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Abstrak— Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembelajaran dengan 

pendekatan penemuan terbimbing untuk meningkatkan keterampilan kolaboratif siswa 

dilihat dari kajian konseptualyang relevan. Artikel ini akan memberikan gambaran 

pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika yang berkaitan peningkatan 

keterampilan kolaboratif siswa dengan pembelajaran dengan pendekatan penemuan 

terbmbing. Pendekatan penemuan terbimbing merupakan salah satu pendekatan yang 

disarankan untuk dilaksanakan dalam Kurikulum 2013. Kompetensi yang ingin 

dicapai pada Kurikulum 2013 salah satunya adalah kompetensi keterampilan. 

Keterampilan kolaboratif merupakan salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan 

di era modern ini. Untuk meningkatkan keterampilan kolaboratif siswa dibutuhkan 

pendekatan pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran yang sesuai berdasarkan kajian 

yang relevan adalah pendekatan penemuan terbimbing. 

Kata kunci: keterampilan kolaboratif,  pendekatan penemuan terbimbing 

 
I. Pendahuluan 

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan bangsa. Referensi [1] menyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan 

profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. 

Berdasarkan [2], setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga 

dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi pengetahuan, dibutuhkan pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Salah satu yang harus dicapai siswa pada dimensi 

pengetahuan ini adalah pengetahuan konseptual, atau dalam pendidikan matematika disebut pemahaman 

konsep. Pemahaman konsep tersebut perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini yaitu sejak anak 

tersebut masih duduk di bangku SD maupun bagi siswa SMP. Pada tingkat tersebut siswa dituntut 

mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah maupun pengoperasian matematika secara 

benar, karena akan menjadi bekal dalam memperlajari matematika pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Pada dimensi keterampilan, dibutuhkan keterampilan berpikir dan bertindak: kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Salah satu yang harus dicapai siswa pada dimensi 

keterampilan ini adalah keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Referensi [3] menyatakan bahwa  

siswa membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, berkomunikasi dan berkolaborasi, bekerja 

produktif secara global, dan memiliki akuntabilitas sebagai warga negara. Pentingnya keterampilan 

kolaboratif tersebut tidak akan terbentuk jika pembelajaran hanya terfokus pada tujuan jangka pendek. 

Memasuki abad ke-21, manusia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. 

Perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan teknologi dan informasi, kemajuan perekonomian 

dan perdagangan antarbangsa, serta perkembangan gaya hidup manusia. Pendidikan di Indonesia harus 

mempu menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang sesuai dengan kebutuhan di abad ke-21. Harapannya 

generasi muda yang akan datang mampu bersaing di dunia yang sesuai dengan zamannya. 
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Referensi [4] menggolongkan keterampilan abad ke-21 yang harus dimiliki lulusan menjadi empat 

bagian, yaitu: 

1. Cara berpikir (way of thinking) yang terdiri dari keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, berpikir 

kritis, pemecahan masalah, dan metakognisi. 

2. Cara bekerja (way of working) yang terdiri dari keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. 

3. Sarana untuk bekerja (tool for working) yang terdiri dari literasi teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Hidup di dunia (living in the world) yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan berkaris, tanggung 

jawab personal dan sosial. 

Keterampilan abad ke-21 meliputi keterampilan berpikir kreatif dan inovatif, pemecahan masalah, 

metakognisi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia 

yang sudah dipaparkan di atas. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut dibutuhkan suatu strayegi 

dalam dunia pendidikan. Strategi yang dibutuhkan bisa berupa strategi managemen sekolah melalui 

kepala sekolah serta strategi guru dalam mengajar siswa. Strategi mengajar ini yang mempunyai peran 

yang banyak dalam membentuk kepribadian dan keterampilan siswa. 

Pada [5] disebutkan bahwa kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. 

Penemuan (inquiry) cocok untuk diterapkan untuk melatih keterampilan kolaboratif siswa. Akan 

tetapi, pendekatan penemuan lebih cocok jika diterapkan di tingkat perguruan tinggi. Pada tingkat sekolah 

menengah akan lebih cocok jika penemuan dikonsep dengan bentuk penemuan terbimbing (guided 

inquiry). Bimbingan yang dimaksud bisa berasal dari segala sumber, baik bimbingan dari guru, teman 

sebaya, atau dari media pembelajaran yang digunakan. 

