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Abstrak—Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar matematika 

siswa kelas X/IIS SMA Islam 1 Gamping Sleman dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan metode penemuan terbimbing.Jenis penelitian adalah penelitian 

tindakan kelas dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Pengumpulan data menggunakan lembar observasi dan angket minat belajar 

matematika. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penerapan metode penemuan terbimbing dapat meningkatkan minat belajar 

matematika siswa yang memiliki minat belajar matematika sangat tinggi dari kondisi 

awal 0% menjadi 4,55% setelah siklus 1, dan menjadi 9,09% di akhir siklus 2, pada 

kategori tinggi terjadi peningkatan pada kondisi awal 31, 92% menjadi 40,91% pada 

siklus 1 dan  menjadi 50% di akhir siklus 2. Kemudian tidak ada siswa yang berada 

pada kategori minat yang rendah dari keadaan awal 4,55% menjadi 0% pada akhir 

siklus 2. 
Kata kunci:penemuan terbimbing, minat belajar 

I. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib, dimulai dari sekolah dasar sampai 

sekolah menengah. Akan tetapi dengan intensitas yang banyak pun tidak menjadikan matematika 

menjadi mata pelajaran yang disukai oleh siswa, sebagian besar siswa merasa bahwa matematika 

merupakan mata pelajaran yang membosankan dan sulit. Sehingga matematika dianggap sebagai 

momok yang menakutkan.  Hal ini menyebabkan kurangnya minat siswa dalam belajar matematika. 

Minat didefinisikan sebagai pilihan terhadap pekerjaan atau aktivitas tertentu [1]. Selain itu minat 

adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan [2]. Cara 

yang paling efektif untuk mebangkitkan minat pada suatu subjek yang baru adalah dengan 

menggunakan minat- minat siswa yang telah ada, disamping memanfaatkan minat yang telah ada. 
Tanner & Tanner menyarankan agar para pengajar juga berusaha membentuk minat- minat 

baru pada diri siswa [3]. Minat seseorang akan dapat diketahui dari pernyataan senang atau tidak 

senang maupun suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu, tetapi dapat juga ditunjukan 

melalui partisifasi aktif dalam suatu kegiatan. Siswa yang berminat belajar matematika cenderung 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kegiatan pembelajaran matematika dan cenderung 

menghiraukan sesuatu yang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Collete & Chiappetta 

menyatakan bahwa “interest is defined as curiosity or fascination for an idea or even that engages 

attention”. Minat sebagai rasa keingintahuan atau daya tarik pada suatu pemikiran atau kejadian yang 

melibatkan perhatian [4]. Dengan adanya minat siswa, dapat berkonsentrasi terhadap sesuatu, baik 

orang, aktivitas, maupun objek benda. Selain itu siswa yang berminat atau kurang berminat terhadap 

belajar matematika dapat dilihat dari lengkap tidaknya mencatat pelajaran matematika, berusaha 

mempelajari matematika, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan mengikuti pelaksanaan ulangan 

matematika. 
Berdasarkan hasil angket minat siswa terhadap matematik siswa kelas X/IIS SMA Islam 

Gamping Sleman menyatakan bahwa 4,55 % siswa memiliki minat terhadap matematika dengan 

kategori  rendah, 63, 64 % siswa memiliki minat terhadap matematika dengan kategori sedang, dan 

31,82 % siswa memiliki minat terhadap matematika dengan kategori tinggi.Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa rata- rata minat siswa terhadap mata pelajaran matematika berada pada kategori 

sedang akan tetapi masih ada siswa yang memilki minat terhadap matematika pada kategori  rendah. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti ketika pembelajaran matematika di kelas X/IIS SMA Islam 1 

Gamping Sleman, sebagian siswa menunjukan sikap yang kurang berminat ketika pembelajaran 

berlangsung diantaranya pada saat belajar ada siswa yang  bermain alat komunikasi, tidur, dan ada 

yang membuat kegaduhan sehingga mengganggu teman yang lainnya. Pembelajaran yang dilakukan 

guru juga lebih banyak menggunakan pembelajaran konvensional dimana guru lebih mendominasi 
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dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Siswa belum di 

diberi kesempatan dan difasilitasi untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. 

