
10 
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Efektivitas Pembelajaran 

 

Efektivitas pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu efektifitas dan pembelajaran. 

Menurut Rahardjo (2011:170) mengemukakan efektivitas adalah kondisi atau 

keadaan dimana tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang 

memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukan kondisi yang 

diinginkan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. 

 

Pengertian pembelajaran menurut Sanjaya (2009:26) bahwa pembelajaran adalah 

proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan 

sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri 

maupun potensi yang ada diluar diri siswa. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru dan siswa 

yang memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar agar siswa dapat belajar. 

 

Selanjutnya, dari pengertian efektivitas dan pembelajaran dapat diuraikan menjadi 

efektivitas pembelajaran menurut Sutikno (2005:88) mengemukakan bahwa 

efektivitas pembelajaran adalah kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran 

yang telah direncanakan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan 

mudah dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut 
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Hamalik (2004:171), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan 

aktivitas-aktivitas belajar. 

 

Oleh karena itu, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan hasil 

yang diharapkan.  

 

2. Model Discovery Learning 

 

Model discovery learning dapat juga disebut sebagai model penemuan. Discovery 

learning ini dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran yang menyajikan 

tidak dalam bentuk finalnya, tetapi siswa yang diharapkan mampu mengorganisasi 

sendiri sehingga dalam pengaplikasikan pada proses pembelajaran guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Dalam hal ini, 

model discovery learning berusaha untuk dapat mengubah kegiatan belajar yang 

berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Sedangkan, Budiningsih 

(2005:43), model discovery learning adalah memahami konsep, arti, dan 

hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. 

Sementara Roestiyah (2008:20) mengemukakan bahwa model discovery learning 

ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental 

melalui tukar pendapat seperti pada kegiatan diskusi, membaca sendiri dan 

mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. 
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Dalam mengaplikasikan menurut Sardiman (2005:145), model discovery learning 

guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara aktif dan mandiri, sebagaimana pendapat guru harus dapat 

membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. 

Kondisi ini dapat mengubah  pusat orientasi pendidik menjadi pusat orientasi pada 

peserta didik.  

 

Dalam model discovery learning ini bahan ajar dapat direkayasa oleh pendidik dan 

tidak disajikan dalam bentuk akhir, akan tetapi siswa diharapkan mampu 

melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, bahan serta saat merumuskan 

kesimpulan-kesimpulan. Hal tersebut memungkinkan siswa untuk menemukan dan 

mempelajari konsep-konsep yang didapat ke sajian bentuk bahasa yang 

dimengerti. Dengan demikian, guru harus dapat menempatkan peserta didik pada 

kesempatan belajar yang lebih mandiri dan efektif. Sedangkan Uno dan Nurdin 

(2011:98) mengemukakan bahwa penemuan merupakan strategi pembelajaran 

dimana siswa didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. 

Misalnya, siswa diminta untuk mengukur jari-jari dan keliling beberapa benda 

berbentuk lingkaran. 

 

Selanjutnya, menurut Uno (2011:31) dampak kegiatan pembelajaran yang 

berorientasi pada penemuan (discovery) adalah: 

a. Dapat mengembangkan potensi intelektual siswa karena seorang hanya dapat 

belajar dan mengembangkan pikirannya jika menggunakan potensi 

intelektualnya untuk berpikir. 
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b. Siswa dapat mempelajari heuristik (mengelola pesan atau informasi) dari 

penemuan (discovery), artinya bahwa cara untuk mempelajari teknik 

penemuan ialah dengan jalan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengadakan penelitian sendiri. 

c. Dapat menyebabkan ingatan bertahan lama sampai terinternalisasi pada diri 

siswa. 

 

Begitu banyak dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan discovery 

learning ini sehingga dapat mengembangkan potensi intelektual dan daya pikir 

siswa dalam menemukan konsep atau pengetahuan baru terlebih dapat disimpan 

dalam memori ingatan dalam jangka waktu yang lama. 

