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Abstract:This study aims to determine there were significant differences in learning 

outcomes with the use of the model of Problem Based Learning (PBL) and Discovery 

Learning (DL) in the implementation of Curriculum 2013. This type of research 

manifold experiments. The population in this study the entire seventh grade students of 

SMP Negeri 1 Gondangrejo Academic Year 2014/2015. The sample of this study, the 

class VIIa as the first experimental class with 32 students and the class as a class VIIB 

second experiment with 32 students. The sampling technique was performed using 

cluster sampling (sampling area). Data collection method used is the method of testing 

and documentation. The analysis technique used, independent t-test without previous 

control class normality test methods and test Liliefors homogeneity using Bartlett 

method. Based on the research results with α = 5%,there were significant differences in 

learning outcomes with the use of the model of Problem Based Learning (PBL) and 

Discovery Learning (DL) in the implementation of Curriculum 2013, better learning 

model is the model of Problem Based Learning (PBL). 

Keywords: learning outcomes, the model Discovery Learning (DL), Problem Based 

Learning (PBL). 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar yang 

signifikan dengan penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery 

Learning (DL) dalam implementasi Kurikulum 2013. Jenis penelitian ini berjenis 

eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Gondangrejo Tahun Ajaran 2014/2015. Sampel dari penelitian ini, kelas VIIA sebagai 

kelas eksperimen pertama dengan 32 siswa dan kelas VIIB sebagai kelas eksperimen 

kedua dengan 32 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Cluster 

Sampling (Area Sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

tes dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan, uji t independen tanpa kelas 

kontrol yang sebelumnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode Liliefors dan 

uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Berdasarkan hasil penelitian dengan α = 

5%, diperoleh  terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan penggunaan 

model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL) dalam 

implementasi Kurikulum 2013, model pembelajaran yang lebih baik adalah model 

Problem Based Learning (PBL). 

Kata Kunci: hasil belajar, model Discovery Learning (DL), Problem Based Learning 

(PBL). 
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Pendahuluan 

Upaya untuk memajukan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan oleh 

pemerintah, diantaranya dengan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang pernah 

berlaku di Indonesia memiliki beberapa perbedaan sistem. Perbedaan sistem terdapat 

kelebihan dan kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Untuk memperkecil adanya 

kekurangan dari kurikulum yang sudah, maka disusunlah kurikulum baru yang 

dinantinya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan 

zaman. 

Mulai tahun pelajaran 2013/2014 diberlakukan Kurikulum 2013 secara 

terbatas dan bertahap oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Undang-undang RI 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, PP Nomor 32 Tahun 

2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Permendiknas Nomor 54 Tahun 2013 tentang standar kompetensi 

lulusan pendidikan dasar dan menengah, Permendiknas Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas Nomor 66 

Tahun 2013 tentang Standar Nilai Pendidikan, Permendiknas Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan 

Menengah, dan Permendiknas Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum. 

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 tentunya tidak terlepas dari 

peran sekolah dan guru, terutama guru. Kesiapan dan kompetensi guru dilapangan 

akan menjadi faktor penentu implementasi Kurikulum 2013. Implementasi 

kurikulum 2013 juga memerlukan kerjasama di antara para guru guna mensukseskan 

kurikulum 2013. Apabila implementasi kurikulum 2013 ini berhasil, maka hasil 

belajar dari peserta didik pun juga akan memuaskan. 

Menurut Maisaroh (2010) nilai hasil belajar adalah salah satu indikator yang 

bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar yang dicapai sesesorang  baik 

dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

Pada kenyatannya, mutu pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan 

negara-negara lain belum menunjukkan hasil belajar yang memuaskan. Hal ini dapat 



dilihat dari hasil survey studi internasional tentang prestasi matematika dan sains 

oleh TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study) pada tahun 

2011 (Eka rachma: 2013), yaitu Indonesia berada di urutan ke 38 dari 45 negara. 

