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ABSTRACT 

 This research aim is to increase mathematics activity and learning 

resulth through using Discovery Learning strategy for class VIII C Al-Islam 

Kartasura Junior High School. This research is classroom action research. 

Subjects in this study were researchers as actor, teacher as observer and student 

of class VIII C as the recipient of the action. The method used in data collection 

include observation, documentation, field notes, interview and test. Data analysis 

techniques in the study conducted by the reduction method , the data display , and 

conclusion drawing / verification . The data results showed that the learning 

activity of students has increased in terms of indicators 1) Students who dared to 

ask the teacher to increase from the previous total of 6 students (18.75%), to 17 

students (53.12%), 2) Students who are active in increase from the previous 

discussion group of 10 students (31.25%), to as many as 23 students (71.875%), 

3) Students who dare to work on the problems in front of the increase from the 

previous class of 8 students (25%), to 20 students ( 62.50%). While the learning 

outcomes of students who meet the KKM before the action as much as 13 students 

(40.625%), increased to 24 students (75%). So it can be concluded that the 

implementation of the strategy Discovery Learning in mathematics learning can 

enhance the activity and student learning outcomes. 

Keywords : learning activity, learning result, discovery learning 

 

 

ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar matematika pada siswa kelas VIII SMP Al-Islam Kartasura dalam 

pembelajaran matematika melalui strategi Discovery Learning. Penelitian ini 

termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian ini adalah 

peneliti sebagai pelaku tindakan, guru sebagai pengamat dan siswa kelas VIII C 

yang berjumlah 32 siswa sebagai penerima tindakan. Metode pengumpulan data 

yang digunakan meliputi metode observasi, dokumentasi, catatan lapangan, 

wawancara dan test. Teknik analisis data dilakukan dengan metode reduction, 

data display, dan conclusion drawing/ verification. Untuk menjamin keabsahan 



 

 

data digunakan teknik triangulasi.  Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan ditinjau dari indikator 1) Siswa 

yang berani bertanya pada guru  meningkat dari sebelumnya sebanyak 6 siswa 

(18,75%), menjadi 17 siswa (53,12%), 2) Siswa yang aktif dalam diskusi 

kelompok meningkat dari sebelumnya sebanyak 10 siswa (31,25%), menjadi 

sebanyak 23 siswa (71,875%), 3) Siswa yang berani mengerjakan soal didepan 

kelas meningkat dari sebelumnya sebanyak 8 siswa (25%), menjadi 20 siswa 

(62,50%). Sedangkan hasil belajar siswa yang memenuhi  KKM sebelum tindakan 

sebanyak 13 siswa (40,625%), meningkat menjadi 24 siswa (75%). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Discovery Learning pada 

pembelajaran matematika dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Kata kunci : keaktifan belajar, hasil belajar, discovery learning 

 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini 

memungkinkan semua pihak untuk saling berinteraksi dan mencari informasi 

dengan cepat. Perkembangan teknologi berdampak pada perkembangan ilmu 

pengetahuan karena ilmu itu bersifat dinamis, setiap bangsa harus siap mengikuti 

perkembangan ini, hal ini menuntut suatu bangsa agar meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia suatu bangsa 

sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan yang diberikan pada generasi mudanya, 

sistem pendidikan yang bagus akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

bagus pula. Pendidikan adalah suatu proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maka dari itu peningkatan mutu 

pengajaran harus senantiasa diperhatikan agar mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran maka siswa akan termotivasi 

untuk belajar sehingga akan meningkatkan keaktifan siswa tersebut dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam belajar matematika sangat 

mempengaruhi hasil belajarnya, apabila siswa memiliki tingkat keaktifan yang 

tinggi akan mempermudah siswa dalam memahami matematika dan akan 

meningkatkan hasil belajarnya.  

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di kelas VIII C SMP 

Al-Islam Kartasura  tahun 2014/2015 diperoleh bahwa keaktifan siswa pada saat 

mengikuti proses pembelajaran masih belum maksimal. Keaktifan belajar 



 

 

matematika pada siswa kelas VIII C SMP Al-Islam Kartasura dengan jumlah 32 

siswa sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang memiliki keaktifan 

bertanya pada guru sebanyak 6 orang (18,75%), siswa yang memiliki aspek 

kemampuan berdiskusi dalam kelompok sebanyak 10 orang (31,25%), siswa yang 

memiliki keberanian mengerjakan soal didepan kelas sebanyak 8 orang (25%). 