Minat juga berhubungan dengan prestasi siswa dalam belajar matematik, berdasarkan hasil 

observasi terhadap guru mata pelajaran matematika menyatakan bahwa prestasi belajar matematika 

siswa di kelas X/IIS SMA Islam 1 Gamping Sleman masih sangat rendah hal ini terlihat dari hasil 

ulangan harian siswa yang hanya 10% siswa yang mampu mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Hal ini menjadi sebuah persoalan yang sangat menarik untuk di pecahkan dan dicarikan 

solusinya. Solusi dari permasalahan ini bisa dipecahkan melalui peran guru dengan cara menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar matematika.  

Salah satu metode pembelajaran yang bisa dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah 

ini adalah metode penemuan terbimbing (guided discovery). Ide pembembelajaran penemuan 

(discovery learning) muncul dari keinginan untuk memberi rasa senang kepada siswa dalam 

“menemukan” sesuatu oleh mereka sendiri, dengan mengikuti jejak para ilmuan [5]. Menurut Berlybe 

belajar penemuan mempunyai beberapa keuntungan, model pembelajaran ini mengacu pada 

keingintahuan siswa, memotivasi mereka untuk melanjutkan pekerjaan hingga mereka menemukan 

jawabannnya [6]. Bruner menyatakan “Discovery include all off forms of obtaining knowledge for 

oneself by the use of one’s own mind”[7]. Pernyataan ini bermakna bahwa penemuan mengacu kepada 

memperoleh pengetahuan untuk diri sendiri dengan menggunakan pemikiran sendiri. Implikasi dari 

pendapat yang dikemukakan oleh Bruner ini, bahwa pembelajaran di kelas hendaknya menempatkan 

siswa sebagai pembelajar aktif yang mampu mengkonstruksi pemahaman berdasarkan hasil 

pemikirannya sendiri. Pada model pembelajaran penemuan terbimbing baik siswa maupun guru 

berperan aktif dalam pembelajaran, akan tetapi peran siswa lebih dominan, guru hanya bertindak 

sebagai pemberi arahan dan fasilitator pembelajaran. Sehinggga siswa secara aktif mengkonstruksi 

pengetahuannya. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas X/IIS SMA Islam 1 Gamping Sleman 

melalui metode  penemuan terbimbing (guided discovery)?. Adapun Tujuan penelitian tindakan ini 

adalah untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas X/IIS di SMA Islam 1 Gamping 

Sleman menggunakan metode penemuan terbimbing (guided discovery).Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan yang menempatkan siswa 

sebagai “ahli” sehingga terlibat dalam proses penemuan konsep matematis, sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar matematika. 

(2) Bagi guru, pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing (guided discovery) dapat 

digunakan sebagai salah satu alternative pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran matematika dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika dikelas serta 

minat belajar matematika siswa. 

(3) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana keterlaksanaan proses 

pembelajaran matematika menggunakan metode penemuan terbimbing (guided discovery) dalam 

upaya meningkatkan minat belajar matematika 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research).Penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan model penelitian tindakan yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart, yaitu tediri dari beberapa siklus dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (act), (3) observasi (observing), dan (4) refleksi (reflection)[8]. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tindakan ini adalah human instrumen artinya 

peneliti merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian tindakan ini, untuk mendukung 

pengumpulan data yang digunakan peneliti maka digunakan perangkat- perangkat pendukung yang 

lain yaitu lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket minat siswa dan tes prestasi 

belajar.Data yang terkumpul berupa hasil wawancara,hasil observasi, angket dan tes dianalisis secara 

deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi selama pembelajaran. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas X/IIS SMA Islam 1 Gampingan Sleman. 

