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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman 

konsep matematika siswa di kelas VIII SMP Negeri 1 Ajibata setelah diterapkan 

metode Penemuan Terbimbing dan mengetahui aktivitas belajar siswa di kelas 

VIII SMP Negeri 1 Ajibata T.A 2016/2017 ketika diterapkan metode Penemuan 

Terbimbing. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 

dalam 2 siklus yang masing-masing siklus dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 1 Ajibata 

tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 orang. Objek dalam penelitian ini 

adalah upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

pada materi Prisma dan Limas di kelas VIII-A SMP Negeri 1 Ajibata tahun ajaran 

2016/2017. Data diperoleh dari tes pemahaman konsep matematika siswa pada 

akhir setiap siklus dan lembar observasi untuk setiap kali pertemuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Pemahaman konsep matematika 

siswa mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pemahaman 

konsep matematika siswa pada tes awal yaitu 58,83 dengan tingkat pemahaman 

rendah. Secara klasikal dari 30 siswa hanya 2 siswa (6,67%) yang mencapai 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep (mencapai nilai   75). Setelah 

pelaksanaan tindakan pada siklus I, nilai rata-rata pemahaman konsep matematika 

siswa meningkat menjadi 70,91 dengan tingkat pemahaman sedang dan jumlah 

siswa yang mencapai peningkatan sebanyak 14 siswa (46,67%). Selanjutnya 

setelah pelaksanaan tindakan pada siklus II, nilai rata-rata pemahaman konsep 

matematika siswa meningkat menjadi 81,91 dengan tingkat pemahaman tinggi 

dan sebanyak 26 siswa (86,67%) mencapai peningkatan, serta telah mencapai 

indicator keberhasilan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa metode Penemuan Terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa pada materi Prisma dan Limas di 

kelasVIII-A SMP Negeri 1 Ajibata. 
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