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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Kondisi Awal 

Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah MTs Negeri Surakarta 

II kelas VIIC dengan jumlah 40 siswa (20 laki-laki dan 20 perempuan). 

Penelitian tindakan kelas diawali dengan melakukan dialog awal. Dialog awal 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2015. Peneliti mengadakan 

dialog awal dengan guru matematika untuk mengetahui kondisi awal siswa 

kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II dalam proses pembelajaran matematika. 

Setelah dialog awal, peneliti melakukan observasi awal dengan tujuan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran matematika serta untuk menentukan fokus penelitian atau 

indikator yang akan dicapai dari tanggung jawab belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Dialog awal juga menghasilkan kesepakatan antara peneliti dengan 

guru matematika kelas VIIC bahwa untuk mengatasi masalah-masalah dalam 

upaya peningkatan tanggung jawab belajar matematika, alternatif 

pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menerapkan strategi 

pembelajaran Discovery Learning. Strategi pembelajaran Discovery Learning 

merupakan model strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada 

pemberian masalah yang terbimbing dalam pembelajaran matematika. 

Masalah yang disajikan dalam model pembelajaran Discovery Learning ini 

adalah masalah yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sedang 

dipelajari di kelas VIIC pada saat penelitian berlangsung. 

Guru matematika MTs Negeri Surakarta II kurang memberikan 

inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran di dalam kelas sehingga siswa 

merasa bosan dan tidak memperhatikan saat pembelajaran matematika 

berlangsung. Guru masih menggunakan metode ceramah saat pembelajaran 
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matematika walaupun sesekali menggunakan strategi Discovery Learning. 

Guru kurang menguasai strategi pembelajaran yang harus diterapkan siswa 

pada saat pembelajaran matematika, karena dalam menyiapkannya perlu 

waktu dan pemikiran yang khusus. 

Penggunaan strategi Discovery Learning belum diterapkan guru 

dengan maksimal. Strategi ini baru digunakan ketika ada perubahan 

kurikulum baru menjadi kurikulum 2013. Didapat permasalahan yang perlu 

diatasi dalam penelitian ini yaitu rendahnya tanggung jawab belajar 

matematika siswa. Rendahnya tingkat tanggung jawab belajar matematika 

dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1.Melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh, 2. Menepati janji, dan 3. Mau 

menerima akibat dari perbuatannya. 

Berdasarkan observasi awal dan dialog awal yang telah dilakukan, 

diperoleh data tanggung jawab belajar matematika dari 40 siswa (20 laki-laki 

dan 20 perempuan) yaitu siswa yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh sebanyak 16 siswa 

(40,00%), mampu menepati janji sebanyak 11 siswa (27,50%), dan mau 

menerima akibat dari perbuatannya sebanyak 13 siswa (32,50%). 

Kurangnya rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran 

disebabkan oleh berbagai masalah yang bersumber dari siswa, guru, 

alat/media pembelajaran dan lingkungan di sekolahnya. Faktor-faktor 

kesulitan belajar siswa antara lain: a. faktor anak didik meliputi: 1) IQ yang 

kurang baik, 2) aktifitas belajar yang kurang, 3) tidak ada motivasi dalam 

belajar. b. faktor sekolah meliputi: 1) guru yang tidak berkualitas, 2) suasana 

sekolah yang kurang menyenangkan, 3) Perpustakaan belum lengkap. c. 

faktor keluarga meliputi: 1) orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan 

pendidikan anaknya, 2) suasana rumah yang ramai atau gaduh tidak mungkin 

membuat anak akan dapat belajar dengan baik (Pawestri, dkk: 2013). Faktor 

kesulitan belajar siswa juga berdampak pada hasil belajar siswa dan rasa 

tanggung jawab yang dimiliki siswa. 
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B. Deskripsi Hasil Siklus I 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan kelas siklus I dilakukan oleh peneliti 

bersama dengan Guru Matematika kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II 

untuk mendiskusikan hal-hal yang akan dilaksanakan selama siklus I. 

Perencanaan tindakan kelas siklus I dilakukan dengan meninjau 

permasalahan-permasalahan yang telah disimpulkan dari dialog awal dan 

observasi awal. 

Perencanaan tindakan kelas pada siklus I terbagi dalam 2 kali 

pertemuan, pada pertemuan pertama dilakukan selama 3 jam pelajaran (3 

x 40 menit) dan pertemuan yang kedua dilakukan selama 2 jam pelajaran 

(2 x 40 menit), sehingga total alokasi waktu pada siklus I yaitu 5 jam 

pelajaran (5 x 40 menit). Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah 

disiapkan oleh peneliti dengan materi yang diajarkan yaitu tentang rotasi 

(perputaran).Dari hasil diskusi akan diterapkan strategi Discovery 

Learning pada materi rotasi (perputaran) yang diharapkan dapat 

meningkatkan tanggung jawab belajar matematika siswa. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanan tindakan siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari 

Kamis tanggal 16 April 2015 pukul 07.00-09.00 WIB dan pelaksanaan 

tindakan siklus I pertemuan II dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 17 

April 2015 pukul 09.55-11.15 WIB. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan 

di kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II. Guru bertindak sebagai pemberi 

tindakan dan dibantu oleh peneliti, sedangkan siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II sebanyak 40 siswa (20 laki-laki dan 20 perempuan) 

yang menerima tindakan. 

Peneliti mengamati jalannya pelaksanaan pada siklus I pertemuan 

Idan pada siklus I pertemuan II dengan menggunakan lembar observasi 

yang sudah disepakati bersama dengan guru matematika. Kegiatan 

tersebut dilanjutkan dengan proses refleksi, evaluasi, dan revisi. Peneliti 
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mencatat hasil dari pengamatan yang selanjutnya digunakan sebagai 

bahan refleksi, dengan berpedoman lembar observasi dan catatan 

lapangan. 

