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MOTTO 

 

Ilmu lebih baik dibanding harta, ilmu akan menjaga 

kita lalu kita menjaga harta. Ilmu itu penghukum 

(hakim) sedangkan harta terhukum (terdakwa). Harta 

itu akan berkurang bila dibelanjakan, tetapi ilmu 

akan bertambah apabila disebarluaskan. 

 

(Annisa vidya purbandari) 

Tidak semua yang kita hadapi bisa diubah, tetapi tidak 

ada yang diubah sebelum dihadapi. 

 

(James Baldwin) 

Jika pikiran saya bisa membayangkannya, hati saya 

bisa meyakininya, saya tahu saya akan mampu 

menggapainya. 

 

(Jesse Jackson: Politikus AS.) 

Aku mengamati semua sahabat, dan tidak menemukan 

sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku 

memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak 

menemukan pakaian yang lebih baik daripada taqwa. 

Aku merenungkan tentang segala jenis amal baik, 

namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada 

memberi nasihat baik. Aku mencari rizki, tapi tidak 

menemukan rizki yang lebih baik daripada sabar. 

 

(Ummar Bin Khatab) 

Dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan 

memperoleh (hasil) selain apa yang telah 

diusahakannya. 

 

(QS. An-Najm: 39) 
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ABSTRAK 

 

ANNISA VIDYA PURBANDARI. 1513102666. Peningkatan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Discovery Pada Siswa 

Kelas V SD Negeri 1 Kalibagor Tahun Pelajaran 2015/2016. Program Studi 

Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar matematika melalui model pembelajaran discovery pada siswa kelas 

V SD Negeri 1 Kalibagor tahun pelajaran 2015/2016. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dengan dua kali 

pertemuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibagor 

yang berjumlah 29 siswa terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. 

Data yang terkumpul berupa hasil belajar siswa di ambil dengan menggunakan 

test akhir siklus berupa test uraian, sedangkan data aktivitas siswa dapat di ambil 

menggunakan lembar observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) aktivitas siswa mengalami 

peningkatan rata-rata dari siklus I ke siklus II, yakni mengemukakan pendapat 

dari 20,7% menjadi 51,7%, bertanya dari 24,1% menjadi 41,4%, menjawab 

pertanyaan dari 34,5% menjadi 37,9%, mengerjakan soal di depan kelas dari 

41,4% menjadi 55,2%, memperhatikan guru saat mengajar dari 69% menjadi 

96,6%, mencatat materi penting dari 69% menjadi 86,2%, dan mengerjakan soal 

yang diberikan guru dari 86,2% menjadi 93,1%. 2) Hasil belajar siswa 

menunjukkan ketuntasan belajar siswa meningkat mulai dari kondisi awal 41,4% 

(rata-rata kelas 59,1), pada siklus I setelah menggunakan model pembelajaran 

discovery naik menjadi 62,1% (rata-rata kelas 68,8), dan pada siklus II naik 

menjadi 82,8% (rata-rata kelas 76,7). Dengan adanya hasil tes akhir siklus II telah 

mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan di kelas yakni Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 70 atau minimal 70% dari jumlah siswa 

telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesa yang peneliti ajukan 

dinyatakan berhasil, penerapan model pembelajaran discovery dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalibagor tahun pelajaran 2015/2016.  

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Discovery, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Oleh karena itu, pendidik harus 

memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya, mengembangkan sikap 

dan kebiasaan hidup yang baik, serta membentuk kepribadian yang mandiri.  

Aktivitas belajar itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan 

hasil belajar yang maksimum. Ketika peserta didik pasif atau hanya menerima 

dari pengajar, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah 

diberikan. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat 

informasi yang baru saja diterima dari guru. Belajar aktif adalah salah satu cara 

untuk mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. 

Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat 

dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia itu sendiri. Belajar hanya 

mengandalkan indera pendengaran yang mempunyai beberapa kelemahan, 

padahal hasil belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. Kenyataan 

ini sesuai dengan kata-kata mutiara yang diberikan oleh seorang filosof 

kenamaan dari Cina, Confusius sesuai yang dikutip Hisyam Zaini. Dia 
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mengatakan: “apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya lihat saya ingat dan 

apa yang saya lakukan saya faham”.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dengan adanya 

aktivitas yang baik maka siswa akan belajar lebih aktif dan pada akhirnya hasil 

belajar dapat dicapai secara maksimal. Untuk itu keaktifan sangat diperlukan 

dalam proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika. 

