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ABSTRAK

Oleh

Azizah Arum Puspaningtias

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model

discovery learning ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Punggur tahun

pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam sembilan kelas. Sampel dalam

penelitian ini adalah siswa kelas VIII A dan VIII B yang diambil dengan teknik

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pretest-posttest control group

design. Instrumen penelitian ini adalah instrumen tes pemahaman konsep

matematis. Analisis data penelitian ini menggunakan uji kesamaan dua rata-rata

yaitu uji t’ dan uji proporsi satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, model

discovery learning tidak efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

Kata kunci: model discovery learning, efektivitas, pemahaman konsep matematis
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh

setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan

tantangan dan kompetisi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang

menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai

kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai pendidikan yang dapat membentuk manusia yang memiliki

pengetahuan dan ketrampilan maka dibutuhkan suatu proses pembelajaran,

diantaranya adalah pembelajaran dalam bidang matematika.

Matematika merupakan salah satu pembelajaran yang mempunyai peranan

penting dalam kehidupan sehari-hari. Survei lapangan menunjukkan

kecenderungan pentingnya kemampuan dasar matematika dalam dunia kerja.
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Menurut Riley (Juwita, 2015: 2), pekerja tamatan sekolah menengah dengan

kemampuan matematika tinggi mempunyai karir yang lebih baik dan tingkat

penganggurannya lebih rendah dibanding dengan yang kemampuan

matematikanya rendah. Selain itu, Sudrajat (Juwita, 2015: 2) berpendapat bahwa

perkembangan IPTEK yang pesat adalah berkat dukungan matematika. Landasan

dukungan disebabkan kekuatan matematika pada struktur dan penalarannya.

Permendiknas No.22 Tahun 2006 menyatakan bahwa pelajaran matematika perlu

diberikan kepada semua peserta didik dimulai dari sekolah dasar, dengan tujuan

siswa dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif

dan kemampuan bekerja sama. Guru hendaknya memilih dan menggunakan

strategi yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental,

fisik, maupun sosial. Siswa dibawa ke arah mengamati, menebak, berbuat,

mencoba, mampu menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau mungkin mendebat.

Kesempatan untuk menemukan konsep dan mengonstruksi ide-ide matematika

harus biasa diberikan kepada siswa, sehingga diharapkan tumbuhnya kemampuan

siswa dalam memahami konsep.

Kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika sering dikenal dengan

kemampuan pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep matematis

merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dapat tercapai dalam belajar matematika, kemahiran matematika tersebut

terindikasi dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajari

siswa, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.
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Derajat pemahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu gagasan, prosedur

atau fakta matematika yang dipahami secara menyeluruh jika hal-hal tersebut

membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi, dan konsep diartikan sebagai

ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan sekumpulan objek

(Depdiknas, 2003).

Kemampuan pemahaman konsep matematis pelajar Indonesia dapat digolongkan

rendah. Hal ini terlihat dari hasil survei internasional The Trend International

Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International

Student Assesment (PISA). Pada PISA tahun 2012, Indonesia hanya menduduki

rangking 64 dari 65 peserta (OECD: 2013). Prestasi pada TIMSS 2011 lebih

memprihatinkan lagi, Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42

negara. Skor ini turun 11 poin dari penilaian tahun 2007. Acuan penilaian TIMSS

pada aspek pengetahuan mencakup fakta-fakta, konsep dan prosedur yang harus

diketahui siswa. Acuan penilaian tersebut erat kaitannya dengan pemahaman

konsep matematis siswa. Dengan demikian, hasil tersebut menunjukkan bahwa

pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih harus mendapatkan

banyak perhatian.

Rendahnya pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia dijumpai pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Punggur. Menurut wawancara yang dilakukan

dengan guru matematika, diketahui bahwa mayoritas siswa akan merasa kesulitan

dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan matematika yang baru mereka

jumpai. Hal ini disebabkan siswa yang selama belajar matematika hanya

memahami soal dan penyelesaiannya yang rutin diberikan oleh guru. Siswa tidak
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dituntun untuk mengeksplorasi jawabannya sendiri, sehingga mereka cenderung

menggunakan metode penyelesaian yang seragam.

Pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMPN 1 Punggur yang masih

rendah terlihat dari hasil survey melalui pemberian tes diagnostik. Berikut adalah

soal yang diberikan kepada siswa sebagai tes diagnostik. Soal berikut diberikan

dengan tujuan mengetahui tingkat pemahaman konsep matematis siswa.

 Hitunglah luas segitiga siku-siku berikut !

A

12 cm

B C
20 cm

Analisa jawaban menunjukkan bahwa 80% dari jumlah siswa yang diberikan tes

diagnostik menuliskan luas segitiga tersebut adalah 120 cm2. Artinya, siswa salah

mengartikan unsur tinggi pada segitiga. Siswa mengetahui dengan pasti bahwa

rumus mencari luas segitiga adalah ½ x panjang alas x tinggi, namun siswa

menuliskan tinggi segitiga tersebut adalah 20 cm yang merupakan sisi miring

segitiga. Pemahaman konsep matematis siswa tentang segitiga hanya sampai pada

definisi atau rumus bakunya saja, dan belum memahami unsur-unsur yang

dimiliki pada segitiga. Akibatnya, siswa melakukan kesalahan dalam penentuan

unsur dalam segitiga tersebut.

