saat proses pembelajaran.
tingkat ketuntasan belajar (yang Sehingga  dinyatakan  bahwa  siklus  II
mendapat nilai ≥ 65) sedangkan 2 orang telah  berhasil  sehingga  peneliti  hanya
siswa (8,7%) belum mencapai sampai Siklus II saja.
ketuntasan  belajar.  Nilai  terendah  60
nilai tertinggi 99 dan rata-rata nilai hasil KESIMPULAN
belajar 80,47. Tingkat ketuntasan Berdasarkan hasil penelitian dan
belajar  secara  klasikal  91,3%,  dengan pembahasan dapat disimpulkan sebagai
kata  lain  ketuntasan  belajar  secara berikut:
klasikal  telah  tuntas  (>85%).  Di  tes 1. Untuk menigkatkan motivasi belajar
diagnostik-2   dan   tes   diagnostik-3 matematika siswa menerapkan
diperoleh peningkatan ketuntasan metode penemuan teerbimbing
belajar   sebesar   43,5%,   dan   nilai dengan   langkah-langkah   sebagai
ketuntasan  klasikal  sudah  mencapai  > berikut: Menyajikan rencana  dan
85%. tujuan pembelajaran dan memotivasi

siswa.
Refleksi II a. Menjelaskan kepada siswa
1. Siswa sudah terbiasa dengan kondisi kegiatan pembelajaran dengan

belajar  yang menggunkan metode metode penemuan terbimbing.
penemuan terbimbing. b. Menyuruh siswa membaca materi

2. Siswa sudah tertarik dengan belajar pelajaran yang sudah  ditentukan
yang menggunkan metode penemuan oleh guru.
terbimbing. c. Guru menuliskan soal yang

3. Sisswa  telah  aktif  belajar  bersama- berhubungan dengan materi
sama teman kelompoknya. pelajaran yang telah dibaca siswa

4. Siswa sudah berani memberikan berupa daftar isian di papan tulis.
argument dan mengerjakan soal-soal d. Menyuruh siswa melengkapi
dengan   waktu   serta   hasil   yang daftar isian tersebut dengan
diperoleh memuaskan. mengikuti instruksi guru.

5. Motivasi siswa mengalami e. Memeriksa pekerjaan siswa
peningkatan yang signifikan dan sampai daftar isian dijawab
hasil  belajar  siswa  setiap  siklus seluruhnya.
mengalami kenaikan ketuntasan f.  Dengan  bimbingan guru, siswa
belajar secara klasikal. Dari 23 orang membuat kesimpulan dari materi
siswa, 21  orang  siswa (91,3) telah yang telah dipelajari.
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g. Guru memberikan pekerjaan com (diakses pada tanggal 1
rumah (PR) kepada siswa. Agustus 2009).

2.  Hasil belajar matematika   dan Maier, (2006), Beberapa Model
motivasi  belajar  siswa  kel;as  X Pembelajaran Matematika,
SMA Swasta Surya Nusantara http:www.p3matyo.go.id
Tebing Tinggi mengalami Mudjiono,  M.  (2006), Belajar  dan
peningkatan setelah  diajar dengan Pembelajaran, Penerbit
metode penemuan terbimbing pada Rineka Cipta, Jakarta.
pembahasann pembelajaran sistem Nasution, S. (2008), Berbagai
persamaan linear dua variabel. Hal Pendekatan dalam Proses
tersebut dapat dilihat dari nilai rata- Belajar dan Mengajar,
rata hasil tes dan rata-rata observasi Penerbit Bumi Aksara,
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