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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Saat ini banyak berdiri tempat pendidikan formal maupun informal. 

Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa telah terjadi persaingan yang ketat 

dalam dunia pendidikan, tidak ketinggalan pula peran serta pemerintah yang 

semula program wajib belajar 6 tahun disempurnakan menjadi program 9 

tahun. Upaya tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. Usaha penyempurnaan dan pembaruan diatas tidak selalu dapat 

berjalan dengan lancar, akan tetapi seringkali mengalami hambatan dan 

tantangan. Untuk mengantisipasi terjadinya hambatan-hambatan yang muncul 

kita perlu memahami dan memecahkan hambatan itu secara sistematis, logis 

dan berkesinambungan.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan-hambatan itu 

diantaranya latar belakang ekonomi orang tua, faktor lingkungan, kualitas 

tenaga pendidik, dan kondisi siswa terhadap minat belajar keefektifan 

pembelajaran belum terpenuhi secara maksimal. Oleh sebab itu, dalam 

kegiatan pembelajaran perlu dilakukan inovasi guna meningkatkan prestasi 

yang baik bagi siswa.  

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) berhubungan dengan istilah 

invention dan discovery. Invention adalah suatu penemuan yang benar-benar 

baru artinya hasil karya manusia. Discovery adalah penemuan sesuatu benda 
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yang ada setelah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan 

usaha menemukan sesuatu yang baru dengan jalan melakukan kegiatan. 

Inovasi dapat berupa hasil dari invention dan discovery. Inovasi dapat 

dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah 

(Subandiyah, 2000: 80). 

Usaha keras telah dilaksanakan melalui berbagai pembaharuan agar  

matematika yang diajarkan dapat merangsang siswa untuk mencari sendiri, 

melakukan penyelidikan sendiri, melakukan pembuktian terhadap suatu 

dugaan (conjecture) yang mereka buat sendiri, dan mencari tahu jawaban atas  

 pertanyaan teman atau pertanyaan gurunya. Guru-guru matematika 

menyatakan kesediannya dengan tangan terbuka untuk menerima ide-ide 

pembaharuan dalam pembelajaran matematika (Turmudi, 2006: 57).   

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa 

dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 

bahkan juga perguruan tinggi. Ada alasan perlunya belajar matematika karena 

matematika merupakan: (1) Sarana berfikir yang jelas dan logis, (2) Sarana 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (3) Sarana mengenal 

pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) Sarana untuk 

mengembangkan  kreatifitas, dan (5) Sarana untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap perkembangan budaya. Pada bidang studi matematika banyak ditemui 

angka-angka, rumus-rumus, notasi dan sebagainya. 

Bidang studi matematika memerlukan keefektifan pembelajaran, dengan 

keefektifan pembelajaran dapat mengurangi persepsi negatif siswa terhadap 
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pelajaran matematika. Selama ini siswa memiliki persepsi negatif bahwa 

matematika adalah pelajaran yang sulit.     

Pergeseran pandangan terhadap matematika akhir-akhir ini sudah terjadi 

hampir di setiap negara. Dari pandangan yang semula memandang matematika 

 sebagai ilmu pengetahuan yang ‘ketat’ dan ‘terstruktur secara rapi’ ke 

pandangan bahwa matematika adalah aktivitas kehidupan manusia  

(Freudenthal, 2001: 37).  Hal ini berpengaruh  terhadap  cara memperolehnya, 

yaitu dari penyampaian rumus-rumus, definisi, aturan, hukum, konsep, 

prosedur, dan algoritma, yang dikenal sebagai ready-made mathematics 

(menjadi penyampaian konsep-konsep matematika melalui konteks yang 

bermakna dan yang berguna bagi siswa). Dengan kegiatan seperti ini 

diharapkan guru akan mampu membekali siswa dengan matematika yang 

investigative dan explorative sehingga siswa  mampu menciptakan suatu 

hipotesis (conjecture), selanjutnya mencari jawaban untuk conjecture yang 

dibuat melalui kegiatan pengamatan dan penyelidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian pada Kepala Sekolah Dasar 

Negeri (SD N) 01 Laban Mojolaban, Sukoharjo diketahui bahwa sebagian 

besar siswa di SD N 01 Laban Mojolaban, Sukoharjo pada tahun 2008 

mengalami penurunan prestasi belajar untuk bidang studi matematika, 

khususnya siswa kelas V. Kepala Sekolah menjelaskan bahwa turunnya 

prestasi belajar siswa kelas V di bidang matematika dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor dari siswa dan faktor dari guru. Faktor dari siswa karena 

siswa kurang partisipasi dalam pembelajaran. Faktor dari guru bersikap 
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monoton dalam memberikan materi.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 

Kepala Sekolah bersikap mengganti guru yang dinilai oleh Kepala Sekolah 

memiliki kreativitas tinggi dan dalam metode guru diharuskan menggunakan 

strategi discovery.    

