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ABSTRACT

THE IMPROVEMENT OF MATHEMATICS RESULT THROUGH
DISCOVERY LEARNING MODELIN COUNTINGTHE VOLUME OF

CUBE AND BAR AT CLASS V SDN 1 SEGALAMIDER

By
MursyidaUtami

The purpose of this research is to design the learning plan, analyze the process,
evaluation system and the improvement of students’ learning result through
discovery learning model in mathematics at class V in SDN 1 Segalamider Bandar
Lampung.

This research used the classroom action research, which was conducted in SDN 1
Segalamider Bandar Lampung. However, the data were collected by observation,
questionnaires and documentation, and also they were analyzed in quantitative
descriptive. Furthermore, they were presented and categorized.

In the conclusion, there are four main points such as (1) the learning plan design
used the discovery model with the syntax given response, problems identification,
data collecting, data processing, proof and conclusion, (2) the learning process
could increase the teacher activities in terms of facilitating and guiding the
students in collecting and processing the data, proof and taking the conclusion that
were related to listening, problems’ identification, data collecting and processing,
proof and conclusion,(3) learning evaluation in10 multiple choices questions with
cycle validity I was 0.73; cycle II was 0,74; cycle III was 0,80 and reability level
in cycle I was 0,88; cycle II was 0,85; cycle III was 0,89; and (4) the students’
learning result showed an improvement, cycle I was 67,65%, cycle II was 79,41%,
and cylce III was 85,29%.

Keywords: learning result, mathematics and discovery learning model.
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ABSTRAK

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
PEMBELAJARAN DISCOVERY PADA POKOK BAHASAN

MENGHITUNG VOLUME KUBUS DAN BALOK
KELAS V DI SDN 1 SEGALAMIDER

Oleh
Mursyida Utami

Tujuan penelitian adalah mendesain perencanaan pembelajaran, menganalisis
pelaksanaan, menganalisis sistem evaluasi dan menganalisis peningkatan hasil
belajar siswa menggunakan model pembelajaran discovery pada mata pelajaran
matematika di kelas V SDN 1 Segalamider Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yang dilakukan di
SDN 1 Segalamider Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, kuesioner, dan dokumentasi serta dianalisis dengan deskriptif
kuantitatif yang selanjutnya dipersentasekan dan dikategorikan.

Kesimpulan penelitian adalah (1) desain perencanaan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran discovery dengan sintak pemberian rangsangan, identifikasi
masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan penarikan
kesimpulan, (2) pelaksanaan pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas guru
meliputi memfasilitasi dan membimbing siswa dalam pengumpulan dan
pengolahan data, pembuktian  dan menarik kesimpulan dan aktivitas siswa
meliputi mendengar, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah
data, membuktikan dan menyimpulkan, (3) evaluasi pembelajaran dengan soal
pilihan ganda sebanyak sepuluh soal dengan validitas siklus I mencapai 0,73;
siklus II mencapai 0,74; siklus III mencapai 0,80 dan tingkat realibilitas siklus I
mencapai 0,88; siklus II mencapai 0,85; siklus III mencapai 0,89 dan (4) hasil
belajar siswa mengalami peningkatan, siklus I mencapai 67,65%, pada siklus II
mencapai 79,41% dan siklus III mencapai 85,29%.

Kata kunci: hasil belajar, matematika, model pembelajaran discovery
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan,

dilaksanakan, dinilai, dan dievaluasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.

Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas,  dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik,

serta psikologis peserta didik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar

proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi

pendidikan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan

efisien.



2

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem

pembelajaran, diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang

tersedia, serta faktor lingkungan.  Guru dalam proses pembelajaran memegang

peranan yang sangat penting, karena guru tidak hanya berperan sebagai model

atau teladan bagi siswa tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, maupun sebagai

pengelola pembelajaran yang handal sehingga hasil pembelajaran lebih optimal.

Jika peran itu benar-benar dilaksanakan oleh guru, tujuan peningkatan mutu

pendidikan akan segera terwujud.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek

siswa meliputi aspek latar belakang siswa (jenis kelamin siswa, tempat kelahiran,

tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa, dari keluarga yang bagaimana

siswa berasal, dan lain-lain) dan aspek sifat yang dimiliki siswa (kemampuan

dasar, pengetahuan, dan sikap). Kelengkapan sarana dan prasarana akan

membantu guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian

sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang dapat mempengaruhi

proses pembelajaran. Dilihat dari faktor lingkungan ada dua faktor yang dapat

mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim

sosia-psikologis. Organisasi kelas yang terlalu besar akan kurang efektif untuk

mencapai tujuan pembelajaran dan keharmonisan hubungan antara orang yang

terlibat dalam proses pembelajaran yang dapat terjadi secara internal atau

eksternal.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa mulai

jenjang Pendidikan Dasar. Bagi sebagian siswa, matematika bukanlah mata
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pelajaran yang menyenangkan bahkan ada yang menganggapnya sebagai

pelajaran yang sulit. Oleh sebab itu, pembelajaran matematika harus dibuat

menarik dan menyenangkan dengan menggunakan model yang inovatif yang

mudah dipahami siswa sehingga mereka menyukai matematika. Keberhasilan

suatu pembelajaran bukan saja pada hasil belajar Matematika yang diperoleh

siswa setelah mengikuti pembelajaran Matematika, melainkan bagaimana proses

pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila proses

pembelajaran berjalan dengan baik, siswa ikut aktif, dan kreativitas siswa

berkembang dalam pembelajaran. Siswa yang mampu mengeksplorasi materi

yang akan diajarkan dalam pembelajaran itu, turut menentukan kualitas

pembelajaran.

Pembelajaran matematika di jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Umum

bertujuan (1) mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan

didalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak

atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien,

(2) mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu

pengetahuan, dan (3) siswa dapat memiliki kemampuan menggunakan penalaran

pada pola dan sifat serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam

kehidupan.  Akan tetapi, dalam kenyataannya, siswa Sekolah Dasar (SD) kurang

menggunakan penalaran dan pemahaman untuk menyelesaikan soal matematika,

apabila soal matematika diubah atau tidak sesuai dengan contoh yang diberikan

guru, siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut dan

dapat menyebabkan minat belajar siswa dengan sendirinya akan menurun
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sehingga siswa tersebut tidak menyukai pelajaran matematika. Oleh sebab itu,

diperlukan suatu system pembelajaran agar siswa dapat menggunakan penalaran

dan pemahaman konsep, sehingga apabila siswa menghadapi berbagai macam

soal atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat memecahkan

permasalahan tersebut dengan mudah, dan minat siswa akan meningkat untuk

menyukai pelajaran matematika.

Berdasarkan hasil nilai ulangan harian mata pelajaran Matematika semester genap

siswa kelas V SDN 1 Segalamider Tahun Pelajaran 2015/2016, diketahui bahwa

hasil belajar siswa belum mencapai nilai maksimal dikarenakan KKM yang

berlaku di sekolah sebesar 65 belum tercapai seluruhnya. Ada beberapa

Kompetensi Dasar yang belum tuntas terlihat dari analisis soal ulangan harian

siswa. Rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 1 Segalamider

karena penerapan kegiatan pembelajaran V SDN 1 Segalamider belum

menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam pembelajaran di kelas.

Tabel 1.1   Analisis Ketuntasan KD Mata Pelajaran Matematika Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2015-2016 di V SDN 1 Segalamider

No
Standar

Kompetensi Kompetensi Dasar Tuntas
Tidak
Tuntas

1. 4. Menghitung
volume kubus
dan balok dan
menggunakan
nya dalam
pemecahan
masalah

4.1 Menghitung volume kubus
dan balok

4.2 Menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan
volume kubus dan balok

35,29% 64,71%

Sumber : hasil nilai pretest siswa kelas VA dalam lampiran 18
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Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada siswa diketahui

bahwa pembelajaran matematika kurang mereka sukai karena mereka kurang

memahami apa yang sebenarnya mereka pelajari. Guru kurang memberikan

contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mereka pahami. Selama

ini guru tidak mengajak siswa aktif dalam pembelajaran, siswa hanya

mendengarkan apa yang guru sampaikan saja setelah itu guru memberikan latihan

dan tugas. Pada saat mengerjakan soal mereka merasa kebingungan dengan rumus

apa atau cara yang mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal,

sehingga membuat mereka kesulitan dan siswa merasa bosan bahkan tidak tertarik

dengan metode belajar yang selama ini dilakukan oleh guru.

Pada umumnya, guru dalam mengajar pelajaran matematika masih mengajar

dengan model konvensional, yaitu pembelajaran yang dimulai dari penyampaian

rumus atau konsep, pemberian contoh soal, dan diberikan latihan soal. Hal ini

mengakibatkan siswa kurang membangun konsep-konsep matematika dan daya

nalar atau pemahaman siswa tergolong rendah. Pelaksanaan pembelajaran di kelas

juga masih berbasis materi, dimana guru hanya mengacu pada menyelesaikan

materi pelajaran dan bukan menyelesaikan kompetensi sehingga pembelajaran

hanya sekedar menyampaikan materi pengetahuan kepada siswa di kelas. Hal ini

terjadi karena guru dituntut untuk menyamakan materi pelajaran untuk

menghadapi ulangan mid semester atau ulangan semester bersama. Selain itu, ada

beberapa guru matematika yang menggunakan model hafalan, sehingga siswa

diwajibkan untuk menghafal rumus-rumus untuk mempermudah mengerjakan

soal. Hal ini mengakibatkan siswa sangat terbebani ingatannya untuk menghafal

rumus, sehingga siswa merasa terpaksa. Dengan demikian, pembelajaran
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matematika terasa sangat membosankan dan menjenuhkan, membuat siswa tidak

bersemangat, keaktifan siswa kurang, dan hasil belajar siswa menjadi rendah.

Sudah pasti hal ini sangat bertentangan dengan dunia pendidikan dasar yang

masih penuh dengan suasana bermain.

Pembelajaran yang inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivis,

dimana pembelajaran dapat membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk

kembali, atau mentransformasi informasi baru. Siswa sebagai subjek

pembelajaran membutuhkan situasi dan kondisi pembelajaran yang kondusif

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik seperti yang

diinginkan dengan melakukan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Para siswa

perlu dibiasakan untuk berbeda pendapat sehingga mereka menjadi sosok yang

cerdas dan kritis. Siswa hendaknya diberi kesempatan untuk memperoleh

informasi dan menemukan konsep sendiri maupun melalui interaksi dengan siswa

lainnya. Dengan demikian, pembelajaran dapat berlangsung secara demokratis,

tanpa melupakan kaidah-kaidah keilmuan.

Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan

proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana merupakan

komponen penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran. SDN 1

Segalamider memiliki sarana dan prasarana atau alat peraga untuk pelajaran

matematika akan tetapi, guru kurang memanfaatkan bahkan tidak menggunakan

alat peraga tersebut dalam proses pembelajaran. Padahal dengan alat peraga,

proses pembelajaran akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Buku yang

menunjang pelajaran matematika tidak memadai dan ada beberapa buku yang
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sudah rusak, ini dikarnakan kurangnya pemeliharaan oleh guru dan siswa

sehingga buku yang ada hilang dan rusak.

Untuk memotivasi agar siswa dapat menyukai dan memahami pelajaran

matematika, dan tidak menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang

membosankan dan dianggap sulit. Kegiatan pembelajaran matematika sebaiknya

dilakukan dengan mengaitkan antara pengembangan diri dengan proses

pembelajaran dikelas melalui pengalaman-pengalaman belajar yang inovatif,

menantang dan menyenangkan. Tindakan seorang guru dalam memperbaiki

keadaan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dimulai dari memperbaiki

metode, pendekatan bahkan model yang dapat membangkitkan siswanya untuk

memotivasi belajar. Guru juga harus dapat menghadirkan pembelajaran yang

menarik dan diminati oleh siswa. Guru hanya sebagai fasilisator untuk

membentuk dan mengembangkan pengetahuan siswa bukan untuk memindahkan

pengetahuan.

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengakomondasi kepentingan untuk

mengkolaborasikan pengembangan diri didalam proses pembelajaran adalah

strategi pembelajaran kooperatif.  Ide penting di dalam pembelajaran kooperatif

adalah membelajarkan siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi.

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu strategi pembelajaran yang

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok kecil yang heterogen dan

dikelompokkan dengan tingkat kemampuan yang berbeda.  Sehingga disetiap

kelompok terdapat siswa yang berkemampuan rendah, sedang dan tinggi.

Sedangkan di dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru anggota
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kelompok saling bekerja sama dan saling mambantu memahami bahan

pembelajaran yang diberikan.

Tindakan seorang guru dalam memperbaiki keadaan siswa untuk mencapai tujuan

pembelajaran dimulai dari memperbaiki metode, pendekatan bahkan model yang

dapat membangkitkan siswanya untuk memotivasi belajar. Guru juga harus dapat

menghadirkan pembelajaran yang menarik dan diminati oleh siswa. pembelajaran

yang dapat digunakan untuk mengaktifkan siswa adalah model pembelajaran

discovery yang disertai suatu metode  yang diharapkan dapat mampu

meningkatkan hasil belajar siswa.

Depdikbud (2014: 14) juga menyebutkan bahwa discovery learning
mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry). Tidak ada
perbedaan yang prinsipil pada kedua istilah ini, pada discovery learning
lebih menekankan pada itemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya
tidak diketahui. Perbedaannya dengan discovery ialah bahwa pada discovery
masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang
direkayasa oleh guru, sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil
rekayasa, sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan
keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu
melalui proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian Indarti, dkk (2012) dalam penelitian yang berjudul

“Pengaruh Model Discovery Learning terhadap Kemampuan Memecahkan

Masalah Siswa Kelas X SMAN 8 Malang” menyimpulkan bahwa hasil uji

hipotesis yang menggunakan uji t dengan microsoft excel 2010 menunjukkan nilai

thitung = 9,0230 > 1,668 (t (66;.05)), maka Ha diterima berarti kemampuan

memecahkan masalah siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery

learning lebih baik daripada kemampuan memecahkan siswa yang menggunakan

model pembelajaran konvensional. Hal tersebut juga didukung dengan nilai rata-

rata kemampuan memecahkan masalah fisika siswa kelas yang menggunakan
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model discovery adalah 79,82, sedangkan nilai rata-rata kemampuan memecahkan

masalah fisika siswa yang menggunkan model konvensional adalah 64,09.

