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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

dan pasal 4 ayat 3 tentang Sisdiknas).  

Kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah tidak terlepas dari proses 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses utama yang diselenggarakan 

dalam kehidupan sekolah (Suprihatiningrum, 2013:73). Kegiatan pembelajaran 

pada hakikatnya adalah pemberian bantuan, motivasi, nasihat, dan arahan agar 

peserta didik mampu memecahkan masalah dan mangatasi kesulitan. 

Pembelajaran seharusnyan menjadi aktivitas bermakna, sehingga dapat membantu 

peserta didik membangun keterkaitan antara informasi dengan pengalaman yang 

telah dimiliki dan dikuasai sesuai yang terkandung dalam kurikulum. 

Mata pelajaran matematika adalah pelajaran dimana peserta didik banyak 

mengalami problematika, guru dituntut lebih kreatif dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Guru harus dapat memilih 

model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan 

intelektual peserta didik, agar peserta didik terbiasa menemukan, mencari dan 

mendiskusikan sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran yang pada akhirnya dapat 
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memperoleh pengalaman belajar sendiri. Model pembelajaran ialah rencana atau 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas (Suprihatiningrum, 2013:86), sedangkan metode pembelajaran adalah cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki (Suprihatiningrum, 2013:88). 

Pembelajaran  matematika harus memiliki keterkaitan antara pengalaman 

belajar peserta didik sebelumnya dengan konsep yang akan diajarkan (Heruman, 

2013:4). Di lingkungan sekolah dasar, pembelajaran berbasis penemuan dirasa 

masih sulit apabila bersifat mandiri sehingga diperlukan  bimbingan  guru  dalam  

menemukan  suatu  konsep  yang  dipelajari. Melalui model pembelajaran dengan 

penemuan terbimbing, peserta didik memiliki peran cukup besar dalam proses 

pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi pada 

peserta didik. Menurut  (Markaban, 2006:15) dengan membiasakan peserta didik 

dalam kegiatan pemecahan masalah dapat diharapkan akan meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal matematika, karena peserta 

didik dilibatkan dalam berpikir matematika pada saat manipulasi, eksperimen, dan 

menyelesaikan masalah. 

Melalui  model  penemuan  terbimbing,  peserta didik  diberi kebebasan 

untuk menyelidiki  serta  mengambil  kesimpulan terhadap  permasalahan  yang  

dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan mata 

pelajaran matematika.  Peserta didik  juga dapat mencoba coba, dan  guru  

berperan  sebagai  penunjuk  jalan  dan  membantu  peserta didik  agar 

mempergunakan ide, konsep serta keterampilan yang mereka miliki untuk 

menemukan pengetahuan yang baru (Markaban, 2006:15). 
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Peran guru sangat penting dalam keberhasilan pendidikan, guru 

diharuskan menggunakan berbagai model pembelajaran yang dapat memberikan 

kesan yang mudah diingat oleh peserta didik, salah satunya adalah dengan 

mengembangkan model pembelajaran. Model pembelajaran yang bervariasi dapat 

membuat peserta didik menjadi senang belajar dan tidak merasa bosan. Pemilihan 

model pembelajaran  harus disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan 

kondisi kelas, sehingga dapat melibatkan peserta didik secara aktif  pada proses 

pembelajaran peserta didik diharapkan dapat ikut bertanggung jawab  terhadap 

peningkatan kemampuan belajar untuk dirinya sendiri dan kelompok. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dalam menekankan 

aktivitas belajar mandiri maupun bersama adalah kerja kelompok. 

Kerja kelompok merupakan metode mengajar dengan mengkondisikan 

peserta didik dalam suatu group atau kelompok sebagai satu kesatuan dan 

diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut (Hamdani, 2011:60). 

Kerja kelompok bertujuan agar peserta didik dapat saling membantu, saling 

mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang dikuasai 

dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran 

matematika. Kegiatan belajar secara berkelompok sangat cocok untuk 

meningkatkan proses belajar dan peran aktif selama pembelajaran berlangsung, 

sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan saling membantu dalam 

keberhasilan kelompok, selain metode belajar kegiatan kelompok sangat baik 

untuk usia sekolah dasar karena memiliki sifat sederhana dan tidak sulit untuk 

diterapkan di sekolah dasar. 
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Model penemuan terbimbing akan maksimal bila dipadukan dengan 

metode kerja kelompok, hal ini disebabkan model penemuan terbimbing 

berbantuan  kerja kelompok dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan saling 

membantu. Tujuan menggunakan perpaduan penemuan terbimbing berbantuan 

kerja kelompok, agar dapat memfasilitasi peserta didik yang kesulitan dapat 

berdiskusi/bertanya kepada teman satu kelompok untuk memecahkan masalah 

tersebut, dan apabila peserta didik/kelompok belum mampu menyelesaikan materi 

tersebut, guru berperan aktif dalam membimbing aktivitas pembelajaran. 