 

Sedangkan, Kurniasih dan Sani (2014:69) menyatakan bahwa pada proses 

pembelajaran prosedur yang harus dilaksanakan dari model discovery learning ini 

secara umum sebagai berikut:  

1. Memberikan Stimulasi (Rangsangan) 

Pada tahap ini, guru dapat mengajukan persoalan yang berisi uraian suatu 

permasalahan. Tanpa diberikan suatu generalisasi, peserta didik mampu 

memiliki keinginan untuk menemukan sendiri penyelesaian dari permasalahan 

tersebut.Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik 

dalam mengeksplorasi bahan. 

2. Identifikasi Masalah  

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi 

berbagai permasalahan yang relevan dan fleksibel untuk dipecahkan. 
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Permasalahan yang telah dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis yakni berupa pertanyaan (statement) sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

3. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, melakukan 

uji coba sendiri, dan sebagainya guna untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis yang telah diajukan. Pada tahap ini juga, peserta didik dapat belajar 

secara aktif dan mandiri untuk menemukan penyelesaian dengan permasalahan 

yang dihadapi. 

4. Pengolahan Data 

 Pengolahan data meupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh peserta didik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya. 

Selanjutnya, data tersebut ditafsirkan, diolah, diacak, diklasifikasikan, 

ditabulasi, dan dapat juga dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada 

tingkat kepercayaan tertentu. Pengolahan data juga berfungsi sebagai 

pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik 

akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau 

penyelesaian yang harus mendapat pembuktian secara logis. 

5. Pembuktian 

 Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan 

temuan alternatif yang dihubungkan dengan hasil pengolahan data. 
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6. Menarik Kesimpulan atau Generalisasi 

 Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan ini adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam suatu masalah yang 

sama dengan memperhatikan hasil pembuktian. Berdasarkan hasil pembuktian 

diperoleh prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi atau penarikan 

kesimpulan. 

 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan mengingat tidak 

semua model pembelajaran dapat diterapkan. Demikian pula model discovery 

learning juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Hanafiah (2009:179) 

menjelaskan kelebihan dan kelemahan model discovery learning. Kelebihan 

model discovery learning ada lima yaitu (1) dapat membantu peserta didik untuk 

mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif, (2) 

siswa dapat memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti 

dan mengendap dalam pikirannya, (3) dapat membangkitkan motivasi siswa untuk 

belajar lebih giat lagi, (4) memberikan peluang untuk berkembang sesuai dengan 

minat dan kemampuan siswa, (5) memperkuat dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada 

peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas.Sedangkan kelemahan model 

discovery learning ada empat yaitu (1) Siswa harus memiliki kesiapan dan 

kematangan mental, siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui 

keadaan sekitarnya dengan baik, (2) Keadaan kelas dengan jumlah siswa yang 

terlalu banyak maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan, (3) 

Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan pembelajaran gaya lama maka 

model discovery ini akan mengecewakan, (4) Ada kritik, bahwa proses dalam 
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model discovery terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang 

memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model discovery learning 

adalah model pembelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk aktif 

dalam menemukan konsep materi yang sedang dipelajarinya secara mandiri 

maupun kelompok dengan bimbingan guru. Dalam hal ini, guru menyajikan suatu 

permasalahan atau soal tidak disajikan dalam bentuk finalnya, melainkan 

diharapkan peserta didik mampu mengorganisasi sendiri. 

 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

discovery learning ini yaitu guru memberikan stimulasi pada siswa, lalu siswa 

dapat mengidentifikasi masalah, dan siswa membuat atau merumuskan hipotesis. 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis, siswa diberikan kesempatan untuk 

mengumpulkan dan mengolah data. Data yang telah diperoleh selanjutnya 

dibandingkan dengan hipotesis sebelumnya. Setelah itu, tahap berikutnya ialah 

siswa dapat menarik sebuah kesimpulan/generalisasi. Kegiatan belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui diskusi kelompok yang terdiri empat sampai lima orang, 

sehingga dapat meningkatkan hubungan sosial antar individu karena dalam proses 

diskusi kelompok tersebut terjalin kerjasama antar individu dalam suatu 

kelompok. 