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoppy Wahyu Purnomo (2011, 37

- 54), yang berjudul “keefektifan  model penemuan terbimbing dan cooperative

learning pada pembelajaran matematika” menyimpulkan bahwa penggunaan

model penemuan terbimbing memberikan hasil belajar yang sama dengan  model

cooperative  learning,  tetapi  keduanya  lebih  baik  daripada pembelajaran

dengan model konvensional. Kreativitas  yang  lebih  tinggi  memberikan  hasil

belajar  lebih  baik  daripada kreativitas yang lebih rendah. Pada kategori tinggi,

model  penemuan terbimbing lebih baik hasil  belajarnya daripada cooperative

learning dan cooperative  learning lebih  baik  hasil belajarnya  daripada  model

konvensional.  Pada  kreativitas  sedang  maupun rendah,  penemuan  terbimbing

dan cooperative  learning memberikan  hasil belajar yang sama, tetapi lebih baik

daripada konvensional.  Di sisi lain, pada pembelajaran  penemuan  terbimbing,

kreativitas  tinggi  lebih  baik  hasil belajarnya  daripada  kreativitas  sedang dan

kreativitas  sedang memiliki  hasil belajar yang sama dengan kreativitas rendah.

Pada model cooperative learning maupun konvensional, kreativitas tinggi,

sedang, maupun rendah memiliki hasil belajar yang sama.

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya pembelajaran diarahkan

sedemikian rupa supaya siswa dapat menyelesaikan suatu proyek tentang masalah

nyata untuk dipecahkan oleh para siswa sendiri. Selanjutnya guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya
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dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas

pertanyaan masalah). Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan, tapi dengan temuan

alternatif, dihubungkan dengan data processing. Setelah menarik kesimpulan

siswa harus memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya

penguasaan pembelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas

yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan

generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

Menurut Joyce & Weil (2000:199) keuntungan metode discovery adalah akan

membantu siswa mengembangkan disiplin intelektual dan kebutuhan

keterampilan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan mencari jawaban dari

keingintahuannya.

Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode discovery mirip dengan inkuiri.

Inkuiri adalan proses menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah

berdasarkan fakta dan pengamatan, sedangkan discovery adalah menemukan

konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui

pengamatan atau percobaan. Pembelajaran discovery merupakan metode

pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang

dapat membuat siswa belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri.

Menurut Burner (dalam Sani, 2014 : 98) metode discovery menyarankan agar

siswa belajar secara aktif untuk membangun konsep dan prinsip. Karena ini

bersifat konstruktivis, para siswa menggunakan pengalaman mereka terdahulu

dalam memecahkan masalah. Kegiatan ini mereka lakukan dengan cara
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berinteraksi untuk menggali, mempertanyakan selama bereksperimen dengan

teknik trial and error. Guru memberikan masalah kepada para siswa dan

memfasilitasi siswa untuk memecahkannya sendiri. Memang bisa terjadi suasana

kelas agak gaduh karena seperti tidak terkendali, namun sebenarnya mereka dalam

kegiatan yang terorganisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini mencoba untuk mengetahui

bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika melalui pembelajaran

discovery dengan memperhatikan tingkat kemampuan awal siswa.

1.2   Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan hasil belajar matematika siswa

sebagai berikut :

1.2.1 Pembelajaran Matematika di SDN 1 Segalamider belum memfasilitasi

siswa untuk mencapai ketuntasan sesuai dengan keteria ketuntasan

minimum dari sekolah.

1.2.2 Terdapat beberapa kompetensi dasar yang belum mencapai KKM.

1.2.3 Hasil wawancara kepada siswa didapatkan bahwa proses kegiatan

pembelajaran selama ini lebih berpusat pada guru, kurang mangaktifkan

siswa dalam pembelajaran.

1.2.4 Proses pembelajaran berlangsung secara konvensional dan klasikal dengan

menjelaskan definisi atau teori dan metode ceramah yang membuat siswa

bosan dan tidak aktif dalam belajar.
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1.2.5 Perlunya strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa sebagai

acuan untuk mencapai hasil belajar yang optimal dalam aspek kognitif.

1.2.6 Sarana dan prasarana atau alat peraga pelajaran matematika kurang

dimanfaatkan bahkan tidak digunakan dalam proses pembelajaran.

1.3  Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka peneliti membatasi

masalah yang berkaitan dengan hasil belajar matematika siswa sebagai berikut :

1.3.1 Perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery

pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider Bandar

Lampung.

1.3.2 Pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery

pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider Bandar

Lampung ditinjau dari aktivitas pembelajaran guru dan belajar siswa.

1.3.3 Sistem evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran

discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider

Bandar Lampung.

1.3.4 Peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran discovery

pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider Bandar

Lampung.
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1.4  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.4.1 Bagaimana perencanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider

Bandar Lampung?

1.4.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran

discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider

Bandar Lampung ditinjau dari aktivitas pembelajaran guru dan belajar

siswa?

1.4.3 Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran menggunakan model

pembelajaran discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1

Segalamider Bandar Lampung?

1.4.4 Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model

pembelajaran discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1

Segalamider Bandar Lampung?

1.5  Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penilitian ini adalah untuk menemukan :

1.5.1 Mendesain pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery

pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider Bandar

Lampung.
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1.5.2 Menganalisis pelaksanaan pembelajara menggunakan model pembelajaran

discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1 Segalamider

Bandar Lampung ditinjau dari aktivitas pembelajaran guru dan siswa.

1.5.3 Menganalisis sistem evaluasi pembelajaran menggunakan model

pembelajaran discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1

Segalamider Bandar Lampung.

1.5.4 Menganalisis peningkatan hasil belajar siswa menggunakan model

pembelajaran discovery pada mata pelajaran matematika di kelas V SDN 1

Segalamider Bandar Lampung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam manfaat secara teoritis dan kegunaan

secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1.6.1  Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini mengembangkan konsep, penerapan teori,

prinsip dan praktek teknologi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu

proses dengan model yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan siswa.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

khasanah ilmu pengetahuan, khususnya Teknologi Pendidikan kawasan

desain dan pengembangan, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang sesuai dengan

materi yang akan disajikan kepada siswa khususnya mata pelajaran

Matematika di Sekolah Dasar (SD).
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1.6.2  Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai :

a. Masukan bagi siswa agar tertanam sikap kerjasama dalam mencapai

tujuan yang bersama dalam meningkatkan hasil belajar.

b. Sumbangan pemikiran bagi guru agar selalu termotivasi untuk

berinovasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi peneliti akan tertanam bagaimana mengembangkan model

pembelajaran yang relevan dalam upaya meningkatkan hasil belajar

siswa.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Belajar dan Pembelajaran

2.1.1 Teori Belajar

Belajar adalah proses perubahan perilaku individu sebagai hasil pengalamannya

sendiri maupun hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Sadiman (2003: 2)

menyatakan bahwa pertanda seseorang telah belajar adalah adanya perubahan

tingkah laku yang mencakup perubahan pengetahuan (kognitif), keterampilan

(psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap afektif.

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang  terjadi pada semua orang

berlangsung seumur  hidup, yaitu belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa

saja. Oleh sebab itu, belajar tidak dibatasi oleh ruang maupun waktu. Kegiatan

belajar dalam pendidikan di sekolah di antaranya adalah memberikan motivasi

kepada siswa agar siswa dapat belajar dengan baik. Belajar merupakan tindakan

perilaku siswa yang kompleks.

Pengertian belajar oleh Slameto (2003:2) adalah proses usahanya yang dilakukan

untuk memperpleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.Salah satu
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tanda bahwa seseorang itu belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada

diri orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh perubahan pada tingkat

pengetahan, keterampilan atau sikapnya. Sedangkan Arsyad (2010:1)  menyatakan

bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara

seseorang dengan lingkunganya. Oleh sebab itu, belajar dapat terjadi kapan saja

dan dimana saja.

Gagne (dalam Sagala, 2012:13) menyatakan bahwa belajar merupakan
kegiatan yang kompleks, hasil belajar berupa kemampuan.  Setelah belajar
orang memiliki ketrampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya
kemampuan tersebut disebabkan adanya stimulus yang berasal dari
lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh peserta didik. Dengan
demikian belajar adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah
stimulus lingkungan, melalui pengolahan informasi menjadi kemampuan
atau keahlian baru.

Anderson (2001:35) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses
perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam tingkah laku sebagai
hasil pengalaman. Belajar merupakan suatu istilah yang biasa digunakan
untuk mendeskripsika proses yang erat kaitanya melibatkan proses
perubahan melalui pengalaman. Belajar adalah suatu proses untuk
memperoleh perubahan pemahaman, tingkah laku, pengetahuan, informaasi,
kemampuan dan ketrampilan secara permanen melaluimpengalaman.
Berdasarkan pendapat tersebut  bahwa belajar melibatkan beberapa
kompobnen, yaitu  (1) adanya perubahan tingkah laku; (2) perubahan yang
relatif permanen; (3) perubahan yang dihasilkan dari pengalaman.

Maksum (2000 : 19), mengemukakan ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai

berikut :

1. Perubahan bersifat intensional, dalam arti pengalaman yang diperoleh itu

diperoleh dengan sengaja dan disadari, diperoleh bukan secara kebetulan.

2. Perubahan bersifat positif, dalam arti sesuai dengan yang diharapkan atau

kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi peserta didik maupun dari

segi pendidik.
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Perubahan bersifat efektif, dalam arti perubahan hasil belajar itu relatif tetap dan

setiap saat diperlukan dapat direproduksikan dan dipergunakanseperti dalam

pemecahan masalah, ujian, maupun dalam penyesuaian diri di kehidupan sehari-

hari untuk mempertahankan kelangsungan hidup.Setelah belajar orang memiliki

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Sehingga timbulnya termotivasi untuk

memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran melalui

serangkaian kegiatan pembelajaran.

Piaget (dalam Cahyo, 2013:1) menjelasakan tentang penerapan model
belajar konstruktivis  dimana siswa yang aktif menciptakan struktur kognitf
dalam interaksinya dengan lingkungan belajar. Dengan bantuan struktur
kognitif  ini, siswa menyusun pengertian realitasnya. Siswa dapat berpikir
aktif serta bertanggung jawab atas proses pembelajaran  dirinya.Berdasarkan
penjelasan Piaget, pengetahuan diperoleh dari tindakan dan ditentukan dari
keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan belajarnya.

Berkaitan dengan aliran konstruktivis, Woolfolk (2003: 342) memaparkan cara

pandang belajar menurut Piaget dan Vygotsky, siswa sebagai si belajar adalah

pihak yang aktif dalam membangun pengetahuan, guru hanya sebagai fasilitator

saja.  Menurut Piaget siswa membangun pengetahuan dengan otak dan pemikiran

sendiri, sedangkan menurut Vygotsky siswa membangun pengetahuan melalui

interaksi sosial.

Teori kontruktivis ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan

mentranformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak sesuai lagi. Menurut teori

konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting adalah bahwa guru tidak hanya

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri

pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan dengan

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-
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ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.

Siswa sebagai makhluk individu tentu memiliki pengetahuan yang tersimpan di

dalam otaknya. Melalui pembelajaran yang dilakukan berkelompok, setiap

individu aktif mengolah, mencerna, dan memberi makna terhadap rangsangan dan

pengalaman yang diperolehnya sehingga menjadi suatu pengetahuan.

Pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu tersebut kemudian dapat

dikembangkan dan dibangun lagi bersama-sama dengan siswa lain dalam

kelompoknya melalui serangkaian kegiatan. Belajar akan diperkuat jika siswa

diberikan penugasan.  Melalui penugasan, pengetahuan yang telah dimiliki siswa

dapat dikembangkan sehingga siswa akan semakin paham dan mengingat

pengetahuan tersebut. Tabel 2.1 di bawah ini membandingkan antara cara

pandang belajar menurut Piaget dan Vygotsky.

Tabel 2.1 Cara Pandang Belajar Menurut Piaget dan Vygotsky

Konstruktivitas
Psikologi/ Individu Sosial

Piaget Vygotsky
Belajar Membangun siswa aktif

berdasarkan pengetahuan
sebelumnya melalui
kesempatan-kesempatan dan
proses untuk menghubungkan
apa yang sudah diketahui.

Membangun pengetahuan
kolaboratif berdasarkan
lingkungan social dan nilai
terbentuk melalui kesempatan-
kesempatan sosial.

Peran
guru

Fasilitator, pembimbing,
mendengarkan konsep, ide,
dan pemikiran siswa.

Fasilitator, pembimbing, dan
turut membantu membangun
pengetahuan, mendengar
konsep-konsep siswa yang
dibangun secara sosial.

Peran
teman

Tidak perlu tetapi dapat
menstimulasi pemikiran dan

Bagian penting dalam proses
pembentukan pengetahuan.
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Konstruktivitas
Psikologi/ Individu Sosial

Piaget Vygotsky
menimbulkan pertanyaan-
pertanyaan.

Peran
siswa

Membangun secara aktif
(dengan otak), pemikir aktif,
pemberi keterangan,
penerjemah, penanya.

Aktif membangun dengan diri
sendiri dan orang lain, pemikir
aktif, pemberi keterangan,
penerjemah, penanya,
partisipasi aktif sosial.

Miarso dan Suyanto (2011: 3) mengemukakan bahwa belajar akan diperkuat jika

siswa ditugaskan untuk (1) menjelaskan sesuatu dengan bahasa sendiri, (2)

memberikan contoh mengenai sesuatu, (3) mengenali sesuatu dalam berbagai

keadaan dan kesempatan, (4) melihat hubungan antara sesuatu dengan fakta atau

informasi lain, (5) memanfaatkan sesuatu dalam berbagai kesempatan, (6)

memperkirakan konsekuensinya, dan (7) menyatakan hal yang bertentangan.

2.1.2 Teori Pembelajaran

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak

sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran dapat diartikan sebagai produk

interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam

makna yang lebih kompleks, pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari

seorang guru untuk membelajarakan siswanya dalam rangka mencapai tujuan

yang diharapkan. Berdasarkan makna tersebut terlihat bahwa pembelajaran

merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana antara

keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah menuju pada suatu target

yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Menurut Miarso (2007: 545) bahwa “Pembelajaran merupakan suatu usaha
sadar yang disengaja, bertujuan  dan terkendali agar orang lain belajar, atau
terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang tersebut,  yang
dilakukan oleh seseorang  atau  tim yang memiliki kemampuan dan
kompetensi dalam merancang dan mengembangkan sumber belajar yang
dipelukan”. Dari beberapa pendapat diatas memberikan pandangan bahwa
pembelajaran adalah segala sesuatu dengan usaha sadar, mempunyai tujuan,
cara untuk mengupayakan pengetahuan untuk mencapai tujuan
pembelajaran dengan hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu,
pembelajaran dapat dirancang dengan berbagai model, dan pemanfaatan
media sehingga pembelajaran menjadi efektif dan efisien dan memiliki daya
tarik.

Pembelajaran dibangun oleh pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir

untuk meningkatkan penguasaan  yang baik terhadap materi pembelajaran.