Hasil observasi di lapangan yang dilakukan pada bulan Februari di  SDN 

Sukoanyar 01 Wajak, dalam pembelajaran matematika guru mampu membangun 

pengetahuan peserta didik dan mengurangi kecenderungan guru untuk 

mendominasi proses pembelajaran tersebut. Dalam mengatasi hal tersebut guru 

melakukan perubahan dalam model pembelajaran matematika di kelas, perubahan  

model  pembelajaran  matematika  yang  berpusat  pada  guru, diubah  menjadi  

berpusat  pada  peserta didik. Adapun  model  yang  dimaksud  adalah model  

penemuan  terbimbing, dengan model penemuan terbimbing guru menyampaikan 

materi matematika agar peserta didik dapat menemukan sendiri pola matematika 

dengan melibatkan pengetahuan peserta didik sebelumnya dengan bantuan 

pengarahan dari guru. Dengan model ini peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan tugas akan mendapatkan bantuan dari guru maupun siswa 

lain, karena dalam penggunaan model penemuan terbimbing guru juga 

menggunakan kerja kelompok untuk melatih kerjasama siswa dan tidak ada yang 

kesulitan pada mata pelajaran matematika. 
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Berdasarkan karakteristik dari model penemuan terbimbing yang dapat 

dipadukan dengan kerja kelompok yang telah dipaparkan diatas, maka guru kelas 

V menggunakan model tersebut pada mata pelajaran matematika. Selain bertujuan 

untuk memberikan stimulus kepada peserta didik dalam menemukan suatu 

konsep, peserta didik juga mendapatkan pengalaman langsung dalam proses 

pembelajaran dan juga dapat melatih kerjasama melalui kerja kelompok. 

Melalui pemaparan hasil observasi, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penggunaan model pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan 

kerja kelompok dapat membantu peserta didik selama proses pembelajaran pada 

mata pelajaran matematika. Sehingga tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Analisis Penggunaan Model Penemuan Terbimbing Berbantuan Kerja 

Kelompok pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V SDN Sukoanyar 01 

Wajak” 

Penelitian yang serupa dengan objek maupun subjek yang menjadi fokus 

dalam penelitian, juga dilakukan dilakukan oleh Ratna dengan judul penelitian 

“Penerapan Model pembelajaran penemuan terbimbing dengan menggunakan 

Student Workseet pada Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan Keterampilan 

Proses Siswa Kelas VB di SDN Babatan Surabaya”. Persamaan dari penelitian ini 

adalah menggunakan model penemuan terbimbing dan terdapat perbedaan pada 

metode yang digunakan dan mata pelajaran, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ratna menggunakan jenis penelitian tindakan kelas dan pada penelitian 

tersebut berdasarkan hasil evaluasi siswa meningkat. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari  uraian  latar  belakang  di  atas, maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi penggunaan model penemuan terbimbing 

berbantuan kerja kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN 

Sukoanyar 01 Wajak? 

2. Apa kelebihan penggunaan model penemuan terbimbing berbantuan kerja 

kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN Sukoanyar 01 

Wajak? 

3. Apa kelemahan penggunaan model penemuan terbimbing berbantuan kerja 

kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN Sukoanyar 01 

Wajak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah di ajukan maka tujuan yang 

ingin  diperoleh  peneliti  dari  penelitian  ini  adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi penggunaan model penemuan terbimbing 

berbantuan kerja kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN 

Sukoanyar 01 Wajak. 

2. Mendeskripsikan kelebihan penggunaan model penemuan terbimbing 

berbantuan kerja kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN 

Sukoanyar 01 Wajak. 
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3. Mendeskripsikan kelemahan penggunaan model penemuan terbimbing 

berbantuan kerja kelompok pada mata pelajaran matematika kelas V SDN 

Sukoanyar 01 Wajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan wawasan dan keterampilan pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat memberikan alternatif 

pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan sifat peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru, yaitu sumber informasi mengenai implementasi model 

penemuan terbimbing berbantuan kerja kelompok 

b) Bagi sekolah, sebagai bahan rujukan atau menjadi referensi tentang 

penggunaan metode penemuan terbimbing dengan diskusi 

c) Bagi peneliti, sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang 

pengembangan pembelajaran Matematika 

d) Bagi peneliti lain, sebagai masukan, dorongan, dan wacana baru untuk 

melakukan penelitian sejenis. 

 

E. Batasan Masalah 

 Penelitian ini akan dilakukan di SDN Sukoanyar 01 Wajak dan difokuskan 

pada penggunaan model penemuan terbimbing berbantuan kerja kelompok 

pada mata pelajaran matematika kelas V. 
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F. Definisi Istilah 

Istilah-istilah dalam penelitian ada banyak, untuk memperjelas pemahaman 

dan kesalahan pengertian maka perlu memberikan sebuah penjelasan definisi 

istilah yang jelas. Berikut adalah definisi istilah dalam penelitian: 

1. Model penemuan terbimbing 

  Model penemuan terbimbing melibatkan suatu dialog/interaksi antara 

peserta didik dan guru dimana peserta didik mencari kesimpulan yang 

diinginkan melalui suatu urutan pertanyaan yang diatur oleh guru. 

2. Kerja Kelompok  

  Kerja kelompok merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dimana 

peserta didik dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau 

dibagi kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan atau menyelesaikan 

suatu tugas dan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. 

3. Matematika  

  Matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima 

pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang 

terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke aksioma atau 

postulat, dan akhirnya ke dalil. 

4. Penggunaan model penemuan terbimbing berbantuan kerja kelompok adalah 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar 

peserta didik dalam suatu kelompok, dimana dalam pelaksanaannya terdapat 

bimbingan dan arahan dari guru sehingga peserta didik tetap aktif 

menemukan sendiri konsep dari materi yang sedang dipelajari. 

 