3. Hasil Pengamatan 

Pada penelitian tindakan pembelajaran menggunakan strategi 

Discovery Learning. Proses pembelajaran dengan strategi ini dibagi 

dalam 3 tahap yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. 

Data masing-masing kegiatan diuraikan singkat di bawah. 

a. Siklus I Pertemuan Pertama 

1) Tindak Mengajar 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 

16 April 2015 pada pukul 07.00-09.00 WIB dengan menerapkan 

strategi Discovery Learning. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdo’a. Setelah itu dilanjutkan dengan mengabsen 

kehadiran siswa. Sebelum memulai pembelajaran guru juga 

mengkondisikan kelas agar lebih tenang dan mengkondisikan 

siswa untuk menyiapkan perlengkapan belajar. 

Guru menyampaikan materi pokok tentang rotasi 

(perputaran). Guru menyampaikan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab dengan mengaitkan materi sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi rotasi (perputaran). Guru memberikan 

motivasi pembelajaran dengan menjelaskan pentingnya 

mempelajari materi rotasi (perputaran) dalam kehidupan sehari-

hari. 

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan prosedur strategi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran.Menurut Fadilah, dkk (2013: 118) menyatakan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah: a) melatih cara 

berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan; b) 

mengembangkan aktivitas kreatif; c) mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah; d) mengembangkan 
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kemampuan penyampaian informasi atau merekomunikasikaan 

gagasan. Tujuan pembelajaran sangat perlu disampaikan oleh 

guru agar siswa mengetahui tujuan beserta kegunaan materi yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru menyampaikan materi rotasi (perputaran) secara 

umum didepan kelas. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok 

yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa.Guru memberikan 

lembar kerja siswa (LKS) kepada setiap kelompok untuk 

dikerjakan bersama dalam setiap kelompoknya. Lembar kerja 

siswa (LKS) tersebut berisi permasalahan tentang konsep rotasi 

(perputaran). Guru berkeliling untuk mengamati, membimbing 

dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

permasalahan yang diberikan guru. Setelah selesai diskusi, 

beberapa kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi 

mereka dipapan tulis dan kelompok yang lain memberikan 

tanggapan serta membandingkan hasil kerjanya. 

Setelah selesai berdiskusi dan mempresentasikan hasil 

diskusinya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi rotasi (perputaran) yang belum 

dipahami. Kemudian guru menjelaskan secara garis besar hasil 

diskusi tentang materi rotasi (perputaran). Guru juga meminta 

siswa untuk mencatat materi yang telah dipelajari. Guru 

menyampaikan kesimpulan tentang materi rotasi (perputaran), 

kemudian guru memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa 

dan menyarankan untuk mempelajari kembali materi rotasi 

(perputaran) yang telah dipelajari. Guru menutup pelajaran 

dengan do’a dan salam. 

2) Tindak Belajar 

Secara umum kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

pertama belum berjalan secara maksimal seperti yang diinginkan 

guru dan peneliti. Siswa masih kesulitan dalam memahami 
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masalah dan menentukan rumus yang digunakan dalam 

penyelesaian. Siswa juga masih kurang dalam belajar dengan 

sungguh-sungguh. Sehingga dalam proses diskusi dalam 

kelompoknya siswa belum maksimal dalam menyelesaikan 

lembar kerja siswa (LKS) yang diberikan oleh guru. Hal ini 

dikarenakan siswa belum terbiasa dengan penerapan strategi 

Discovery Learning dalam pembelajaran di kelas. 

Siswa masih terlihat belum bertanggung jawab terhadap 

belajarnya, hal ini terlihat ketika siswa dalam diskusi tidak 

dengan sungguh-sungguh, tidak menepati janji dalam 

mengerjakan soal dan belum mau menerima akibat dari 

perbuatannya pada saat proses diskusi berlangsung. Waktu yang 

digunakan siswa cenderung lebih lama dari pada batasan waktu 

yang diberikan oleh guru. Siswa juga masih salah dalam 

mengerjakan soal diskusi yang telah disediakan oleh guru. 

Sehingga guru harus terus memotivasi dan memberikan banyak 

latihan kepada siswa agar siswa percaya diri dan yakin dengan 

hasil pekerjaannya. 

Berdasarkan diskusi kelompok yang telah dilaksanakan 

pada siklus I pertemuan pertama, tanggung jawab belajar sudah 

mengalami peningkatan. Siswa yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh sebanyak 

16 siswa (40,00%) meningkat menjadi 18 siswa (45,00%), 7 

siswa mengalami peningkatan, 11 siswa tetap stabil, dan 5 siswa 

yang mengalami penurunan. Siswa yang mampu menepati janji 

sebanyak 11 siswa (27,50%) meningkat menjadi 14 siswa 

(35,00%), 6 siswa mengalami peningkatan, 8 siswa tetap stabil, 

dan 3 siswa mengalami penurunan. Siswa yang mau menerima 

akibat dari perbuatannya sebanyak 13 siswa (32,50%) meningkat 

menjadi 16 siswa (40,00%), 7 siswa mengalami peningkatan, 9 

siswa tetap stabil, dan 4 siswa mengalami penurunan. 
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b. Siklus I Pertemuan Kedua 

1) Tindak Mengajar 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 17 

April 2015 pada pukul 09.55-11.15 WIB dengan menerapkan 

strategi Discovery Learning. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucap salam dan berdo’a bersama. Kemudian guru 

mengabsen kehadiran siswa dilanjutkan mengkondisikan siswa 

untuk menyiapkan perlengkapan belajarseperti buku dan alat tulis. 