Pendidik  dalam hal ini  sebagai fasilitator siswa untuk dapat belajar dengan m

udah. Undang-undang  Sistem Pendidikan  Nasional No. 20 Tahun 2003

menyatakan pembelajar adalah proses interaksi peserta didik  dan pendidik dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pembelajaran menurut Gagne (dalam Miarso 2007:245) adalah  seperangkat
proses yang bersifat internal setiap individu sebagai hasil transformasi
rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu
yang bersangkutan (kondisi).  Agar kondisi eksternal itu lebih bermakna
sebaiknya diorganisasikan dalam urutan peristiwa pembelajaran (metode
atau perlakuan). Dalam usaha mengatur  kondisi eksternal diperlukan
berbagai rangsangan yang dapat diterima oleh panca indra, yang dikenal
dengan nama media dan sumber belajar. Selain itu, pembelajaran juga
hendaknya mampu menimbulkan peristiwa belajar dan proses kognitif.

Peristiwa belajar diawali dengan menimbulkan minat dan memusatkan perhatian

agar peserta didik siap menerima pelajaran, menyampaikan  tujuan pembelajaran

agar peserta didik siap menerima pelajaran , menyampaikan tujuan pembelajaran

agar peserta didik tahu apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu, mengingat

kembali konsep/ prinsip yang telah di pelajari sebelumnya  yang merupakan

prasyarat menyampaikan materi pembelajaran, memberikan bimbingan atau

pedoman untuk belajar, membangkitkan timbulnya unjuk kerja peserta didik,
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memberikan umpan balik tentang kebenaran pelaksanaan tugas, mengukur

evaluasi belajar, memperkuat referensi dan transfer belajar.

Pembelajaran dalam konstruktivis menurut hudojo (dalam Sani, 2014 : 20),

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (1) siswa terlibat aktif dalam belajarnya.

Siswa belajar materi (pengetahuan) secara bermakna dengan bekerja dan berpikir,

dan (2) informasi baru harus dikaitkan dengan informasi sebelumnya sehingga

menyatu dengan skemata yang dimiliki siswa.

Berdasarkan para ahli tersebut, pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan

guru dalam mengelola kegiatan belajar untuk menciptakan proses belajar yang

terarah akan berdampak pada hasil belajar siswa. Guru harus dapat

mengkondisikan siswa agar kegiatan pembelajaran dapat menarik dan

berhasil.Guru juga harus dapat menyusun materi yang disampaikan kepada siswa

secara terarah agar dalam penyampaian materi pembelajaran dapat berjalan

dengan baik dan siswa lebih mudah memahaminya.

2.2 Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran biasanya digunakan

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dalam merencanakan dan

melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga dengan demikian proses

pembelajaran yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah, benar-benar

merupakan suatu kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Model-model
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pembelajaran biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori belajar

atau pengetahuan.

Arends (dalam Badar, 2014 : 24), menyatakan “The term teaching model refers to

a particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment,

and management system.” Istilah model pembelajaran mengarah pada suatu

pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaknya, lingkungannya

dan sistem pengelolaannya.

Kardi dan Nur (Badar, 2014 : 24), model pembelajaran memiliki empat ciri-
ciri khusus yaitu : (1) rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta
atau pengembangnya, (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana
siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai), (3) tingkah laku
mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan
berhasil, dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan
pembelajaran itu dapat tercapai.

Joyce & Weil (1986) mengemukakan model-model pembelajaran
berdasarkan teori belajar yang dikelompokkan menjadi empat kelompok
model. Model pembelajaran merupakan pola umum perilaku pembelajaran
untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Model pembelajaran itu dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru
boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai
tujuan pembelajarannya.

Joyce dan Weil (2011 ; 31) mengelompokkan model-model pembelajaran tersebut

ke dalam empat kelompok model, yaitu 1) kelompok model pengolahan

informasi,  2) kelompok model personal,  3) kelompok model sosial, dan    4)

kelompok model sistem perilaku.

Model pembelajaran yang telah dikemukakan di atas, menurut Bruce Joyce,

Marsha Weil, dan Emily Calhoun (2009) memiliki unsur-unsur berikut ini.

1) Sintaks yaitu urutan langkah pengajaran yang menunjuk pada fase-fase

atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru bila ia menggunakan
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model pembelajaran tertentu. Misalnya, model eduktif akan menggunakan

sintak yang berbeda dengan metode induktif.

2) Prinsip reaksi berkaitan dengan pola kegiatan yang menggambarkan

bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan para siswa,

termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap siswa.

Prinsip ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya guru menggunakan

aturan permainan yang berlaku pada setiap model pembelajaran.

3) Sistem sosial adalah pola hubungan guru dengan siswa pada saat

terjadinya proses pembelajaran (situasi atau suasana dan norma yang

berlaku dalam penggunaan metode pembelajaran tertentu).

4) Sistem pendukung yaitu segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan

untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal.

5) Dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional

adalah hasil belajar yang dicapai atau yang berkaitan langsung dengan

materi pembelajaran, sementara dampak pengiring adalah hasil belajar

sampingan (iringan) yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan model

pembelajaran tertentu.

Sedangkan menurut Soekamto, dkk (dalam  Trianto, 2007 : 22) mengemukakan

maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para

perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar

mengajar.
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Selain itu, suatu model pembelajaran dikatakan baik jika memenuhi kriteria

sebagai berikut :

1. Sahih (valid)

Aspek yang validitas dikaitkan dengan dua hal , yaitu :

a. Apakah model yang dikembangkan didasarkan pada rasional teoritis yang

kuat ;

b. Apakah terdapat konsistensi internal.

2. Praktis

Aspek kepraktisan hanya dapat dipenuhi  jika.

a. Para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan dapat

diterapkan;

b. Kenyataan menunjukkan bahwa apa yang dikembangkan tersebut dapat

dikembangkan.

2.3 Pembelajaran Discovery

Model pembelajaran Discovery adalah model mengajar yang mengatur pengajaran

sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum

di ketahuinya. Dalam pembelajaran discovery (penemuan) kegiatan atau

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan

konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri.

Sund (Sani, 2014 : 78), menyatakan bahwa discovery merupakan bagian dari

inkuiri atau inkuiri merupakan perluasan dari discovery yang digunakan lebih

dalam.
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Arends (2008 : 48), discovery learning menekankan pada pengalaman
belajar aktif yang berpusat pada anak, yang anaknya menemukan ide-idenya
sendiri dan mengambil maknanya sendiri. Guru didorong untuk menjadi
fasilitator dan pemasok pertanyaan dan bukan sebagai presenter dan
demonstrator informasi. Discovery learning sebuah model pembelajaran
yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk memahami struktur
atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan keterlibatan aktif
siswa dalam proses belajar, dan kenyakinan bahwa pembelajaran sejati
terjadi melalui penemuan pribadi.

Pembelajaran discovery adalah proses pembelajaran yang terjadi bila belajar tidak

disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan

mengorganisasi sendiri. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa “discovery

learning can be defined as the learning that takes place when the student is not

presented with subject matter in thefinal form, but rather is required to organize it

him self” (Lefancois dalam Emetembun, Yang menjadikan dasar ide Bruner ialah

pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif

didalam belajar di kelas.  Untuk  itu  Bruner  memakai model yang  disebutnya

discovery learning, yaitu dimana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari

dengan suatu bentuk akhir.

Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan  proses

mentalnya  untuk  menemukan  beberapa  konsep  dan prinsip. Discovery

dilakukan melalaui proses mental, yakni, observasi, klasifikasi, pengukuran,

prediksi, penentuan dan inferi. Lebih lanjut, sebagai sebuah strategi belajar

discovery learning mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan

problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini, pada

discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip

yang sebelumnya tidak diketahui.
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Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses
mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery
dilakukan melalaui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan
dan inferi. Proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu
sendiri adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in
the mind (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219).

Menurut Westwood (dalam Sani, 2014 : 98), pembelajaran discovery akan efektif

jika terjadi hal-hal sebagai berikut : (1) proses belajar dibuat secara terstruktur

dengan hati-hati, (2) siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan awal untuk

belajar, dan (3) guru memberikan dukungan yang dibutuhkan siswa untuk

melakukan penyelidikan.

Sebagaimana pendapat Ausubel dalam Slameto (2003 : 24), bahwa dalam
model Discovery Learning si pelajar menemukan sendiri materi yang harus
dipelajarinya. Ia tidak hanya menyerap saja, tetapi mangorganisir dan
mengintegrasikan materi-materi yang dipelajarinya ke dalam struktur
kognitifnya. Sehingga dengan mengaplikasikan model discovery learning
secara berulang-ulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan dari
individu yang bersangkutan.

Penggunaan discovery learning, ingin mengubah kondisi belajar yang pasif

menjadi aktif dan kreatif, pembelajaran yang teacher oriented kestudent oriented,

dan mengubah modus ekspository siswa hanya menerima informasi dari guru ke

modus discovery siswa menemukan informasi sendiri  (Permendikbud No. 59,

2014).

Model pembelajaran discovery mengarahkan peserta didik untuk memahami

konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada

suatu kesimpulan. Penemuan konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi

peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan

dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau
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mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir.

Hal tersebut terjadi bila peserta didik terlibat, terutama dalam penggunaan proses

mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan

melalaui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferring.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model

penemuan (discovery) adalah suatu metode di mana dalam proses belajar

mengajar guru memperkenankan siswanya untuk menemukan sendiri,

mengarahkan sendiri, mencari sendiri, menyelidiki sendiri konsep dan prisip dari

pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga menimbulkan perubahan tingkah

laku siswa.

2.3.1 Tujuan Pembelajaran Discovery

Mengaplikasikan model discovery learning secara berulang-ulang dapat

meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang bersangkutan.

Penggunaan discovery learning, ingin merubah kondisi belajar yang pasif menjadi

aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher oriented ke student

oriented. Merubah modus ekspository siswa hanya menerima informasi secara

keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa menemukan informasi sendiri.

Tujuan pembelajaran discovery yaitu untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kritis siswa. Berpikir kritis ini dengan  cara melatih siswa untuk
mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan melalui
sintaksnya seperti pada tahap stimulation siswa diajak untuk mengamati dan
menanya, tahap problem statement siswa diajak untuk menanya dan
mengumpulkan informasi, tahap data collection siswa diajak untuk mencoba
dan mengamati, tahap data processing siswa diajak untuk menalar dan
menanya dan tahap terakhir verification siswa diajak untuk menalar, dan
mengkomunkiasikan. (kemendikbud, 2013)
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Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu

siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan discovery learning

environment, ialah lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi,

penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang  mirip

dengan  yang  sudah  diketahui. Lingkungan  seperti  ini bertujuan agar siswa

dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. Untuk

memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan pada

manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat berkembangan kognitif siswa.

Menurut Bell dalam Cahyo (2013 : 104-105), beberapa tujuan spesifik dari
pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut :
a. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif

dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak
siswa dalam pembelajaran menungkatan ketika penemuan digunakan.

b. Melalui pembelajaran dengan penemuan siswa dapat menemukan pola
dalam situasi konkrit maupun abstrak, siswa juga banyak meramalkan
(extrapolate) informasi tambahan yang diberikan.

c. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancuh
dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang
bermanfaat dalam menemukan.

d. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara
kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar
dan menggunakan ide-ide orang lain.

e. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-
keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari
melalui penemuan lebih bermakna.

f. Keterampilan  yang  dipelajari  dalam  situasi  belajar  penemuan
dalam beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan
di aplikasikan dalam situasi belajar yang baru.

Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan siswa

dalam berpikir (merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai dengan tingkat

perkembangannya. Menurut Bruner dalam Budiningsih (2005 : 41-42)

perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh

caranya melihat  lebih  tepatnya  menggambarkan  lingkungan,  yaitu: enactive,

iconic dan symbolic.
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Dalam mengaplikasikan discovery learning guru berperan sebagai pembimbing

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif,

sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan

belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan

belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student oriented. Hal yang

menarik dalam pendapat Bruner yang menyebutkan: hendaknya guru harus

memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver,

seorang scientis, historin, atau ahli matematika.

2.3.2 Aplikasi Pembelajaran Discovery di Kelas

Seorang guru bidang studi, dalam mengaplikasikan pembelajaran discovery di

kelas harus melakukan beberapa persiapan. Langkah – langkah pembelajaran pada

discovery menurut Ricard Scuhman (dalam Suryosubroto : 2000 : 184) adalah

sebagai berikut :

1. Identifikasi kebutuhan siswa.

2. Seleksi terhadap prinsip, pengertian konsep dan generalisasi yang akan

dipelajari.

3. Seleksi bahan dan problem maupun tugas – tugas.

4. Mempersiapkan setting kelas dan alat – alat yang diperlukan.

5. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan.

6. Membantu siswa dengan informasi / data, jika diperlukan oleh siswa.

7. Merangsang terjadinya interaksi antar siswa.

8. Membantu siswa merumuskan prinsip – prinsip dan generalisasi atas hasil

penemuannya.
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Menurut Nanang dan Suhada (2007 : 80) ada beberapa tahapan yang harus

ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran discovery yaitu :

1. Perumusan masalah untuk di pecahkan oleh siswa.

2. Menetapkan jawaban sementara atau yang lebih dikenal dengan istilah

hipotesis.

3. Siswa mencari informasi, data, dan faktor yang diperlukan untuk menjawab

permasalahan atau hipotesis.

4. Siswa menarik kesimpulan jawaban atau generalisasi.

5. Mengaplikasikan kesimpulan atau generalisasi dalam situasi yang baru.

Tahap perencanaan pembelajaran discovery menurut Bruner (dalam Badar,

2014:87), yaitu:

1) Menentukan tujuan pembelajaran.

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya

belajar, dan sebagainya).

3) Memilih materi pelajaran.

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari

contoh-contoh generalisasi).

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi,

tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa.

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang

konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke simbolik.

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.
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Sedangkan langkah-langkah pembelajaran discovery menurut Sani (2014 : 98)

sebagai berikut :

1. Guru menjelasakan tujuan pembelajaran

2. Guru membagi petunjuk pratikum/eksperimen

3. Siswa melaksanakan eksperimen di bawah pengawasan guru

4. Guru menunjukkan gejala yang diamati

5. Siswa menyimpulkan hasil eksperimen

Adapun menurut Syah (2004 : 244) dalam mengaplikasikan pembelajaran

discovery di kelas tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan

belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut:

1) Stimulation

2) Problem statement

3) Data collection

4) Data processing

5) Verification

6) Generalization

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka langkah-langkah pembelajaran

discovery dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Stimulasi/pemberian rangsangan

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi

generalisasi,   agar   timbul   keinginan   untuk   menyelidiki sendiri. Di

samping itu guru dapat memulai kegiatan proses pembelajaran dengan
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mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya

yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Dengan demikian

seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada

siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

2) Identifikasi masalah

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutya adalah guru memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-

agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah

satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Memberikan

kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasasalahan

yang mereka hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun

siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

3) Pengumpulan data

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi

untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidak hipotesis, dengan

demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan  (collection)

berbagai  informasi  yang  relevan, membaca   literatur,   mengamati   objek,

wawancara dengan   nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi,

dengan demikian  secara  tidak  disengaja  siswa  menghubungkan  masalah

dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
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4) Pengolahan data

Menurut Syah (2004 : 244) data processing merupakan kegiatan mengolah

data dan   informasi   yang   telah   diperoleh   para   siswa   baik   melalui

wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi

hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya  diolah,

diacak,  diklasifikasikan,  ditabulasi,  bahkan  bila perlu  dihitung  dengan

cara  tertentu  serta  ditafsirkan  pada  tingkat kepercayaan  tertentu.  Data

processing disebut  juga  dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi

tersebut siswa akan mendapatkan penegetahuan baru tentang alternatif

jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5) Pembuktian

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk

membuktikan  benar  atau  tidaknya  hipotesis  yang  ditetapkan  tadi dengan

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing.