Beberapa hal yang diduga sebagai penyebab kurangnya pemahaman konsep

matematis siswa, yaitu (1) siswa sering belajar dengan cara menghafal tanpa

membentuk pengertian terhadap materi yang dipelajari. Hal ini akan
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menyebabkan rendahnya aktivitas siswa dalam belajar untuk menemukan sendiri

konsep materi sehingga akan lebih cepat lupa, (2) materi pelajaran yang diajarkan

memiliki konsep mengambang (sukar dimengerti), sehingga siswa tidak dapat

menemukan kunci (solusi) untuk mengerti materi yang dipelajari dan, (3) tenaga

pengajar (guru) mungkin kurang berhasil dalam menyampaikan kunci (solusi)

terhadap penguasaan konsep materi pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga

siswa tidak tertarik dalam belajar dan akan menimbulkan rendahnya penguasana

konsep materi (Nakhleh, 1992: 191).

Dalam proses pembelajaran di sekolah diperlukan model pembelajaran yang dapat

membantu menciptakan, mengembangkan, bahkan meningkatkan kemampuan-

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Model yang dipilih tentunya harus

tepat dengan melibatkan siswa secara aktif. Oleh karena itu, pembelajaran yang

dilakukan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memunculkan keaktifan

siswa dalam memahami konsep. Salah satu model pembelajaran yang dinilai tepat

dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa adalah model discovery

learning.

Hasil pengamatan pada proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Punggur, siswa

menunjukkan sikap aktif dalam belajar dan memiliki rasa ingin tahu pada sesuatu

yang baru. Kemampuan yang terlihat dalam proses pembelajaran adalah siswa

menyampaikan berbagai macam ide dari suatu masalah tanpa rasa takut salah

dengan mempertimbangkan kebenaran dari ide tersebut. Selain itu, mereka juga

antusias dengan melibatkan diri pada masalah yang rumit. Sikap-sikap tersebut

menunjukkan bahwa siswa memiliki sikap aktif, spontan dan terbuka.
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Karakteristik siswa yang terlihat diharapkan dapat membantu diterapkannya

model discovery learning.

Model discovery learning adalah cara yang digunakan guru dalam proses belajar

mengajar dengan melibatkan pengalaman siswa untuk menemukan sendiri atas

jawaban dari masalah yang ada dan guru hanya sebagai fasilitator, Atmawati

(Okpiyanto, 2015). Discovery learning memiliki berbagai tujuan, yaitu (1) untuk

mengembangkan kreatifitas, (2) untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam

belajar, (3) untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis, (4)

untuk meningkatkan keaktifan anak didik dalam proses pembelajaran, (5) untuk

belajar memecahkan masalah, dan (6) untuk mendapatkan inovasi dalam proses

pembelajaran (Ilahi, 2012: 43). Dengan demikian, model discovery learning

memungkinkan guru untuk membuat siswa berpikir sesuai persoalan yang

dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa.

Model discovery learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk

mengembangkan pemahaman konsep matematis siswa. Pembelajaran dengan

model discovery learning diawali dengan memberikan stimulus dan kemudian

memberikan arahan konsep yang harus diketahui siswa. Kemudian siswa

berdiskusi untuk mendapatkan informasi dari konsep yang dibutuhkan. Selama

diskusi berlangsung, siswa menganalisis konsep dengan informasi yang telah

dimiliki. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menanamkan suatu konsep dalam

pemikiran siswa. Konsep tersebut disajikan dalam bentuk representasi

matematika. Kegiatan selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi ke depan

kelas dan kelompok yang lain bertugas menanggapi. Dengan demikian diharapkan
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penerapan model discovery learning dapat meningkatkan pemahaman konsep

matematis siswa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu diadakannya penelitian untuk mengetahui

efektivitas model discovery learning ditinjau dari pemahaman konsep matematis

siswa kelas VIII semester genap SMPN 1 Punggur tahun ajaran 2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan

dalam penelitian ini adalah “Apakah model discovery learning efektif untuk

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII di SMP Negeri 1

Punggur tahun pelajaran 2016/2017 ?”.

Dari rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan pertanyaan penelitian secara rinci

sebagai berikut:

1. Apakah peningkatan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang

menggunakan model discovery learning lebih tinggi daripada siswa pada kelas

yang menggunakan pembelajaran konvensional ?

2. Apakah persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis baik

(skor > 13 skala 20) pada kelas yang menggunakan model discovery learning

lebih dari 60%?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan pemahaman konsep
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matematis siswa yang menggunakan model discovery learning lebih tinggi

daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

tentang pembelajaran matematika dengan menggunakan model discovery

learning serta hubungannya dengan kemampuan pemahaman konsep

matematis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru, pembelajaran dengan model discovery learning dapat dijadikan

alternatif strategi dalam usaha meningkatkan kemampuan pemahaman

konsep matematis siswa

b. Bagi sekolah yang bersangkutan, untuk menambah sumbangan pemikiran

bagi sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas siswanya.

c. Bagi peneliti, melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan

masukan dan bahan kajian bagi peneliti di masa yang akan datang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Model discovery learning merupakan model pembelajaran yang bersifat

student oriented yang memusat pada peluang belajar aktif langsung untuk

siswa. Dalam pelaksanaannya, guru bertindak sebagai fasilitator yang

mendorong siswa aktif untuk berfikir sendiri, menganalisis sendiri

sehingga dapat menemukan sendiri prinsip umum berdasarkan data yang
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telah disediakan oleh guru, serta memungkinkan guru melakukan

bimbingan dan penunjuk jalan dalam membantu siswa untuk

mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan yang mereka miliki untuk

menemukan pengetahuan yang baru

2. Pemahaman konsep matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam

memahami isi materi pelajaran matematika berupa ide abstrak yang dapat

dilihat melalui hasil tes. Pemahaman konsep yang dimaksud adalah

kemampuan siswa dalam (a) menyatakan ulang suatu konsep, (b)

menggolongkan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, (c) memberi

contoh dan non-contoh dari konsep, (d) menyajikan konsep dalam

berbagai bentuk representatif matematika, (e) menggunakan,

memanfaatkan, dan memiih prosedur atau operasi tertentu, dan (f)

mengaplikasikan konsep.

