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ABSTRAK 

Endrawati, A 510080212, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 23 

Halaman. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri I Jurug Tahun Ajaran 2011/2012  melalui penerapan 

metode Discovery Learning pada materi pokok operasi penjumlahan pecahan. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam PTK ini yang 

menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri I JURUG 

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 28 

siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua (2) siklus. Masing-masing siklus terdiri atas tahapan 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan (observing), dan yang 

terakhir refleksi. 

Metode pengumpulan data digunakan melalui metode tes, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah diskriptif 

kwalitatif dengan analisis interatif yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian sebelum pelaksanaan siklus diperoleh hasil bahwa sebesar 39% 

(11 siswa) mendapat nilai ≥65 (KKM) dari 28 siswa. Dalam pelaksanaan siklus I 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 64% (18 siswa) dari 28 siswa. Pada 

pelaksanaan siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 22% dari 

siklus I menjadi 86% (24 siswa) dari 28 siswa. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan  bahwa penerapan metode Discovery Learning dapat meningkatkan 

prestasi belajar matematika kelas IV SD Negeri I Jurug  Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012 

  

Kata kunci : Metode Discovery Learning, Hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan  memegang peranan yang sangat penting dalam era globalisasi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menuntut peningkatan mutu 

pendidikan agar siswa sebagai subjek pendidikan dapat mengikuti kemajuan 

tersebut. Oleh karena itu maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan dan 

pembahasan dalam segala aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan. . Oleh karena itu maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan dan 

pembahasan dalam segala aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan. . Banyak faktor yang menyebabkan siswa tidak tertarik pada 

pelajaran matematika. Faktor tersebut diantaranya adalah pengajar atau guru, 

model pembelajaran, media pembelajaran serta alat peraga yang digunakan. 

Permasalahan yang ada kaitannya dengan rendahnya prestasi belajar siswa 

yaitu bahwa siswa mengganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

sukar.  Hal tersebut terjadi pada siswa kelas IV SD NEGRI JURUG I Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali tahun ajaran 20011/2012 bahwa masih 

rendahnya prestasi belajar matematika siswa dibawah KKM sebanyak 60%. 

Selama ini pembelajaran mengunakan pembelajaran ceramah yang menyebabkan 

komunikasi satu arah. Siswa jarang bertanya maupun menjawab pertanyaan, 

pendapat atau berdiskusi. 
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Agar kemampuan-kemampuan yang terdapat pada matematika yang 

dianggap sulit dan menakutkan bagi siswa diatas dapat dikuasai oleh siswa maka 

diadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini dengan menggunakan 

metode Discovery Learning untuk memberikan pandangan-pandangan yang 

berbeda terhadap para siswa supaya lebih menarik minat, menghilangkan rasa 

takut terhadap matematika sehingga prestasi belajar siswa akan lebih meningkat 

dan bahkan diatas rata-rata KKM yang ditetapkan. 

Bertolak dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan dengan judul ” Penerapan Metode Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas IV                                 

SD NEGERI    JURUG I TAHUN 2011/2012”  

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu: 

1. Minat belajar siswa yang masih rendah. 

2. Siswa menganggap matematika pelajaran yang paling sukar. 

3. Hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri I Jurug yang masih 

rendah. 

4. Penggunaan metode yang masih konvensional. 

C. PEMBATASAN MASALAH 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah 

metode pembelajaran Discovery Learning. 
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2. Hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri I Jurug Kecamatan 

Mojosongo Kabupaten Boyolali. 

D. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan penelitian diatas 

maka perumusan masalah yang dicari jawabanya adalah apakah penerapan 

metode Discovery Learning dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas IV SD Negeri I Jurug? 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninkatkan prestasi belajar 

matematika siswa kelas IV SD neeri I Jurug melalui penerapan metode Discovery 

Learning. 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika terutama pada peningkatan 

prestasi belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran matematika 

dengan menggunakan metode Discovery Learning. 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktis, peneliti ini memberikan manfaat antara lain : 
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a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2) Meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. 

3) Meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. 

4) Membuat pengalaman belajar siswa yang menyenangkan. 

b. Bagi Guru 

1) Untuk meningkatkan profesionalisme guru. 

2) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang penelitian. 

3) Untuk meningkatkan kinerja guru. 

4) Membantu guru memperbaiki pembelajaran. 

c. Bagi Sekolahan 

1) Meningkatkan mutu atau kwalitas sekolah. 