 

3. Pemahaman Konsep Matematis 

 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu pemahaman dan konsep.Menurut 

Yulaelawati (2007:72) pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
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memahami materi/bahan. Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan 

menjabarkan suatu materi/bahan ke materi/bahan lain. Sedangkan, Daryanto 

(2008:106) menjabarkan kemampuan pemahaman menjadi tiga, yaitu:  

a) Menerjemahkan (translation) 

Pengertian menerjemahkan bukan hanya pengalihan (translation) yaitu arti dari 

bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dalam hal ini menerjemahkan 

dapat juga diartikan sebagai konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu 

model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

b) Menginterpretasi (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan melainkan kemampuan 

menginterpretasi ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami.  

c) Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Pengertian mengekstrapolarasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk 

menerjemahkan dan menafsirkan untuk menuntut kemapuan intelektual yang 

lebih tinggi.  

 

Soedjadi (2000:14) mengungkapkan bahwa konsep adalah ide abstrak yang di-

gunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek yang 

biasanya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.  Konsep berhubung-

an dengan definisi yang merupakan ungkapan yang membatasi suatu konsep. 

Dengan definisi tersebut, seseorang dapat membuat ilustrasi atau lambang dari 

suatu konsep yang didefinisikan.   

 

Oleh karena itu dari definisi pemahaman dan definisi konsep maka dapat 

dikemukakan pengertian pemahaman konsep. Menurut Depdiknas (2003:2) 
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mengungkapkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya 

dengan cara menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep 

atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.  

 

Selanjutnya, pada penjelasan Sartika (2011:22) diuraikan bahwa indikator siswa 

memahami konsep matematis adalah: (a) mampu menyatakan ulang suatu konsep; (b) 

mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya; (c) memberi contoh dan noncontoh dari konsep; (d) menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis; (e) mengembangkan syarat 

perlu dan syarat cukup suatu konsep; (f) menggunakan, memanfaatkan, dan 

memilih prosedur atau operasi tertentu; dan (g) mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan siswa 

dalam menerjemah, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika 

yang berdasarkan pembentukan pengetahuannya. Dalam penelitian ini, 

pemahaman konsep matematis siswa tersebut berupa nilai siswa yang diperoleh 

berdasarkan hasil tes uraian. Tes tersebut dibuat sesuai indikator pemahaman 

konsep matematis. Indikator yang diteliti antara lain adalah menyatakan ulang 

konsep, mengklasifikasikan objek- objek menurut sifat-sifat tertentu, menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat 

perlu atau syarat cukup suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih 

prosedur atau operasi tertentu, mengklasifikasikan konsep. 
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Dalam penelitian ini, pembelajaran dikatakan efektif apabila pemahaman konsep 

matematis siswa setelah pembelajaran menggunakan model discovery learning 

lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa sebelum pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dan persentase siswa yang memiliki 

kemampuan pemahaman konsep setelah pembelajaran menggunakan model 

discovery learning lebih dari 60% dari jumlah siswa  

 

B. Kerangka Pikir 

 

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran discovery learning ditinjau dari 

pemahaman konsep matematis terdiri dari satu variabel bebas dan dan satu 

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran discovery learning (X) sedangkan variabel terikatnya adalah 

pemahaman konsep matematis siswa (Y). 

 

Model discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang dapat 

mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif pada proses pembelajaran. Selama 

proses pembelajaran, siswa menjadi orientasi utama. Dalam hal ini, siswa 

diarahkan oleh guru untuk belajar secara aktif dan mandiri. Guru hanya sebagai 

motivator dan fasilitator siswa.  Guru memberikan suatu permasalahan yang belum 

kompleks siswa diharapkan mampu menemukan penyelesaian suatu masalah 

tersebut. Penyelesaian suatu masalah dengan model discovery learning  tersebut 

siswa dengan sendirinya mampu menemukan suatu konsep, mengkategorikan, 

menganalisis, maupun dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan dari yang 

dipelajarinya.  
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Pelaksanaan discovery learning terdiri dari enam langkah yaitu memberikan 

stimulasi pada siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi 

masalah, mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan hasil data yang telah 

diolah, dan menarik kesimpulan.  