Guru menyampaikan apersepsi yaitu mengulas kembali 

materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab 

yang berkaitan dengan materi rotasi (perputaran). Kemudian guru 

memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya mempelajari 

materi rotasi (perputaran) dalam kehidupan sehari-hari agar siswa 

semangat dan tidak putus asa dalam belajar matematika. Setelah 

itu guru menyampaikan tujuan mempelajari materi rotasi 

(perputaran). 

Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) mandiri 

kepada semua siswa yang dikerjakan secara mandiri, guna 

mengetahui kemampuan siswa terhadap materi rotasi (perputaran) 

yang telah dipelajari. Lembar kerja siswa (LKS) mandiri tersebut 

berisi permasalahan yang berisi penemuan konsep dan 

pemahaman terhadap materi rotasi (perputaran). Guru berkeliling 

untuk mengamati, membimbing dan mengawasi siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) mandiri. Proses 

pengerjaan soal tersebut berlangsung selama 20 menit. 

Setelah selesai mengerjakan semua pekerjaan siswa 

dikumpulkan, kemudian perwakilan dari beberapa siswa 

menuliskan jawabannya di papan tulis lalu mempresentasikan 

hasil pekerjaannya didepan kelas dan siswa yang lain memberikan 

tanggapan serta membandingkan dengan hasil kerjanya 

sendiri.Setelah selesai, guru memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk bertanya mengenai permasalahan yang belum 

dipahami yang sesuai dengan materi rotasi (perputaran). 

Kemudian guru menyampaikan jawaban yang benar dan 

menjelaskan secara garis besar permasalahan yang diberikan 

guru. Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari yaitu materi rotasi 

(perputaran).Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk 

latihan dirumah agar siswa lebih memahami materi rotasi 

(perputaran). Kemudian guru menyarankan kepada siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi dilatasi (perkalian). 

Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan salam. 

2) Tindak Belajar 

Proses pembelajaran didalam kelas mulai kondusif dan 

siswa mulai bisa diatur, namun masih ada beberapa siswa yang 

belum bertanggung jawab belajar matematika dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan test kemampuan mandiri yang telah dilaksanakan 

pada siklus I pertemuan kedua, tanggung jawab belajar sudah 

mengalami peningkatan. 

Siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas belajar dengan sungguh-sungguh padasiklus I pertemuan 

pertama sebanyak 18 siswa (45,00%) meningkat menjadi 22 

siswa (55,00%), 6 siswa mengalami peningkatan, 16 siswa tetap 

stabil, dan 2 siswa mengalami penurunan. Siswa yang mampu 

menepati janji pada siklus I pertemuan pertama sebanyak 14 

siswa (35,00%) meningkat menjadi 18 siswa (45,00%), 7 siswa 

mengalami peningkatan, 10 siswa tetap stabil, dan 3 siswa 

mengalami penurunan. Siswa yang mau menerima akibat dari 

perbuatannya pada siklus I pertemuan pertama sebanyak 16 siswa 

(40,00%) meningkat menjadi 19 siswa (47,50%), 8 siswa 
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mengalami peningkatan, 11 siswa tetap stabil, dan 5 siswa 

mengalami penurunan. 

4. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan setelah pembelajaran barakhir yaitu pada 

hari Jum’at tanggal 17 April 2015. Refleksi mendiskusikan hasil 

observasi dan catatan lapangan tindakan kelas pada siklus I. Diperoleh 

beberapa hal yang dapat dicatat dan digunakan untuk memperbaiki 

tindakan pada siklus yang ke II nanti. 

a. Tindakan yang berhasil pada siklus I. 

1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tindakan siklus I. 

2) Siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

belajar dengan sungguh-sungguh mengalami peningkatan 

walaupun belum signifikan. Data yang diperoleh dari observasi 

awal sebanyak 16 siswa (40,00%), pada pertemuan pertama 

bertambah 2 siswa menjadi 18 siswa (45,00%), danpada 

pertemuan kedua bertambah 4 siswa menjadi 22 siswa (55,00%). 

Sehingga total siswa yang memenuhi indikator mampu 

menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-

sungguh pada siklus I sebanyak 22 siswa (55,00 %). 

3) Siswa yang mampu menepati janji mengalami peningkatan 

walaupun belum signifikan. Data yang diperoleh dari observasi 

awal sebanyak 11 siswa (27,50 %) , pada pertemuan pertama 

bertambah 3 siswa menjadi 14 siswa (35,00%), kemudian pada 

pertemuan kedua bertambah 4 siswa menjadi 18 siswa (45,00%). 

Sehingga total keseluruhan siswa yang memenuhi indikator 

mampu menepati janji pada siklus I yaitu sebanyak 18 siswa 

(45,00 %). 

4) Siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya mengalami 

peningkatan walaupun belum signifikan. Data yang diperoleh 

dari observasi awal sebanyak 13 siswa (32,50 %), pada siklus I 
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pertemuan pertama bertambah 3 siswa menjadi 16 siswa 

(40,00%), dan pada siklus I pertemuan kedua bertambah 5 siswa 

menjadi 19 siswa (47,50%). sehingga total keseluruhan siswa 

yang mampu menerima akibat dari perbuatannya pada siklus I 

yaitu sebanyak 19 siswa (47,50 %). 

b. Tindakan yang belum berhasil pada siklus I 

1) Penerapan strategi Discovery Learning belum memperoleh hasil 

yang maksimal. Hal ini dikarenakan pada pertemuan pertama, 

masih banyak siswa yang ramai sendiri dan tidak sungguh-

sungguh dalam diskusi dikelompoknya sehingga suasana 

pembelajaran di dalam kelas menjadi gaduh dan kurang 

kondusif. 