Sejalan yang dinyatakan oleh Oemar Hamalik bahwa penggunaan asas 

aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, karena: 

1) Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri; 

2) Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral; 

3) Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan siswa; 

4) Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri; 

5) Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasan belajar menjadi demokratis; 

6) Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat dan hubungan antara orang 

tua dan guru; 

7) Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkrit sehingga 

mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan 

perbalistis; 

8) Pengajaran disekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas dalam kehidupan 

di masyarakat.  

Oemar Hamalik mengemukakan  kemampuan-kemampuan yang selama ini 

harus dikuasai guru juga akan lebih dituntut aktualisasi misalnya kemampuan 
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dalam: 1) merencanakan pembelajaran dan merumuskan tujuan, 2) mengelola 

kegiatan individu, 3) menggunakan multi model, dan memanfaatkan media, 4) 

berkomunikasi interaktif dengan baik, 5) memotivasi dan memberikan respon; 6) 

melibatkan siswa dalam aktivitas, 7) mengadakan penyesuaian dengan kondisi 

siswa, 8) melaksanakan dan mengelola pembelajaran, 9) menguasai materi 

pelajaran, 10) memperbaiki dan mengevaluasi pembelajaran, 11) memberikan 

bimbingan, berinteraksi dengan guru kelas dan bertanggung jawab kepada 

lembaga, dan 12) mampu melaksanakan penelitian. 

Adapun indikator aktivitas belajar menurut Djamarah, antara lain: 1) 

mendengarkan, 2) memandang, 3) meraba, membau, dan mengecap/ mencicipi, 

4) menulis/ mencatat, 5) membaca, 6) membuat ringkasan, 7) mengamati tabel, 

diagram dan bagan, 8) menyusun paper/ kertas kerja, 9) mengingat, 10) berfikir, 

dan 11) latihan atau praktek. 

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi 

pembelajaran adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan 

pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik bukan hanya 

sebagai hafalan, namun lebih dari itu peserta didik lebih mengerti akan konsep 

materi pelajaran itu sendiri. Sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan materi 

yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. 

Rendahnya aktivitas belajar matematika juga dialami siswa SDN 1 Kalibagor. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya aktivitas belajar matematika di SDN 1 

Kalibagor dikarenakan guru kelas masih menggunakan model konvensional 

dalam memberikan materi sehingga membuat siswa menjadi bosan, karena 
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penyampaian materi cenderung monoton dan kurang bervariasi. Dengan model 

konvensional siswa hanya menghafal mata pelajaran yang disampaikan guru. Hal 

itu mengakibatkan siswa kurang menguasai materi yang diajarkan serta kurang 

optimal dalam memecahkan masalah. 

Hasil wawancara dengan guru kelas V SDN 1 Kalibagor, juga diperoleh 

keterangan bahwa pada dasarnya sebagian besar siswa sudah mempunyai minat 

yang cukup besar untuk belajar matematika. Namun, kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika masih tergolong rendah. Menurut guru tersebut, 

rendahnya kemampuan siswa itu dapat di indikasikan dari: 1) Siswa belum 

mampu memahami, mengingat, dan mengaplikasikan materi yang dipelajarinya, 

2) pembelajaran matematika kurang menarik dan kurang melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran, dan 3) kurangnya perhatian dan motifasi siswa dalam 

proses pembelajaran hal tersebut berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar siswa menganggap bahwa 

matematika merupakan pembelajaran yang sulit dan ditakuti. Karena dalam pola 

pikir mereka dari awal sudah tertanam pola pikir seperti itu. Terlebih jika dalam 

pembelajaran mereka merasa tegang, maka mereka tidak akan menyerap materi 

yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan: 1) sebagian besar siswa masih 