Permasalahan tentang rendahnya partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran banyak dipicu oleh kurangnya kesadaran guru dalam 

menentukan atau memilih metode yang tepat. Aktivitas siswa dalam materi 

pengajaran matematika hendaknya tidak selalu menggantungkan diri kepada 

guru, melainkan hendaknya siswa berkemauan keras mencari sendiri dengan 

catatan bahwa fasilitas, buku pelajaran, sumber matematika, konteks 

matematika, dan alat-alat yang mendukung proses investigasi dan inquiry 

matematika tersedia atau paling tidak diberitahu oleh gurunya bahwa di alam 

sekitar siswa sebenarnya tersedia konteks dan media matematika yang 

memadai untuk belajar. 

Guru sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran, penting 

diperhatikan dalam penyampaian konsep-konsep matematika melalui konteks 

yang bermakna dan yang berguna bagi siswa, untuk itu guru memerlukan 

metode yang tepat dalam penyampaian materinya. Salah satu pendekatan 

tersebut adalah discovery. Discovery adalah salah satu jenis metode dengan 

menitikberatkan kepada kegiatan dalam penemuan sesuatu benda yang ada 

setelah ada sebelumnya perlu dikembangkan. Penggunaan discovery dapat 

dilakukan dalam kelompok besar atau  kelompok kecil sangat bergantung pada 
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kemampuan dan pengalaman guru sendiri, serta waktu dan kemampuan 

mengantisipasi kesulitan siswa. 

Penggunaan strategi discovery menarik untuk diteliti. Alasannya 

penggunaan strategi discovery dilakukan dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa di kelas, memberikan kesempatan kepada 

siswa di kelas untuk melakukan refleksi. Selanjutnya guru menjawab sendiri 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya itu. Prosedur ini, guru tidak 

menentukan atau menunjukkan aturan-aturan yang harus digunakan oleh 

siswa, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan guru mengundang siswa untuk 

mencari aturan-aturan yang harus diperbuatnya. Pemecahan masalah 

berlangsung selangkah demi selangkah dalam urutan yang ditemukan sendiri 

oleh siswa. Guru mengharapkan agar siswa secara keseluruhan berhasil 

melibatkan dirinya dalam proses pemecahan masalah, menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukannya secara reflektif. 

Strategi discovery yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

diharapkan dapat melakukan perubahan mendasar dari belajar matematika 

sebagai akumulasi fakta dan prosedur ke belajar matematika sebagai suatu 

kumpulan dari alat intelektual yang terpadu untuk menjadikan situasi 

matematika menjadi bermakna (Resnik, 2002: 35). 

 

B.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat penulis kemukakan sebagai berikut: 
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1. Apakah strategi discovery terbimbing dapat meningkatan partisipasi aktif 

siswa Sekolah Dasar dalam pembelajaran matematika? 

2. Apakah strategi discovery terbimbing dapat meningkatan prestasi belajar 

siswa Sekolah Dasar dalam pembelajaran matematika?   

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan strategi peningkatan partisipasi aktif siswa Sekolah 

Dasar dalam pembelajaran matematika setelah dilaksanakan strategi 

discovery terbimbing. 

2. Untuk mendiskripsikan peningkatan prestasi belajar siswa pada 

pembelajaran matematika setelah dilaksanakan strategi discovery 

terbimbing. 

 

D.  Manfaat Penelitian   

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan pada hakekatnya 

mempunyai manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.   Manfaat Teoritis 

Sebagai  sumbangan  pemikiran untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru pada umumnya sehingga dapat meningkatkan  

partisipasi aktif siswa SD dalam pembelajaran bidang studi matematika.   

2.   Manfaat Praktis  

a.   Bagi guru  
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Dapat dijadikan masukan bagi guru untuk lebih memperhatikan 

dan  meningkatkan  kreativitas  dalam  penggunaaan  metode  sehingga 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam materi pelajaran 

matematika. 

b.   Bagi Siswa 

Membantu  siswa  dalam meningkatkan partisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga timbul rasa menyenangi pada 

pelajaran matematika. 

 

E.   Definisi Istilah 

1. Partisipasi Aktif Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika merupakan 

partisipasi siswa di dalam pembelajaran sebagai salah satu bentuk 

keterlibatan mental dan emosional. Keaktifan-keaktifan siswa dalam 

peristiwa pembelajaran dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

menyimpulkan hasil eksperimen, dan kegiatan psikis yang lainnya dalam 

pelajaran matematika, misalnya bertanya pada guru, menjawab pertanyaan 

guru, dan terlihat antusias dalam pembelajaran 

2. Strategi Discovery Terbimbing 

Strategi pembelajaran discovery terbimbing adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis 

dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan. Siswa ikut terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses-proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep 
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dan prinsip. Siswa mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan 

melalui suatu prosedur yang digariskan secara jelas dan struktural dengan 

bimbingan guru.  