2) Masih ada beberapa siswa yang belum memahami permasalahan 

yang diberikan guru. Sehingga menyita waktu pelajaran karena 

guru harus mengulang dan membimbing siswa dalam 

menyelesaikan lembar kerja siswa (LKS) dalam kelompoknya. 

3) Ada beberapa siswa yang belum bisa menyelesaikan lembar 

kerja siswa (LKS) secara mandiri. 

4) Masih ada siswa yang belum berani mempresentasikan hasil 

diskusinya di dalam kelas, sehingga tidak hanya perwakilan 

kelompok saja yang maju untuk presentasi, tetapi semua dari 

anggota kelompoknya maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. 

5) Siswa masih kesulitan dalan menemukan dan memahami konsep 

materi rotasi (perputaran). 

6) Siswa masih merasa bingung dalam menyelesaikan lembar kerja 

siswa (LKS) yang diberikan guru. 

7) Indikator melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan 

sungguh-sungguh belum terjadi perubahan secara signifikan. Hal 

ini disebabkan karena siswa belum serius dan terlalu tergesa-gesa 

dalam mengerjakan lembar kerja siswa (LKS). 
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c. Faktor penyebab tindakan yang belum berhasil pada siklus I 

Tanggung jawab belajar matematika siswa pada siklus I belum 

terlihat secara signifikan dengan menggunakan strategi Discovery 

Learning. Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut: 

1) Banyak siswa yang ramai sendiri dan mengobrol dengan 

temannya sendiri sehingga menjadikan suasana pembelajaran 

dikelas gaduh dan kurang kondusif. 

2) Siswa tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar yang telah diberikan guru sehingga 

banyak jawaban siswa yang masih salah. 

3) Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang menggunakan 

strategi Discovery Learning sehingga penerapan pembelajaran 

dikelas menjadi kurang optimal. 

4) Ada beberapa siswa yang tidak ikut diskusi di kelompoknya  

dalam mengerjakan tugas dari guru. 

5) Siswa kurang berkonsentrasi dalam memahami masalah sehingga 

ada permasalahan yang tidak terselesaikan. 

6) Ada siswa belum berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas. 

d. Solusi untuk perbaikan siklus II 

1) Guru harus dapat mengkondisikan kelas dengan baik agar siswa 

tidak ramai dan mengobrol dengan temannya sehingga 

menjadikan suasana kelas lebih kondusif dan pembelajaran 

menjadi lebih efektif lagi. 

2) Guru harus memberikan perhatian penuh kepada siswa yang 

belum paham dengan masalah yang diberikan guru, sehingga 

siswa dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar 

dengan sungguh-sungguh. 

3) Guru harus mengoptimalkan penerapan strategi Discovery 

Learning guna untuk meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika siswa kelas VIIC. 
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4) Guru harus memotivasi siswa sehingga siswa mampu menguasai 

materi dan mampu menyampaikan pendapatnya. 

5) Guru harus membimbing siswa pada saat diskusi pembelajaran 

sedang berlangsung. 

6) Guru menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

dan menarik, segingga siswa tidak merasa bosan saat pelajaran 

matematika. 

7) Guru menunjuk siswa secara acak dan bergantian agar siswa 

berani maju untuk presentasi. 

8) Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan 

memberikan penjelasan ulang dan secara gamblang dan menekan 

kepada siswa untuk lebih teliti dalam mengerjakan soal. 

9) Sebaiknya guru memberikan sanksi yang mendidik kepada siswa 

yang ramai dan tidak memperhatikan saat pembelajaran 

matematika berlangsung. 

Berdasarkan hasil refleksi dari tindakan siklus I, tanggung jawab 

belajar matematika sudah mengalami peningkatan namun belum sesuai 

dengan harapan peneliti. Hal ini terlihat dari adanya beberapa siswa yang 

belum melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-

sungguh sehingga siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya. 

Selain itu, juga masih terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan 

saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya evaluasi 

diharapkan dapat mengatasi dan memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

Hasil observasi tindakan kelas siklus I diperoleh: 1) Siswa yang 

mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-

sungguh sebanyak 22 siswa (55,00 %), siswa yang mampu menepati janji 

sebanyak 18 siswa (45,00 %), dan siswa yang mau menerima akibat dari 

perbuatannya sebanyak 19 siswa (47,50 %). Tahap-tahap pada siklus I 

dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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C. Diskripsi Hasil Data II 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan kelas pada pembelajaran matematika di 

kelas VIIC ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika. Perencanaan tindakan kelas siklus II dilakukan dengan 

meninjau masalah-masalah yang telah disimpulkan dari hasil refleksi dan 

evaluasi pada siklus I. 

Perencanaan tindakan kelas pada siklus II terbagi menjadi 2 kali 

pertemuan. Pertemuan pertama siklus ke II dilakukan selama 3 jam 

pelajaran (3 x 40 menit), dan pertemuan kedua siklus ke II dilakukan 2 

jam pelajaran (2 x 40 menit). Sehingga total alokasi waktu pada siklus II 

yaitu 5 jam pelajaran (5 x 40 menit). Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang telah disiapkan oleh peneliti dengan materi yang diajarkan yaitu 

memahami dan menemukan konsep dilatasi (perkalian). 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan I dilaksanakan pada 

hari Kamis tanggal 23 April 2015 pukul 07.00-09.00 WIB dan 

pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan II dilaksanakan pada hari 

Jum’at tanggal 24 April 2015 pukul 09.55-11.15 WIB dikelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II. Guru mengoptimalkan strategi Discovery Learning 

untuk lebih meningkatkan tanggung jawab belajar matematika siswa. 