2) Untuk memajukan sekolah. 

3) Dengan PTK dapat menanggulangi berbagai masalah belajar. 

4) Member kesempatan sekolah untuk mengembangkan pembelajaran 

yang fleksibel sesuai dengan prinsip pendidikan. 

5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dilingkungan sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Merupakan uji kemampuan terhadap bekal teori yang diperoleh di bangku 

kuliah sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai 

bahan  perbandingan atau referensi terhadap penelitian yang relevan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Metode Discovery Learning 

1. Pendekatan Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Corey dalam (Syaiful Sagala 2003: 61) adalah 

suatu proses dimana lingkungan seseorang sengaja dikelola untuk 

memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-

kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. 

 Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono ( 1999: 297) adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam instruksional, untuk membuat siswa 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

2. Penerapan Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan) 

Menurut Syaiful Sagala (2003:196) Penerapan discovery merupakan 

pendekatan mengajar yang meletakkan dasar dan mengembangkan cara berfikir 

ilmiah, pendekatan ini menemptkan siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kekreatifan dalam memecahkan masalah. Siswa betul-betul 

ditempatkan sebagai subjek yang belajar. 

3. Kelemahan Dan Kelebihan Metode Discovery Learning 

            Menurut Suherman dkk (2001:179) dalam http: // sulipan – 

wordpress. com /20011/05/16/ metode – pembelajaran – penemuan – 

discovery – learning kelebihan dari Discovery Learning: 

a. Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 
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b. Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri 

proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih 

lama diingat.  

c. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini 

mendorong ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya 

meningkat. 

d. Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan 

lebih mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

e. Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 

f. Secara menyeluruh belajar penemuan meningkatkan penalaran siswa 

dan kemampuan untuk berpikir bebas. 

Kelemahan dari pendekatan Discovery Learning : 

a. Belajar menemukan membutuhkan waktu persiapan dan belajar yang 

lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima. 

b. Kelas tidak terlalu besar agar siswa mendapat perhatian guru. 

c. Belajar menemukan tidak menjangkau seluruh materi yang dianjurkan 

oleh kurikulum. 

 

4. Pembelajaran Matematika Dengan Penerapan Discovery Learning 

Menurut http: // sulipan. wordpress. com /2011/05/16/ metode – 

pembelajaran – penemuan – discovery – learning/ langkah-langkah 

pembelajaran discovery learning : 

a. Identifikasi kebutuhan siswa 

b. Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan 

generalisasi pengetahuan 

c. Seleksi bahan, problema/ tugas-tugas 

d. Membantu dan memperjelas tugas / problema yang dihadapi siswa serta 

peranan masing-masing siswa  

e. Mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan 

f. Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan;  

g. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan;  

h. Membantu siswa dengan informasi/ data jika diperlukan oleh siswa;  

i. Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang 

mengarahkan dan mengidentifikasi masalah;  

j. Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa;  

http://sulipan.wordpress.com/201%20/05/16/metode-pembelajaran-penemuan-discovery-learning/
http://sulipan.wordpress.com/201%20/05/16/metode-pembelajaran-penemuan-discovery-learning/
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k. Membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil 

penemuannya. 

Dengan demikian pembelajaran matematika dengan penerapan 

metode Dicovery Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

B. Prestasi Belajar Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Menurut Johnson dan Myklebust dalam Mulyono (2003:252) matematika 

adalah bahasa simbolis yang fungsinya praktisnya untuk mengekspresikan 

hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoritisnya 

adalah untuk memudahkan berfikir. 

2. Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa 

perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan 

diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan 

3. Tujuan Pembelajaran Matematika 

          Tujuan pembelajaran matematika menurut Karso dkk                 

(2005:27) meliputi dua hal yaitu : 

1) Mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan 

didalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang,melalui 
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latihan tindakan atas dasar pemikiran secaralogis, rasional, kritis, 

cermat, jujur dan efektif.  

2) Mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari,dan dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

a) Faktor internal 

b) Factor ekternal 

C. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Tabel 2.1: penelitian yang relevan 

NO Peneliti Tahun 

Komponen yang Diteliti 

Aktivitas 
belajar 

Hasil 
Belajar 

Media  
Metode 

Discovery 
Learning 

1.  
Sony 

Laksono  
2009 √   √ 

2. Sawijo 2010 √   √ 

3. Anisa 2010  √ √ √ 

4. 
Asruli 

Septiawan 
2011  √ √ √ 

5. Peneliti 2011  √   
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D. KERANGKA BERFIKIR 

Tabel 2.2: Langkah-Langkah Penelitian 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

E. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tersebut, maka 

dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut ” Penerapan Metode 

Discovery Learning dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

Kelas IV  SD Negeri I Jurug ”. 