Pelaksanakan tindakan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran matematika kelas X/IIS yang telah 

disusun oleh sekolah sebelumnya. Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2014 sampai 
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tanggal 28 November 2014.Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari dua 

siklus, siklus pertama dilaksanakan 3 petemuan dan silkus ke dua dilakasanakan 2 pertemuan 

dikarenakan keterbatasan waktu yang di berikan. Adapun materi yang digunakan yaitu Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dan Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan guru mata pelajaran matematika. 

Peneliti berperan sebagai perencana dan pelaksana pembelajaran, sedangkan guru mata pelajaran 

matematika yaitu Ibu Fitriyani, S.Pd. berperan sebagai observer sekaligus kolaborator, dimana beliau 

dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran dan memberikan masukan dan arahan dalam menyusun 

perangkat pembelajaran yang akan digunakan serta beliau mengobservasi jalannya pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh peneliti. 

Hasil pengmatan yang dilakukan oleh observer pada siklus 1 yaitu pada pertemuan 1-3 rata- 

rata keterlaksanaan pembelajaran  yaitu 85% tercapai karena pada siklus 1 masih banyak hal- hal yang 

tidak terduga terjadi baik itu dari guru maupun dari siswa, kondisi pembelajaran masih terasa canggung 

dan siswa cenderung tidak mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Selain itu hasil  tes prestasi  

belajar dan angket minat belajar matematika menunjukan bahwa minat belajar matematika masih ada 

yang di kategori rendah yaitu dengan persentasi 4,55 % dan setelah diselidiki yang berkategori rendah 

tersebut masih siswa yang sama, siswa ini pada kegiatan pembelajaran sama sekali tidak 

memperhatikan dan tidak ikut berdiskusi dengan teman kelompoknya. Pada pertemuan pertama siswa 

tersebut tertidur dikelas dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran walaupun sudah 

diperingatkan oleh guru mata pelajaran siswa ini tetap melanjutkan tidurnya. 

Akan tetapi dari data tersebut juga terlihat ada sedikit peningkatan pada kategori  tinggi  dari 

31,82 % menjadi 40,91 % dan pada kategori sangat tinggi ada peningkatan dari 0 % menjadi 4,55 %. 

Berdasarkan hasil postes tersebut peneliti melakukan refleksi dengan guru mata pelajaran mengenai 

perbaikan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya pengajar harus bisa menguasai kelas 

dan bisa lebih disiplin dalam menggunakan waktu ketika siswa berdiskusi kelompok suapaya setiap 

proses pembelajaran lebih berjalan maksimal. 

Penelitian tindakan kelas pada siklus dua dilaksanakan setelah dilakukan refleksi pada siklus 

pertama, untuk siklus 2 ini dilaksanakan 2 kali pertemuan dikarenakan waktu yang terbatas yaitu pada 

tanggal 18 & 21 november 2014, pada siklus dua ini pembelajaran mulai berjalan kondusif walaupun 

tidak tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar. Siswa sudah terbiasa dengan metode pembelajaran yang 

digunakan, guru pun sudah lebih mengenal karakter siswa dan dapat mengontrol jalannnya 

pembelajaran. Kemudian pada hari jum’at 28 november 2014 dilakukan postes untuk siklus 2 dengan 

hasil seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Hasil postes siklus 2 

 

Berdasarkan tabel 1. diatas terlihat peningkatan minat belajar matematik siswa, siswa yang 

memiliki minat pada kategori rendah sudah tidak ada (0%), minat belajar untuk kategori tinggi juga 

mengalami peningkatan menjadi 50 %, serta untuk minat pada kategori sangat tinggi meningkat 

menjadi 9,09 %, secara keseluruhan minat belajar matematika siswa mengalami peningkatan dari 

kategori sedang menjadi kategori tinggi dengan rata- rata 82,22 menjadi 83,72 walaupun 

peningkatanya tidak signifikan akan tetapi ada sedikit tumbuh minat belajar matematika yang ada 

pada diri siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas X/IIS SMA Islam 1 