Peneliti mengamati jalannya pelaksanaan tindakan pada siklus II 

dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disepakati bersama 

dengan guru matematika. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan proses 

refleksi dan evaluasi. Peneliti mencatat semua hasil dari proses 

pembelajaran yang digunakan sebagai bahan refleksi, dengan 

berpedoman pada lembar observasi dan catatan lapangan. 
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3. Hasil Pengamatan 

Pada penelitian tindakan pembelajaran menggunakan strategi 

Discovery Learning. Proses pembelajaran dengan strategi ini dibagi 

dalam 3 tahap yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. 

Data masing-masing kegiatan diuraikan singkat di bawah. 

a. Siklus II Pertemuan Pertama 

1) Tindak Mengajar 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 23 April 2015 pada pukul 07.00-09.00 WIB dengan 

menerapkan strategi Discovery Learning. Guru membuka 

pelajaran dengan salam dan berdo’a. Setelah itu dilanjutkan 

dengan mengabsen kehadiran siswa. Sebelum memulai 

pembelajaran guru juga mengkondisikan kelas agar lebih tenang 

dan mengkondisikan siswa untuk menyiapkan perlengkapan 

belajar. 

Guru menyampaikan materi pokok tentang dilatasi 

(perkalian). Guru menyampaikan apersepsi dengan melakukan 

tanya jawab dengan mengaitkan materi sebelumnya yang 

berkaitan dengan materi dilatasi (perkalian). Guru memberikan 

motivasi pembelajaran dengan menjelaskan pentingnya 

mempelajari materi dilatasi (perkalian) dalam kehidupan sehari-

hari. 

Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menjelaskan prosedur strategi yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Guru menyampaikan materi dilatasi (perkalian) 

secara umum didepan kelas. Guru membagi siswa menjadi 8 

kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 siswa. guru 

memberikan lembar kerja siswa (LKS) kepada setiap kelompok 

untuk dikerjakan bersama dalam setiap kelompoknya. Menurut 

Febriany dan Yusri (2013) memaparkan bahwa dalam memahami 

materi tugas yang belum dipahami siswa dapat memanfaatkan 
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waktunya untuk berdiskusi dengan teman sebangku atau dengan 

teman satu kelas.Lembar kerja siswa (LKS) tersebut berisi 

permasalahan tentang konsep dilatasi (perkalian). 

Guru berkeliling untuk mengamati, membimbing dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

permasalahan yang diberikan guru. Setelah selesai diskusi, 

beberapa kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi 

mereka dipapan tulis dan kelompok yang lain memberikan 

tanggapan serta membandingkan hasil kerjanya.Setelah selesai 

berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, guru 

memberikan dan menjelaskan jawaban yang benar kepada siswa. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi dilatasi (perkalian) yang belum 

dipahami. Kemudian guru menjelaskan secara garis besar hasil 

diskusi tentang materi dilatasi (perkalian). Guru juga meminta 

siswa untuk mencatat materi yang telah dipelajari. Silver, dkk 

(2013: 61) menyatakan bahwa siswa yang membuat catatan yang 

bagus selama di kelas dapat mengingat lebih banyak, karena 

mereka belajar bagaimana memfokuskan perhatiannya pada 

materi penting, dan bagaimana membangun struktur untuk 

menampung dan mengingat informasi. 

Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

dari materi dilatasi (perkalian) kemudian guru menyampaikan 

kesimpulan tersebut kepada siswa.Setelah itu guru memberikan 

pekerjaan rumah (PR) kepada siswa dan menyarankan untuk 

mempelajari kembali materi dilatasi (perkalian) yang telah 

dipelajari. Guru menutup pelajaran dengan do’a dan salam. 

2) Tindak Belajar 

Secara umum kegiatan pembelajaran pada siklus ke II 

pertemuan pertama dengan menggunakan strategi Discovery 

Learning sudah berjalan dengan baik. Siswa sudah mulai terbiasa 



44 

 

dengan penerapan strategi Discovery Learning saat pembelajaran 

matematika. Suasana pada saat pembelajaran sudah mulai 

kondusif dan siswa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan belajar 

di dalam kelas. Sebagian besar siswa sudah mempu memahami 

masalah dan mau melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab belajar 

matematika siswa sudah mengalami peningkatan. Hal ini terbukti 

dengan siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas belajar dengan sungguh-sungguh, mau menepati janji, dan 

mau menerima akibat dari perbuatannya. 

Berdasarkan diskusi kelompok yang telah dilaksanakan 

pada siklus II pertemuan pertama, tanggung jawab belajar sudah 

mengalami peningkatan. Siswa yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh pada siklus 

I pertemuan kedua sebanyak 22 siswa (45,00%) meningkat 

menjadi 25 siswa (62,50%), 7 siswa mengalami peningkatan, 18 

siswa tetap stabil, dan 4 siswa yang mengalami penurunan,.Siswa 

yang mampu menepati janji sebanyak 18 siswa (27,50%) 

meningkat menjadi 23 siswa (57,50%), 9 siswa mengalami 

peningkatan, 14 siswa tetap stabil, dan 4 siswa mengalami 

penurunan. Siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya 

sebanyak 19 siswa (47,50%) meningkat menjadi 23 siswa 

(57,50%), 10 siswa mengalami peningkatan, 13 siswa tetap stabil, 

dan 6 siswa mengalami penurunan. 

b. Siklus II Pertemuan Kedua 

1) Tindak Mengajar 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 24 

April 2015 pada pukul 09.55-11.15 WIB dengan menerapkan 

strategi Discovery Learning. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucap salam dan berdo’a bersama. Kemudian guru 

mengabsen kehadiran siswa dilanjutkan mengkondisikan siswa 
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untuk menyiapkan perlengkapan belajar seperti buku dan alat 

tulis. 