6) Menarik kesimpulan/generalisasi

Tahap generalitation/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk  semua

kejadian  atau  masalah  yang  sama,  dengan memperhatikan hasil verifikasi.

Atau tahap dimana berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar

menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. Yang perlu diperhatikan siswa

setelah menarik kesimpulan adalah proses generalisasi menekankan

pentingnya penguasaan pelajar atas makna   dan kaidah atau prinsip-prinsip
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yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses

pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

2.3.3 Kekurangan dan Kelebihan Pembelajaran Discovery

Kelebihan penerapan pembelajaran berbasis penemuan

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-prose kognitif. Usaha penemuan merupakan kunci

dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya.

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh

karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

3. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa menyelidiki

dan berhasil.

4. Model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan

kecepatannya sendiri.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

6. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain.

7. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan

gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai

peneliti di dalam situasi diskusi.

8. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah

pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

9. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
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10. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses

belajar yang baru

11. Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.

12. Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.

13. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik.

14. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang.

15. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan

manusia seutuhnya.

16. Meningkatkan tingkat penghargaan kepada siswa.

17. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber

belajar.

18. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

Kelemahan penerapan pembelajaran berbasis penemuan

1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa

yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berfikir atau

mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan,

sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.

2. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena

membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori

atau pemecahan masalah lainnya.

3. Harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar berhadapan

dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dngan cara-cara belajar yang lama.
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4. Pembelajaran berbasis penemuan lebih cocok untuk mengembangkan

pemahaman, sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan

emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan yang

ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.

2.3.4 Perencanaan Pembelajaran Discovery

Menurut asumsi Terry (Majid, 2006:16) ia menyatakan bahwa ‘perencanaan

adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk

dapat mencapai tujuan yang telah digariskan.’ Perencanaan mencakup kegiatan

pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan

visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk

masa mendatang.

Menurut Banghart dan Trull (Hernawan, 2007) bahwa perencanaan pembelajaran

merupakan proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran,

penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu

yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi

(SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
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Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau

tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator

pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar untuk

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai KD.

Setiap guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Adapun tahapan pembelajaran menggunakan pembelajaran discovery secara

umum digambarkan sebagai berikut :

1. Guru memaparkan topik yang akan dikaji, tujuan belajar, motivasi dan

memberikan penjelasan ringkas.

2. Guru mengajukan permasalahan atau pertanyaan yang terkait dengan topik

yang dikaji.

3. Kelompok merumuskan hipotesis dan merancang percobaan atau mempelajari

tahapan percobaan yang dipaparkan oleh guru, LKS atau buku. Guru

membimbing dalam perumusan hipotesis dan merencanakan percobaan.

4. Guru memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan percobaan/investigasi.

5. Kelompok melakukan percobaan atau pengamatan untuk mengumpulkan data

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis.

6. Kelompok mengorganisasikan dan menganalisis data serta membuat laporan

hasil percobaan atau pengamatan.
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7. Kelompok memaparkan hasil investigasi (percobaan atau pengamatan) dan

mengemukakan konsep yang ditemukan. Guru membimbing siswa dalam

mengkontruksi konsep berdasarkan hasil investigasi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan

kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran;

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai;

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai

silabus.

2. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai

KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik

dan mata pelajaran matematika, yang dapat meliputi proses eksplorasi,
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elaborasi, dan konfirmasi yang disesuikan dengan langkah-langkah model

pembelajaran berbasis penemuan.

a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, aktivitas guru sebagai berikut:

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media

pembelajaran, dan sumber belajar lain;

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan

pembelajaran; dan

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium,

studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, aktivitas guru sebagai berikut:

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan

lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun

tertulis;

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;
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4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan

kolaboratif;

5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk

meningkatkan prestasi belajar;

6) memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun

kelompok;

7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual

maupun kelompok;

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival,

serta produk yang dihasilkan;

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, aktivitas guru sebagai berikut:

1) memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi

peserta didik melalui berbagai sumber,

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang telah dilakukan,

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:
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a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar;

b) membantu menyelesaikan masalah;

c) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan

hasil eksplorasi;

d) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh;

e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau

belum berpartisipasi aktif.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, aktivitas guru sebagai berikut:

a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran;

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi,

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta

didik;

e. menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
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2.3.5 Penilaian pada Pembelajaran Discovery

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan

menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara

sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna

dalam pengambilan keputusan.

Penilaian harus mencakup tiga aspek kemampuan, yaitu kognitif, afektif dan
psikomotor yang dapat berbentuk tes tertulis, performance, penugasan atau
proyek dan portofolio. Penilaian kognitif semata-mata menilai sejauhmana
seorang siswa memiliki pengetahuan terhadap fakta, konsep dan teori.
Penilaian keterampilan mengukur kemampuan motorik siswa dalam bekerja
ilmuah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan
kegiatan (Diknas, 2002 : 13).

Tujuan dari penilaian adalah untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, dikembangkan dan ditanamkan

di sekolah serta dapat dihayati, diamalkan/diterapkan dan dipertahankan oleh

siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penilaian juga bertujuan untuk

mengetahui seberapa jauh keberhasilan guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran yang digunakan sebagai umpan balik bagi guru dalam

merencanakan proses pembelajaran selanjutnya.

Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting

dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan

pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-

back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan

pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis,

berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan

penetapan kualitas (nilai atau arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen
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pembelajaran dan kriteria tertentu, sebagai pertanggungjawaban guru dalam

melaksanakan pembelajaran. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan

berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan

hasil yang telah dicapai siswa. Dalam rangka kegiatan pembelajaran, evaluasi

dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian berupa

tes (tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja), observasi aau

pengamatan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar

kegiatan pembelajaran, penugasan perseorangan atau kelompok dapat berbentuk

tugas rumah dan proyek, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik

kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Dalam model pembelajaran discovery, penilaian dapat dilakukan dengan

menggunakan tes maupun non tes. Sedangkan penilaian yang digunakan dapat

berupa penilaian kognitif, proses, sikap, atau penilaian hasil kerja siswa. Jika

bentuk penialainnya berupa penilaian kognitif, maka dalam model pembelajaran

discovery dapat menggunakan tes tertulis. Dalam kemendikbud (2013) jika

bentuk penilaiannya  menggunakan penilaian proses, sikap, atau penilaian hasil

kerja siswa, maka pelaksanaan penilaian  dapat menggunakan contoh-contoh

format penilaian seperti tersebut di bawah ini.

1. Penilaian Tertulis

Penilaian  tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta didik
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tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam

bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar dan lain

sebagainya.Ada dua bentuk soal  tes tertulis, yaitu:

• Soal dengan memilih jawaban

a. pilihan ganda

b. dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)

c. menjodohkan

• Soal dengan mensuplai-jawaban.

a. isian atau melengkapi

b. jawaban singkat

c. soal uraian

Dari berbagai alat penilaian tertulis, tes memilih jawaban benar-salah, isian

singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan

berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat (pengetahuan). Tes pilihan ganda

dapat digunakan untuk menilai kemampuan mengingat dan memahami. Pilihan

ganda mempunyai kelemahan, yaitu peserta didik tidak mengembangkan

sendiri jawabannya tetapi cenderung hanya memilih jawaban yang benar dan

jika peserta didik tidak mengetahui jawaban yang benar, maka peserta didik

akan menerka. Hal ini menimbulkan kecenderungan peserta didik tidak belajar

untuk memahami pelajaran tetapi menghafalkan soal dan jawabannya. Alat

penilaian ini kurang dianjurkan pemakaiannya dalam penilaian kelas karena

tidak menggambarkan kemampuan peserta didik yang sesungguhnya.
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Tes tertulis bentuk uraian adalah alat penilaian yang menuntut peserta didik

untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan gagasannya atau hal-hal

yang sudah dipelajari, dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan

gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-

katanya sendiri. Alat ini dapat menilai berbagai jenis kemampuan, misalnya

mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan alat

ini antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas. Dalam menyusun

instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

a. materi, misalnya kesesuian soal dengan indikator pada kurikulum;

b. konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas.

c. bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/ kalimat yang

menimbulkan penafsiran ganda.

2. Penilaian Diri

Penilaian diri (self assessment) adalah suatu teknik penilaian, di mana subyek

yang ingin dinilai diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan,

status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam

mata pelajaran tertentu.

Teknik penilaian diri dapat digunakan dalam berbagai aspek penilaian, yang

berkaitan dengan kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam proses

pembelajaran di kelas, berkaitan dengan kompetensi kognitif, misalnya: peserta

didik dapat diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan

berpikir sebagai hasil belajar dalam mata pelajaran tertentu, berdasarkan

kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan kompetensi afektif,
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misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat

curahan perasaannya terhadap suatu obyek sikap tertentu. Selanjutnya, peserta

didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang

telah disiapkan. Berkaitan dengan kompetensi psikomotorik,  peserta didik

dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah

dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang telah

disiapkan.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan

kepribadian seseorang.

Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian di kelas antara lain sebagai

berikut:

a. Dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka

diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri;

b. Peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika

mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya

c. Dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk

berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan obyektif dalam

melakukan penilaian.

2.4 Desain Pembelajaran Model ASSURE

Model ASSURE merupakan salah satu petunjuk dan perencanaan yang bisa

membantu untuk bagaimana cara merencanakan, mengidentifikasi, menentukan

tujuan, memilih metode dan bahan, serta evaluasi. Model assure ini merupakan
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rujukan bagi pendidik dalam membelajarkan peserta didik yang direncanakan dan

disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga

pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Model pembelajaran ASSURE menggunakan tahap demi tahap untuk membuat

perancangan pembelajaran yang dapat dilihat dari nama model tersebut yaitu

ASSURE (Analyze Learners, State Objectives, Select Methods, Media and

Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, dan

Evaluate and Revise).

Menurut Smaldino (2011: 112) pembelajaran dengan menggunakan desain

assure mempunyai beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Analyze Learner (menganalisis pemelajar)

Tujuan utama para guru adalah untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa

sehingga mereka bisa mencapai tingkat belajar yang maksimum. Analisis

tersebut menyediakan informasi yang memungkinkan guru secara strategis

merencanakan pembelajaran yang disesuaikan agar memenuhi kebutuhan

spesifik para siswa. Analisis pembelajar meliputi tiga faktor kunci dari diri

pembelajar yang meliputi :

 General Characteristics (Karakteristik Umum)

Karakteristik umum siswa dapat ditemukan melalui variabel yang

konstan, seperti, jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya dan

faktor sosial ekonomi serta etnik. Semua variabel konstan

tersebut, menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media yang

tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran.
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 Specific Entry Competencies (Mendiagnosis kemampuan awal

pembelajar)

Penelitian yang terbaru menunjukkan bahwa pengetahuan awal siswa

merupakan sebuah subyek patokan yang berpengaruh dalam bagaimana

dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai dengan

perkembangan psikologi siswa. Hal ini akan memudahkan dalam

merancang suatu pembelajaran agar penyamapain materi pelajaran dapat

diserap dengan optimal oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan

yang dimilikinya.

 Learning Style (Gaya Belajar)

Gaya belajar yang dimiliki setiap pembelajar berbeda-beda dan

mengantarkan peserta didik dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di

dalamnya interaksi dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan

terhadap pembelajaran. Terdapat tiga macam gaya belajar yang dimiliki

peserta didik, yaitu: 1. Gaya belajar visual (melihat) yaitu dengan lebih

banyak melihat seperti membaca 2. Gaya belajar audio (mendengarkan),

yaitu belajar akan lebih bermakna oleh peserta didik jika pelajarannya

tersebut didengarkan dengan serius, 3. Gaya belajar kinestetik

(melakukan), yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh peserta

didik jika dia sudah mempraktekkan sendiri.

Berkenaan dengan gaya belajar ini, kita sebagai guru sebaiknya

menyesuaikan metode dan media pembelajaran yang akan digunakan.
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2. State Standards and Objectives (menentukan standar dan tujuan)

Tahap selanjutnya dalam ASSURE model adalah merumuskan tujuan dan

standar. Standar diambil dari Standar Kompetensi yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu

kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan

tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan dasar dari strategi,

media dan pemilihan media yang tepat.

 Pentingnya merumuskan tujuan dan standar dalam pembelajaran

dasar dalam penilaian pembelajaran ini menujukkan pengetahuan dan

kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai oleh peserta didik.

Selain itu juga menjadi dasar dalam pembelajaran siswa yang lebih

bermakna. Sehingga sebelumnya peserta didik dapat mempersiapkan diri

dalam partisipasi dan keaktifannya dalam pembelajaran.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam merancang

suatu program pembelajaran seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya (2008 :

122-123) berikut ini :

1. Rumusan tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi

efektivitas keberhasilan proses pembelajaran.

2. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan

panduan kegiatan belajar siswa

3. Tujuan pembelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem

pembelajaran

4. Tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam

menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.
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 Tujuan Pembelajaran yang Berbasis ABCD

Menurut Smaldino setiap rumusan tujuan pembelajaran ini haruslah

lengkap. Kejelasan dan kelengkapan ini sangat membantu dalam

menentukan model belajar, pemanfaatan media dan sumber belajar

berikut asesmen dalam KBM.

Rumusan baku ABCD tadi dijabarkan sebagai berikut:

A = audience

Pebelajar atau peserta didik dengan segala karakterisktiknya. Siapa pun

peserta didik, apapun latar belakangnya, jenjang belajarnya, serta

kemampuan prasyaratnya sebaiknya jelas dan rinci.

B = behavior

Perilaku belajar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Perlaku belajar

mewakili kompetensi, tercermin dalam penggunaan kata kerja. Kata kerja

yang digunakan biasanya kata kerja yang terukur dan dapat diamati.

C = conditions

Situasi kondisi atau lingkungan yang memungkinkan bagi pembelajar

dapat belajar dengan baik. Penggunaan media dan metode serta sumber

belajar menjadi bagian dari kondisi belajar ini. Kondisi ini sebenarnya

merujuk pada istilah strategi pembelajaran tertentu yang diterapkan

selama proses belajar mengajar berlangsung.