3. Efektivitas pembelajaran merupakan ketepatan dalam melaksanakan

kegiatan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa, sehingga tercapai hasil

belajar yang diharapkan. Dalam penelitian ini, model discovery learning

efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

apabila (1) peningkatan pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti discovery learning lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional, (2) persentase siswa yang memiliki

pemahaman konsep matematis baik (skor > 13 skala 20) pada kelas yang

menggunakan model discovery learning lebih dari 60%
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Konsep Matematis

Dalam pembelajaran matematika untuk dapat mengembangkan pola pikir

matematis siswa perlu adanya suatu bentuk latihan-latihan matematis yang

mendasar bagi siswa. Bentuk latihan-latihan matematis tersebut dapat

memberikan pengalaman-pengalaman bagi siswa dalam hal matematis sehingga

dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh dan memahami suatu informasi

terkait hal konsep matematika tersebut. Pemberian pengalaman-pengalaman

tersebut dalam hal matematis dapat diperoleh melalui latihan-latihan penyelesaian

soal matematika yang mengarah pada pemahaman konsep matematis siswa.

Pemahaman konsep pada dasarnya terdiri atas dua kata yaitu pemahaman dan

konsep. Staton dalam Sardiman (2008: 42) mengemukakan bahwa pemahaman

atau comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, belajar

harus mengerti secara mental makna dan filosofinya, maksud dan implikasi serta

aplikasi-aplikasinya, sehingga menyebabkan siswa memahami suatu situasi.

Pemahaman tidak sebatas sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek

belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Pemahaman
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bersifat dinamis sehingga pemahaman diharapkan akan bersifat kreatif. Apabila

siswa benar-benar memahami sesuatu, maka akan siap memberikan jawaban yang

pasti atas pertanyaan-pertanyaan atau berbagai masalah dalam belajar.

Sementara definisi dari konsep yang dikemukakan oleh Soedjadi (2000: 14),

adalah ide abstrak yang dapat dipergunakan untuk menggolongkan atau

mengklasifikasikan sekumpulan objek. Konsep berhubungan erat dengan definisi.

Dengan adanya definisi orang dapat membuat ilustrasi atau gambar atau lambang

dari konsep yang didefinisikan, sehingga semakin jelas apa yang dimaksud

dengan konsep tertentu.

Konsep merupakan hal yang penting bagi siswa, seperti yang diungkapkan

Hamalik (2002: 164) bahwa konsep berguna untuk mengurangi kerumitan

lingkungan, konsep membantu kita untuk mengidentifikasi hal-hal di sekitar kita,

konsep membantu kita untuk mempelajari sesuatu yang baru, lebih luas, dan lebih

baru, konsep mengarahkan kegiatan instrumental, konsep memungkinkan

pelaksanaan pengajaran.

Depdiknas (2003: 2) mengungkapkan bahwa, kemampuan pemahaman konsep

merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan

dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman

konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat

dalam pemecahan masalah. Cakupan untuk mengetahui berkembang atau tidaknya

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat diketahui melalui

kegiatan pengukuran, penilaian dan pengevaluasian hasil belajar terhadap
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kemampuan matematis siswa, untuk mengambil suatu keputusan terhadap tinggi

rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa.

Terdapat beberapa indikator dalam kemampuan pemahaman konsep seperti yang

dijelaskan pada teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 tentang penilaian diuraikan

bahwa indikator siswa memahami konsep matematis adalah mampu :

1. Menyatakan ulang suatu konsep.
2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan

konsepnya.
3. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.
4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.
5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep.
6. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu
7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep

matematis adalah salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang

diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan

pemahaman konsep matematis yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien,

dan tepat dalam pemecahan masalah yakni dapat menyelesaikan tes dalam bentuk

soal-soal rutin dan non rutin, serta diharapkan siswa tidak hanya mengerti untuk

dirinya sendiri tetapi juga dapat menjelaskan ke orang lain. Pemahaman konsep

tersebut bersifat dinamis sehingga dapat membantu kita untuk mempelajari

sesuatu yang baru.
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2. Model Discovery Learning

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru (Sutirman,

2013: 22). Pembelajaran yang disajikan oleh guru hendaknya mampu

membangkitkan semangat belajar siswa. Siswa ikut aktif dalam pembelajaran

sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan karena siswa ditempatkan menjadi

pelaku pembelajaran bukan sebagai pendengar. Sementara Joyce & Weil (Siska

K, 2015: 19) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau

pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing

pembelajaran di kelas atau yang lain.

Pemilihan model pembelajaran hendaknya dapat membantu siswa untuk

mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Guru juga aktif dalam memfasilitasi

dan membimbing siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang terjadi

bersifat student center. Salah satu model pembelajaran yang bersifat student

center adalah discovery learning.

Model discovery learning atau sering dikenal sebagai model pembelajaran

penemuan merupakan suatu model pengajaran yang menitikberatkan pada

aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan model ini, guru

hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa

untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. Menurut

Kurniasih (2014: 64), Discovery Learning adalah proses pembelajaran yang

terjadi bila pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi siswa dituntut
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untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan,

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta

membuat kesimpulan-kesimpulan. Siswa tidak hanya dibiarkan untuk menemukan

sendiri konsep yang akan dipelajari, tetapi guru sebagai fasilitator membimbing

siswa untuk menemukan apa yang akan dicari. Dengan berbagai petunjuk guru

memberikan arahan kepada siswa agar tercapai pada tujuan pembelajaran.

Sebagaimana pendapat Bruner (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)
Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when
the student is not presented with subject matter in the final form, but rather
is required to organize it him self

Discovery learning terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan

proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery

learning dilakukan melalui 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 (Malik, 2001: 219). Aplikasi model Discovery Learning

secara berulang dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri individu yang

bersangkutan.

Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa,

dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang

proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu siswa pada tahap

eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery Learning Environment, yaitu

lingkungan dimana siswa dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru

yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.
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Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa dalam proses belajar dapat berjalan

dengan baik dan lebih kreatif.

Menurut Syah (2004) dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas,

tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar

secara umum adalah sebagai berikut:

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan).
Pada tahap ini, guru menciptakan situasi untuk membangkitkan rasa
ingin tahu peserta didik sehingga peserta didik mempunyai keinginan
untuk menyelidiki sendiri. Guru bertanya dengan mengajukan
persoalan, atau meminta peserta didik membaca atau mendengarkan
uraian yang memuat permasalahan. Stimulation pada tahap ini berfungsi
untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat
mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

2. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah)
Setelah dilakukan stimulation, langkah selanjutnya adalah guru
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin masalah dengan bahan pelajaran, kemudian
informasi tersebut dirumuskan ke dalam hipotesis.

3. Data collection (pengumpulan data)
Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai
informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek,
wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan
sebagainya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan kebenaran
hipotesis.

4. Data processing (pengolahan data)
Data processing merupakan kegiatan mengolah data dan informasi
yang telah diperoleh siswa lalu ditafsirkan. Data processing disebut
juga dengan kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep
dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan
pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu
mendapat pembuktian secara logis.

5. Verification (pembuktian)
Menurut Bruner proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif
jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan
suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh
yang ia jumpai dalam kehidupannya.
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6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)
Tahap generalization adalah proses menarik kesimpulan yang dapat
dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah
yang sama.

Model discovery learning sebagai model mengajar yang bermanfaat untuk

pembelajaran matematika memiliki kelebihan sebagaimana yang disebutkan oleh

Markaban (2006: 17). Kelebihan :

a) siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan
b) menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry (mencari-temukan)
c) mendukung kemampuan problem solving siswa
d) memberikan wahana interaksi anatara siswa, maupun siswa dengan guru,

dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar

e) materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan
tahan lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses
menemukannya.

Penggunaan model discovery learning dalam pembelajaran diharapkan dapat

memperbaiki pola pengajaran yang selama ini hanya menghafal fakta (rumus) saja

tetapi tidak memberikan pengertian terhadap konsep-konsep atau prinsip dalam

suatu materi pembelajaran. Siswa diharapkan dapat mengembangkan

keterampilan berpikirnya dengan menemukan sendiri konsep-konsep dari materi

yang diberikan. Dengan demikian akan mengubah kondisi belajar yang pasif

menjadi aktif dan kreatif.

3. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan

dan sasarannya. Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008)

efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil guna yang bisa diartikan

sebagai kegiatan yang dapat memberikan hasil maksimal, membawa hasil, dan
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merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam kaitannya dengan

pembelajaran, efektivitas berarti suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat

keberhasilan dari suatu pembelajaran dan erat kaitannya dengan ketercapaian

kompetensi siswa.

Efetivitas pembelajaran dapat dicapai apabila siswa berperan aktif dalam kegiatan

pembelajaran. Siswa tidak hanya aktif mendengarkan penjelasan guru, tetapi aktif

mengungkapkan gagasan dan ide-ide secara individual maupun kelompok.

Menurut Uno (2011: 29), pada dasarnya efektivitas ditunjukkan untuk menjawab

pertanyaan seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dapat dicapai oleh peserta

didik.

Keberhasilan dari suatu pembelajaran menuntut guru untuk merancang bahan

belajar yang mampu menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Suatu

pembelajaran efektif yang diterapkan kepada siswa berkaitan erat dengan

pengembangan pengetahuan dan kemampuan, sehingga menghasilkan

pengalaman baru kepada siswa. Hal tersebut terjadi dengan adanya proses

perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, dimana perubahan itu

meliputi kemampuan dan pengetahuan baru yang diperoleh tersebut berlaku

dalam waktu yang relatif lama. Sebagaimana yang dikatakan Mulyasa (Widiarti,

2015: 10) menyatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif jika mampu

memberikan pengalaman baru dan membentuk kompetensi peserta didik, serta

mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Sehingga

dalam suasana proses pembelajaran, guru diharapkan mampu menciptakan
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suasana belajar yang aktif dan menyenangkan sehingga tujuan dari pembelajaran

dapat tercapai secara maksimal.

Uno (2011: 122) memandang bahwa pembelajaran yang efektif adalah

pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada

siswa (student centered) melalui penggunaan prosedur yang tepat. Wright (dalam

Uno, 2011: 124) mengindikasikan tujuh indikator yang menunjukkan

pembelajaran yang efektif, yaitu (1) pengorganisaian materi yang baik, (2)

komunikasi yang efektif, (3) penggunaan dan antusiasme terhadap materi

pelajaran, (4) sikap positif terhadap siswa, (5) pemberian nilai yang adil, (6)

keluwesan dalam pendekatan pembelajaran, dan (7) hasil belajar siswa yang baik.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pembelajaran yang efektif akan tercapai apabila

guru memiliki perencanaan pembelajaran yang membangkitkan suasana aktif dan

menyenangkan sehingga dalam pembelajaran tersebut siswa mendapatkan

pengetahuan yang baru dan menghasilkan hasil belajar siswa yang optimal.

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diharapkan efektif, guru perlu

memperhatikan langkah-langkah pendekatan sistem perancangan pembelajaran.