 

 

 

Prestasi  belajar  siswa rendah, karena: 

1. Minat belajar siswa yang masih rendah. 
2. Siswa menganggap matematika pelajaran yang paling sukar. 
3. Masih rendahnya prestasi belajar matematika siswa dibawah 

KKM sebesar 61%. 

Kondisi 

awal 

Pemecahan masalah dengan menggunakan metode pembelajaran  
Discovery  Learning yaitu dengan cara: 

1. Guru bersama dengan siswa menyiapkan media yang akan 
digunakan. 

2. Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok dengan anggota 5 
siswa setiap satu kelompok. 

3. Guru memberikan tugas kelompok. 
4. Siswa mengerjakan tugas kelompok dengan melakukan 

percobaan. 
5. Siswa mempresentasikan jawabannya. 
6. Guru memberikan umpan balik 
7. Guru memberikan soal evaluasi per individu. 

Tindakan 

1. Minat belajar siswa yang sudah nampak. 
2. Siswa menganggap matematika  pelajaran yang 

menyenangkan. 
3. Prestasi belajar matematika siswa meningkat  di atas KKM 

sebesar 75%. 

Kondisi 

akhir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

           Menurut (http// penelitiantindakankelas. Blogspot. Com 

/2009/02/penelitian-tindakan-kelas-definisi/) penelitian tindakan kelas berasal 

dari istilah bahasa inggris Classroom Action Research, yang berarti penelitian 

yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang 

diterapka padasuatu subjek penelitian tersebut. Pertama kali penelitian tindakan 

kelas di perkenalkan Kurt Lewin pada tahun 1946, selanjutnya dikembangkan 

oleh Stephen Kemmis, Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt dan lainnya. 

B. SETTING PENELITIAN 

1. Tempat penelitian 

            Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri I Jurug, 

kecamatan Mojosongo, kabupaten Boyolali untuk mata pelajaran matematika. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah kelas IV tahun ajaran 2011/2012. 

2. Waktu penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 

2011/2012. Penentuan waktu penelitian mengacu pada kalender pendidikan 

sekolah, karena PTK ini memerlukan beberapa siklus membutuhkan proses 

belajar mengajar yang efektif di kelas. Berikut ini rincian pelaksanaan 

penelitian. 
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C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

1. Subjek Penelitian  

Dalam PTK ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa 

kelas IV SD Negeri I Jurug Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali 

Tahun Ajaran 2011/2012 sebanyak 28 siswa. 

2. Objek Penelitian 

Dalam PTK ini yang menjadi objek penelitian adalah pembelajaran 

matematika melalui metode Discovery Learning. 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

Langkah- langkah penelitian usaha peningkatan motivasi belajar matematika. 

Sumber: modifikasi dari Kurt Lewin (Rubino Rubiyanto: 2009: 120) 
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Gambar 1.1 Diagram Siklus Pelaksanaan Tindakan Kelas 

Permasalaha

n 

Perencanaan 

Pelaksanaan Siklus 1 Refleksi 

Pengamatan 

Permasalahan 

Baru 

Perencanaan 

Siklus 2 Refleksi Pelaksanaan 

Pengamatan 

Dilanjutkan ke 

Siklus Berikutnya 
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E. DATA DAN SUMBER 

1. Data  

         Data adalah bahan keterangan tentang objek penelitian. Dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas, ada dua jenis data yaitu Data 

kuantitatif dan Data kualitatif. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam PTK ini adalah siswa, guru dan Teman Sejawat 

Dan Kolaborator. 

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes, observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

G. INSTRUMEN PENELITIAN 

             Dalam penelitian ini metode yang dipakai adalah metode observasi, 

metode catatan lapangan dan metode tes, maka instrument yang dipakai adalah 

pedoman observasi dan soal tes. 

H. VALIDITAS DATA 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Democratic 

Validity merupakan validitas yang berkaitan dengan kerja sama dalam penelitian, 

guru dan peneliti lain saling memberikan masukan., Process Validity 

berhubungan dengan pertanggungjawaban dan kompetensi penelitian dan 

Dialogic Validity merupakan validitas penelitian yang dicapai dengan cara dialog 
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antara peneliti dan guru, kolaborator dan peneliti lain yang bersifat kritis (Burns, 

1999:61). 

