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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen 

saling berhubungan satu dengan yang lain (Rusman, 2012:379). Lima komponen 

dalam proses pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan keberhasilan proses 

pembelajaran, yaitu tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, media, dan evaluasi (Sanjaya, 2007:56). Oleh karenanya, 

meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dimulai dari menganalisis setiap 

komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. 

Namun, sulitnya menentukan kadar pengaruh setiap komponen membuat upaya 

peningkatan kualitas pembelajaran melalui komponen-komponen tersebut sulit 

untuk dilaksanakan. Terdapat komponen lain yang selama ini dianggap sangat 

mempengaruhi proses pendidikan, yaitu guru (Sanjaya, 2007:13). Hal ini wajar 

karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan siswa 

sebagai subjek dan objek belajar. 

Guru sebagai fasilitator dituntut memiliki kemampuan dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan siswa karena kemampuan komunikasi secara efektif dapat 

memudahkan siswa menangkap pesan (Sanjaya, 2007:22). Kemampuan 

berkomunikasi dan berinteraksi guru dapat diterapkan dalam proses mengajar 

dalam kelas. Sanjaya (2007:13) menegaskan mengajar dalam konteks ini 

merupakan suatu proses mengubah berilaku siswa sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Oleh karenanya guru perlu memiliki kemampuan merancang 

pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat bakat dan sesuai dengan taraf 

perkembangan siswa untuk menjamin pembelajaran yang ideal sehingga tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai. Herman (dalam Aktivitas Dalam Pembelajaran 

Matematika Di Sekolah Dasar, tt:5) mendefinisikan pembelajaran matematika 

yang ideal adalah proses mengkonstruksi jembatan yang menghubungkan situasi 

kongkrit ke situasi simbolik dan membantu anak melintasi jembatan tersebut. 

Berdasar definisi, jelas bahwa dalam pembelajaran matematika dikatakan ideal 
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jika guru mampu membatu siswa untuk mempresentasikan konsep matematika 

dalam simbol-simbol abstrak. 

Aktivitas belajar yang baik pada diri siswa merupakan bagian penting dalam 

proses belajar dan pembelajaran, hal ini tertuang pada penuturan Dave Meirer 

(dalam Rusman, 2012:389) yang menuturkan bahwa belajar harus dilakukan 

dengan aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika belajar, dan memanfaatkan 

indera siswa sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh/pikiran terlibat 

dalam proses belajar. Melalui proses belajar yang menekankan pada aktivitas 

siswa, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Bermaknanya suatu pelajaran 

terjadi jika siswa merasa pelajaran itu penting baginya dan apabila siswa dapat 

mentransferkan apa yang telah dipelajari (Nasution, 2008:20). Nasution (2008:29) 

juga mengungkapkan “transfer bergantung pada persamaan unsur-unsur dan 

persamaan itu baru dapat dilihat berdasarkan pemahaman”. Berdasarkan pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit transfer hasil belajar 

menunjukkan semakin dangkalnya pemahaman siswa sebaliknya semakin banyak 

transfer hasil belajar menunjukkan semakin luasnya pemahaman siswa terhadap 

sesuatu yang telah ia pelajari. 

Selain penting bagi guru, keterampilan komunikasi dan berintaraksi 

sangatlah penting bagi diri siswa karena kedua keterampilan tersebut termasuk 

dalam unsur-unsur kemampuan penalaran (Hamalik, 2013:152). Hamalik 

(2013:152) menambahkan kemampuan penalaran ini sangat menunjang 

kemampuan pemecahan masalah. Pada proses pemecahan masalah, siswa 

berkesempatan berperan aktif dalam mempelajari, mencari, dan menemukan 

sendiri informasi untuk membuat keputusan tertentu. Proses tersebut membuat 

siswa mampu mempelajari kesalahan dan mengkontruksinya dari pengalaman 

belajar yang telah mereka miliki. Berdasar pernyataan di atas terlihat bahwa 

proses pemecahan masalah memiliki keterkaitan dengan proses pembelajaran 

kontruktivisme. Hal terebut didukung dengan pernyataan Suparno (dalam 

Sukiman) bahwa kontruktivisme merupakan proses belajar siswa yang dilakukan 

terus-menerus untuk menemukan sesuatu dari pengalaman belajar. Berdasar 
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penalaran diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika yang ideal 

