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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelajaran matematika di Sekolah Dasar merupakan fundamental dari 

segala pemikiran yang realistis. Matematika merupakan salah satu ilmu yang 

sangat penting karena segala jenis aktivitas dalam kehidupan sehari – hari selalu 

memerlukan cara – cara penyelesaian yang menuntut seseorang untuk menguasai 

matematika atau cara berhitung. Matematika selalu berkembang sesuai dengan 

dinamika perkembangan jaman, baik kandungan materi maupun penggunaannya. 

Banyak siswa yang merasa bahwa mata pelajaran matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari dan dipahami khususnya oleh 

siswa Sekolah Dasar. Keadaan ini mengakibatkan rendahnya prestasi yang 

diperoleh dan dicapai oleh siswa.  

Berdasarkan pengalaman mengajar yang peneliti lakukan yang dapat 

dilihat dari daftar nilai guru khususnya pada materi jaring- jaring bangun ruang 

ternyata permasalahan yang dihadapi peserta didik pada mata pelajaran  

matematika adalah banyak peserta didik yang tidak tuntas dalam belajar atau hasil 

belajar  rendah. Ketidaktuntasan belajar siswa ini dapat dilihat dari nilai yang 

diperoleh oleh siswa pada saat dilaksanakan evaluasi untuk pokok bahasan jaring- 

jaring bangun  ruang, dari 37 siswa kelas V semester gasal tahun ajaran 2009-

2010 diketahui bahwa prestasi belajar siswa masih rendah, hanya sekitar 12 siswa 

(32.43%) siswa dari 37 siswa yang memperoleh nilai di atas SKM, dan 25 siswa 

(67.57%) mendapat nilai di bawah SKM (Standar Ketuntasan Minimal). 
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Pembelajaran dengan metode ceramah sering digunakan oleh guru kelas V 

SDN Ketami I Kota Kediri. Akibatnya proses pembelajarannya masih bersifat 

monoton dimana peserta didik kelihatan pasif hanya mendengarkan apa yang 

disampaikan oleh guru, dan hanya guru  yang kelihatan aktif. Hal yang demikian 

dapat menyebabkan  rendahnya mutu belajar mengajar dan hasil belajar peserta 

didik. Di sekolah tersebut guru juga  menggunakan metode penugasan, biasanya 

metode ini digunakan oleh guru ketika tidak bisa mengajar sehingga guru 

memberikan tugas kepada peserta didik. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembelajaran telah 

berkembang dengan pesat mulai dari yang bersifat sederhana sampai yang multi 

komplek, hal ini memungkinkan siswa untuk mudah dalam mempelajari ataupun 

memahami suatu materi pelajaran. Agar berhasil dalam kegiatan belajar mengajar 

maka guru perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya. Menurut  Hamalik 

(2004:127) tanggung jawab guru adalah 1) guru harus menuntut siswanya 

belajar,2) turut serta membina kurikulum sekolah,3) melakukan pembinaan 

terhadap diri siswa,4) memberikan bimbingan kepada siswa,5) melakukan 

diagnosis atas kesulitan – kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas 

kemajuan belajar, 6) menyelenggarakan penelitian, 7) mengenal masyarakat dan 

ikut serta aktif di dalamnya. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, McDonald dalam  Hamalik (2001 : 124) menjelaskan bahwa faktor yang 

mempengaruhi proses pembelajaran adalah : 1) Tujuan pembelajaran, 2) Motivasi, 

3)  Guru, 4) Materi pembelajaran, 5) Metode yang digunakan, 6) Media, 7) 

Evaluasi, dan 8)  Situasi lingkungan. 
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Kegiatan  pembelajaran di kelas diketahui kemampuan guru dalam 

memilih dan menggunakan metode pembelajaran merupakan salah satu 

kompetensi guru yang harus dikuasai dengan sungguh-sungguh, karena pada 

dasarnya proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Agar dalam proses 

komunikasi tidak terjadi kesalah pahaman atau salah pemikiran antara guru 

dengan siswa dan antara siswa dengan siswa itu sendiri, maka diperlukan suatu 

metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar, dapat dilihat dari 

prestasi belajar yang dicapai siswa. Keberhasilan proses belajar tersebut 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu faktor dari dalam diri siswa (faktor 

internal) dan faktor dari luar (faktor eksternal). Adapun yang termasuk faktor 

internal antara lain  inteligensia, minat, bakat, motivasi, aktivitas belajar,dan lain-

lain. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal antara lain guru, metode mengajar 

dan 

sebagainya. Faktor eksternal yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses 

belajar mengajar adalah metode mengajar yang digunakan.  