Moore (1999) menjelaskan 6 langkah berkesinambungan pendidik dalam suatu

proses pembelajaran yang efektif, yaitu (1) memahami situasi dalam belajar, (2)

merencanakan pelajaran, (3) merencanakan tugas-tugas, (4) melaksanakan

kegiatan belajar, (5) mengevaluasi kegiatan belajar, dan (6) menindaklanjuti. Joan

Middenfrof (Harahap, 2015: 19) memberikan saran pendidik bagaimana

meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran yaitu:

1) menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahan ajar harus jelas, cara
memberikannya juga harus baik
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2) membuat motivasi di kelas agar siswa dapat berinteraksi atau
berpartisipasi dalam kegiatan di kelas dan berikan kesempatan pada siswa
untuk mengutarakan pendapatnnya

3) menumbuhkan dinamika, dalam arti bahwa pendidik harus menyenangi
pekerjaan sebagai pendidik, menyenangi, dan menguasai bahan ajar yang
diberikan, dan juga senang mendorong siswa untuk mempelajari apa yang
diberikan

4) menciptakan kesempatan berkomunikasi dengan siswa. Pendidik harus
meluangkan waktu untuk siswa yang barang kali menanyakan sesuatu dari
bahan ajar yang tidak mereka mengerti

5) memperbaiki terus isi dan kualitas bahan ajar, agar bahan ajar tersebut
menjadi up-to-date (mengikuti perkembangan terhadap hal-hal yang baru)
agar tidak ketinggalan zaman.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan belajar mengajar dengan strategi

yang telah dirancang agar mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini,

efektivitas pembelajaran dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran yang terkait

dengan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu apabila peningkatan

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang menggunakan model

discovery learning lebih tinggi daripada siswa pada kelas yang menggunakan

pembelajaran konvensional serta persentase siswa yang memiliki pemahaman

konsep matematis baik lebih dari 60%.

B. Kerangka Pikir

Dalam memahami konsep matematis siswa seringkali kesulitan untuk memahami

konsep matematis yang lebih kompleks tingkatannya manakala konteks konsep

matematisnya diganti dengan hal yang tidak dikenal mereka, padahal konsep

matematikanya tetap sama. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman

konsep matematis siswa. Pada dasarnya tingkat pemahaman konsep matematis

siswa berkaitan erat dengan proses pembelajaran didalam kelas.
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Proses pembelajaran yang baik akan tercapai jika tujuan pendidikan dalam

pembelajaran telah terlaksana. Tingkat ketercapaian tujuan dalam proses

pembelajaran tidak lepas dari penerapan model pembelajaran yang tepat

diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Pada pembelajaran matematika dengan

berbagai permasalahan konsep matematis, model pembelajaran yang baik akan

memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat mengembangkan pemahaman

konsep matematis siswa. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran

yang terpusat pada guru atau gurulah yang mendominasi secara aktif

menyampaikan informasi sementara siswa hanya menerima informasi tersebut

sehingga siswa cenderung bersikap pasif dalam pembelajaran.

Sementara dalam discovery learning siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi

bersama teman sebayanya untuk menemukan konsep atau prinsip suatu masalah

yang dibuat oleh guru, yang mana konsep atau prinsip tersebut sebelumnya tidak

diketahui siswa. Guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif berdiskusi bersama

kelompoknya yang terdiri atas beberapa siswa dengan kemampuan awal

matematika yang heterogen. Kemampuan awal matematika siswa berhubungan

dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, sebab dalam

matematika dibutuhkan pemahaman konsep yang sifatnya hierarkis, terstruktur

dan berkelanjutan yakni dari konsep terendah sampai konsep tertinggi.

Pada Discovery Learning ini, adanya kegiatan penemuan melalui diskusi

berkelompok yang heterogen, memberikan kesempatan bagi siswa berkemampuan

awal matematika tinggi termotivasi untuk dapat menggali dan menemukan suatu
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konsep masalah matematis sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan

pemahaman konsep matematisnya. Siswa berkemampuan awal matematika tinggi

dapat saling bertukar fikiran dan membantu siswa berkemampuan awal rendah.

Siswa berkemampuan awal matematis rendah yang tidak paham dengan materi

yang sedang dipelajari didalam kelompoknya dapat bertanya dengan leluasa

sehingga siswa tersebut tidak merasa takut dan minder untuk bertanya. Dengan

begitu pemahaman konsep matematis siswa diharapkan dapat berkembang dengan

baik dengan model discovery learning yang bersifat student centered

dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional yang bersifat teacher

centered .

Dari hal tersebut sebelumnya dapat diambil persepsi bahwa melalui model

pembelajaran yang tepat diharapkan dapat mengembangkan pemahaman konsep

matematis siswa, sehingga diharapkan dapat menciptakan efektivitas

pembelajaran. Adapun cara untuk mengukur keefektifan pembelajaran dalam

penelitian ini yaitu melalui serangkaian tes dengan tes kemampuan awal dan tes

kemampuan akhir pembelajaran yang dianggap baik apabila peningkatan

pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang menggunakan model

discovery learning lebih tinggi daripada siswa pada kelas yang menggunakan

pembelajaran konvensional serta persentase siswa pada kelas yang menggunakan

model discovery learning memiliki pemahaman konsep matematis baik (skor > 13

skala 20) lebih dari 60% serta memenuhi beberapa indikator-indikator

pemahaman konsep matematis. Berdasarkan hal tersebut, model pembelajaran

yang tepat dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dengan
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berbekal kemampuan awal matematikanya sehingga dapat terwujudnya efektivitas

pembelajaran.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut :

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMPN 1 Punggur tahun pelajaran

2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum

tingkat satuan pendidikan.

2. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis

selain model pembelajaran dikontrol sehingga memberikan pengaruh yang

sangat kecil dan dapat diabaikan.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka hipotesis penelitian yang diajukan

adalah:

1. Hipotesis Umum

Model Discovery Learning efektif ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa kelas VIII semester genap SMPN 1 Punggur Tahun

Pelajaran 2016/2017.