merupakan suatu pembelajaran bermakna yang mengkaitkan aktivitas siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah. 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pembelajaran konstruktivisme 

menekankan pembelajaran yang mengacu pada siswa (student center), 

pembelajaran tersebut menempatkan siswa sebagai subjek belajar sehingga siswa 

mampu bereksplorasi pengalaman belajar dan pada strategi ini guru menempatkan 

diri sebagai fasilitator, pemimbing agar kegiatan siswa lebih terarah. Namun 

sayangnya, pembelajaran teacher center yang selama ini dilakukan belum dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam bereksplorasi dengan pengalaman 

pribadi. Lebih lanjut, Rusman (2013:381) menegaskan bahwa peran siswa pada 

pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Hal 

tersebut membuat siswa tak mampu menyusun fakta dan mengambil kesimpulan 

sehingga siswa kesulitan dalam memahami konsep, terutama konsep matematika. 

Kesulitan dalam memahami konsep matematika disebabkan oleh kurangnya 

kegiatan pembelajaran yang melibatkan peran siswa secara aktif pada proses 

pembelajaran. Pembelajaran teacher center menurunkan pembelajaran bersifat 

langsung (direct instruction), yaitu materi dijelaskan oleh guru melalui ceramah 

dan siswa harus menguasai materi tersebut dengan cara mendengarkan secara 

pasif (Rusman, 2013:382). Pada pembelajaran langsung, guru menempatkaan diri 

sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. 

Hal ini disebabkan sumber informasi dan pusat aktivitas dalam 

pembelajaran adalah guru. Cara ini tidak mempertimbangkan kesesuaian bahan 

pelajaran dengan kesanggupan, kebutuhan, minat, dan tingkat pemahaman serta 

pemahaman siswa (Hamalik, 2013:105). Pembelajaran langsung tersebut 

mengakibatkan siswa kurang mampu menyadari kebutuhan dan kurangnya 

keinginan untuk mencapai tujuan sehingga siswa kurang memahami intisari 

materi pembelajran. Kurangnya pemahaman siswa menjadi pembelajaran tidak 

bermakna sehingga belajar tanpa motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan 
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secara optimal. Uraian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan 

pembelajaran langsung kurang mampu memaksimalkan hasil belajar siswa. 

Fakta yang diperoleh dari hasil observasi selama pembelajaran terhadap 

siswa kelas VIII E di SMP Negeri 1 Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 13 

Februari 2015 bahwa pembelajaran dilakukan menggunakan pembelajaran 

langsung dalam menyampaikan materinya, yaitu diawali dengan menjelaskan 

materi, memberi contoh, tanya jawab dengan peserta didik, dan dilanjutkan 

dengan latihan soal. Pada awal pembelajaran terjadi interaksi dua arah yang baik 

antara guru dan siswa, akan tetapi interaksi tersebut tidak berlanjut sampai akhir 

materi. Interaksi hanya berpusat pada dua siswa yang pintar dan aktif sehingga 

siswa pasif menjadi tidak fokus dan tidak mampu menjawab hal-hal dasar, seperti 

definisi juring, panjang busur dll. 

Setelah penyampaian materi, guru memberikan latihan soal kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. Delapan dari 28 siswa berusaha aktif dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan dan sisanya yang memiliki peran tidak aktif 

hanya duduk diam atau melakukan hal lain, seperti bergurau dengan teman-teman 

satu kursi maupun teman sebangkunya serta siswa juga mengalami kesulitan 

dalam memecahakan permasalahan matematika dalam mengerjakan soal atau 

kuis. Kesulitan yang dialami siswa ini, disebabkan karena pembelajaran langsung 

(direct instruction), sehingga mereka masih kurang kreatif untuk menemukan cara 

pemecahan masalah sendiri yang mungkin lebih mudah untuk menyelesaikan soal 

yang dihadapi. 