 

Pada langkah pertama yaitu memberikan stimulasi pada siswa. Guru menyediakan 

kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 

mengeksplorasi bahan. Pada langkah ini, siswa dapat mengembangkan aspek dari 

menyatakan ulang suatu konsep. Artinya, siswa dapat menyebutkan definisi 

berdasarkan konsep yang dimiliki dan konsep baru yang diberikan oleh guru.  

 

Pada langkah kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dan 

fleksibel untuk dipecahkan sehingga dirumuskan dalam bentuk hipotesis yakni 

berupa pertanyaan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang 

diajukan oleh guru. Pada langkah ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan 

dalam aspek mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya. Artinya, siswa dapat menganalisis suatu objek dan 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifat tertentu yang dimiliki sesuai dengan 

konsepnya. 

 

Pada langkah ketiga untuk mengetahui kebenaran hipotesis, siswa diberikan 

kesempatan untuk mengumpulkan data. Siswa dapat mencari berbagai informasi 

yang relevan, membaca literatur, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya guna 

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah diajukan, sehingga 

siswa dapat mengembangkan belajar secara aktif dan mandiri untuk menemukan 
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penyelesaian dengan permasalahan yang dihadapi. Dari langkah tersebut, siswa 

dapat mengembangkan kemampuan dari memberi contoh noncontoh dari konsep. 

Artinya, siswa dapat memberikan contoh lain dari sebuah objek baik untuk contoh 

maupun untuk non contoh. 

 

Pada langkah keempat guru mendorong siswa untuk mengolah data dan informasi 

yang telah diperoleh baik melalui observasi, mengamati objek, membaca buku dan 

sebagainya. Setelah itu, data tersebut diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, 

dan dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. Dari langkah tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang 

alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara 

logis. Dalam hal ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan dari aspek 

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

 

Pada langkah kelima siswa melakukan pembuktian dari hipotesis yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa melakukan 

pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis 

yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif yang dihubungkan dengan hasil 

pengolahan data.untuk mengecek kebenaran antara jawaban dengan hipotesis. Hal 

tersebut akan mampu mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

dan siswa dapat menggunakan, memanfaatkan, memilih prosedur tertentu. 

 

Pada langkah terakhir guru membantu siswa untuk menarik kesimpulan atau 

generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan ini peserta didik dapat 

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam suatu 

masalah yang sama dengan memperhatikan hasil pembuktian. Dalam hal ini, siswa 
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dapat mengembangkan kemampuan dari aspek menggunakan, memanfaatkan, 

memilih prosedur tertentu dan dapat mengaplikasikan konsep pada pemecahan 

masalah. Hal ini dilakukan agar penemuan siswa sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

Melalui model discovery learning ini,dapat mendorong siswa untuk menemukan 

suatu konsep yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini, siswa dapat menguasai dan 

memahami suatu konsep yang telah dipelajarinya. Dengan demikian, model 

discovery learning ini efektif jika ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa dan model discovery learning ini dikatakan efektif apabila jumlah 

siswa yang tuntas belajar lebih dari 60% dari jumlah seluruh siswa dengan nilai 

ketuntasan 71 (skala 100). 

 

C. Anggapan Dasar  

 

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut: 

1. Seluruh siswa kelas VII semester genap SMP Muhammadiyah 3 

Bandarlampung tahun pelajaran 2014/2015 memperoleh materi yang sama dan 

sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa selain model  pembelajaran discovery learning memiliki pengaruh yang 

sama sebelum dan saat perlakuan. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar, hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah :  
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1. Hipotesis umum 

Model discovery learning efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis 

siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandarlampung tahun pelajaran 

2014/2015. 

2. Hipotesis Kerja 

a. Pemahaman konsep matematis siswa setelah pembelajaran menggunakan 

model discovery learning lebih baik daripada pemahaman konsep 

matematis siswa sebelum pembelajaran menggunakan model discovery 

learning. 

b. Persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep setelah 

pembelajaran menggunakan model discovery learning lebih dari 60% dari 

jumlah siswa. 

 