2. Hipotesis Khusus

a. Peningkatan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang

menggunakan model discovery learning lebih tinggi daripada siswa pada

kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional.
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b. Persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis baik (skor

> 13 skala 20) pada kelas yang menggunakan model discovery learning

lebih dari 60% .
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Punggur. Populasi dalam penelitian

ini adalah siswa kelas VIII semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017 yang

terdistribusi dalam sembilan kelas mulai dari VIII A hingga VIII I. Dari sembilan

kelas tersebut, dipilih dua kelas sebagai sampel, dimana salah satu kelas menjadi

kelas eksperimen dan kelas yang lain menjadi kelas kontrol. Pemilihan kelas

sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan

pertimbangan bahwa sampel yang dipilih diajar oleh guru yang sama, sehingga

siswa memperoleh perlakuan yang sama dari guru sebelum diberikan perlakuan.

Setelah berdiskusi dengan guru mitra, terpilih kelas VIII B sebagai kelas

eksperimen dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol. Berikut adalah rata-rata nilai

Ulangan Akhir Semester (UAS) ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan bentuk

soal pilihan ganda, rata-rata nilai UAS dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rata-rata nilai UAS siswa SMPN 1 Punggur kelas VIII A – VIII E

Kelas Rata-rata nilai UAS
VIII A 59,5
VIII B 59,3
VIII C 57,8
VIII D 55,0
VIII E 55,7
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B. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan

menggunakan desain pretest – postest control group design (Fraenkel dan Wallen,

1993: 248). Pretest dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal siswa,

sedangkan postest dilakukan untuk memperoleh data penelitian. Perlakuan yang

diberikan pada kelas eksperimen adalah model discovery learning, sedangkan

pada kelas kontrol adalah pembelajaran konvensional. Garis besar pelaksanaan

penelitian digambarkan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 Discovery Learning Y2

K Y1 Konvensional Y2

Keterangan:
E = kelas eksperimen
K = kelas kontrol
Y1 = data tes awal (pretest)
Y2 = data tes akhir (posttest)

C. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang

menggambarkan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu: 1) data tes

kemampuan awal pemahaman konsep matematis sebelum pembelajaran; 2) data

tes pemahaman konsep matematis setelah pembelajaran dilaksanakan; dan 3) data

peningkatan (gain).
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D. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik tes uraian dalam pengumpulan data. Tes

digunakan untuk mengukur pemahaman konsep matematis siswa. Pengukuran

pemahaman konsep tersebut dilakukan pada awal (pretest) sebelum diperlakukan

model discovery learning, serta dilakukan pada akhir pembelajaran (posttest).

E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian semu dengan langkah-langkah penelitian adalah

sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

a. Melaksanakan penelitian pendahuluan untuk melihat karakteristik

populasi yang ada

b. Menentukan sampel penelitian yang dapat mewakili kondisi kemampuan

pemahaman konsep matematis siswa

c. Menyusun proposal penelitian.

d. Membuat perangkat pembelajaran dan instrumen yang akan digunakan

dalam penelitian.

e. Melakukan ujicoba instrumen penelitian di kelas IX A (2 Mei 2017)

2. Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan pretest untuk untuk mengetahui kemampuan awal

pemahaman konsep matematis siswa (3 Mei 2017)

b. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery

Learning di kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional di

kelas kontrol (4 Mei – 26 Mei 2017)
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c. Mengadakan posttest di kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk

mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematis siswa (27 Mei

2017)

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data yaitu data kuantitatif berupa hasil tes kemampuan

awal dan akhir pemahaman konsep matematis siswa.

b. Mengolah dan menganalisis data penelitian yang diperoleh

c. Mengambil kesimpulan

d. Menyusun laporan penelitian

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes. Jenis tes yang

digunakan adalah tes tertulis tipe uraian yang terdiri dari empat item soal. Setiap

soal memiliki satu atau lebih indikator kemampuan pemahaman konsep matematis

sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang berlaku pada populasi.

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes kemampuan awal dan tes kemampuan

akhir dengan indikator dan soal yang sama. Tes ini diberikan kepada siswa secara

individual, tujuannya untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep matematis

siswa. Tes yang diberikan pada setiap kelas adalah sama.

Tes yang digunakan adalah tes yang memiliki kriteria baik, agar diperoleh data

yang akurat. Instrumen tes yang diberikan harus valid yaitu memenuhi validitas

isi, memiliki reliabilitas tinggi, memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, dan

daya pembeda yang baik.
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Tabel 3.3 Pedoman Penskoran Pemahaman Konsep Matematis

Indikator Pemahaman
Konsep

Keterangan Skor

1. Menyatakan ulang suatu
konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Menyatakan ulang suatu konsep tetapi salah 1
c. Menyatakan ulang suatu konsep dengan benar 2

2. Mengklasifikas objek
menurut sifat tertentu
sesuai dengan konsepnya

a. Tidak menjawab 0
b. Mengklasifikas objek menurut sifat tertentu tetapi tidak

sesuai dengan konsepnya
1

c. Mengklasifikas objek menurut sifat tertentu sesuai
dengan konsepnya

2

3. Memberi contoh dan
non-contoh

a. Tidak menjawab 0
b. Memberi contoh dan non contoh tetapi salah 1
c. Memberi contoh dan non contohdengan benar 2

4. Menyatakan konsep
dalam berbagai bentuk
representasi
matematika

a. Tidak menjawab 0
b. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi

matematika tetapi salah
1

c. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi
matematika dengan benar

2

5. Mengembangkan
syarat perlu dan syarat
cukup suatu konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Mengembangkan syarat perlu atau cukup dari suatu

konsep tetapi salah
1

c. Mengembangkan syarat perlu atau cukup dari suatu
konsep dengan benar

2

6. Menggunakan,
memanfaatkan dan
memilih prosedur atau
operasi tertentu

a. Tidak menjawab 0
b. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur

tetapi salah
1

c. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur
dengan benar

2

7. Mengaplikasikan
konsep

a. Tidak menjawab 0
b. Mengaplikasikan konsep tetapi tidak tepat 1
c. Mengaplikasikan konsep dengan tepat 2

Diadaptasi dari Sartika (2011: 22)

Oleh karena itu, instrumen tes tersebut perlu ujicoba sebelum digunakan pada

kelas eksperimen. Instrumen tes yang baik adalah instrumen tes yang harus

memenuhi beberapa syarat, yaitu valid, memiliki reliabilitas tinggi, daya pembeda

minimal baik, dan memiliki tingkat kesukaran minimal sedang.