Berdasar wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2015 

diperoleh informasi bahwa materi diberikan melalui pembelajaran direct 

instruction. Guru menjelaskan materi secara langsung kemudian diberikan latihan 

soal. Selain itu dalam pembelajaran direct instruction pemilihan kelompok diskusi 

ditentukan oleh guru dengan memilih siswa secara acak. Hasilnya terdapat dua 

siswa yang terisolasi, terisolasi pada konteks ini merupakan siswa yang tidak 

dipilih oleh siapapun untuk menjadi anggota kelompok. Hal tersebut diakibatkan 
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kurangnya baiknya aktivitas belajar siswa dalam kelompok sehingga 

mengakibatkan proses siswa dalam keterampilan pemecahan masalah matematika 

mengalami hambatan. Di samping itu pemilihan siswa yang tidak heterogen 

menimbulkan transfer ilmu setiap anggota kelompok tidak berjalan baik sehingga 

waktu yang diperlukan menjadi lebih banyak dari yang direncanakan. 

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan jika beberapa karakteriktik 

pembelajaran ideal telah tercapai, seperti terjadinya interaksi yang baik antara 

guru dan siswa pada awal pembelajaran. Namun, hal tersebut belum dapat 

dikatakan jika pembelajaran ideal telah tergapai sepenuhnya karena metode 

pembelajaran yang dilakukan guru hanya memberikan efek baik pada awal 

pembelajaran. Selain itu pada metode pembelajaran tersebut, masih terdapat siswa 

terisolasi yang mengakibatkan kurang baiknya aktivitas belajar siswa dalam 

kelompok sehingga proses siswa dalam keterampilan pemecahan masalah 

matematika mengalami hambatan. Pemilihan kelompok secara acak yang 

dilakukan oleh guru membuat kelompok menjadi tidak heterogen sehingga kurang 

baiknya transfer ilmu dan keterbukaan antar siswa dalam kelompok. Dampak lain 

yang diakibatkan pemilihan kelompok tidak heterogen adalah penggunaan waktu 

yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaraan. 

Kondisi ini akan berbeda jika guru mampu menerapkan berbagai variasi 

metode pembelajaran yang dapat membantu merangsang pemikiran siswa dalam 

memecahkan masalah dan meningkatkan aktifitas maka pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Uraian di atas menunjukkan 

diperlukannya suatu pendekatan pembelajan yang dapat membuat pembelajaran 

matematika ideal sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dan kemampuan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Penerapan pendekatan juga 

harus mampu membuat siswa mentransfer ilmunya dengan baik dan membuat 

siswa mandiri dan tidak tergantung pada anggota kelompok. Salah pendekatan 

yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan guided discovery 

learning (GDL) dan sosiometri sebagai solusi dari permasalahan diatas. 
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Guided Discovery Learning (GDL) merupakan kelompok belajar terpimpin 

menggunakan booklet belajar berprogram yang berisi serangkaian pertanyaan dan 

jawaban yang disusun secara bertahap sampai pada penyelesaian masalah 

(Hamalik, 2013:117).Dalam metode penemuan terbimbing terdapat lima langkah 

pembelajaran yaitu (1) merumuskan masalah, (2) mengolah data, (3) menyusun 

konjektur, (4) menyimpulkan, dan (5) latihan soal (Markaban, 2006:16). 

Dalam diskusi kelompok, siswa membentuk konsep berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan dari masing-masing anggota. Kerjasama dalam 

kelompok secara tidak langsung akan melatih siswa dalam mentransferkan apa 

yang dipelajari. Kesulitan yang dihadapi siswa saat diskusi akan diatasi melalui 

bimbingan dariguru. Bimbingan yang diberikan oleh guru hanya berupa 

pertanyaan-pertanyaan pancingan. Oleh karena itu, hasil pembelajaran dalam 

metode ini bergantung pada pengalaman belajar siswa tersebut. Berdasarkan 

uraiandi atas, metode penemuan terbimbingakan memberikan hasil belajar yang 

bermakna pada siswa. 