Pembelajaran aktif (active learning) merupakan metode pembelajaran 

yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik 

interaksi antar siswa maupun dengan pengajar dalam proses pembelajaran. Model 

pembelajaran aktif terdiri dari beberapa metode. Diantaranya adalah metode 

penemuan terbimbing. Metode penemuan terbimbing merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

belajar. Dalam strategi ini, guru hanya sebagai fasilitator, artinya guru 
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membimbing siswa dimana ia diperlukan. Siswa didorong untuk berfikir sendiri 

sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah 

disediakan guru. Seberapa jauh siswa dibimbing tergantung pada kemampuan dan 

materi yang dipelajari. 

Metode penemuan terbimbing memungkinkan para siswa menemukan 

sendiri informasi-informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Hal ini berarti berpengaruh terhadap peranan guru sebagai penyampai informasi 

ke arah peran guru sebagai pengelola interaksi belajar-mengajar di kelas. 

Beberapa  penelitian mengenai pembelajaran dengan menggunakan 

metode penemuan terbimbing berpengaruh positif terhadap prestasi belajar peserta 

didik maupun keaktifan peserta didik. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian 

sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Eko Rahayu H (2009), 

Dyah Puspita W (2010), Narwati (2010), Lia Ariani (2008) yang menunjukkan 

bahwa prestasi belajar matematika dapat ditingkatkan melalui penggunaan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan prosedur metode penemuan terbimbing meliputi 

merancang pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran , memilih metode, 

menggunakan metode yang variatif dan evaluasi. 

Bertolak dari kondisi dimana peneliti ingin meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada materi jaring- jaring bangun ruang melalui metode penemuan 

terbimbing. Dengan adanya beberapa keunggulan dalam metode penemuan 

terbimbing ini diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran yang dilakukan guru 

serta meningkatkan prestasi belajar siswa, oleh karena itu peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Pada 
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Materi Jaring- jaring Bangun Ruang Melalui Metode Penemuan Terbimbing 

di Siswa Kelas V SDN Ketami I Kota Kediri” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  “Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siawa pada 

materi jaring- jaring bangun ruang melalui metode penemuan terbimbing di kelas 

V
 
SD Negeri Ketami I Kota Kediri?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk  mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa 

pada materi jaring- jaring bangun ruang melalui metode penemuan terbimbing di 

kelas V
 
SD Negeri Ketami I Kota Kediri 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada 2 macam  manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

a. Manfaat bagi guru 

Sebagai masukan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika dengan metode penemuan terbimbing pada khususnya. 

b. Manfaat bagi siswa 

Meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran Matematika dengan 

metode penemuan terbimbing. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberika manfaat 

bagi peneliti sendiri, guru dan sekolah sebagai lembaga tempat peneliti 

melaksanakan penelitiannya seperti penjelasan berikut ini. 

a. Pengajar 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam meningkatkan prestasi 

belajar matematika dan bisa dijadikan referensi untuk mengembangkan 

pembelajaran dengan mengunakan metode-metode yang lain. 

b. Peserta didik  

Untuk menambah minat belajar peserta didik dan menjadi salah satu faktor 

solusi mengatasi permasalahan peserta didik dalam belajar yang akhirnya 

dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

c. Lembaga pendidikan atau Sekolah 

Pembelajaran melalui metode penemuan terbimbing dapat dijadikan 

sebagai salah satu model alternatif dalam upaya memperbaiki kualitas 

proses pembelajaran. 

d. Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang berbagai metode pembelajaran dan dapat 

menambah pengalaman berkolaborasi dengan mitra pengajar dalam 

melaksanakan proses pembelajaran.  
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E. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki batasan-batasan: 

1. Penelitian dilakukan pada semester II kelas V tahun ajaran 2010/2011 

pada materi pokok Jaring- jaring Bangun Ruang. 

2. Subjek penelitian  adalah peserta didik kelas V dengan jumlah 38 siswa, 

laki-laki 14,  perempuan 24 siswa dan peneliti sebagai guru pengajar. 

3. Peningkatan prestasi belajar diukur dari nilai post-test yang dilakukan 

pada akhir setiap siklus. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sesuai terhadap istilah-

istilah dalam penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa istilah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan adalah kenaikan, membuat lebih tinggi Poerwodarminto 

(2000:903)  

2. Prestasi belajar adalah kemampuan dan penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran (Suharto& Iryanto, 

1989:168) 

3. Jaring- jaring bangun ruang merupakan bentuk dua dimensi dari suatu 

bangun tiga dimensi. Jaring-jaring bangun ruang terdiri dari beberapa 

bangun datar yang dirangkai. Jaring-jaring dapat dibuat dari berbagai 

bangun ruang. Soenarjo (2007: 240). 
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4. metode penemuan terbimbing adalah cara menyajikan pelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi yang 

berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam suatu proses mental, yang 

dilakukan melalui kegiatan percobaan dengan bimbingan dan petunjuk 

yang diberikan oleh guru. 

 