Guru menyampaikan apersepsi yaitu mengulas kembali 

materi yang telah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab 

yang berkaitan dengan materi dilatasi (perkalian). Kemudian guru 

memotivasi siswa dengan menjelaskan pentingnya mempelajari 

materi dilatasi (perkalian) dalam kehidupan sehari-hari agar siswa 

semangat dan tidak putus asa dalam belajar matematika. Setelah 

itu guru menyampaikan tujuan mempelajari materi dilatasi 

(perkalian). 

Guru memberikan lembar kerja siswa (LKS) mandiri 

kepada semua siswa yang dikerjakan secara mandiri, guna 

mengetahui kemampuan siswa terhadap materi dilatasi (perkalian) 

yang telah dipelajari. Lembar kerja siswa (LKS) mandiri tersebut 

berisi permasalahan yang berisi penemuan konsep dan 

pemahaman terhadap materi dilatasi (perkalian). Guru berkeliling 

untuk mengamati, membimbing dan mengawasi siswa dalam 

mengerjakan lembar kerja siswa (LKS) mandiri. Proses 

pengerjaan soal tersebut berlangsung selama 20 menit. 

Setelah selesai mengerjakan semua pekerjaan siswa 

dikumpulkan, kemudian perwakilan dari beberapa siswa 

menuliskan jawabannya di papan tulis lalu mempresentasikan 

hasil pekerjaannya didepan kelas dan siswa yang lain memberikan 

tanggapan serta membandingkan dengan hasil kerjanya sendiri. 

Setelah selesai, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai permasalahan yang belum dipahami yang 

sesuai dengan materi dilatasi (perkalian). Kemudian guru 

menyampaikan jawaban yang benar dan menjelaskan secara garis 

besar permasalahan yang diberikan guru. 

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

tentang materi yang telah dipelajari yaitu materi dilatasi 
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(perkalian). Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk 

latihan dirumah agar siswa lebih memahami materi dilatasi 

(perkalian). Kemudian guru menyarankan kepada siswa untuk 

mempelajari materi selanjutnya dan disarankan untuk 

mempelajari materi transformasi yang terdiri dari (Refleksi, 

Translasi, Rotasi, dan Dilatasi), karena pertemuan selanjutnya 

akan diadakan ulangan harian.  Guru menutup pembelajaran 

dengan do’a dan salam. 

2) Tindak Belajar 

Secara umum, penerapan strategi Discovery Learning 

sudah berjalan dengan baik. Proses pembelajaran didalam kelas 

sudah bisa dikendalikan guru dan berjalan secara kondusif dan 

efektif. Sebagian besar siswa sudah mulai terbiasa dengan 

diterapkannya strategi Discovery Learning pada saat 

pembelajaran. Siswa mulai teliti dan mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-

sungguh.  

Berdasarkan test kemampuan mandiri yang telah 

dilaksanakan pada siklus II pertemuan kedua , tanggung jawab 

belajar sudah mengalami peningkatan. Siswa yang mampu 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

pada siklus II pertemuan pertama sebanyak sebanyak 25 siswa 

(62,50%) meningkat menjadi 31 siswa (77,50%) 7 siswa 

mengalami peningkatan, 24 siswa tetap stabil, dan 1 siswa 

mengalami penurunan. Siswa yang mampu menepati janji pada 

siklus II pertemuan pertama sebanyak 23 siswa (57,50%) 

meningkat menjadi 28 siswa (70,00%) 6 siswa mengalami 

peningkatan, 22 siswa tetap stabil, dan 1 siswa mengalami 

penurunan. Siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya 

pada siklus II pertemuan pertama sebanyak 23 siswa (57,00%) 

meningkat menjadi 29 siswa (72,50%) 12 siswa mengalami 
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peningkatan, 17 siswa tetap stabil, dan 6 siswa mengalami 

penurunan. 

4. Refleksi 

Refleksi tindakan kelas siklus II dilaksanakan setelah akhir 

pembelajaran yaitu pada hari Jum’at 24 April 2015. Peneliti dengan guru 

matematika kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II mendiskusikan hasil 

observasi, catatan lapangan dan data-data lain yang diperoleh sebagai 

hasil akhir dari penelitian. 

Beberapa hal yang diperoleh dari tindakan pada siklus II adalah 

sebagai berikut: 

a. Penerapan strategi Discovery Learning sudah berjalan lancar dan 

optimal. 

b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sudah sesuai denganRencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tindakan siklus II. 

c. Tanggung jawab belajar matematika siswa sudah mengalami 

peningkatan sesuai yang diharapkan oleh peneliti dan guru kelas 

VIIC MTs Negeri Surakarta II. 

d. Siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh mengalami peningkatan. Data yang diperoleh dari 

kondisi awal hanya 16 siswa, siklus I pertemuan pertama bertambah 

2 siswa menjadi 18 siswa (45,00%), siklus I pertemuan kedua 

bertambah 4 siswa menjadi 22 siswa (55,00%). Pada siklus II 

pertemuan pertama bertambah 3 siswa menjadi 25 siswa (62,50%), 

siklus II pertemuan kedua bertambah 6 siswa menjadi 31 siswa 

(77,50%). sehingga jika dibandingkan dengan kondisi awal 

meningkat sebanyak 15 siswa. 

e. Siswa yang mampu menepati janji mengalami peningkatan. Data 

yang diperoleh dari kondisi awal hanya 11 siswa, siklus I pertemuan 

pertama bertambah 3 siswa menjadi 14siswa (35,00%), siklus I 

pertemuan kedua bertambah 4 siswa menjadi 18 siswa (45,00%). 