 Referensi  [6] menyatakan, “we call the zone of proximal development. It is the distance between 

the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential 

development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more 

capable peers”. Artinya, kita sebut zona pengembangan proksimal. Ini adalah jarak antara tingkat 

perkembangan yang sebenarnya seperti yang ditentukan oleh pemecahan masalah independen dan tingkat 

potensi pengembangan sebagaimana ditentukan melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lebih mampu. 

Rumusan masalah dalam artikel ini, bagaimana peran pendekatan penemuan terbimbing terhadap 

peningkatan keterampilan kolaboratif siswa? Sehingga tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk 

mendeskripsikan peran pendekatan penemuan terbimbing terhadap peningkatan keterampilan kolaboratif 

siswa melalui kajian konseptual yang relevan. 

 
II. Pembahasan 

Pembahasan pada makalah ini yaitu berupa kajian literatur. Berikut akan dibahas tentang keterampilan 

kolaboratif dan pendekatan penemuan terbimbing. Dari kajian tersebut diambil peran – peran yang ada 

pada pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan kolaboratif siswa. 

 

A. Keterampilan Kolaboratif 

Kolaborasi memiliki arti lebih dari sekedar kerja sama. Referensi [3] menyatakan bahwa, 

”collaboration is more than cooperation, it is about learning to plan and work together, to consider 

diverse perspective, and to participate in discourse by contributing, listening, and supporting others”. 

Artinya bahwa kolaborasi lebih dari kerja sama, kolaborasi adalah suatu proses belajar untuk 

merencanakan dan bekerja bersama, untuk menimbang perbedaan pandangan, dan untuk berpartisipasi 

dalam diskusi dengan cara berkontribusi, mendengarkan, dan mendukung orang lain. 

Referensi [7] juga menyampaikan bahwa,  
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collaboration is interpreted in a closer sense than cooperation. If a group cooperates on a 

project, participants might divide the task in different subtasks. Each individual works on one 

subtask and the group might meet only to coordinate the work and to merge the results. 

Collaboration would require two or more individuals to work together with each subtask. 

Artinya, kolaborasi diartikan lebih dekat daripada kerjasama. Jika sebuah kelompok bekerja sama dalam 

sebuah proyek, peserta dapat membagi tugas tersebut di subtugas yang berbeda. Masing-masing individu 

mengerjakan satu subtugas dan kelompok tersebut mungkin bertemu hanya untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan dan menggabungkan hasilnya. Kolaborasi akan membutuhkan dua atau lebih individu untuk 

bekerja sama dengan masing-masing subtugas. 

Kolaborasi dari beberapa orang akan baik untuk memecahkan masalah. Seperti disampaikan [8], 

“collaboration between two or a few human or artificial agents for a well-defined learning or problem 

solving task”. Artinya, kolaborasi antara dua atau beberapa manusia atau agen buatan untuk pembelajaran 

yang baik atau pemecahan masalah. 

Referensi [9] menjelaskan kerangka dari kolaborasi adalah sebagai berikut: 

1. Menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan hormat dengan beragam tim 

2. Latihan fleksibilitas dan kemauan untuk membantu dalam kompromi yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang sama 

3. Beranggapan bahwa tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi, dan menghargai kontribusi 

individu yang dibuat oleh setiap anggota tim 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kolaborasi adalah cara bekerja dengan orang 

lain secara efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kemampuan individu untuk 

menghasilkan atau membuat produk tertentu. Kolaborasi tidak sekedar interaksi antara siswa dengan 

siswa, tetapi interaksi antara guru dan siswa juga dapat dikategorikan sebagai kolaborasi. Keterampilan 

berkolaborasi menekankan pada aktivitas setiap siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman 

baru dari berinteraksi dengan yang lain. 

 

B. Pendekatan Penemuan Terbimbing 

Penemuan merupakan suatu cara penyampaikan topik-topik matematika, sedemikian hingga proses 

belajar memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur-struktur matematika melalui 

serentetan  pengalaman-pengalaman belajar yang lampau  [10]. Pendekatan ini membuat siswa bisa 

memahami dengan cara mereka menemukan pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan-

pengetahuan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Pembelajaran penemuan memberi rasa senang 

pada siswa karena siswa mampu menemukan sendiri konsep yang belum mereka ketahui. 

