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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

John Dewey dalam Sagala (2012:3) mengatakan bahwa “pendidikan 

merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik 

menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau 

perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya”. 

Kebutuhan akan pendidikan yang sangat penting terwujud dalam bentuk 

pendidikan yang terus berkembang dan diperbaharui. Mulai dari peserta didik, 

pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi, alat dan metode, serta 

lingkungan pendidikan, Tirtarahardja dan Sulo (2008:51). Bukan hanya itu, 

namun juga dalam hal kurikulum yang selalu berubah dari waktu ke waktu. 

Kurikulum merupakan acuan pendidikan yang berkembang berdasarkan tujuan 

nasional yang diharapkan oleh masing-masing negara.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta  cara  yang  digunakan  

sebagai  pedoman  penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”. Tujuan pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab II pasal 3 yaitu:  

Untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa,  berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab.  
 
Ketegasan pasal-pasal dalam Sisdiknas tidak akan berarti tanpa unsur-unsur 

pendidikan yang selaras. Guru merupakan salah satu unsur pendidikan yang 

menjadi kunci dalam pelaksanaan pendidikan. Undang-undang nomor 14 tahun 

2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa “guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
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melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.  

Peran guru yang mendominasi proses pendidikan melahirkan pandangan 

steroip mengenai guru. David, dkk (2009:8) menyatakan: 

Guru dianggap sebagai orang berpengetahuan yang menyebarkan 
informasi pada sekelompok orang yang lapar akan pengetahuan. 
Kelompok tersebut sering kali dipandang sebagai orang yang pasif, 
dan aktivitas utamanya dalam lingkungan pembelajaran 
membutuhkan adanya seorang guru yang menjelaskan/ menceritakan 
pada siswa apa yang perlu mereka ketahui.  
 

Anggapan tersebut terlalu sempit apabila kita telaah dari pengertian guru dalam 

UUGD maupun sisdiknas. David, dkk. (2009:9) mengatakan bahwa peran utama 

seorang guru adalah memfasilitasi pembelajaran siswa, yang secara luas 

dijabarkan, dengan berbagai cara.  

Di Indonesia terdapat 3 tingkatan sekolah yaitu SD, SMP, dan SMA. Collier 

dalam Bafadal (2009:9) mengatakan “sebagai bentuk satuan pendidikan dasar, 

sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling penting keberadaannya". 

Lebih lanjut Bafadal (2009) menyampaikan pentingnya pendidikan dasar yaitu 

fungsi sekolah dasar sebagai sarana untuk membekali peserta didik kemampuan 

dasar, pendidikan sekolah dasar merupakan dasar dari semua pendidikan, serta 

negara-negara dengan taraf pertumbuhan ekonomi tinggi, pembangunan dan 

perluasan di bidang pendidikan dasarnya juga tinggi. Demikian pentingnya 

pendidikan dasar menjadi tantangan untuk pemerintah dan guru untuk 

memajukannya. 

Kemajuan yang diharapkan dan diusahkan oleh guru tidak mudah 

mengingat karakteristik anak usia sekolah dasar yang berbeda dengan usia 

lainnya. Selain suka berkelompok, anak SD juga memiliki perkembangan kognitif 

yang berada pada tahap operasional konkret. Dalam hal ini, pelajaran eksak 

menjadi mata pelajaran yang ditakuti oleh siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, 

model pembelajaran kooperatif merupakan model yang paling sering digunakan. 

Huda, Miftahul (2014:64) “pembelajaran kooperatif menjadi salah satu model 

pembelajaran yang selalu disaranksan oleh hampir semua peneliti pedagogis”. 

Adapun penerapan model pembelajaran kooperatif dilakukan pada semua jenjang 
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pendidikan formal. Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas kelompok. Roger dalam Huda, Miftahul (2014:64) 

mendefinisikan model pembelajaran kooperatif sebagai “aktivitas pembelajaran 

kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus 

didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok 

pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggungjawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain”.  