Pada siklus II pertemuan pertama bertambah 5 siswa menjadi 
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23siswa (57,50%), siklus II pertemuan kedua bertambah 5 siswa 

menjadi 28 siswa (70,00%). sehingga jika dibandingkan dengan 

kondisi awal meningkat sebanyak 17 siswa. 

f. Siswa yang mau menerima akibat dari operbuatannya mengalami 

peningkatan. Data yang diperoleh dari kondisi awal hanya 13 siswa, 

pada siklus I pertemuan pertama bertambah 3 siswa menjadi 16 

siswa (40,00%), siklus I pertemuan kedua bertambah 3 siswa 

menjadi 19 siswa (47,50%). Pada siklus II pertemuan pertama 

bertambah 4 siswa menjadi 23 siswa (57,50%), siklus II pertemuan 

kedua bertambah 6 siswa menjadi 29 siswa (72,50%). Sehingga jika 

dibandingkan dengan kondisi awal meningkat sebanyak 16 siswa. 

Berdasarkan hasil refleksi siklus II dapat disimpulkan bahwa 

tanggung jawab belajar matematika siswa mengalami peningkatan yang 

baik dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan guru kelas VIIC 

MTs Negeri SurakartaII. Siswa yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugasdengan sungguh-sungguh sebanyak 31 siswa 

(77,50%), siswa yang mampu menepati janji sebanyak 28 siswa 

(70,00%), siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya sebanyak 

29 siswa (72,50%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi 

Discovery Learning dapat meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika siswa. Tahap-tahap siklus II dapat dilihat pada gambar 4.2. 
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D. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Deskripsi data hasil tindakan 

Tindakan pembelajaran matematika di kelas VIIC MTs Negeri 

Surakarta II dengan strategi Discovery Learning awalnya masih rendah 

pada tingkat penguasaan siswa. Menurut Fadilah, dkk (2013) menyatakan 

bahwa rendahnya tingkat penguasaan siswa dalam mata pelajaran 

matematika berpengaruh pada rendahnya prestasi belajar siswa, sangat 

dipengaruhi oleh kurang partisipasi aktif siswa di dalam kelas, partisipasi 

ini berhubungan sekali dengan kemampuan komunikasi siswa. Guru 

tidak yakin dengan kemampuan siswanya yang mendapatkan pelajaran 

dengan strategi Discovery Learning. Namun, seiring dengan berjalannya 

waktu, guru mulai meyakini bahwa dengan menerapkan strategi 

Discovery Learning siswa lebih aktif dan mampu memahami serta 

mampu menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. 

Guru sudah mulai terbiasa menerapkan strategi Discovery 

Learning pada saat diskusi belajar matematika. Pembelajaran yang 

awalnya terlihat monoton dan membosankan menjadi pembelajaran yang 

berfariasi, efektif, menyenangkan, dan membuat siswa paham dengan 

materi yang disampaikan guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran 

yang diterapkan guru melalui strategi Discovery Learning yaitu dengan 

cara penemuan terbimbing, sehingga membuat siswa tertarik dengan soal 

yang diberikan guru dan siswa akan berpikir aktif, kreatif dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan guru. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator. 

Guru berkeliling untuk mengamati, mengatur jalannya diskusi dan guru 

membimbing siswa apabila mengalami kesulitan pada saat 

menyelesaikan tugasnya. Raudhatul (2012) menyatakan bahwa Guru di 

mana dituntut untuk dapat memposisikan dirinya sebagai orang tua ke 

dua. Di mana guru harus menarik simpati dan menjadi teladan para 

siswanya. Guru juga berperan sebagai transmator sebagaimana yang 

diungkapkan informan. Dapat disimpulkan bahwa peran guru sangat 
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penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan dan meningkatkan tanggung jawab belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

Pada tahap siklus I, guru merasa bahwa pembelajaran dengan 

strategi Discovery Learning belum berjalan dengan maksimal. Namun 

pada siklus II terjadi peningkatan sesuai dengan yang diharapkan peneliti 

dan guru kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II. Hal tersebut dapat dilihat 

dari meningkatnya indikator tanggung jawab belajar matematika siswa. 

selain itu siswa juga terlihat aktif dan kreatif dalam menyelesaikan 

masalah. Guru merasa bahwa strategi Discovery Learning yang telah 

diterapkan dikelas VIIC MTs Negeri Surakarta II telah berhasil. 

Sehingga menumbuhkan rasa percaya diri guru untuk menerapkan 

strategi Discovery Learning pada pembelajaran yang selanjutnya. 

2. Deskripsi data hasil pengamatan 

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan dari awal, siklus 

I hingga pada siklus II, tanggung jawab belajar matematika siswa 

mengalami peningkatan yang baik. Hasil penelitian tindakan kelas siklus 

II diperoleh kesimpulan bahwa tindakan belajar dengan strategi 

Discovery Learning berhasil meningkatkan tanggung jawab belajar 

matematika siswa. Menurut Sartono (2014) Peran dan tugas belajar dari 

seorang pelajar ini haruslah muncul dalam diri setiap pelajar sadar akan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Belajar 

bukan karena paksaan dari orang tua maupun kewajiban remaja 

umumnya saja, melainkan belajar sudah dirasakan sebagai tanggung 

jawab bagi setiap pelajar di sekolah 

. Hal inilah menjadikan perlunya bimbingan bagi setiap pelajar 

agar sadar akan tanggung jawab dalam belajar. Berdasarkan observasi 

awal, tanggung jawab belajar matematika pada siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II dengan jumlah 40 siswa (20 laki-laki dan 20 

perempuan) sebelum dilakukan tindakan diperoleh siswa yang mampu 

menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh 
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sebanyak 16 siswa (40,00%), siswa yang mampu menepati janji sebanyak 

11 siswa (27,50%),  dan siswa yang mau menerima akibat dari 

perbuatannya sebanyak 13 siswa (32,50%). 