Pembelajaran penemuan dibedakan menjadi dua, yaitu pembelajaran penemuan bebas dan 

pembelajaran penemuan terbimbing. Penemuan bebas mengharapkan siswa dapat menemukan sesuatu 

yang baru tanpa bimbingan/petunjuk dari guru. Sedangkan dalam penemuan terbimbing siswa 

menemukan sesuatu yang baru dengan bantuan/petunjuk dari guru. Pendekatan yang sering digunakan 

adalah penemuan terbimbing karena metode ini merupakan kolaborasi antara pembelajaran oleh guru 

dengan metode penemuan. Bimbingan guru dapat disampaikan dalam bentuk lembar kerja siswa. 

Menurut pandangan Bruner dalam [11], belajar dengan penemuan adalah belajar menemukan, dimana 

seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat 

mencari pemecahan. Siswa akan memperhatikan petunjuk guru dan aktif dalam pembelajaran sehingga 

mereka bisa menemukan. 

Proses pembelajaran penemuan terbimbing yang disajikan dalam bentuk diskusi kelompok dapat 

membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Seperti disampaikan [10], bahwa dengan merasa 

menemukan sendiri, siswa merasa puas dan dengan demikian kepuasan mental sebagai nilai instrinsik 

terpenuhi dan mengakibatkan siswa ingin menemukan lebih lanjut. 

Referensi [12] menjelaskan empat langkah dalam pembelajaran penemuan terbimbing, yaitu: 
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1. Merumuskan pertanyaan, menemukan teka-teki, hal yang bertentangan, sesuatu yang tidak konsisten, 

atau percobaan untuk merangkai sebuah himpunan fakta, konsep, dan prinsip menjadi prinsip umum 

atau inklusif. 

2. Membangun prosedur dan mengumpulkan informasi yang berguna dalam menyelesaikan dengan 

pertimbangan. 

3. Menggunakan prosedur dan informasi dari langkah kedua, untuk menyusun kembali dan memperluas 

pengetahuan yang ada. 

4. Menganalisis dan mengevaluasi proses inquiry itu sendiri dengan tujuan untuk membangun proses 

secara umum untuk menyelidiki situasi yang lain. 

 

Menurut Arends dalam [13] sintaks pembelajaran penemuan terbimbing terdapat pada tabel 1 berikut: 

TABEL 1. CONTOH PENAMAAN TABEL 

Tahap Aktivitas Guru 

Fase 1 

Orientasi siswa pada masalah 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran  

2. Menjelaskan logistik yang dibutuhkan 

3. Mengingatkan materi prasyarat yang dibutuhkan 

4. Memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan 

masalah yang diberikan guru 

Fase 2 

Mengorganisisasikan siswa 

dalam belajar 

1. Membantu siswa mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan masalah  

2. Menyediakan alat dan bahan 

Fase 3 

Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok 

1. Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah 

2. Memberikan bimbingan seperlunya, membantu siswa 

yang mengalami kesulitan selama proses penemuan 

Fase 4 

Menyajikan/mempresentasikan 

hasil kegiatan yang dilakukan 

1. Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, 

dan model yang membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya (maupun individu)  

2. Meminta beberapa siswa mempresentasikan hasil 

kegiatan 

3. Meminta siswa lain menanggapi hasil presentasi 

4. Membimbing proses diskusi dan memberikan umpan 

balik 

Fase 5 

Mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran 

1. Membimbing siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang baru saja dipelajari  

2. Membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan 

dan proses penemuan yang digunakan 

 

Sedangkan Bruner dalam [14] membuat fase-fase pembelajaran penemuan terbimbing menjadi: 

1. Identifying the problem (brainstorm & ask question) 

2. Working toward solutions (formulate quesions, investigate, & analize) 

3. Establishing solutions (interpret result, discuss, reflect, make conclutions, & present results) 

 

C. Peran Pendekatan Penemuan Terbimbing pada Keterampilan Kolaboratif  

Pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing tidak akan terlepas dari pembelajaran dengan 

diskusi kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Bruner yang terdapat dalam [14] bahwa salah satu fase 

dalam pendekatan penemuan terbimbing adalah membangun solusi (establishing solutions). Pada fase 

membangun solusi terdapat satu kegiatan yaitu diskusi (discuss). 

Pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing yang identik dengan kegiatan investigasi 

yang dikemas dalam bentuk diskusi kelompok akan mampu membuat siswa saling berkomunikasi antar 

anggota kelompok. Dalam kelompok tersebut akan muncul membagi peran dalam menyelesaikan masalah 

kelompok yang sedang dihadapi. Pembagian peran yang muncul dalam satu kelompok akan menimbulkan 

rasa tanggung jawab setiap anggota kelompok untuk mempu menyelesaikan tugas yang dibebankan 
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kepadanya. Di samping memunculkan rasa tanggung jawab juga mampu memunculkan sikap empati dan 

saling percaya kepada anggota kelompok yang menyelesaikan tugasnya.  

Pembelajaran yang mampu memunculkan rasa tanggung jawab, sikap empati, kerja sama, dan saling 

percaya inilah yang akan berdampak pada meningkatnya keterampilan kolaboratif siswa sesuai dengan 

kerangka dari kolaborasi yang terdapat dalam [9] bahwa dengan adanya keterampilan kolaboratif, anggota 

kelompok akan beranggapan bahwa tanggung jawab bersama untuk berkolaborasi, dan menghargai 

kontribusi individu yang dibuat oleh setiap anggota tim. Selain itu juga menunjukkan kemampuan untuk 

bekerja secara efektif dan hormat dengan beragam tim. 

Pada referensi [12] dijelaskan empat langkah pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing. 

Salah satu langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing adalah membangun 

prosedur dan mengumpulkan informasi, serta menggunakan prosedur tersebut untuk memperluas 

pengetahuan yang ada. Dari langkah tersebut sangat dibutuhkan peran kerjasama dan saling mendukung 

antar anggota kelompok. Mereka akan berusaha mencari informasi dari segala sumber dan menyampaikan 

pendapatnya kepada kelompok, sehingga dihasilkan suatu kesepakatan bersama dalam menyimpulkan 

sesuatu. 

Kesepakatan bersama dalam menyimpulkan sesuatu mampu menumbuhkan fleksibilitas dan 

kemampuan berkompromi dengan anggota kelompok. Hal ini sejalan dengan kerangka keterampilan 

kolaboratif pada [9] yaitu latihan fleksibilitas dan kemauan untuk membantu dalam kompromi yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga berdampak pada peningkatan keterampilan 

kolaboratif siswa. 

Pada sintak pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing yang disampaikan Arends dalam 

[13] terdapat fase menyajikan/mempresentasikan hasil kegiatan yang dilakukan. Pada fase ini akan 

terdapat banyak interaksi yang muncul. Pertama, interaksi antarsiswa dalam satu kelompok untuk 

membagi tugasnya dalam mempresentasikan dan menyajikan hasil diskusi. Kedua, terdapat interaksi 

antarsiswa di luar kelompok yang mempresentasikan yaitu berupa tanggapan yang bisa menguatkan 

pendapat kelompok yang mempresentasikan ataupun berupa tanggapan yang menguatkan pendapat 

kelompok yang mempresentasikan. Di sini juga muncul sikap empati dan saling menghargai pendapat 

orang lain yang merupakan salah satu indikator keterampilan kolaboratif. Ketiga, terdapat interaksi antara 

guru dan siswa, baik siswa yang mempresentasikan maupun siswa lainnya. Interaksi guru bisa berupa 

umpan balik dari guru terkait dengan apa yang dipresentasikan. Keempat, interaksi antara siswa dengan 

media dan lingkungan di sekitarnya. Siswa akan menggunakan media dan lingkungan disekitarnya untuk 

mempresentasikan dan menyajikan hasil diskusi. Dari keempat interaksi tersebut jelas bahwa sintak 

pembelajaran dalam pendekatan penemuan terbimbing mampu meningkatkan keterampilan kolaboratif 

siswa. 

 

III. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pengkajian literatur serta pembahasan yang disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan penemuan terbimbing merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang bersifat 

investigasi dan membutuhkan kerjasama yang baik. Kerja sama yang dimaksud tidak hanya kerja sama 

antarsiswa dalam satu kelompok, tetapi juga kerja sama antarsiswa di luar kelompok, serta kerja sama 

dengan guru. Peran inilah yang diharapkan mampu berdampak pada peningkatan keterampilan kolaboratif 

siswa. 

Keterampilan kolaboratif merupakan salah satu keterampilan abad ke-21. Keterampilan kolaboratif 

juga merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam Kompetensi Inti 4. Karena 

pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing dipandang mampu untuk meningkatkan 

keterampilan kolaboratif siswa, penulis menyarankan untuk menerapkannya dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. 
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