Sedangkan siswa yang hasil belajarnya memenuhi KKM adalah 13 siswa 

(40,625%), KKM SMP Al-Islam Kartasura adalah 70. Dengan data tersebut dapat 

diamati bahwa keaktifan belajar matematika siswa kelas VIII C  SMP Al-Islam 

Kartasura masih belum maksimal. 

Akar penyebab yang paling dominan dari rendahnya keaktifan siswa pada 

pembelajaran matematika adalah kurangnya kemampuan guru dalam menentukan 

model pembelajaran dan kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Hal ini 

mengakibatkan rendahnya keaktifan belajar matematika siswa. Akibat dari 

rendahnya keaktifan belajar siswa adalah hasil belajar yang tidak memenuhi 

KKM. 

Berdasarkan akar penyebab masalah yang dominan dapat diajukan 

alternatif tindakan dengan strategi pembelajaran Discovery Learning. Penggunaan 

strategi pembelajaran Discovery Learning memiliki keunggulan untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika didalam kelas. Sund dalam 

Hamdani (2011: 185) mengatakan bahwa penggunaan Discovery dalam batas-

batas tertentu adalah baik untuk kelas rendah. Strategi pembelajaran Discovery 

Learning dapat melatih siswa untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok secara 

aktif serta melatih tanggung jawab pada setiap diri siswa. Oemar Malik dalam 

Mohammad Takdir Illahi (2012: 29) menyatakan Discovery Learning merupakan 

merupakan proses pembelajaran yang menitik beratkan pada mental intelektual 

para anak didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, 

sehingga menemukan konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di lapangan. 

Berkaitan dengan keunggulan strategi pembelajaran Discovery Learning, 

Penerapan Strategi pembelajaran Discovery Learning diharapkan dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika pada siswa kelas VIII C 

SMP A l-Islam Kartasura tahun 2014/2015. 



 

 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas menurut Sutama (2012: 136) merupakan penelitian yang berupaya 

memperbaiki praktis pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Penelitian tindakan 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan refleksi. Tujuan dari PTK menurut Sutama (2014: 

26) adalah untuk mengadakan perbaikan atau peningkatan mutu praktik 

pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Al-Islam Kartasura. SMP Al-Islam 

Kartasura merupakan sekolah yang dipilih peneliti untuk menjadi tempat 

penelitian, sekolah ini terletak di Desa Purwohutaman, Kartasura, Sukoharjo. 

SMP Al-Islam Kartasura memiliki 12 ruang kelas yang terdiri dari kelas VII 

sebanyak 4 kelas, kelas VIII sebanyak 4 kelas dan kelas IX sebanyak 4 kelas. 

PTK ini berpedoman pada hasil observasi awal yang telah dirumuskan 

sebagai permasalahan. Pada tahap perencanaan peneliti melibatkan guru mata 

pelajaran matematika dengan memadukan hasil observasi yang dipakai sebagai 

data awal kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tindakan pembelajaran 

dengan menerapakan strategi pembelajaran Discovery Learning dalam kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 5 Januari 2015 sampai 24 

Januari 2015 dengan subyek siswa kelas VIII C berjumlah 32 siswa. Peneliti dan 

guru matematika terlibat secara langsung sejak dialog awal, perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan menggunakan: 1) metode observasi, 2) dokumentasi 3) 

catatan lapangan,  4)  wawancara,5) tes.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2008: 91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.  



 

 

Menurut Sutama (2014: 206) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam 

penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus 

dan triangulasi sumber, yaitu menanyakan kebenaran data atau informasi kepada 

informan yang satu dengan informan lainnya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneliti menggunakan strategi Discovery Learning dalam pembelajaran 

matematika untuk 2 siklus. Pada pertemuan pertama siklus I strategi pembelajaran 

Discovery Learning berjalan lancar tetapi kurang efektif, namun seiring 

berjalannya waktu pada pertemuan kedua sudah tampak ada peningkatan kualitas 

pembelajaran, dapat dikatakan bahwa pada akhir siklus I keaktifan dan hasil 

belajar matematika sudah mengalami peningkatan, tetapi belum maksimal, 

sehingga penelitian ini dilanjutkan pada siklus II. Pada siklus I pertemuan pertama 

materi yang diajarkan adalah pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya, pertemuan 

kedua materi yang disampaikan adalah keliling dan luas lingkaran dan pada 

pertemuan ketiga diadakan evaluasi. Pada siklus II pertemuan pertama peneliti 

menyampaikan materi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, pada 

pertemuan kedua materi yang diajarkan adalah busur, juring dan tembereng dan 

pada pertemuan ketiga diadakan evaluasi. 