D = degree

Persyaratan khusus atau kriteria yang dirumuskan sebagai dibaku sebagai

bukti bahwa pencapaian tujuan pembelajaran dan proses belajar berhasil.

Kriteria ini dapat dinyatakan dalam presentase benar (%), menggunakan
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kata-kata seperti tepat/benar, waktu yang harus dipenuhi, kelengkapan

persyaratan yang dianggap dapat mengukur pencapaian kompetensi.

Ada empat kategori pembelajaran, yaitu :

 Domain Kognitif

Domain kognitif, belajar melibatkan berbagai kemampuan

intelektual yang dapat diklasifikasikan baik sebagai verbal /

informasi visual atau sebagai ketrampilan intelektual.

 Domain Afektif

Dalam domain afektif, pembelajaran melibatkan perasaan dan nilai-

nilai.

 Domain Skill

Dalam domain ketrampilan motorik, pembelajaran melibatkan

atletik, manual, dan ketrampilan seperti fisik.

 Domain Interpersonal

Belajar melibatkan interaksi dengan orang-orang.

 Tujuan Pembelajaran dan Perbedaan Individu

Berkaitan dengan kemampuan individu dalam menuntaskan atau

memahami sebuah materi yang diberikan. Individu yang tidak memiliki

kesulitan belajar dengan yang memiliki kesulitan belajar pasti memiliki

waktu ketuntasan terhadap materi yang berbeda. Untuk mengatasi hal

tersebut, maka timbullah mastery learning (kecepatan dalam

menuntaskan materi tergantung dengan kemampuan yang dimiliki tiap

individu.
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3. Select Strategies, Technology, Media, and Materials (memilih, strategi,

teknologi, media dan bahan ajar)

Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif adalah

mendukung pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media dalam

sistematika pemilihan strategi, teknologi, media dan bahan ajar.

 Memilih strategi pembelajaran

Pemilihan strategi pembelajarn disesuaikan dengan standar dan tujuan

pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi

siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi

pembelajaran dapat mengandung ARCS model. ARCS model dapat

membantu strategi mana yang dapat membangun Attention (perhatian)

siswa, pembelajaran berhubungan yang Relevant dengan keutuhan dan

tujuan, Convident , desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan

pengetahuan oleh siswa dan Satisfaction dari usaha belajar siswa.

Strategi pembelajaran dapat terlebih dahulu menentukan metode yang

tepat.

 Memilih teknologi dan media yang sesuai dengan bahan ajar

Kata Media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari

kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau

pengantar. Menurut Lesle J.Brigges dalam Sanjaya (2008 : 204)

menyatakan bahwa media adalah alat untuk perangsang bagi peserta

didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Rossi dan Breidle dalam

Sanjaya (2008 : 204) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah
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seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan,

seperti radio, televisi, buku, koran, majalah dan sebagainya.

Memilih sebuah bentuk media bisa menjadi sebuah tugas yang kompleks-

merujuk kepada cakupan yang luas dari media yang tersedia,

keanekaragaman siswa dan banyak tujuan yang akan dicapai.

Memilih format media dan sumber belajar yang disesuaikan dengan

pokok bahasan atau topik. Peran media pembelajaran yaitu :

 memilih, mengubah, dan merancang materi

 memilih materi yang tersedia

 melibatkan spesialis teknologi/media

 menyurvei panduan referensi sumber dan media

 mengubah materi yang ada

 merancang materi baru

4. Utilize Technology, Media and Materials ( menggunakan teknologi, media

dan bahan ajar )

Menggunakan teknologi, media dan bahan ajar adalah sebagai berikut :

a. Preview materi

Pendidik harus melihat dulu materi sebelum mennyampaikannya dalam

kelas dan selama proses pembelajaran pendidik harus menentukan materi

yang tepat untuk audiens dan memperhatikan tujuannya.

b. Menyiapkan bahan

Pendidik harus mengumpulkan semua materi dan media yang dibutuhkan

pendidik dan peserta didik. Pendidik harus menentukan urutan materi dan
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penggunaan media. Pendidik harus menggunakan media terlebih dahulu

untuk memastikan keadaan media.

c. Menyiapkan lingkungan

Pendidik harus mengatur fasilitas yang digunakan peserta didik dengan

tepat dari materi dan media sesuai dengan lingkungan sekitar.

d. Mempersiapkan peserta didik

Memberitahukan peserta didik tentang tujuan pembelajaran. Pendidik

menjelaskan bagaimana cara agar peserta didik dapat memperoleh

informasi dan cara mengevaluasi materinya.

e. Memberikan pengalaman belajar

Mengajar dan belajar harus menjadi pengalaman. Sebagai guru kita dapat

memberikan pengalaman belajar seperti : presentasi di depan kelas

dengan projector, demonstrasi, latihan, atau tutorial materi.

5. Require Learner Parcipation ( mengembangkan partisipasi peserta didik )

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa terhadap

materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada era teknologi

sekarang dituntut untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan,

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ketimbang sekedar memahami

dan member informasi kepada siswa. Ini sejalan dengan gagasan

konstruktivis bahwa belajar merupakan proses mental aktif yang dibangun

berdasarkan pengalaman yang autentik, diman para siswa akan menerima

umpan balik informative untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar.
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6. Evaluate and Revise ( mengevaluasi dan merevisi )

Penilaian dan perbaikan adalah aspek yang sangat mendasar untuk

mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan dapat

berdasarkan dua tahapan yaitu:

a. Penilaian hasil belajar siswa, yaitu :

 penilaian hasil belajar siswa yang otentik,

 penilaian hasil belajar portofolio

 penilaian hasil belajar yang tradisional / elektronik.

b. Menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan media

c. Revisi strategi, teknologi, dan media.

Ada beberapa fungsi dari evaluasi antara lain :

 Evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa.

 Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan.

 Evaluasi dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program

kurikulum.

 Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara individual

dalam mengambil keputusan.

 Evaluasi berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam

menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai

 Evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk orang

tua,guru,pengembang kurikulum,pengambil kebijakan.
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2.5 Karakteristik Mata Pelajaran Matematika

2.5.1 Hakikat Matematika

Matematika berasal dari bahasa latin manthaneinatau mathema yang berarti

belajar atau hal yang dipelajari. Matematika dalam bahasa belanda disebut

wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Ciri

utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu keenaran suatu konsep atau

penyataan yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya

sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat

konsisten.

Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman konsep dapat diawali secara

induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi. Kegiatan dapat dimulai

dengan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat yang

muncul (sebagai gejala), memperkirakan hasil baru yang diharapkan, yang

kemudian dibuktikan secara deduktif. Dengan demikian, cara belajar induktif-

deduktif dapat digunakan dan sama-sama berperan penting dalam mempelajari

matematika. Penerapan cara kerja matematika diharapkan dapat membentuk sikap

kritis, kreatif, jujur dan komukatif pada siswa.

2.5.2 Tujuan Pendidikan Matematika

Dalam Garis-garis besar Program pengajaran (GBPP) Matematika yang dewasa

ini dipakai dikemukakan bahwa.

Tujuan Umum diberikannya matematika di jenjang Pendidikan Dasar dan

Pendidikan Umum adalah :
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a. Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan didalam

kehidupan dan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas

dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien.

b. Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola piker

matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai

ilmu pengetahuan.

Sedangkan dalam GBPP Matematika yang khusus untuk Pendidikan Dasar yang

dewasa ini dipakai dikemukakan bahwa Tujuan khusus pengajaran matematika di

Sekolah Dasar (SD) adalah.

a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung (menggunakan

ilangan) sebagai alat daalam kehidupan sehari-hari.

b. Menumbuhkan kemampuan siswa , yang dapat dialihgunakan, melalui

kegiatan matematika

c. Mengembangkan pengetahuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih

lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin.

Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar

Isi Lampiran 3 halaman 388 yang berisi agar siswa memiliki kemampuan

menggunakan penalaran pada pola dan sifat serta memiliki sikap menghargai

kegunaan matematika dalam kehidupan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, siswa Sekolah Dasar kurang menggunakan

penalaran dan pemahaman untuk menyelesaikan soal matematika, apabila soal
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matematika diubah atau tidak sesuai dengan contoh yang diberikan guru, siswa

akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Oleh sebab

itu, diperlukan suatu sistem pembelajaran agar siswa dapat menggunakan

penalaran dan pemahaman konsep, sehingga apabila siswa menghadapi berbagai

macam soal atau permasalahan, siswa dapat menyelesaikan dan mengerjakannya

dengan mudah dan benar.

Teori Bruner dalam Suwarsono (2002 : 25) yang berkaitan khusus dengan

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut :

1. Dalil Konstruksi/Penyusunan (Contruction Theorem)

Siswa akan mengikuti proses belajar lebih baik jika para siswa aktif

mengkonstruksi sendiri representasi dari apa yang dipelajari dan belajar

menggunakan objek atau benda nyata. Siswa akan mudah mengkonstruksi

pengetahuannya yang kemudian mudah diingat oleh dirinya sehingga siswa

juga mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

2. Dalil Notasi (Notation Therem)

Teorema Notasi menyatakan bahwa representasi dari suatu materi matematika

akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika digunakan notasi yang sesuai

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa yang diberikan secara bertahap

dan sistematis, dari bentuk sederhana kebentuk yang lebih kompleks.

3. Dalil Kekontrasan dan Variasi (Contrast and Variation Theorem)

Konsep matematika mudah dipahami jika diperbandingkan dengan konsep-

konsep yang lain, untuk menunjukkan secara jelas perbedaan konsep

matematika dengan konsep-konsep yang lain contoh dalam pengenalan

bentuk, maka berikan perbandingan bentuk persegi dengan lingkaran.
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Pemberian aneka contoh akan membantu siswa dalam memahami konsep

matematika.

4. Dalil Konektivitas atau Pengaitan (Connectivity Theorem)

Setiap konsep, setiap prinsip dan setiap keterampilan dalam matematika

berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-

keterampilan yang lain sehingga struktur setiap cabang matematika menjadi

jelas. Hal ini membantu dalam membuat desain pembelajaran atau program

pembelajaran bagi siswa.

Burner sangat menekankan pada terbentuknya pengetahuan oleh siswa, hal

inilah yang sering dikenal pembelajaran discovery. Discovery Leaning

menurut Burner adalah pembelajaran yang didasarkan atas perkembangan

kognitif dan prinsif kontruktivis.

2.5.3 SK dan KD kelas V semester 1 di SD

Pembelajaran matematika di kelas V pada semester1 memiliki empat Standar

Kompetensi (SK) dan empat belas Kompetensi Dasar (KD), yaitu :

Tabel 2.2 SK dan KD Kelas V Semester 1 di SD

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Bilangan
6. Melakukan operasi hitung bilangan

bulat dalam pemecahan masalah

1.1 Melakukan operasi hitung bilangan
bulat termasuk penggunaan sifat-
sifatnya, pembulatan, dan penaksiran

1.2 Menggunakan faktor prima untuk
menentukan KPK dan FPB

1.3 Melakukan operasi hitung campuran
bilangan bulat

1.4 Menghitung perpangkatan dan akar
sederhana

1.5 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi hitung,
KPK dan FPB
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Geometri dan Pengukuran
7. Menggunakan pengukuran waktu,

sudut, jarak, dan kecepatan dalam
pemecahan masalah

2.1 Menuliskan tanda waktu dengan
menggunakan notasi 24 jam

2.2 Melakukan operasi hitung satuan
waktu

2.3 Melakukan pengukuran sudut
2.4 Mengenal satuan jarak dan kecepatan
2.5 Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan waktu, jarak, dan
kecepatan

8. Menghitung luas bangun datar
sederhana dan menggunakannya
dalam pemecahan masalah

2.1 Menghitung luas trapesium dan
layang-layang

2.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan luas bangun datar

3. Menghitung volume kubus dan
balok dan menggunakannya dalam
pemecahan masalah

3.1 Menghitung volume kubus dan balok
3.2 Menyelesaikan masalah yang

berkaitan dengan volume kubus dan
balok

Berdasarkan nilai yang belum tuntas pada semester satu untuk siswa kelas V,

Standar Kompetensi yang akan diteliti yaitu “Menghitung volume kubus dan

balok dan menggunakannya dalam pemecahan masalah” dan kompetensi dasar 1.

Menghitung volume kubus dan balok, 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan volume kubus dan balok.

Dalam proses pembelajaran media yang digunakan oleh guru adalah buku cetak

dari perpustakaan sekolah dan terkadang hanya satu sumber buku pelajaran.

Media yang digunakan guru masih terbatas, guru tidak memanfaatkan media lain

yang berada di laboratorium matematika maupun yang ada dilingkungan sekitar

sekolah. Oleh karena itu, peneliti ingin merubah pembelajaran yang lama dengan

menggunakan pembelajaran berbasis penemuan untuk meningkatkan prestasi

belajar siswa.
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Evaluasi untuk ulangan harian dilakukan setelah menyelesaikan satu Standar

Kompetensi (SK) dan pada pertengahan semester sekolah melakukan MID

Semester serempak untuk mengukur keberhasilan indikator-indikator

pembelajaran yang telah terjadi dari awal hingga tengah semester. Hal tersebut

dilakukan dengan menggunakan soal-soal tes pilihan ganda maupun esai. Hasil

yang didapatkan ada beberapa indikator yang belum tuntas dengan ditandai hasil

ulang semester siswa pada salah satu Kompetensi Dasar (SK) kecil tidak

mencapai kriteria ketuntasan minimum dari sekolah dan siswa diwajibkan untuk

mengulang pembelajaran tersebut di rumah. Sedangkan pada penelitian ini

evaluasi dilakukan setiap proses pembelajaran berakhir. Hal tersebut dilakukan

untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menerima pembelajaran yang baru

saja diberikan oleh guru dengan menggunakan pembelajaran berbasis penemuan

sehingga apabila hasilnya kurang baik maka guru dapat cepat mengambil tindakan

apa yang harus diperbaiki dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan pada

pertemuan berikutnya.

2.6 Aktivitas Belajar

Pada dasarnya belajar memerlukan aktivitas, artinya orang yang belajar harus ikut

serta dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif. Orang yang belajar

itu mempelajari apa saja yang dilakukakn, apa saja yang dirasakan, dan apa saja

yang dipikirkan.

Aktivitas belajar dapat berjalan apabila melibatkan kegiatan fisik dan kegiatan

psikis, yang termasuk kegiatan fisik seperti keterampilan-keterampilan dasar yaitu

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan
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mengkomunikasikan melalui pertanyaan-pertanyaan, memberi saran,

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara dan diskusi, sedangkan yang

termasuk keterampilan psikis berupa keterampilan terintegrasi yang terdiri dari

mengidentifikasi variabel (mengamati film, memperhatikan gambar, mengamati

lingkungan), membuat tabulasi data, menyajikan dalam bentuk grafik,

menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data,

menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara

operasional, merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen.