Pembelajaran yang semacam ini nampaknya mengurangi kegiatan siswa 

dalam menemukan. Hal tersebut nampak pada observasi yang telah dilakukan di 

SD N 12 Salatiga. Observasi juga menunjukkan kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan model pengelompokan tidak berjalan dengan baik. Siswa ramai dan 

tidak memperhatikan, akibatnya siswa tidak bertanggung jawab atas proyek yang 

diberikan. Nampak juga pada saat pembelajaran kelompok sedang berlangsung, 

beberapa siswa yang diangap kurang pintar, tidak dihiraukan saat berdiskusi. Hal-

hal yang nampak dalam observasi tersebut mengurangi keaktifan siswa dalam 

mencari sendiri pengetahuannya, khususnya siswa yang dianggap kurang pintar. 

Oleh sebab itu perlu dicoba model pembelajaran lain yang dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar. 

Di dalam dunia pendidikan dikenal dengan adanya model pembelajaran 

discovery/ penemuan. Model pembelajaran discovery merupakan model 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dalam menemukan sendiri. 

Bell dalam Hosnan (2013:184) mengatakan “melalui pembelajaran dengan 

penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, 

juga siswa banyak meramalkan (extrapolate) informasi tambahan yang 

diberikan.” Ditambahkan oleh Bruner dalam Hosnan (2013:283) yang 

mementingkan partisipasi aktif siswa, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. Namun demikian, dibutuhkan bukti empiris untuk 

membuktikan tepat tidaknya model discovery dan model kooperatif pada sekolah 

dasar, sehingga diperlukan penelitian eksperimen untuk mengetahui kecocokan 

model discovery dan model kooperatif pada pembelajaran di sekolah dasar. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dapat diidentifikasi 

adalah : 

a) Pembelajaran menggunakan model kooperatif yang dilakukan membuat 

siswa tidak bertanggung jawab atas proyek yang diberikan. 

b) Tidak ada kesempatan bagi siswa untuk mencari informasi. 

c) Guru berperan sebagai pemberi informasi, bukan sebagai fasilitator. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkkan latar belakang maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut : Adakah perbedaan penerapan model discovery dan model 

kooperatif terhadap hasil belajar matematika pokok bahasan keliling persegi dan 

persegi panjang siswa kelas 3 SD Negeri Salatiga semester 2 2014/ 2015 . 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan 

model discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas 3 SD Negeri Salatiga semester 2 2014/2015. 

 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki manfaat teoritik 

sebagai berikut: 

1. Dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan dalam kaitannya 

dengan penerapan model pembelajaran discovery dan model kooperatif 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Dapat menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan dalam kaitannya 

dengan menciptakan suasana belajar yang dapat mengoptimalkan 

lingkungan sekitar dan kehidupan sehari-hari. 
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3. Memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu 

pengetahunan khususnya di bidang pendidikan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki manfaat praktis 

sebagai berikut: 

a. Bagi siswa: 

1) Siswa terilibat dalam pembelajaran dan terampil mengikuti aktifitas 

dalam langkah-langkah model discovery dan model kooperatif untuk 

refleksi. 

2) Siswa terampil dalam menemukan sendiri pengetahuannya terkait 

dengan matematika. 

b. Bagi guru: 

1) Guru mendapat referensi dalam menggunakan pendekatan 

pembelajarn yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

2) Guru terampil melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran discovery dan model kooperatif. 

c. Bagi Sekolah: 

1) Kualitas pembelajaran sekolah meningkat. 

2) Hasil belajar siswa meningkat 

3) Banyak guru yang dapat berlatih menerapkan model pembelajaran 

discovery dan model kooperatif. 

 

1.6 Batasan Masalah  

Dari uraian latar belakang dibatasi masalah pada kesesuaian model 

pembelajaran discovery dan model kooperatif terhadap hasil belajar matematika 

pokok bahasan keliling persegi dan persegi panjang siswa kelas 3 SD Negeri 

Salatiga semester 2 2014/ 2015. 

 