I. TEKNIK ANALISIS DATA 

           Pada penelitian tindakan kelas ini, analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan analisis interatif terdiri dari 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan dalam bentuk 

interaktif dengan pengumpulan data sebagai suatu proses siklus. 

J. INDIKATOR KEBERHASILAN 

           Indikator yang di jadikan tolak ukur dalam menyatakan bahwa sesuatu 

proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil berdasarkan ketentuan 

kurikulum yang disempurnakan saat ini yang dipergunakan adalah hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SD Negeri I Jurug diatas KKM sebanyak 75% dengan 

nilai diatas 65. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

       Berdasarkan hasil pelaksanaan dari siklus I dan siklus II (tabel 2.11)dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran matematika dengan menerapkan metode Discovery 

Learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri I Jurug 

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Menurut Suherman Dkk (2001:56) 

metode pembelajaran discovery (penemuan) adalah metode mengajar yang mengatur 

pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang 

sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau 

seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery (penemuan) kegiatan 

atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan 

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

menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan 

beberapa konsep atau prinsip. 

           Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus 

terdiri dari empat tahap. Tahap penelitian tersebut terdiri dari: (1) tahap perencanaan 

tindakan; (2) tahap pelaksanaan tindakan; (3) tahap observasi tindakan atau 

pengamatan; serta (4) tahap analisis dan refleksi. Siklus pertama merupakan tindakan 
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awal untuk memperbaiki proses pembelajaran matematika menggunakan metode 

pembelajaran Discovery Learning. Siklus II dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan 

atau kekurangan yang terjadi pada siklus I.  

          Keberhasilan penerapan metode pembelajaran Discovery Learning untuk 

meningkatkan prestasi pembelajaran matematika siswa kelas IV dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Keaktifan siswa selama proses pembelajaran  

     Dari  aspek  keaktifan  siswa  selama proses pembelajaran yang  

menjadi  indikator  atau  fokus penelitian antara lain: Kesiapan siswa dalam 

menerima pelajaran pada siklus I sebesar 64% atau sebanyak 18 siswa. Pada 

siklus II mengalami peningkatan menjadi 82% atau sebanyak 23 siswa, 

Kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran pada siklus I sebesar 68% atau 

sebanyak 19 siswa. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 82% atau 

sebanyak 23 siswa, Keaktifan siswa dalam bertanya pada siklus I sebesar 61% 

atau sebanyak 17 siswa. Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 79% 

atau sebanyak 22 siswa, Keakatifan siswa dalam menjawab pertanyaan pada 

siklus I sebesar 64% atau sebanyak 18 siswa. Pada siklus II mengalami 

peningkatan menjadi 86% atau sebanyak 24 siswa, Keaktifan siswa dalam 

berpendapat pada siklus I sebesar 53% atau sebanyak 15 siswa. Pada siklus II 

mengalami peningkatan menjadi 75% atau sebanyak 21 siswa. Dapat 

disimpulkan bahwa keaktifan siswa selama proses pembelajaran dari 

pelaksanaan siklus I sampai dengan pelaksanaan siklus II mengalami 
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peningkatan yang sangat berarti pada semua aspek yang diamati 

2. Hasil belajar siswa 

    Adapun jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar atau 

siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65 dalam proses 

pembelajaran matematika melaui metode pembelajaran Discovery Learning 

yaitu, hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 39% atau 

sebanyak 11 siswa, pada pelaksanaan siklus I sebesar 64% atau sebanyak 18 

siswa, dan pada pelaksanaan siklus II sebesar 86% atau sebanyak 24 siswa. 

Berdasarkan hal tersebut hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang 

signifikan dari sebelum pelaksanaan tindakan sampai pelaksanaan siklus II 

sebesar 47% atau sebanyak 13 siswa.  

    Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh hasil bahwa daya 

serap siswa dan ketuntasan belajar siswa dalam setiap tindakan mengalami 

peningkatan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannnya metode 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran matematika materi operasi penjumlahan 

pecahan. 

    Berdasarkan data penelitian diatas mendukung diterimanya hipotesis 

bahwa dengan melalui penerapan metode pembelajaran Discovery Learning 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran 
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matematika siswa kelas IV SD Negeri I Jurug Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012.  