Peneliti sebagai pelaku tindakan berupaya melatih dan membangkitkan 

keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan strategi Discovery Learning. Dalam kegiatan ini 

Peneliti memberikan permasalahan melalui tayangan powerpoint (stimulation). 

Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 

materi (Problem Statement). Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

dan memberikan persoalan pada setiap kelompok (Data Collection). Dalam 

kelompok, siswa diminta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi (Data Processing), lalu siswa diminta untuk menuliskan jawaban didepan 



 

 

kelas (Verivication). Siswa diminta membuat kesimpulan mengenai mengenai 

materi yang telah dipelajari dengan penguatan dari peneliti (Generalization). 

Tujuan dari penelitian tindakan ini yaitu meningkatka keaktifan dan hasil 

belajar siswa. Indikator dari kekatifa belajar yaitu, aktif dalam bertanya pada guru 

tentang materi yang belum dipahami, aktif dalam kegiatan diskusi kelompok, 

berani mengerjakan soal didepan kelas. Sedangkan indikator hasil belajar adalah 

nilai belajar memenuhi KKM (KKM ≥ 70). 

Berdasarkan observasi awal, pembelajaran dari awal siklus I sampai akhir 

siklus II, didapatkan hasil bahwa penerapan strategi Discovery Learning mampu 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar matematika siswa. Hal ini terlihat dari 

data hasil  penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas VIII C SMP 

Al-Islam Kartasura sebagai berikut: 

Tabel 1 Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa 

Indikator Sebelum  

Tindakan 

Pencapaian Siklus I Siklus II 

Bertanya pada  

Guru 

6 siswa 

(18,75 %) 

50 % 12 siswa 

(37,50%) 

17 siswa 

(53,12%) 

Berdiskusi dalam 

kelompok 

10 siswa 

(31,25%) 

70 % 17 siswa 

(53,12%) 

23 siswa 

(71,87%) 

Mengerjakan soal 

didepan 

8 siswa  

(25 %) 

60 % 14 siswa 

(43,75%) 

20 siswa 

(62,50%) 

  

 Tabel 2 Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Indikator  Sebelum 

Tindakan 

Pencapaian Siklus I Siklus II 

Nilai ≥ 70 13 siswa 

(40,625%) 

70 % 17 siswa 

(53,12%) 

24 siswa 

(75%) 

 

 



 

 

Adapun grafik yang menggambarkan peningkatan keaktifan dan hasil 

belajar siswa kelas VIII C SMP Al-Islam Kartasura dari awal sebelum penelitian 

sampai akhir tindakan siklus II, sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1 Grafik Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

strategi pembelajaran Discovery Learning mampu meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar siswa dari penelitian siklus I sampai siklus II. Pada pertemuan 

pertama siklus I siswa masih terasa bingung dengan penerapan strategi Discovery 

Learning karena siswa belum terbiasa dan belum memahami strategi 

pembelajaran ini, Pada pertemuan kedua siklus I, peneliti berupaya untuk lebih 

menekankan pada siswa dalam pembelajaran di dalam kelas melalui strategi 

Discovery Learning, pembelajaran ini mulai berjalan lebih baik dibanding 

daripada pertemuan pertama. Peneliti lebih memberikan motivasi pada siswa 

sehingga menimbulkan keaktifan belajar yang lebih baik sehingga siswa semakin 

mudah dalam menerima materi pembelajaran dengan strategi Discovery Learning 

ini. 
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 Evaluasi dan refleksi setelah tindakan kelas siklus I memberikan dampak 

yang baik pada penelitian tindakan siklus II. Pada siklus II kegiatan pembelajaran 

tetap menggunakan strategi Discovery Learning dimana peneliti memakai media 

powerpoint untuk lebih menarik perhatian siswa. Pertemuan pertama dan 

pertemuan kedua siklus II siswa sudah mampu dan memahami cara-cara belajar 

dengan strategi Discovery Learning, hal ini terbukti dengan peningkatan keaktifan 

dan hasil belajar siswa. Siswa yang aktif menanyakan mengenai yang materi yang 

belum jelas semakin banyak, kegiatan diskusi kelompok juga terlihat lebih 

diminati karena semakin banyak siswa yang terlibat, hal ini juga diikuti dengan 

peningkatan jumlah siswa yang berani mengerjakan soal didepan kelas. Sejalan 

dengan itu hasil belajar siswa juga semakin baik, terlihat dari jumlah siswa yang 

nilainya lebih memenuhi KKM semakin banyak. 