Hasil penelitian Lestari, W.I (2012) menyimpulkan bahwa dengan GDL 

pada pembelajaran matematika terdapat perbedaan yang berarti antara hasil 

belajar siswa menggunakan pembelajaran GDL dengan pembelajaran instruksi 

langsung pada siswa kelas VII-A SMP Negeri 1 Tajinan. Selain itu, siswa dapat 

memahami jika dalam menyelesaikan permasalahan matematika memiliki banyak 

cara untuk menjawab, tapi secara matematis adalah benar. 

Hasil penelitian Mandasari, R.G (2014) menyimpulkan bahwa pada 

penelitian di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Lawang dengan menggunakan model 

Penemuan Terbimbing terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar siswa 

menggunakan pembelajaran GDL dengan pembelajaran instruksi langsung. 

Perbedaan tersebut terletak pada aspek kemampuan pemecahan masalah, 

ketuntasan belajar, dan tingkat kreativitas siswa. 

Namun, beberapa penelitian terdahulu mengatakan kekurangan yang 

dimiliki oleh GDL seperti pemilihan kelompok yang tidak sesuai dan suasana 
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kelas kurang sesuai sehingga mempengaruhi aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. Disamping itu, jika pemilihan kelompok tidak sesuai dapat 

menimbulkan ketidak hetrogenan dalam kelompok sehingga akan memerlukan 

waktu yang lebih banyak dalam pemecahan masalah matematika. Hal tersebut 

ditegaskan oleh Lavine (2005) yang mengungkapkan bahwa pengaturan jadwal 

pada grup menjadi sebuah tantangan. 

Untuk menunjang terlaksananya pembelajaran dengan metode GDL, 

diperlukan suatu solusi alternatif untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang 

dimiliki oleh GDL. Solusi alternatif yang ditawarkan untuk GDL dalam penelitian 

ini adalah soiometri. Melalui sosiometri, guru mampu melihat status dan 

penerimaan sosial siswa diantara teman sebaya dan yang tergabung dalam suatu 

organisasi (dalam Masalah Peserta Didik Unpopular Berdasarkan Hasil 

Sosiometri Kelas XI di SMAN 2 Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, tt:2). 

Pada pembelajaran, sosiometri digunakan sebagai alat untuk menilai aspek 

perilaku individu, terutama hubungan sosialnya (Sudjana, 2012:67). Hubungan 

sosial yang dialami siswa (khususnya siswa SMP) memiliki dampak paling besar 

pada tekanan emosional siswa (Ormord, 2009:111). Hubungan sosial yang kurang 

baik memungkinkan siswa tidak termotivasi dan kurang aktif dalam proses belajar 

dan pembelajaran sehingga membuat hasil belajar yang kurang memuaskan. Oleh 

sebab itu, penyebab turunnya motivasi dan turunnya aktivitas siswa perlu 

diketahui oleh guru pembimbing. Terlihat jelas dari penalaran di atas jika 

sosiometri mampu membantu siswa untuk lebih mengetahui posisi mereka dan 

menyadari faktor terbesar yang mempengaruhi hubungan mereka dengan yang 

lainnya. 

Simon, I.M (2007:35) menjelaskan bahwa sosiometri dapat dilakukan 

dengan cara memberikan angket pada siswa, kemudian dilakukan pemfilteran 

angket sosiometri. Langkah selanjutnya, melukiskan alur-alur pilihan dari setiap 

siswa dalam bentuk diagram sehingga terlihat hubungan antar siswa berdasarkan 

pilihannya. Diagram tersebut dinamakan sosiogram yang dapat dibuat lajur, 
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lingkaran, atau bentuk bebas. Pelukisan alur dimulai dari siswa yang memiliki 

frekuensi pemilihan terbanyak sebagai sumbu ordinat dan letakkan setiap individu 

sebagai frekuensi pemilih yang diperoleh menggunakan garis. Garis-garis tersebut 

akan saling terhubung dan membentuk suatu diagram yang disebut dengan 

sosiogram. 

Berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Jones (2001), sosiometri 

mampu mengeluarkan hubungan positif pada hubungan kelompok sehingga 

anggota lebih terbuka dan menjadikan aktivitas diskusi kelompok siswa menjadi 

lebih efektif dalam pengorganisasian dan pemanfaatan waktu sehingga dapat 

dikatakan bahwa sosiometri merupakan obat dari kekurangan-kekurangan pada 

GDL. Selain sebagai solusi penelitian terdahulu, penambahan sosiometri juga 

sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Tujuan dari penggabungan metode Guided Discovery Learning (GDL) 

dengan teknik Sosiometri dalam penelitian ini adalah untuk membangun aktivitas 

siswa dan menciptakan transfer ilmu dengan baik antar siswa selama  proses 

diskusi dalam pembelajaran matematika, sehingga diharapkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. Selain itu, penggabungan metode dengan teknik ini bertujuan 

untuk melihat kemampuan pemecahan masalah siswa. Berdasarkan uraian 

permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul  “Penerapan 

Sosiometri dalam Model Pembelajaran Guided Discovery Learning Materi 

Matematika di SMP Negeri 1 Lawang” sebagai solusi alternatif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pembelajaran matematika dengan menerapkan sosiometri 

dalam model pembelajaran guided discovery learning di SMP Negeri 1 

Lawang? 
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2. Bagaimana aktivitas belajar siswa pada pembelajaran guided discovery 

learning dengan penerapan sosiometri di SMP Negeri 1 Lawang? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran 

matematika model guided discovery learning materi matematika di SMP 

Negeri 1 Lawang? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan  uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian ini, yaitu : 

1. Materi yang disampakan pada penelitian ini dibatasi pada materi 

Lingkaran 

2. Aktivitas siswa yang diteliti dalam penelitian ini meliputi mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. 

3. Kemampuan Pemecahan masalah adalah tingkat kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah melalui tes yang bercirikan (1) adanya 

tantangan dalam materi tugas atau soal, (2) masalah tidak dapat 

diselesaikan dengan menggunakan prosedur rutin, dan (3) prosedur 

menyelesaikan masalah belum diketahui penjawab. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah untuk mendeskripsikan  : 

1. Penerapan pembelajaran matematika menggunakan sosiometri dalam 

model pembelajaran guided discovery learning di SMPN 1 Lawang. 

2. Aktifitas belajar siswa pada pembelajaran guided discovery learning 

dengan penerapan sosiometri di SMPN 1 Lawang. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

pembelajaran matematika model guided discovery learning materi 

matematika di SMP Negeri 1 Lawang. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait antara lain : 

1. Bagi siswa, sebagai media pembelajaran yang membantu siswa dalam 

memahami materi matematika dan motivasi siswa untuk aktif 

membangun pemahaman konsep melalui suatu kerjasama kelompok. 

2. Bagi guru, sebagai media untuk membantu mengkonstruksi pemahaman 

siswa dan membantu guru mengetahui pembentukan kelompok hetrogen 

yang efektif dalam kelas. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai salah satu bahan acuan dalam 

penelitian yang memiliki topik serupa. 

1.6 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Sosiometri merupakan suatu instrumen non-tes untuk menilai aspek 

hubungan sosial. Pada penilaian hubungan sosial diperlukan angket 

sebagai bahan dasar penilaian dan sosiogram sebagai hasil angket. 

2. Guided Discovery Learning (GDL) merupakan teknik pembelajaran yang 

menenkankan siswa menemukan konsep melalui diskusi kelompok 

disertai bimbingan guru berupa pertanyaan terbimbing sehingga siswa 

menemukan suatu konsep tertentu. Lima langkah pembelajaran dalam 

GDL, yaitu (1) merumuskan masalah, (2) mengolah data, (3) menyusun 

konjektur, (4) menyimpulkan, dan (5) latihan soal. 

3. Aktivitas belajar siswa merupakan aktivitas siswa yang mengarahkan 

siswa untuk belajar sambil bekerja dengan menekankan keinginan 

berbuat dan bekerja sendiri dalam diri siswa. 

4. Kemampuan pemecahan masalah merupakan proses mental dan 

intelektual dalam menemukan suatu masalah dan memecahkannya 

berdasarkan fakta dan informasi yang akurat sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang tepat. Kemampuan pemecahan masalah dilakukan 
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berlandaskan langkah-langkah Polya, yaitu memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah, dan melakukan 

pengecekan kembali setelah semua langkah telah dikerjakan. 