1. Uji Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validitas isi

dari tes pemahaman konsep matematis dapat diketahui dengan cara menilai
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kesesuaian isi yang terkandung dalam tes kemampuan pemahaman konsep

matematis dengan indikator pencapaian kompetensi dasar.

Soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VIII

dengan asumsi bahwa guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 1

Punggur mengetahui dengan pasti indikator pemahaman konsep matematis yang

sesuai dengan kurikulum SMP yang berlaku. Validitas instrumen tes ini

didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika. Tes dikategorikan

valid apabila butir-butir tesnya telah dinyatakan sesuai dengan kompetensi dasar

dan indikator pembelajaran yang diukur berdasarkan penilaian guru mitra.

Penilaian validitas isi dilakukan dengan menggunakan daftar check list oleh guru

mata pelajaran matematika.  Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes

yang digunakan untuk mengambil data telah memenuhi validitas isi (Lampiran

B.4).  Soal tes yang dinyatakan valid tersebut kemudian diujicobakan pada siswa

kelas di luar sampel, yaitu kelas IX A di SMP Negeri 1 Punggur. Setelah

dilakukan uji coba, langkah selanjutnya adalah menganalisis data hasil uji coba

untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dari soal tes

tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana instrumen dapat

dipercaya atau diandalkan dalam penelitian.  Pengujian reliabilitas instrumen

menggunakan rumus Alpha mengacu pada Arikunto (2011: 109) sebagai berikut:

r11 = 1 −
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Keterangan:
r 11 =  Koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  Banyaknya butir soal
=  Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total

Menurut Arikunto (2011: 195) koefisien reliabilitas diinterpretasikan seperti yang

terlihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
r11≤ 0,20 Sangat Rendah

0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat Tinggi

Setelah menghitung reliabilitas instrumen tes diperoleh nilai 11r = 0,80 yang

berarti instrumen tes memenuhi kriteria reliabilitas tinggi. Oleh karena itu,

instrumen tes tersebut sudah layak digunakan untuk mengumpulkan data.

Perhitungan reliabilitas instrumen tes selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

C.1.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa

yang mempunyai kemampuan tinggi dengan siswa yang mempunyai kemampuan

rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari siswa

yang memperoleh nilai tertinggi sampai ke siswa yang memperoleh nilai terendah.

Kemudian diambil 27% siswa yang memperoleh nilai tertinggi (disebut kelompok

atas) dan 27% siswa yang memperoleh nilai terendah (disebut kelompok bawah).

Menurut Arikunto (2011: 213), rumus untuk menghitung daya pembeda adalah :
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DP = JA − JBIA
Keterangan :
DP : Indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
JA : Rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah
JB : Rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah
IA : Skor maksimum butir soal yang diolah

Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan daya pembeda dapat dilihat

pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai InterpretasiNegatif ≤ DP ≤ 0,10 Sangat Buruk0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi0,30 ≤ DP ≤ 0,49 BaikDP ≥ 0,50 Sangat Baik

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan daya pembeda butir soal yang telah

diujicobakan memiliki kriteria baik.  Perhitungan daya pembeda selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran C.2.

8. Indeks Kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Sudijono (2001: 372) mengungkapkan bahwa untuk menghitung tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut.

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.
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Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0.00 ≤ ≤ 0.15 Sangat Sukar0.16 ≤ ≤ 0.30 Sukar0.31 ≤ ≤ 0.70 Sedang0.71 ≤ ≤ 0.85 Mudah0.86 ≤ ≤ 1.00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan tingkat kesukaran butir soal yang telah

diujicobakan memiliki kriteria sedang.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.2.

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No.
Soal

Validita
s

Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat
Kesukaran

Keputusan
yang

Diambil

1.a

Valid
0,80
(reliabilitas
tinggi)

0,61 (Sangat baik)
0,71
(Sedang)

Digunakan

1.b 0,44 (Baik)
0,69
(Sedang)

Digunakan

1.c 0,50 (Sangat baik)
0,61
(Sedang)

Digunakan

2 0,35 (Baik)
0,69
(Sedang)

Digunakan

3 0,40 (Baik)
0,61
(Sedang)

Digunakan

Pada tabel 3.7 instrumen tes telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas,

serta setiap butir tes telah memenuhi daya pembeda dan tingkat kesukaran yang

ditentukan, maka soal tersebut telah layak digunakan untuk pengambilan data

penelitian.
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G. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari

hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk men-

dapatkan skor peningkatan (gain) pada kedua kelas. Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya peningkatan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas

discovery learning dan kelas konvensional. Menurut Hake (1999: 1) besarnya

peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized gain) yaitu:

= − −
Sebelum melakukan pengujian hipotesis data pemahaman konsep matematis

siswa, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji

homogenitas. Hal ini dilakukan untuk menentukan uji statistik yang akan

digunakan dalam pengujian hipotesis. Prosedur uji normalitas dan uji homogenitas

sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data pemahaman konsep matematis siswa dari sampel

yang diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau sebaliknya

dilakukan uji normalitas terhadap data tersebut. Uji Normalitas dalam penelitian

ini adalah dengan menggunakan uji Chi Kuadrat. Sudjana (2005: 273),

menyatakan uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:
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H0 : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik yang digunakan untuk uji Chi-Kuadrat:

= ( − )
Keterangan:

= harga uji chi-kuadrat
= frekuensi harapan
= frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan

d. Keputusan uji

Terima H0 jika < dengan ( ∝)( )
Setelah dilakukan uji normalitas terhadap data gain dari kelas eksperimen dan

kelas kontrol, diperoleh hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 3.8.