Hasil survey ini mempertegas bahwa posisi Indonesia relatif rendah dengan skor 386 

dibandingkan dengan Negara-negara lain yang berpartisipasi dalam TIMSS. 

Kemudian berdasarkan hasil tes Programme for International Student Assesment 

(PISA) 2009 tentang matematika menunjukkan bahwa Indonesia berada pada 

peringkat 61 dari 65 negara (OECD, 2010).  

Metode berperan penting dalam proses pembelajaran. Menurut Uno 

(2007:65) metode pembelajaran merupakan cara-cara yang digunakan pengajar atau 

instruktur unruk menyajikan informasi atau pengalaman baru, menggali pengalaman 

peserta didik belajar, menampilkan kerja peserta didik untuk belajar. Metode 

berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar siswa 

dan merupakan strategi pengajaran dalam kelas sehingga dapat menjadi alat yang 

efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu metode juga penting bagi 

guru untuk mengetahui bagaimana caranya agar bisa membuat pembelajaran menjadi 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Yance (2013) menyatakan bahwa siswa 

kurang termotivasi untuk belajar karena pembelajaran yang bersifat teori, materi 

pembelajaran yang padat harus dicapai dalam waktu singkat, kurang bervariasinya 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru, guru cenderung menggunakan 

metode ceramah dengan siswa di dudukkan secara berkelompok dan penguasaan 

berupa LKS, sementara itu model pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan 

praktik sangat jarang digunakan.  

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah dan Discovery 

Learning merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memperoleh 

hasil belajar peserta didik lebih baik, terutama pada implementasi Kurikulum 2013. 

Pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan ketrampilan 

intelektual; belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam 



pengalaman nyata atau simulasi; dan menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri 

(Jauhar, 2011: 88).  

Sedangkan model Discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan 

pelajaran bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri 

(Kurinasih, 2014b: 64). 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Matematika dengan 

Model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning(DL)”. 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Variabel 

terikatnya adalah hasil belajar dan variabel bebasnya adalah model PBL dan DL. 

Tempat penelitian di SMP Negeri 1 Gondangrejo. Model  pembelajaran yang 

digunakan adalah model PBL pada kelas eksperimen pertama dan DL pada kelas 

eksperimen kedua. Kedua kelompok ini selanjutnya akan dilihat keberhasilannya 

berdasarkan hasil belajar siswa matematika. 

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster 

random sampling (Area Sampling). Teknik ini merupakan teknik yang digunakan 

untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. 

Cara teknik ini dengan mengundi kelas dari populasi penelitian. Dari 6 kelas yang 

ada diperoleh 2 kelas, yaitu kelas VII A sebagai kelas eksperimen pertama dan kelas 

VII B sebagai kelas eksperimen kedua. Sebelum diberikan perlakuan, yaitu praktik 

pengajaran pada kelas eksperimen pertama maupun kelas eksperimen kedua harus 

diperhatikan kedua kelompok dalam keadaan seimbang atau tidak. Uji keseimbangan 

yang digunakan dengan menguji kesamaan dua variansi yang disebut Uji t. 

Sedangkan untuk mengetahui apakah variansi-variansi dari sejumlah populasi sama 

atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. Uji 

homogenitas ini menggunakan metode Bartlett.  Serta dilakukan uji normalitas 

dengan taraf signifikansi 5% menggunakan metode Liliefors antara model PBL dan 

DL 



Perbedaan hasil belajar siswa diketahui melalui metode tes hasil belajar 

antara model PBL dan DL. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data tentang hasil belajar siswa diantaranya nama siswa, nomor induk 

dan nilai UAS siswa kelas VII semester ganjil tahun ajaran 2014/2015. Soal item tes 

sebelumnya harus diuji validitas dan reliabilitas soal dari item tes. Untuk menghitung 

tes hasil belajar matematika menggunakan rumus korelasi product moment yaitu: 

  

Untuk menghitung reliabilitas tes dengan menggunakan rumus KR- 20 yaitu: 

  

Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas 25 soal tes, instrumen tersebut 

dinyatakan reliabel dengan hasil reliabilitas yang seang, yaitu = 0,789. Sedangkan 

untuk validitas soal peneliti sajikan pada Tabel 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Ringkasan uji validitas tes hasil belajar 

No. Item 
  

Keterangan 

1 0,374 0,349 Valid 

2 0,653 0,349 Valid 

3 0,478 0,349 Valid 

4 0,535 0,349 Valid 

5 0,394 0,349 Valid 

6 0,435 0,349 Valid 

7 -0,045 0,349 Tidak valid 

8 0,508 0,349 Valid 

9 -0,050 0,349 Tidak valid 

10 0,382 0,349 Valid 

11 -0,022 0,349 Tidak valid 

12 0,408 0,349 Valid 

13 0,443 0,349 Valid 

14 0,373 0,349 Valid 

15 0,399 0,349 Valid 

16 0,374 0,349 Valid 

17 0,363 0,349 Valid 

18 0,068 0,349 Tidak valid 

19 0,399 0,349 Valid 

20 0,361 0,349 Valid 

21 0,425 0,349 Valid 

22 0.424 0,349 Valid 

23 0,461 0,349 Valid 

24 0,287 0,349 Tidak valid 

25 406 0,349 Valid 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 5 item tidak valid dan 20 item valid. Hal ini 

berarti terdapat 20 soal yang nilai validitasnya lebih dari validitas tabel dengan 

subyek 30, yaitu 0,349. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah metode Lilliefors pada taraf signifikansi 5%. Dari perhitungan 

diperoleh hasil yang disajikan pada tabel 2  sebagai berikut: 

 



Tabel 2 

Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber   Taraf Signifikansi Keputusan 

Eksperimen 

pertama 

0,0890 0,15662 0,05 Normal 

Eksperimen 

kedua 

0,104611 0,15662 0,05 Normal 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan  <  maka  diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah 

variansi-variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Uji homogenitas ini 

menggunakan metode Bartlett dengan taraf signifikansi 5%. Dari perhitungan 

menggunakan Microsoft Excel 2007 diperoleh hasil uji homogenitas yang disajikan 

pada tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber   Taraf 

Signifikansi 

Keputusan 

Metode Pembelajaran 1,570 3,841 0,05 Homogen 

 

Dari tabel 3 dengan taraf signifikansi 5% diperoleh  maka 

H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variansi-variansi dari kedua populasi 

homogen. 

Perbedan hasil belajar model Problem Based Learning(PBL) dan Discovery 

Learning(DL) ditampilkan pada tabel 4 hasil analisis uji t independen tanpa kelas 

kontrol dengan bantuan Microsoft Excel 2007 sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4 

Rangkuman uji-t sampel independen 

Sumber    thitung ttabel 

Eksperimen pertama 2,881 0,274 0,131 3,483 1,645 

Eksperimen kedua 2,425 

  

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji-t sampel independen tanpa sampel 

kontrol diperoleh thitung = 3,483 dan ttabel (0,05;62)= 1,625. Karena thitung > ttabel maka H0 

ditolak, artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan penggunaan 

model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL) dalam 

implementasi Kurikulum 2013.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya dengan mengacu pada hipotesis taraf signifikansi , maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan dengan 

penggunaan model Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL) 

dalam implementasi Kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t independen 

tanpa sampel kontrol diperoleh thitung = 3,483 dimana ttabel (0,05;62)= 1,625 maka thitung > 

ttabel, sehingga H0 ditolak dan hipotesis dinyatakan diterima. Berdasarkan rerata hasil 

belajar matematika dari masing-masing kelompok yang dikenai model pembelajaran, 

menyatakan bahwa rerata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen pertama yang 

dikenai model PBL adalah 2,881, sedangkan rerata hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen kedua yang dikenai model DL adalah 2,425. Penjelasan diatas 

menunjukkan bahwa rerata hasil belajar pada kelas ekperimen pertama lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas eksperimen kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model PBL lebih baik dibandingkan dengan model DL. 
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