Gamping Sleman, minat belajar matematika siswa dapat ditingkatkan melalui metode penemuan 

Variabel Kriteria Kondisi awal Target Siklus 1 Siklus 2 

Minat belajar 

matematika 

Sangat tinggi 0 % 10 % 4,55 % 9,09 % 

Tinggi 31,82 % 60 % 40,91 % 50 % 

Sedang 63,64 % 30% 50 % 40,91 % 

Rendah  4, 55 % 0 % 4,55% 0 % 

Sangat rendah 0 % 0 % 0 % 0 % 

Rata- rata   Sedang= 79,22 Tinggi Sedang= 

82,22 

Tinggi =83,72 

Keterlaksanaan 

pembelajaran 

 >80% 85 % 90 % 
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terbimbing (guided discovery). Metode penemuan terbimbing yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika dapat meningkatkan perhatian, ketertarikan dan pilihan  siswa terhadap materi dan proses 

pembelajaran  matematika. 

Akan tetapi pada pelaksanaannya, kesan awal siswa terhadap proses pembelajaran 

matematika sangat berpengaruh terhadap minat belajar matematika siswa, pembelajaran yang 

monoton yang dilakukan guru menambah kurangnya minat belajar matematika, diharapkan guru lebih 

kreatif dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran agar minat siswa terhadap matematika 

semakin tinggi. Pendekatan guru terhadap siswa juga mempengaruhi minat siswa, siswa yang tidak 

mendapat perhatian dari guru akan cenderung acuh dan tidak tertarik terhadap matematika. Guru juga 

diharapkan dapat menyusun bahan ajar yang menarik dan efektif. Selain itu kemapuan guru dalam 

mengelola kelas juga sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa di kelas, penguasan kelas guru yang 

kurang akan menghabiskan banyak waktu dalam penyampaian materi pembelajaran. 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan 

bahwa penggunaan metode penemuan terbimbing (guided discovery) dapat meningkatkan minat 

belajar matematika siswa kelas X/IIS di SMA Islam 1 Gamping Sleman tahun pelajaran 2014-2015 

dalam pembelajaran matematika selama dua siklus. Akan tetapi peningkatan yang terjadi selama dua 

siklus penelitian tindakan kelas ini tidak seluruhnya memenuhi kriteria indikator keberhasilan. 

 Setelah menggunakan pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing(guided discovery)  

peningkatan yang terjadi pada minat belajar matematika siswa dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Terdapat peningkatan persentase jumlah siswa yang memiliki minat belajar matematika yang 

sangat tinggi dari kondisi awal 0 % menjadi 4,55 %  setelah siklus I, dan menjadi 9,09 % setelah 

siklus II dan pada kategori tinggi terjadi peningkatan 31,82 % pada kondisi awal naik pada siklus 

1 menjadi 40,91% dan siklus 2 menjadi 50%. Kemudian tidak ada siswa yang berada pada 

kategori minat yang rendah dari kedaan awal 4,55% menjadi 0% pada siklus 2. 

(2) Target peningkatan untuk persentase jumlah siswa dengan kategori minat tinggi sebesar 60 %  

belum tercapai sampai pada siklus 2 akan tetapi sampai pada siklus 2 tercapai target untuk 

kategori rendah menjadi 0 %. 

(3) Walaupun secara keseluruhan belum mencapai target yang diinginkan akan tetapi terjadi 

peningkatan minat belajar matematika dari siklus ke siklus.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan  metode 

penemuan terbimbing (guided discovery) dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 

X/IIS di SMA Islam 1 Gampingan Sleman tahun pelajaran 2014-2015 dalam dua siklus. 
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya yaitu guru dapat melanjutkan menggunakan 

metode penemuan terbimbing (guided discovery) tidak hanya dalam dua siklus saja, atau menambah 

jumlah pertemuan dalam setiap siklus untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa. Selain itu 

guru diharapkan dapat menyusun LKS yang menarik agar siswa mau ikut berpartisipasi aktif dan 

senang dalam proses pembelajaran.  
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