Ada beberapa jenis aktivitas siswa dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Paul

Diedrich dalam Sardiman (2003:101) membuat suatu daftar yang berisi jenis-jenis

aktivitas siswa yaitu :

(1) Visual Activities, yang termasuk didalamnya membaca,
memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain (2)
Oral Activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi dan
instruksi. (3) Listening Activities, seperti mendengarkan uraian,
percakapan, diskusi musik, pidato. (4) Writing Activities, seperti menulis
cerita, karangan, laporan, angket dan menyalin. (5) Drawing Activities,
seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram. (6) Motor
Activities, yang termasuk didalamnya antara lain : melakukan percobaan,
membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. (7)
Mental Activities, sebagai contoh menanggapi, mengingat, memecahkan
soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan. (8)
Emotional activities, seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira,
bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis aktivitas yang akan diamati dalam penelitian

tindakan adalah listening activities, motor activities dan mental activities

mengingat pelajaran yang diberikan adalah pelajaran teori bukan praktek.

Aktivitas belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kegiatan yang

dilakukan dalam proses interaksi antara siswa dengan (guru, siswa dan sumber
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belajar) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Jenis aktivitas yang akan diamati

adalah interaksi ini dapat berupa siswa memperhatikan guru, mendengarkan apa

yang diajarkan, bertanya kepada guru, menulis, menanggapi pertanyaan yang

diberikan, mengingat apa yang diajarkan dan menaruh minat pada apa yang

diajarkan.

Dalam melaksanakan suatu pembelajaran diperlukan suatu aktivitas dalam arti

orang yang belajar harus ikut terlibat dalam proses pembelajaran yang dilakukan

secara aktif, sadar dan terencana.

2.7 Hasil Belajar

2.7.1 Pengertian Hasil Belajar

Pengertian hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) menunjuk

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang

mengakibatkan  berubahnya  input  secara  fungsional.  Belajar  dilakukan  untuk

mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu. Winkel dalam Purwanto

(2009 : 44-45) mengemukakan hasil belajar adalah perubahan yang

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya.

Menurut Bloom dalam Sudjana (2005 : 23) mengklasifikasi hasil belajar garis

besar menjadi tiga ranah, yaitu :

a)  Ranah kognitif

Yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,

yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan
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evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dank keempat

aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat sedang.

b)  Ranah Afektif

Yaitu   berkenaan   dengan   sikap,   yang   terdiri   dari   lima   aspek,   yakni

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.

c)  Ranah Psikomotoris

Yakni   berkenaan   dengan   hasil   belajar   keterampilan   dan   kemampuan

bertindak. Ada enam aspek dari ranah psikomotoris, yakni: gerakan refleks,

keterampilan gerakan kasar, kemampuan perceptual, keharmonisan atau

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks dan gerakan ekspresif dan

interpretatife.

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian dalam hasil belajar. Diantara ketiga

ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di

sekolah karena ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam

menguasai isi bahan pelajaran yang telah diperolehnya.

Belajar selalu melibatkan tiga hal pokok, yaitu adanya perubahan tingkah laku,

sifat perubahan relatif permanen, dan perubahan tersebut disebabkan oleh

interaksi dengan lingkungan. Uraian diatas dapat dipahami bahwa pengertian dari

hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap

dan tingkah lakunya akibat dari belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa

sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan

guru sebelumnya.
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Menurut Hartiny (2010 : 37) hasil  belajar  adalah  kemampuan  yang  dimiliki

siswa  setelah  mengalami proses pembelajaran dan dapat diukur melalui

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis yang diraih siswa dan

merupakan tingkat penguasaan setelah menerima pengalaman belajar.

2.7.2 Tipe Hasil Belajar sebagai Objek Penilaian

Dari sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler

maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari

Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya dalam tiga ranah yakni

ranah kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotor. Ketiga ranah tersebut menjadi

objek penilaian hasil belajar. Sudjana (2005 : 22) diantara ketiga ranah itu, ranah

kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh guru karena berkaitan dengan

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.

1) Ranah Kognitif

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,

sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.

a)  Tipe Hasil Belajar Pengetahuan

Pengetahuan mencakup berbagai hal, baik khusus maupun umum, hal-hal

yang bersifat aktual, disamping pengetahuan yang mengenai hal-hal yang

perlu diingat kembali seperti metode, proses, struktur, batasan,

peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus dll. Ciri utama taraf ini adalah

ingatan. Untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan dengan baik,
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siswa perlu mengingat dan menghafal. Tipe hasil belajar ini berada pada

taraf yang paling rendah jika dibandigkan dengan tipe hasil belajar

lainnya. Meskipun demikian, tipe hasil belajar ini merupakan prasyarat

untuk menguasai dan mempelajari tipe hasil belajar lain yang lebih tinggi.

b)  Tipe Hasil Belajar Pemahaman

Pemahaman  lebih  tinggi  satu  tingkat  dari  pengetahuan  yang  sekedar

bersifat hafalan. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna

dari suatu konsep, diperlukan adanya hubungan antara konsep dan makna

yang ada di dalamnya. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya

sendiri sesuatu yang dibaca atau didengarnya.

c)  Tipe Hasil Belajar Aplikasi

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan abstraksi dalam situasi konkret

atau situasi khusus. Abstraki dapat berupa ide, teori, prinsip, prosedur,

konsep, rumus dan hukum. Mengulang-ulang menerapkannya pada situasi

lama akan beralih  menjadi  pengetahuan  hafalan  atau  keterampilan.  Jadi

dalam  aplikasi harus  ada  konsep,  teori,  hukum,  rumus,  dan

sebagainya.  Aplikasi  bukan  keterampilan motorik tapi lebih banyak

merupakan keterampilan mental.

d)  Tipe Hasil Belajar Analisis

Analisis  adalah  kesanggupan  mengurai  suatu  integritas  (kesatuan  yang

utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti,

sehingga hirarkinya menjadi jelas. Analisis merupakan tipe hasil belajar

kompleks, yang memanfaatkan  kecakapan dari  ketiga  tipe sebelumnya.

Kemampuan  menalar pada hakikatnya mengandung unsur analisis.
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Dengan memiliki kemampuan analisis, seseorang akan dapat mengkreasi

sesuatu yang baru.

e)  Tipe Hasil Belajar Sintesis

Sintesis merupakan tipe hasil belajar dalam bentuk kegiatan

menghubungkan unsur-unsur serta menyusunnya sehingga terbentuk suatu

pola atau  struktur  yang  sebelumnya  tidak  tampak  dengan  jelas.  Dalam

berpikir sintesis diperlukan kemampuan hafalan, pemahaman, aplikasi dan

analisis. Dengan sintesis dan analisis dapat berpikir untuk menemukan

sesuatu yang inovatif akan lebih mudah dikembangkan.

f)   Tipe Hasil Belajar Evaluasi

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu

berdasarkan criteria yang dipakainya. Tipe hasil belajar ini dikategorikan

paling tinggi dan terkandung semua tipe hasil belajar. Tipe hasil belajar

evaluasi menekankan pertimbangan suatu nilai, mengenai baik buruknya,

benar salahnya, kuat lemahnya, dan sebagainya.

2) Ranah Afektif

Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan

bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, bila sesorang telah

memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Tipe hasil belajar afektif tampak

pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas,

kebiasaan belajar, dan  hubungan  sosial.  Sekalipun  bahan  pelajaran  berisi

ranah  kognitif,  ranah afektif harus menjadi bagian integral dari bahan
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tersebut, dan harus tampak dalam proses belajar dan hasil belajar yang dicapai

oleh siswa.

3) Ranah Psikomotor

Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan

kemampuan bertindak individu. Ada enam tinkatan keterampilan, yaitu:

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar).

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar.

c) Kemampuan  pada  perceptual,  termasuk  didalamnya  membedakan

visual, membedakan auditif, motoris, dll.

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan dan

ketepatan.

e) Gerakan-gerakan  skill,  mulai  dari  keterampilan  sederhana  sampai

pada keterampilan yang kompleks.

f) Kemampuan  yang  berkenaan  dengan  komunikasi  non-decursive  seperti

ekspresif dan interpretatif.

Dari ketiga tipe hasil belajar yang telah dijelaskan diatas dapat diartikan bahwa

penting bagi guru untuk mengetahui ketiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif dan

psikomotor. Karena dengan mengetahui itu guru dapat memperoleh hasil belajar

siswa yang optimal, selain itu guru juga dapat merumuskan tujuan pengajaran dan

menyusun alat-alat penilaian, baik melalui tes maupun bukan tes.
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2.8 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dalam penggunaan pembelajaran berbasis masalah

dan penggunaan pembelajaran inkuiri terbimbing adalah sebagai berikut :

1. Indarti, dkk (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Model

Discovery Learning terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa

Kelas X SMAN 8 Malang” menyimpulkan bahwa hasil uji hipotesis yang

menggunakan uji t dengan Microsoft excel 2010 menunjukkan nilai thitung =

9,0230 > 1,668 (t (66;.05)), maka Ha diterima berarti kemampuan

memecahkan masalah siswa yang menggunakan model pembelajaran

discovery learning lebih baik daripada kemampuan memecahkan siswa yang

menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut juga didukung

dengan nilai rata-rata kemampuan memecahkan masalah fisika siswa kelas

yang menggunakan model discovery adalah 79,82, sedangkan nilai rata-rata

kemampuan memecahkan masalah fisika siswa yang menggunkan model

konvensional adalah 64,09.

2. Widiadnyana, dkk (2014) dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh Model

Discovery Learning terhadap Pemahaman Konsep IPA dan Sikap Ilmiah

Siswa SMP”  menyimpulkan model pembelajaran discovery berpengaruh

terhadap pemahaman konsep IPA dan sikap ilmiah siswa. Secara lebih rinci

dapat diuraikan sebagai berikut: (1) terdapat perbedaan nilai rata-rata

pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa yang signifikan antara kelompok

siswa yang belajar dengan model discovery learning dengan kelompok siswa

yang belajar dengan model pengajaran langsung; (2) terdapat perbedaan nilai

rata-rata pe-mahaman konsep secara signifikan antara kelompok siswa yang
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belajar dengan model discovery learning dengan kelompok siswa yang

belajar dengan model pengajaran langsung; (3) terdapat perbedaan nilai rata-

rata sikap ilmiah secara signifikan antara kelompok siswa yang belajar

dengan discovery learning dengan kelompok siswa yang belajar dengan

model pengajaran langsung.

3. Yoppy Wahyu Purnomo (2011, 37 - 54), dalam penelitian yang berjudul

“keefektifan  model penemuan terbimbing dan cooperative learning pada

pembelajaran matematika” menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini

adalah ( 1 ) untuk mengetahui antara model studi dapat memberikan hasil

terbaik pada pembelajaran matematika, ( 2 ) untuk mengetahui sejauhmana

kreativitas siswa dapat memberikan hasil yang terbaik pada pembelajaran

matematika, ( 3 ) untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan

kreativitas siswa terhadap hasil belajar. Penggunaan model penemuan

terbimbing memberikan hasil belajar yang sama dengan  model cooperative

learning,  tetapi  keduanya  lebih  baik  daripada pembelajaran dengan model

konvensional. Kreativitas  yang  lebih  tinggi  memberikan  hasil  belajar

lebih  baik  daripada kreativitas yang lebih rendah. Pada kategori tinggi,

model  penemuan terbimbing lebih baik hasil  belajarnya daripada

cooperative learning dan cooperative  learning lebih  baik  hasil belajarnya

daripada  model  konvensional.  Pada  kreativitas  sedang  maupun rendah,

penemuan  terbimbing  dan cooperative  learning memberikan  hasil belajar

yang sama, tetapi lebih baik daripada konvensional.  Di sisi lain, pada

pembelajaran  penemuan  terbimbing,  kreativitas  tinggi  lebih  baik  hasil

belajarnya  daripada  kreativitas  sedang dan kreativitas  sedang memiliki
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hasil belajar yang sama dengan kreativitas rendah. Pada model cooperative

learning maupun konvensional, kreativitas tinggi, sedang, maupun rendah

memiliki hasil belajar yang sama.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki kualitas

pembelajaran yang didasarkan atas pertimbangan bahwa analisis masalah dan

tujuan penelitian yang menuntut sejumlah informasi dan tindak lanjut berdasarkan

prinsip daur ulang serta menuntut kajian dan tindakan secara reflektif, kolaboratif

dan partisipatif berdasarkan situasi alamiyah yang terjadi dalam pelaksanaan

pembelajaran.menggunakan penelitian tindakan kelas model Hopkins, karena

model ini mudah dipahami dan sesuai dengan rencana kegiatan penelitian yang

akan dilakukan.

Adapun tahapan penelitian tindakan kelas pada model Hopkins ini meliputi

sebagai berikut : (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3)

observasi dan evaluasi dan (4) analisis dan refleksi.

Penelitian tindakan kelas yang dipilih adalah bentuk penelitian melalui refleksi

diri atau self-reflektive inquiry. Penelitian melalui refleksi dilakukan guru dengan

mengumpulkan data dari proses pembelajaran yang dilakukan, kemudian menilai

sendiri hasil pembelajarannya, guru mencari kelemahan-kelemahan apa yang

terdapat selama proses pembelajaran.
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Rancangan penelitian tertera pada diagram rancangan penelitian berikut ini :

Gambar 3.1 Diagram siklus PTK (Hopkins, 1993:48)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 Segalamider Tanjung Karang Barat Kota

Bandar Lampung kelas V dengan jumlah siswa 34 orang dan dilaksanakan pada

semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

Orientasi teori dan kajian lapangan

Perencanaan Tindakan

Pelaksanaan Tindakan

Siklus
II

Observasi dan Evaluasi

Analisis dan Refleksi

Perencanaan Tindakan

Pelaksanaan Tindakan

Siklus
I

Observasi dan Evaluasi

Analisis dan Refleksi
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3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan

3.3.1 Lama Tindakan

Tindakan dilakukan berdasarkan kegiatan siklus dan banyaknya siklus yang

diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan, batasannya adalah tercapainya target

peningkatan hasil belajar dari pembelajaran sesuai dengan KKM pada pokok

bahasan volume kubus dan balok. Masing-masing siklus terdiri atas dua

pertemuan. Setiap pertemuan memerlukan waktu sebanyak 2 jam pertemuan (2 x

35 menit). Penelitian ini akan berakhir apabila indikator keberhasilan yang telah

ditetapkan tercapai.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah.

1. Melakukan pra-penelitian melalui observasi dan diskusi bersama guru

lainnya.

2. Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian.