kesulitan mengerjakan soal apabila dibuat berbeda dengan contoh yang diberikan 

oleh guru keadaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

memanipulasi matematika masih rendah, 2) sebagian siswa masih kesulitan 

dalam mengerjakan soal yang berbentuk pembuktian, hal ini menunjukkan bahwa 

masih lemah siswa dalam menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan 
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alasan terhadap kebenaran solusi, 3) sebagian siswa masih ragu-ragu dalam 

mengajukan dugaan suatu masalah atau soal, hal ini dibuktikan ketika guru 

memberikan soal yang membutuhkan siswa untuk mengungkapkan argumen atau 

alasan memilih jawaban tersebut mereka masih kesulitan. Semua ini dikarenakan 

siswa masih terpacu pada perhitungan rumus. Kondisi seperti ini mencerminkan 

rendahnya pemahaman siswa terhadap materi matematika dibandingkan dengan 

materi pelajaran yang lainnya. Rendahnya pemahaman siswa merupakan 

cerminan dari proses pembelajaran yang kurang berhasil.  

Banyak faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan ini di antaranya yaitu 

dari dalam diri siswa itu sendiri maupun dari pengajaran yang dilakukan oleh 

guru. Guru hendaknya berupaya agar siswa dapat di ajak berfikir untuk 

menemukan konsep dan mengembangkan penerapannya, serta memahami 

keterkaitan antar konsep secara baik, kemudian dapat menerapkan konsep-konsep 

tersebut kedalam masalah-masalah yang relevan. Suatu pendekatan yang 

membantu para guru dalam rangka memicu perasaan keingin tahuan siswa untuk 

dapat menemukan konsep pembelajaran adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran penemuan terbimbing (discovery). 

Suryosubroto (2002:193) mengutip pembelajaran Sund (1975) bahwa 

penemuan terbimbing (discovery) adalah proses mental dimana siswa 

mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Model penemuan terbimbing 

(discovery) merupakan komponen dari praktek pendidikan yang meliputi model 

mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, 

mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa model penemuan terbimbing adalah suatu model dimana dalam 

proses belajar mengajar guru memperkenalkan siswa-siswanya menemukan 

sendiri informasi yang biasa diberitahukan atau diceramahkan saja. 

Penulis menerapkan pembelajaran ini dengan cara mengkondisikan siswa 

untuk terbiasa menemukan, mencari, dan mendiskusikan sesuatu yang berkaitan 

dengan pembelajaran. Dalam model penemuan terbimbing (discovery) siswa 

lebih aktif dalam menemukan konsep yang dipelajari, sedangkan guru berperan 

sebagai pembimbing atau fasilitator. 

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik mengambil judul masalah yang 

ada di sekolah yakni “Peningkatan aktivitas dan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Discovery Pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Kalibagor Tahun Pelajaran 2015/ 2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas permasalahan dalam 

penelitian ini di identifikasikan sebagai berikut: 1) masih banyak siswa yang tidak 

tertarik bahkan takut pada mata pelajaran matematika, 2) masih banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal bangun datar, dan 3) dalam 

proses belajar mengajar matematika kebanyakan belum menggunakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana yang menyenangkan siswa. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji secara 

mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah pada penelitian yakni sebagai 

berikut: 
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1) Aktivitas belajar siswa yang diteliti terbatas pada hasil pengamatan kegiatan-

kegiatan fisik yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran di kelas 

berlangsung; 

2) Hasil belajar siswa dibatasi pada kemampuan kognitif yang dilihat dari hasil 

tes akhir siklus; 

3) Tindakan penelitian dibatasi pada penerapan model pembelajaran discovery; 

4) Materi yang akan diajarkan dibatasi pada materi Bangun Datar segitiga dan 

segiempat semester 2 tahun pelajaran 2015/2016; 

5) Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibagor tahun 

pelajaran 2015/2016. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang muncul 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah dengan menerapkan model pembelajaran discovery dapat 

meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas V?  

2) Apakah dengan menerapkan model pembelajaran discovery dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika kelas V? 

E. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu alat 

kontrol yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sehingga penelitian ini dapat 

berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini antara 

lain: 
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1) Meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 2015/2016, melalui penerapan model 

pembelajaran discovery; 

2) Meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 2015/2016, melalui penerapan model 

pembelajaran discovery. 

F. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 

manfaat konseptual terutama pada pembelajaran matematika serta dapat 

meningkatkan mutu proses pembelajaran matematika. Manfaat yang diharapkan 

dari hasil penelitian pada materi bangun datar segitiga dan segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran discovery ini adalah sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis  

a) Secara umum, penelitian  ini  memberikan  sumbangan  kepada 

pembelajaran matematika utamanya peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 

2015/2016, melalui penerapan model pembelajaran discovery. 

 b) Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan di 

dunia pendidikan dalam upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Matematika siswa kelas V SD Negeri 1 

Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 2015/2016, melalui penerapan 

model pembelajaran discovery. 
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c) Sebagai referensi bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian 

tindakan kelas selanjutnya. 

2) Manfaat Praktis  

a) Bagi siswa, yakni siswa memperoleh suatu cara belajar yang lebih 

menarik dan menyenangkan, sehingga akan meningkatkan keaktifan 

dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V SD 

Negeri 1 Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 2015/2016.  

b) Bagi guru, yakni 1) sebagai acuan untuk menyajikan materi dengan 

pembelajaran yang menarik, kreatif, efektif dan berpusat pada siswa, 2) 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan refleksi 

dalam proses pembelajaran di kelas sehingga proses pembelajaran akan 

menjadi lebih baik, dan 3) dapat meningkatkan ketrampilan guru untuk 

memperoleh prestasi belajar siswa serta mengkondisikan keaktifan dan 

kerjasama belajar siswa pada mata pelajaran Matematika kelas V SD 

Negeri 1 Kalibagor semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 melalui 

penerapan model pembelajaran discovery. 

c) Bagi sekolah, yakni memberikan ide dalam penggunaan model 

pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil observasi siswa, aktivitas siswa mengalami peningkatan lebih baik 

dari siklus I ke siklus II, yaitu mengemukakan pendapat dari 20,7% menjadi 

51,7%, bertanya dari 24,1% menjadi 41,4%, menjawab pertanyaan dari 

34,5% menjadi 37,9%, mengerjakan soal di depan kelas dari 41,4% menjadi 

55,2%, memperhatikan guru saat mengajar dari 69% menjadi 96,6%, 

mencatat materi penting dari 69% menjadi 86,2%, dan mengerjakan soal 

yang diberikan guru dari 86,2% menjadi 93,1%. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa meningkat ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan hasil tes akhir siklus, yakni dari kondisi awal 41,4% dengan  

rata-rata kelas 59,1 pada siklus I setelah menggunakan model pembelajaran 

discovery naik menjadi 62,1% dengan rata-rata kelas 68,8 dan pada siklus II 

naik menjadi 82,8% dengan rata-rata kelas 76,7.  

Dari kesimpulan di atas menunjukkan bahwa dengan penerapan model 

pembelajaran discovery dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibagor Kabupaten Banyumas 

tahun pelajaran 2015/2016. 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran discovery berhasil meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SD Negeri 1 Kalibagor Kabupaten Banyumas tahun 

pelajaran 2015/2016. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindak lanjut dari guru 

atau sekolah untuk menerapkan model pembelajaran discovery dalam proses 

pembelajaran matematika di sekolah pada khususnya dan mata pelajaran lain 

pada umumnya. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas di atas, maka demi 

terselenggaranya sistem pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1.  Kepada kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah hendaknya memantau 

proses pembelajaran di kelas agar dapat mengetahui masalah yang timbul 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

2. Kepada guru kelas hendaknya dapat menciptakan suasana belajar yang 

kondusif melalui penerapan strategi pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 

belajar mengajar. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

sebagai variasi mengajar yaitu dengan model pembelajaran discovery. 
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3. Kepada siswa, hendaknya mempersiapkan diri agar dapat fokus dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Selain itu siswa harus lebih aktif dalam 

mengemukakan pendapatnya dalam diskusi kelas. 

4. Kepada peneliti, berikutnya diharapkan dapat memperbaiki dan 

menyempurnakan penelitian ini, serta mampu mengatasi permasalahan yang 

muncul mengenai aktivitas dan hasil belajar matematika. Hal ini dilakukan 

agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan efektif sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 
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