Penerapan pembelajaran matematika melalui strategi Discovery Learning 

memberikan hasil, terjadinya peningkatan keaktifan  dan hasil belajar siswa, 

dilihat dari indikator bahwa sebelum penelitian tindakan dilakukan siswa yang 

berani bertanya pada guru adalah 6 siswa       (18,75 %), siswa yang aktif dalam 

berdiskusi kelompok adalah 10 orang ( 31,25 %), siswa yang berani mengerjakan 

soal didepan  sebanyak 8 siswa (25 %), siswa yang hasil belajarnya ≥ 70 sebanyak 

13 siswa (40,625 %). Setelah dilakukan tindakan siklus I terjadi peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar siswa, terlihat dari siswa dalam hal keaktifan bertanya 

pada guru sebanyak 12 orang (37,5%), siswa yang memiliki aspek keaktifan 

berdiskusi dalam kelompok sebanyak 17 orang (53,12%), siswa yang memiliki 

keberanian mengerjakan soal didepan kelas sebanyak 14 orang (43,75%), serta 

siswa yang hasil belajarnya memenuhi KKM sebanyak 17 orang (53,12%). Pada 

siklus II, keaktifan dan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, terbukti 

bahwa siswa dalam hal keaktifan bertanya pada guru sebanyak 17 orang 

(53,12%), siswa yang memiliki aspek keaktifan berdiskusi dalam kelompok 

sebanyak 23 orang (71,87%), siswa yang memiliki keberanian mengerjakan soal 

didepan kelas sebanyak  20 orang (62,5%), serta siswa yang hasil belajarnya 

memenuhi KKM sebanyak 24 orang (75%). 



 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Siti Hidayati (2011) bahwa penerapan strategi pembelajaran aktive 

giving quesstion and getting answers pada pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Sejalan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh Aris Susilo (2011), 

menyimpulkan bahwa dengan strategi pembelajaran course review horay, guru 

banyak mengalami perubahan dalam proses pembelajaran guru banyak 

memberikan motivasi siswa dan melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran 

sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. 

KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti 

dengan guru matematika dalam upaya peningkatan keaktifan dan hasil belajar 

matematika melalui strategi Discovery Learning dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Keaktifan siswa kelas VIII C SMP Al-Islam Kartasura dalam mengikuti 

proses pembelajaran matematika mengalami peningkatan setelah 

diterapkannya strategi Discovery Learning. 

a. Siswa yang berani bertanya pada guru tentang materi yang belum jelas 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa jumlah siswa yang berani 

bertanya pada guru sebelum tindakan adalah 6 siswa (18,75 %), setelah 

dilaksanakan penelitian diperoleh hasil bahwa siswa yang berani 

bertanya pada guru diakhir siklus I sebanyak 12 siswa (37,50%) dan 

diakhir siklus II menjadi sebanyak 17 siswa (53,12%). 

b. Siswa yang mampu aktif dalam berdiskusi kelompok 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa jumlah siswa yang 

mampu aktif berdiskusi dalam kelompok sebelum tindakan adalah 10 

orang ( 31,25 %), setelah dilaksanakan penelitian diperoleh hasil bahwa 

siswa yang memiliki aspek kemampuan berdiskusi dalam kelompok 

diakhir siklus I sebanyak 17 orang (53,12%) dan diakhir siklus II menjadi 

sebanyak 23 siswa (71,875%). 



 

 

c. Siswa yang berani mengerjakan soal didepan   

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa siswa yang 

berani mengerjakan soal didepan sebelum tindakan sebanyak 8 siswa (25 

%), setelah dilaksanakan penelitian diperoleh hasil bahwa siswa yang 

memiliki keberanian mengerjakan soal didepan kelas diakhir siklus I 

sebanyak 14 orang (43,75%) dan diakhir siklus II menjadi sebanyak 20 

siswa (62,50%). 

2. Hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Al-Islam Kartasura dalam mengikuti 

proses pembelajaran matematika mengalami peningkatan setelah 

diterapkannya strategi Discovery Learning. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa siswa yang hasil 

belajarnya memenuhi KKM sebelum dilakukan tindakan adalah sebanyak 

sebanyak 13 siswa (40,625%) setelah dilaksanakan penelitian hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan hasil belajar, terbukti pada akhir siklus I 

sebanyak 17 siswa (53,12%) nilainya memenuhi KKM dan di akhir siklus II 

naik menjadi 24 siswa (75%) yang hasil belajarnya memenuhi KKM. 
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