3. Menyiapkan silabus pembelajaran sebagai acuan merancang RPP.

4. Merancang RPP.

5. Mempersiapkan lembar tugas siswa.

6. Mempersiapkan lembar penilaian RPP untuk mengukur RPP.

7. Membuat lembar observasi aktivitas dan guru siswa untuk mengukur aktivitas

guru siswa.

8. Membuat instrumen evaluasi pembelajaran untuk mengukur hasil belajar

siswa
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3.3.2 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. RPP dinyatakan berhasil bila nilai lembar penilaian RPP mengalami

peningkatan pada setiap siklusnya dan siklus dihentikan jika nilai penilaian

RPP mencapai ≥4 (kriteria baik).

2. Pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas guru dinyatakan berhasil bila

terjadi peningkatan aktivitas guru pada setiap siklusnya, dan siklus akan

dihentikan jika aktivitas guru mencapai ≥75,00% (kriteria tinggi).

Pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas siswa dinyatakan berhasil bila

terjadi peningkatan jumlah siswa yang aktif pada setiap siklusnya, dan siklus

akan dihentikan jika jumlah siswa yang aktif mencapai ≥70,00% (kriteria

tinggi).

3. Sistem evaluasi pembelajaran dinyatakan berhasil bila terjadi peningkatan

validitas dan reabilitas butir soal pada setiap siklusnya dan siklus akan

dihentikan jika sistem evaluasi memiliki tingkat validitas mencapai ≥0,7

(tinggi), dan tingkat realibilitas mencapai ≥ 0,7.

4. Peningkatan hasil belajar dinyatakan berhasil bila terjadi peningkatan

persentase jumlah siswa yang tuntas belajar pada setiap siklusnya dengan

nilai KKM Matematika ≥ 65% dan siklus akan dihentikan bila persentase

jumlah siswa tuntas belajar yang memenuhi nilai KKM mencapai ≥ 70%.

Selain itu, peningkatan hasil belajar dinyatakan berhasil apabila aktivitas

belajar siswa disetiap siklusnya telah mengalami peningkatan dan siklus akan

dihentikan jika jumlah siswa yang aktif mencapai ≥70,00% (kriteria tinggi).
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3.4 Rancangan Penelitian Tindakan Kelas

Siklus penelitian tindakan menggunakan model Hopkins (1993) yang terdiri dari

beberapa tahap yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3)

observasi dan evaluasi dan (4) analisis dan refleksi. Pelaksanaan penelitian ini

dilakukan secara kolaborator dibantu oleh 1 orang observer (pengamat).

3.4.1 Perencanaan Tindakan

1. Melakukan pra-penelitian melalui observasi dan diskusi bersama guru

lainnya.

2. Mempersiapkan kelas yang akan dijadikan tempat penelitian.

3. Menyiapkan silabus pembelajaran sebagai acuan merancang RPP.

4. Merancang RPP.

5. Mempersiapkan lembar tugas siswa.

6. Mempersiapkan lembar penilaian RPP untuk mengukur RPP.

7. Membuat lembar observasi aktivitas dan guru siswa untuk mengukur aktivitas

guru siswa.

8. Membuat instrumen evaluasi pembelajaran untuk mengukur hasil belajar

siswa

3.4.2 Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan RPP yang menggunakan model

pembelajaran discovery. Pada tahap ini penelitian akan dibantu oleh satu guru

sebagai kolaborator untuk melakukan pengamatan yang berpedoman pada

instrumen observasi yang disusun.
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Proses pembelajaran dilakukan di satu kelas, yaitu kelas V SDN 1 Segalamider

Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan jadwal mata

pelajaran matematika di masing-masing kelas.

3.4.3 Observasi dan Evaluasi

Observasi/pengamatan dilakukan sejak proses pembelajaran mulai berlangsung

dikelas dengan menggunakan lembar observasi aktivitas yang telah dipersiapkan.

Setelah itu melakukan kegiatan evaluasi yang meliputi aspek kognitif dengan

instrumen tes berupa lembar tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10

butir soal, hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa pada

setiap siklus.

3.4.4 Analisis dan Refleksi

Hasil yang didapat pada tahap observasi dikumpulkan dan dievaluasi serta

dianalisis. Hasil analisis data yang dikumpulkan pada tahap ini akan dipergunakan

sebagai acuan merencanakan siklus berikutnya.

3.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.5.1 Perencanaan Pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Perencanaan pembelajaran merupakan program  perencanaan  yang

disusun sebagai  pedoman  pelaksanaan  pembelajaran  untuk  setiap

kegiatan  yang terdiri dari proses penyusunan materi pelajaran,
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penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau

metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan

dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan.

b. Definisi Operasional

Perencanaan pembelajaran merupakan sekenario pembelajaran yang

disusun oleh peneliti sebagai  pedoman  dan  acuan  dalam

pelaksanaan  pembelajaran  yang  dinilai menggunakan  lembar

penilaian  telaan  RPP  yang  dilakukan  oleh  guru  kolaborator

peneliti.

3.5.2 Pelaksanaan Pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Pelaksanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai

edukatif, nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru

dan siswa.

b. Definisi Operasional

Pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan guru dan siswa yang

berlangsung di kelas. Aktivitas belajar siswa terdiri atas (1) Listening

activities berupa mendengarkan uraian/penjelasan dan terlibat aktif

dalam pembelajaran, (2) Motor activities berupa kemampuan dalam

mengidentifikasi masalah, (3) Mental activities meliputi

pengumpulkan data, mengolah data, membuktikan, dan menarik

kesimpulan.
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3.5.3 Evaluasi pembelajaran

a. Definisi Konseptual

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang

sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian,

penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai atau arti) pembelajaran

terhadap berbagai komponen pembelajaran dan kriteria tertentu.

b. Definisi Operasional

Evaluasi pembelajaran adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk

menentukan nilai keberhasilan belajar siswa setelah siswa mengalami

proses belajar selama satu periode tertentu. Evaluasi pembelajaran

bertujuan untuk mengetahui  tercapai tidaknya kompetensi dasar yang

telah ditetapkan. Dengan kompetensi dasar ini dapat diketahui tingkat

penguasaan materi standar oleh siswa, baik yang menyangkut aspek

intelektual, sosial, emosional, spiritual, proses, dan hasil belajar.

3.5.4 Hasil Belajar

a. Definisi Konseptual

Hasil belajar adalah tingkat keberhasilam siswa terhadap semua materi

yang telah dipelajarinya yang ditunjukkan dengan kemampuannya

mengerjakan tes evaluasi pada pembelajaran yang diberikan untuk

mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap berbagai hal yang

pernah diajarkan dan dilatih.
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b. Definisi Operasional

Hasil belajar adalah nilai yang dicapai siswa setelah mengikuti tes

pada setiap akhir siklus kegiatan dan diukur degan tes tertulis bentuk

soal pilihan ganda.

3.6 Kisi-Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

a. Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan pembelajaran

Kisi-kisi instrumen penilaian kemampuan perencanaan pembelajaran meliputi

beberapa aspek dalam lembar penilaian RPP, seperti yang dituliskan dalam

tabel 3.1

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen RPP

No Indikator/Aspek yang dinilai No.
Pernyataan

Skor
Maksimal

1 Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran
(tidak menimbulkan penafsiran ganda dan
mengandung perilaku hasil belajar)

1 5

2 Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan
karakteristik peserta didik)

2 5

3 Pengorganisasian materi ajar (keruntutan,
sistematika materi dan kesesuaian dengan
alokasi waktu)

3 5

4 Pemilihan sumber / media pembelajaran (sesuai
dengan tujuan dan karakteristik peserta didik)

4 5

5 Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-
langkah kegiatan pembelajaran awal, inti dan
penutup)

5 5

6 Kerincian skenario pembelajaran (setiap siklus
tercermin strategi-strategi/metode dan alokasi
waktu pada setiap tahapannya)

6 5

7 Kesesuaian teknis dengan tujuan pembelajaran 7 5
8 Kelengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman

penskoran)
8 5

Total 8 40
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b. Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Guru dalam Pembelajaran

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen aktivitas guru dalam pembelajaran

No.
Aktivitas
yang
diamati

Indikator Aktivitas
No.
Pernyataan

Skor
Maksimal

1. Stimulasi/pe
mberian
rangsangan

1. Guru memaparkan topik
yang akan dikaji, tujuan
belajar, motivasi dan
memberikan penjelasan
ringkas.

2. Guru menjelaskan model
pembelajaran discovery
yang akan dilaksanakan di
dalam proses
pembelajaran

1

2

3

3

2. Pertanyaan /
Identifikasi
masalah

3. Guru mengajukan
permasalahan atau
pertanyaan yang terkait
dengan topik yang dikaji.

4. Guru membimbing dalam
perumusan hipotesis dan
merencanakan percobaan.

3

4

3

3

3. Pengumpulan
data

5. Guru memfasilitasi
kelompok dalam
melaksanakan
percobaan/investigasi.

5 3

4. Pengolahan
data

6. Guru membimbing siswa
dalam mengorganisasikan
dan menganalisis data
serta membuat laporan
hasil percobaan atau
pengamatan.

6 3

5. Pembuktian 7. Guru memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk menemukan suatu
konsep, teori, aturan, atau
pemahaman melalui
contoh-contoh yang
dijumpai siswa dalam
kehidupannya.

8. Guru memfasilitasi siswa
melakukan percobaan atau
pengamatan untuk

7

8

3

3
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No.
Aktivitas
yang
diamati

Indikator Aktivitas
No.
Pernyataan

Skor
Maksimal

mengumpulkan data yang
dibutuhkan untuk menguji
hipotesis.

6. Penarikan
kesimpulan
atau
penemuan

9. Guru membimbing siswa
mengambil kesimpulan
berdasarkan data dan
menemukan sendiri
konsep yang ingin
ditanamkan.

9 3

Jumlah 9 27

c. Kisi-Kisi Instrumen Aktivitas Belajar Siswa dalam pembelajaran

Berdasarkan penggolongan aktivitas, penelitian ini mengambil tiga golongan

aktivitas yang terdiri dari (1) Listening activities berupa menggambar, (2) Motor

aktivitas berupa melakukan percobaan (3) Mental activities meliputi

mengidentifikasi masalah, pengumpulkan data, mengolah data, membuktikan,

kesimpulan. Aktivitas-aktivitas tersebut dijadikan sebagai indikator pada

penelitian ini, dengan kisi-kisi sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kisi-kisi Aktivitas Siswa

Jenis Aktivitas Aspek yang diamati No
Pernyataan

Skor
Maksimal

Listening
Activities

Mendengarkan
uraian/penjelasan dan
terlibat aktif dalam
pembelajaran

1 3

Motor Activities Kemampuan dalam
mengidentifikasi masalah

2 3

Mental Activities Kemampuan dalam
mengumpulkan data

3 3

Kemampuan mengolah data 4 3
Kemampuan membuktikan 5 3
Kemampuan menyimpulkan 6 3

Total 6 18
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d. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar

Tabel 3.4 Kisi-kisi Tes Hasil Belajar

Siklus Kompetensi
Dasar

Materi Indikator

I Menghitung
volume kubus
dan balok

1. Volume
kubus

2. Volume balok

1. Memahami sifat-sifat
kubus dan balok

2. Membuktikan rumus
volume kubus

3. Membuktikan rumus
volume balok

II Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan volume
kubus dan
balok

1. Volume
kubus

2. Volume
balok

1. Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
volume kubus

2. Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
volume balok

III Menghitung
dan
menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan volume
kubus dan
balok

1. Volume
kubus

2. Volume
balok

1. Memahami sifat-sifat
kubus dan balok

2. Membuktikan rumus
volume kubus

3. Membuktikan rumus
volume balok

4. Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
volume kubus

5. Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan dengan
volume balok

3.7 Kalibrasi Instrumen Tes

Tes digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa. Penyusunan

instrumen dibuat sesuai indikator yang ada pada kisi-kisi dan sesuai dengan pokok

bahasan yang menjadi materi perlakuan. Intrumen kemudian diuji validitas isinya

untuk mengetahui apakah butir-butir tersebut sesuai dengan indikator dari variabel

hasil belajar. Selanjutnya melakukan validitas butir, yaitu melakukan uji coba
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instrument. Kalibrasi instrumen dilakukan untuk menjamin validitas dan

reabilitas. Ujicoba instrumen dilakukan sebelum penelitian dilakukan.

3.7.1  Validitas Instrumen

Validitas isi dari soal tes sebaiknya memperhatikan materi dan tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan untuk menilai validitas butir soal

(empiris) dilakukan melalui ujicoba. Tes tersebut dikatakan valid jika tes tersebut

tepat mengukur apa yang hendak diukur. Untuk mengetahui validitas butir soal

(empiris), dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir soal tersebut dengan skor

total yang diperoleh. Untuk menguji validitas soal (Vi) digunakan rumus korelasi

Product Moment Pearson dengan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y

n  = jumlah sampel

x  = jumlah skor item

y  = jumlah skor total (Sugiyono, 2008: 255)

Dengan kriteria validitas sebagai berikut :

0,00 ≤ rxy ≤ 1,20 : Soal memiliki validitas sangat rendah

0,20 < rxy ≤ 0,40 : Soal memiliki validitas rendah

0,40 < rxy ≤ 0,60 : Soal memiliki validitas cukup

0,60 < rxy ≤ 0,80 : soal memiliki validitas tinggi

0,80 < rxy ≤ 1,00 : Soal memiliki validitas sangat tinggi

(Arikunto, 2003: 75)
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3.7.2 Reliabilitas Instrumen

Sebuah alat tes dikatakan reliabel jika hasil-hasil tes tersebut menunjukan

ketetapan apabila diteskan berkali-kali dan relatif tidak berubah walupun diteskan

pada situasi yang berbeda-beda. Tes dapat dikatakan mempunyai taraf

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberi hasil yang tetap. Maka

reabilitas berhubungan dengan ketetapan atau keajekan hasil tes.

Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus alpha, seperti yang

dikemukaan Arikunto, (2003: 103) menyatakan bahwa untuk menguji reliabilitas

soal dapat digunakan rumus KR-21, sebagai berikut :
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Keterangan :

r11       = Reliabilitas instrumen

k          = Banyaknya butir pertanyaan

ΣSt2 = Jumlah varian butir

2
tS = Varian total

Kriteria reliabilitas soal sebagai berikut :

rn = 0,800 – 1,00 : Realibilitas soal sangat tinggi

rn = 0,600 – 0,799 : Reliabilitas soal tinggi

rn = 0,400 – 0,599 : Reliabilitas soal sangat cukup

rn = 0,200 – 0,399 : Reliabilitas soal rendah

rn < 0,200 : Reliabilitas soal sangat rendah
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Untuk melihat signifikansi perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen,

digunakan uji t.

ℎ = ( 1 − 2)11 + 12
= ( 1 − 1) 12 + ( 2 − 1) 221 + 2 − 2

Tolak H, jika t hitung > T tabel (Sugiyono, 2008 : 273)

3.7.3  Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang

(berkemampuan rendah). Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda

antara 0,00 sampai dengan 1,00.