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.5 dan C.6.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Pemahaman Konsep
Matematis

Model
Pembelajaran N ( )( ) Keputusan Uji

Discovery learning 34 5,2766 5,99 Ho Diterima
Konvensional 35 4,9961 5,99 Ho Diterima

Berdasarkan hasil uji, pada hasil uji gain skor pemahaman konsep matematis

diketahui bahwa baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki <
pada taraf signifikansi  = 5%, sehingga H0 diterima. Dengan demikian,



35

dapat disimpulkan bahwa gain skor pemahaman konsep matematis siswa dari

kelas discovery learning dan kelas konvensional berasal dari populasi yang

berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data gain dapat dilihat pada

Lampiran C.5 dan Lampiran C.6.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data

memiliki varians yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini, uji homogenitas

yang dilakukan adalah uji-F. Sudjana (2005: 249), uji-F adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0: σ = σ (kedua kelompok data memiliki varians yang sama)
H1: σ ≠ σ (kedua kelompok data memiliki varians yang tidak sama)

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik uji yang digunakan untuk uji-FF =
Keterangan :
s1

2 = varians terbesar
s2

2 = varians terkecil

d. Keputusan uji

Terima H0 jika Fhitung < F⅟₂α (n1 - 1 , n2 – 1) dimana F⅟₂α (n1 - 1 , n2 – 1) didapat

dari daftar distribusi F dengan peluang ⅟₂α , dk pembilang = n1 – 1 dan dk

penyebut = n2 – 1. Dalam hal lainnya, H0 ditolak.
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Hasil uji homogenitas data penelitian disajikan dalam Tabel 3.9 dan data

selengkapnya pada Lampiran C.6.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Homogenitas Data Gain

Model
Pembelajaran

Varians Fhitung Ftabel Keputusan uji

Discovery learning 0,0103
2,26 1,96 Ho Ditolak

Konvensional 0,0234

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data gain skor pemahaman konsep

matematis memiliki varians yang tidak homogen.

3. Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, langkah selanjutnya yaitu

melakukan uji hipotesis.  Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua

rata-rata untuk hipotesis 1 dan uji proporsi untuk hipotesis 2.  Adapun penjelasan

dari masing-masing uji hipotesis sebagai berikut.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data gain, diperoleh bahwa

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang

tidak homogen. Sudjana (2005: 243) mengungkapkan apabila data dari kedua

sampel berdistribusi normal dan memiliki varian yang tidak homogen maka

analisis data dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji

t’ dengan hipotesis uji sebagai berikut.
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H0 : µ1 = µ2 (rata-rata gain skor pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti discovery learning sama dengan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional)

H1 : µ1 > µ2 (rata-rata gain skor pemahaman konsep matematis siswa yang

mengikuti discovery learning lebih baik dari rata-rata nilai siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional)

Statistik yang digunakan untuk uji ini mengacu pada Sudjana (2005: 243) adalah

sebagai berikut:

′ = −( / ) + ( / )
Dengan kriteria pengujian adalah tolak hipótesis Ho jika:

′ ≥ ++
Dimana:

2

2
2

2
1

2
1

1 ;
n

S
W

n

S
W 

t1 = t(1− α), (n1 − 1); t2 = t(1− α), (n2 − 1)
Peluang untuk penggunaan daftar distribusi t ialah (1 – α) sedangkan derajat

kebebasannya masing-masing (n1 – 1) dan (n2 – 1), taraf signifikan = 0,05.
b. Uji Proporsi

Untuk menguji hipotesis bahwa persentase siswa pemahaman konsep matematis

baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang mengikuti model discovery learning,

maka dilakukan uji proporsi.

Untuk uji proporsi dapat digunakan ketentuan hipotesis sebagai berikut :
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matematis baik sama dengan 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti kelas eksperimen.H ∶ > 0,6 artinya persentase siswa yang memiliki kemampuan pemahaman

konsep matematis baik lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

mengikuti kelas eksperimen.

Dengan taraf signifikan = 0,05.  Statistik Uji yang digunakan dalam Sudjana

(2005: 235) adalah :

= −( )
Keterangan :
x = Banyaknya siswa tuntas belajar
n = Jumlah sampel

= Proporsi siswa siswa yang memiliki pemahaman konsep
matematis baik

Dengan kriteria pengujian adalah tolak jika ≥ , , dimana ,
didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − ) dan terima jika< , .
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dilihat bahwa tidak ada

perbedaan peningkatan pemahaman konsep matematis antara siswa yang

mengikuti discovery learning dengan siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional dan proporsi siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis

baik pada siswa yang mengikuti discovery learning lebih dari 60% dari jumlah

siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model discovery learning tidak efektif

ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukanyaitu:

1. Kepada guru yang ingin menggunakan discovery learning hendaknya perlu

memotivasi siswa agar memiliki kesiapan mental pada saat pembelajaran dan

memperhatikan keadaan kelas.

2. Kepada peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian tentang

kemampuan penalaran matematis melalui model discovery learning

disarankan untuk mengujicobakan RPP dengan model discoverylearning

sebelum melakukan penelitian, agar siswa dapat beradaptasi terlebih dahulu

terhadap model discovery learning.
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