Tabel 2.11  Hasil Belajar Matematika Kelas IV SD Negeri I Jurug 

No Nama 

KKM 

(Kriteria 

Ketuntasan 

Minimal) 

Nilai 

Sebelum 

Tindakan 

Nilai Setelah 

Tindakan 

Siklus I 
Siklus 

II 

1 Bagus Muh. Ridwan 65 70 65 80 

2 Dimas Ahmad S. 65 60 60 75 

3 Miftahul Huda 65 54 55 60 

4 Afrizal Dika N 65 59 60 70 

5 Arif Subagyo 65 62 65 80 

6 Devrisco Khairinto N 65 70 70 85 

7 Fajar Asfari 65 63 65 75 

8 Fajar Sodikin 65 60 60 85 

9 Muh. Gandhi 65 70 60 80 

10 Niken Dewanda 65 57 75 85 

11 Shapna Shafilla R 65 55 60 60 

12 Adi Nur Alim 65 70 85 85 

13 Andhika Kusnanto 65 63 90 85 

14 Anis Kurniawati 65 59 65 75 

15 Berliana Sukmawati 65 70 85 95 

16 Fery Adi Nugraha 65 70 70 85 

17 Ibaq Surya Gupita 65 60 60 60 

18 Iis Agustina 65 60 75 85 

19 Killa Regita Osawati 65 63 60 60 

20 Livia Nur Ayuni 65 70 70 70 

21 Mahendra Ivan F 65 65 80 90 

22 Neni Wulandari 65 60 60 80 

23 Resa Aldiansyah 65 73 80 85 

24 Tutus Mayasari 65 70 80 65 

25 Yuniar Prehatin N 65 60 75 95 

26 Ika Yuliani 65 62 70 90 

27 Lukman Ardiansyah 65 60 70 85 

28 Dyah Ayu Novitasari 65 72 75 70 

Jumlah  1782 1940 2195 

Rata-rata  64 69 78 
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Presentase yang memenuhi KKM  39% 64% 86% 

Keterangan : 

Nilai ≥ 65 = tuntas  

Nilai ≤ 64 = belum tuntas 

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perkembangan Keaktifan Siswa 

No Aspek yang dinilai 
Persentase yang Dicapai 
Siklus I Siklus II 

1 Kesiapan siswa dalam menerima pelajaran 64% 82% 
2 Kedisiplinan siswa dalam proses 

pembelajaran 68% 82% 

3 Sikap aktif siswa dalam bertanya 61% 79% 
4 Kekatifan siswa dalam menjawab 

pertanyaan 64% 86% 

5 Keaktifan siswa dalam berpendapat 53% 75% 
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BAB V 

 PENUTUP  

 

A. Simpulan 

               Berdasarkan data dan pembahasan di bab IV dapat disimpulkan bahwa 

“melalui penerapan metode Discovery Learning dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri I Jurug Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2011/2012” 

B. Implikasi  

        Berdasarkan pembahasan terdapat hasil penelitian, dapat disampaikan 

implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memberikan gambaran nyata bahwa keberhasilan proses 

pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara 

lain dapat berasal dari guru maupun siswa. 

2. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan setelah diterapkannya metode pembelajaran Discovery Learning. 

3. Dalam proses pembelajaran melalui penerapan metode pembelajaran 

Discovery Learning dapat menciptakan interaksi atau hubungan yang positif 

antara guru dengan siswa. 
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C. SARAN 

            Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, 

maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

a) Guru hendaknya menerapkan metode pembelajaran Discovery Learning 

sebagai pertimbangan dan alternative metode pembelajaran matematika 

yang dapat memberikan pengalaman bermakna serta meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b) Guru hendaknya melibatkan siswa secara aktif dalam setiap proses 

pembelajaran agar siswa lebih berani dan terampilan dalam 

mengemukakan idea tau pendapat serta dalam bertanya. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

a) Kepala sekolah hendaknya memotivasi guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran Discovery Learning serta metode pembelajaran lain. 

b) Kepala sekolah hendaknya memfasilitasi guru dengan media pendukung 

pembelajaran dalam menerapkan metode pembelajaran Discovery 

Learning terutama dalam mata pelajaran matematika. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengigat dalam penelitian ini masih banyak kekurangan, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang serupa dengan penelitian ini tetapi 

dalam hal metode dan materi yang berbeda 
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