Ada tiga titik pada daya pembeda yaitu :

-1,00 0,00 1,00

Daya pembeda negatif Daya pembeda rendah Daya pembeda tinggi

Menurut ketentuan yang sering dipakai, daya pembeda dapat diklasifikasikan

sebagai berikut :

D : 0,00 – 0,20 = jelek

D : 0,21 – 0,40 = cukup

D : 0,41 – 0,70 = baik

D : 0,71 – 1,00 = baik sekali

(Arikunto, 2003: 223)
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Rumus untuk menentukan indeks deskriminasi (daya pembeda) adalah :

= − _ = −
(Arikunto, 2003: 218)

Keterangan :

D = Daya pembeda

JA = Jumlah peserta kelompok atas

JB = Jumlah peserta kelompok bawah

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar

BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar

3.7.4   Indeks Kesukaran

Kriteria butir soal yang baik adalah tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar.

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi

menyelesaikannya. Tingkat atau taraf kesukaran suatu butir soal menunjukkan

apakah butir soal tersebut tergolong butir soal yang sukar, sedang atau mudah.

Rumus untuk menentukan indeks kesukaran adalah.

=
(Arikunto, 2003: 212)
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Keterangan :

P = Indeks Kesukaran

B = Banyak siswa yang menjawab soal dengan benar

Js = Jumlah seluruh siswa yang menjadi peserta tes

Menurut ketentuan yang sering digunakan, indeks kesukaran dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

 Soal dengan P 0,00 – 0,30 adalah soal sukar

 Soal dengan P 0,31 – 0,70 adalah soal sedang

 Soal dengan P 0,71 – 1,00 adalah soal mudah

3.8 Intrumen Penelitian

Intrumen Penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Penilaian RPP menggunakan format lembar penilaian yang diadopsi dari

Dirjen Dikti sertifikasi dalam jabatan, suplemen buku 3.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dikelas dapat diamati dengan lembar observasi

pengamatan aktivitas guru dan siswa.

3. Sistem penilaian Evaluasi

Pengukuran sistem penilaian evaluasi dilakukan dengan mencari nilai

validitas, reabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran butir soal dengan

software anatest.

4. Hasil Belajar
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Pengukuran hasil belajar siswa dengan tes tertulis dengan memperhatikan

tujuan pembelajaran dan indikator pada masing-masing standar kompetensi.

3.9 Teknik Analisis Data

a. Analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksana Pembelajaran diukur dengan Lembar Penilaian RPP

berdasarkan rubrik penilaian. Setiap komponen dinilai dengan skala 1-5.

Rumus menentukan nilai akhir ad lah sebagai berikut :

= + + + + + + +8
Keterangan

R = Nilai akhir

Interpretasi kualitas RPP sebagai berikut :

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Penilaian RPP

Nilai Kriteria
4,1 – 5 Sangat baik
3,1 – 4 Baik
2,1 – 3 Sedang
1,1 – 2 Kurang
0 – 1 Sangat kurang

b. Analisis Aktivitas Guru dan Siswa

Data aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung

merupakan data yng diambil melalui observasi. Data tersebut dianalisis

dengan menggunakan indeks aktivitas guru dan siswa dengan menghitung

rata-rata skor aktivitas guru dan siswa menggunakan rumus sebagai berikut :

= ∑ × 100
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Keterangan : = Rata-Rata skor aktivitas guru dan siswa∑ = Jumlah skor yang diperoleh

= Jumlah skor maksimal

Dimodifikasi dari Hake (dalam Widiyaningrum, 2010 : 46)

Menafsirkan atau menentukan kategori indeks aktivitas guru dan siswa sesuai

klarifikasi pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Klarifikasi Indeks Aktivitas Guru dan Siswa

Interval (%) Kategori
0,00 – 29,99 Sangat rendah
30,00 – 54,99 Rendah
55,00 – 74,99 Sedang
75,00 – 89,99 Tinggi
90,00 – 100,00 Sangat Tinggi

Dimodifikasi dari Hake (dalam Widiyaningrum, 2010 : 46)

c. Analisis Sistem Evaluasi Pembelajaran

Sistem Evaluasi pembelajaran dihitung dengan program software anatest

untuk menghitung tingkat validitas, reabilitas, daya beda dan tngkat

kesukaran butir soal.

d. Analisis Hasil Belajar Siswa

Analisis hasil belajar siswa dapat dihitung dengan rumus :

% = ∑∑ × 100 %
Keterangan :% = Persentase Siswayang mendapat nilai ≥ 65∑ = Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 65∑ = Jumlah seluruh siswa tiap kelas
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Desain pembelajaran menggunakan desain ASSURE dengan model

pembelajaran discovery pada mata pelajaran matematika di kelas VA SDN 1

Segalamider Tanjung Karang Barat Bandar Lampung mempunyai langkah-

langkah sebagai berikut : (1) Analyze learner (menganalisis peserta belajar);

(2) State standard and objectives (merumuskan tujuan pembelajaran atau

kompetensi); (3) Select strategies, technologi, methods, media, and materials

(memilih strategi, teknologi, metode, media dan bahan ajar); (4) Utilize

technologi, media and materials (menggunakan teknologi, media dan bahan

ajar); (5) Require learner participation (mengembangkan peran serta peserta

belajar); dan (6) Evaluate and Revise (menilai dan memperbaiki). Desain

model pembelajaran discovery terdiri dari (1) Stimulasi/pemberian

rangsangan, (2) Pernyataan/ identifikasi masalah, (3) Pengumpulan data, (4)

Pengolahan data, (5) Pembuktian dan (6) Menarik kesimpulan/generalisasi.

2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan  model pembelajaran discovery pada

mata pelajaran matematika di kelas VA SDN 1 Segalamider Tanjung Karang
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Barat Bandar Lampung dapat meningkatkan aktivitas guru dan aktivitas

belajar siswa. Hal ini terlihat dari hasil peningkatan pelaksanaan

pembelajaran pada siklus I, siklus II dan siklus III dapat dilihat dari skor rata-

rata pada siklus I yaitu 69,12% dengan kriteria sedang. Siklus II memperoleh

persentase 80,51% dengan kriteria tinggi dan pada siklus III memperoleh skor

91,18% dengan kriteria tinggi. Sesuai dengan indikator keberhasilan yang

telah dibuat oleh peneliti bahwa pelaksanaan pembelajaran berupa aktivitas

siswa dinyatakan berhasil apabila terjadi peningkatan aktivitas siswa pada

setiap siklusnya dan siklus akan dihentikan jika nilai mencapai ≥ 75% dengan

kriteria tinggi. Sedangkan pada hasil disetiap siklus terlihat pada siklus II dan

siklus III nilai aktivitas siswa telah mencapai ≥ 75% dan memperoleh kriteria

tinggi.

3. Sistem Evaluasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery

pada mata pelajaran matematika di kelas VA SDN 1 Segalamider Tanjung

Karang Barat Bandar Lampung menggunakan 10 soal 10 pilihan ganda

validitas dan reliabilitas. Validitas siklus I mencapai 0,73; siklus II mencapai

0,74; siklus III mencapai 0,80 dan tingkat realibilitas siklus I mencapai 0,88;

siklus II mencapai 0,85; siklus III mencapai 0,89. Sistem evaluasi

pembelajaran dinyatakan telah berhasil dan terjadi peningkatan validitas dan

reabilitas butir soal pada setiap siklusnya dan siklus akan dihentikan jika

sistem evaluasi memiliki tingkat validitas mencapai ≥0,7 (tinggi), dan tingkat

realibilitas mencapai ≥ 0,7.

4. Hasil belajar siswa model pembelajaran discovery pada mata pelajaran

matematika di kelas VA SDN 1 Segalamider Tanjung Karang Barat Bandar
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Lampung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian pada

siklus III lebih baik dari hasil belajar pada siklus I (67,65%) dan siklus II

(79,41%). Di mana diketahui nilai rata-rata kelas pada siklus III adalah 82,4

dengan ketuntasan belajar 85,29%. Pada presentase ketuntasan belajar dapat

diketahui bahwa pada siklus III siswa kelas VA telah memenuhi kriteria.

Karena rata-rata ketuntasan minimum yang telah ditentukan telah mencapai

≥70% dari jumlah seluruh siswa.

5.2 Saran

Dalam rangka kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikkan, maka dari pengalaman selama

melakukan penelitian di kelas V SDN 1 Segalaminder Tanjung Karang, peneliti

dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi siswa

Diharapkan agar dalam belajar selalu aktif dalam proses pembelajaran dan

sering melakukan diskusi atau berkelompok dengan temannya dalam

menyelesaikan setiap permasalahan. Dalam proses pembelajaran siswa juga

diharapkan tidak menggantungkan segala sesuatunya pada siswa lain,

sehingga hasil belajarnya terus meningkat dan mendapatkan nilai yang

memuaskan demi menyongsong masa depan yang gemilang.
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2. Saran bagi guru

Diharapkan dapat mempelajari dan memahami agar mampu menerapkan

penerapan metode pembelajaran discovery dalam proses pembelajaran, juga

diharapkan selalu mencoba atau meneliti setiap strategi pembelajaran,

sehingga strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik siswa

serta sesuai dengan materi yang diajarkan.



173

DAFTAR PUSTAKA

Arends, R. 1997. Classroom Management. New York : The McGraw-Hill
Company-Hill Company.

Arends, R. 2008. Learning to Teach. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Arifin. 2011. Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung : PT
Remaja Rosdakarya.

Arikunto, Suharsimi. 2003. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi
Aksara

Amri, Sofan dan Ahmadi Khoirul. 2010. Konstruksi Pengembangan
Pembelajaran. Surabaya : Prestasi Pustaka

Anderson, Lorin W. dkk. 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching and
Assessing, A Revison of Bloom’s Taxonomy of Education Objectives.: New
York : Addison Wesley Logman. Inc.

Arsyad, Azhar. 2010. Media Pembelajaran. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Badar, Trianto Ibnu. 2014. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif,
dan Kontekstual. Jakarta : Kencana.

Bloom, Benjamin S., etc. 1956. Taxonomy of Educational Objectives : The
Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain. New
York : Longmans, Green and Co.

Budiningsih, Asri. 2005. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta.

Cahyo. 2013. Panduan   Aplikasi   Teori-Teori   Belajar   Mengajar. Jogjakarta :
DIVA Press.

Dalyono, M. 2000. Psikologi Pendidikan. Semarang : Rineka Cipta.

Daryanto. 2009. Cara Belajar yang Efisien. Jakarta : Rineka Cipta.



174

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran cetakan ke-3. Jakarta :
Rineka Cipta

Dwi Endah Yuniyanti, Widha Sunarno dan Haryono. 2012. Pembelajaran Kimia
Menggunakan Inkuiri Terbimbing dengan Media Modul dan E – Learning
Ditinjau dari Kemampuan Pemahaman Membaca dan Kemampuan
Berpikir Abstrak. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 4, 1 - 16.

Hartiny Sam’s. 2010. Model Penelitian Tindakan Kelas: Teknik Bermain
Konstruktif untuk Peningkatan Hasil Belajar Matematika. Yogyakarta :
Teras.

Hernawan, H A dkk. 2007. Belajar dan Pembelajaran. Bandung : Upi Press.

Hopkins, D.1993. Teacher’s Guide to Classroom Research. Bristol : Open
University Press.

Joyce, Bruce & Marsha Weil. 2011. Models of Teaching. Amerika : A. Pearson
Education Copmpany

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2014 tentang
Kurikulum 2013.

Majid, Abdul. 2006. Perencanaan Pembelajaran. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya.

Maksum. 2000. Belajar  dan Pembelajaran Praktis. Jakarta : Rajawali.

Miarso,Yusufhadi. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

Miarso, Yusufhadi  dan Suyanto. 2011. Kumpulan Materi Kuliah Mozaik
Teknologi Pendidikan. Lampung : PPSJ Teknologi Pendidikan Unila.

Popham. 2001. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung :  Alfabet.

Prawiradilaga. 2007. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia.

Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rusmiyati. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta : UNY Press.

Sadiman, A.S, dkk. 2003. Media Pendidikan (Pengertian, Pengembangan dan
Pemanfaatannya). Jakarta : Pustekom Dikbud dan PT Raja Grafindo
Persada.



175

Sagala, Syaiful. 2012. Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung : Alfabeta

Sani, Ridwan Abdullah. 2014. Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi
Kurikulum 2013. Jakarta : Bumi Aksara.

Sanjaya, Wina. 2008. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta :
Kencana Prenada Media Grup.

Slameto.  2003. Belajar  dan  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhinya.  Jakarta :
Rineka Cipta.

Smaldino Sharon, Deborah dan James. 2011. Instructional Technology and Media
For Laerning. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Suci, Ni Made. 2008. Penerapan Model Problem Based Learning untuk
Meningkatkan Partisipasi Belajar dan Hasil Belajar Teori Akuntansi
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Undiksha. http://freewebs.com/santyasa
Diakses tanggal 29 September 2013.

Sudjana. 2005. Penelitian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar.  Bandung :  PT.
Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta : Bumi Aksara.

Suparno. 2001. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta :
Rineka Cipta.

Suwarsono, 2002. Teori-teori Perkembangan Kognitif dan Proses Pembelajaran
yang Relevan Untuk Pembelajaran Matematika. Jakarta : Departemen
Pendidikan Nasional (DEPDIKNAS).

Syah,  Muhibbin. 2004. Psikologi  Pendidikan  Dengan  Pendekatan  Baru.
Bandung :  Remaja Rosda Karya.

Syarif , Izuddin. 2012. Pengaruh Model Blended Learning Terhadap Motivasi
dan Prestasi Belajar Siswa SMK. Journal UNY. Vol. 28 No. 1, 115-130.

Tan, Oon Seng. 2004. Echancing Thinking through Problem-based Learning
Approaches. Singapura : Thomson Learning Devision.

Taohir. 2005. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta : PT
Raja Grafindo.

Trianto. 2007. Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisk:
Konsep Landasan Teoritis-praktis dan Implementasinya. Jakarta : Prestasi
Pustaka.



176

Trianto. 2011. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta :
Kencana Prenada Media Group.

Wahyu Purnomo, Yoppy. 2011. Keefektifan  Model Penemuan Terbimbing dan
Cooperative Learning Pada Pembelajaran Matematika. Jurnal
Kependidikan. Vol. 41 No. 1, 37 – 54.

Woolfolk, Anita. 2003. Educational Psycholoy. New York : Ninth Edition.


	0cover & lembar persetujuan.pdf
	1Doc1.pdf
	2ABSTRAK.pdf
	3Doc1.pdf
	4RIWAYAT HIDUP.pdf
	5SANWACANA.pdf
	6MOTTO.pdf
	7PERSEMBAHAN.pdf
	8DAFTAR ISI.pdf
	9DAFTAR GAMBAR.pdf
	10DAFTAR TABEL.pdf
	11DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