Data tindakan kelas siklus I mengenai peningkatan tanggung 

jawab belajar matematika siswa melalui strategi Discovery Learning 

dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu siswa yang mampu 

menyelesaikan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dari 

kondisi awal sebanyak 16 siswa (40,00%) pertemuan pertama meningkat 

menjadi 18 siswa (45,00%) kemudian pada pertemuan kedua meningkat 

menjadi 22 siswa (55,00%). Siswa yang mampu menepati janji dari 

kondisi awal sebanyak 11 siswa (27,50%) pada pertemuan pertama 

meningkat menjadi 14 siswa (35,00%) kemudian pada pertemuan kedua 

meningkat menjadi 18 siswa (45,00%). Siswa yang mau menerima akibat 

dari perbuatannya dari kondisi awal sebanyak 13 siswa (32,50%) pada 

pertemuan pertama meningkat menjadi 16 siswa (40,00%) kemudian 

pada pertemuan kedua meningkat menjadi 19 siswa (47,50 %). 

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah, dkk (2014) menyimpulkan 

bahwa pengaruh pembelajaran GIBP terhadap kemampuan berfikir 

tingkat tinggi siswa dan lebih baik dari pada pembelajaran konvensional. 

Melalui pembelajaran ini juga dapat meningkatkan tingkat tanggung 

jawab siswa. Kemampuan berfikir siswa dapat berpengaruh pada 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran, karena siswa dituntut 

untuk berfikir kreatif dan inovatif. 

Peningkatan tersebut dapat diamati dari naiknya indikator-

indikator tanggung jawab belajar matematika siswa yaitu siswa yang 

mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-

sungguh dari siklus I pertemuan kedua sebanyak 22 siswa (55,00%) pada 

siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 25 siswa (62,50%) 

kemudian pada pertemuan kedua meningkat menjadi 31 siswa (77,50%). 

Siswa yang mampu menepati janji dari siklus I pertemuan kedua 

sebanyak 18 siswa (45,00%) pada siklus II pertemuan pertama meningkat 
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menjadi 23 siswa (57,50%) kemudian pada pertemuan kedua meningkat 

menjadi 28 siswa (70,00%). Siswa yang mau menerima akibat dari 

perbuatannya dari siklus I pertemuan kedua sebanyak 19 siswa (47,50%) 

pada siklus II pertemuan pertama meningkat menjadi 23 siswa (57,50%) 

kemudian pada pertemuan kedua meningkat menjadi 29 siswa (72,50%). 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dibandingkan 

dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Pahyanti (2013) 

menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan tanggung 

jawab dan hasil belajar siswa. Dapat dimaknai bahwa peningkatan 

tanggung jawab dapat dicapai jika dilakukan pembelajaran yang 

bervariasi dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Data yang diperoleh mengenai peningkatan tanggung jawab 

belajar matematika siswa melalui strategi Discovery Learning pada siswa 

kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II dapat disajikan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Data Peningkatan Tanggung Jawab Belajar Matematika Siswa 
No Indikator yang 

diamati 

Kondisi 

Awal 

Siklus I Siklus II 

I II I II 

1 Melaksanakan dan 

menyelesaikan 

tugas belajar 

dengan sungguh-

sungguh 

40,00%           

(16 siswa) 

45,00% 

(18 siswa) 

55,00%    

(22 Siswa) 

62,50% 

(25 siswa) 

77,50 %   

(31 siswa) 

2 Menepati janji  

 

  27,50 %            

(11 siswa) 

35,00% 

(14 siswa) 

45,00 %     

(18 siswa) 

57,50% 

(23 siswa) 

70,00 %   

(28 siswa) 

3 Mau menerima 

akibat dari 

perbuatannya 

32,50 %           

(13 siswa) 

40,00% 

(16 siswa) 

47,50 %    

(19 siswa) 

57,50% 

(23 siswa) 

72,50 %   

(29 siswa) 

   

  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil 

peningkatan tanggung jawab belajar matematika dapat diamati dari 

naiknya indikator-indikator tanggung jawab belajar matematika siswa 
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yaitu siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar 

dengan sungguh-sungguh pada kondisi awal sebanyak 16 siswa 

(40,00%),pada siklus I sebanyak 22 siswa (55,00%), dan pada siklus II 

sebanyak 31 siswa (77,50%). Siswa yang mampu menepati janji pada 

kondisi awal sebanyak 11 siswa (27,50%), pada siklus I sebanyak 18 

siswa (45,00%), dan pada siklus II sebanyak 28 siswa (70,00%). Siswa 

yang mau menerima akibat dari perbuatannya pada kondisi awal 

sebanyak 13 siswa (32,50%), pada siklus I sebanyak 19 siswa (47,50%), 

dan pada siklus II sebanyak 29 siswa (72,50%). 

Adapun grafik peningkatan tanggung jawab belajar matematika 

siswa dari sebelum tindakan sampai pada tindakan siklus II dapat dilihat 

pada gambar 4.3. 

 

  Gambar 4.3 

       Grafik Peningkatan Tanggung Jawab Belajar Matematika 

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan 

dari tanggung jawab belajar siswa. Indikator siswa yang mau menepati 

janji lebih kecil daripada indikator lainnya. Hal ini disebabkan karena 

sebagian besar siswa tidak menepati janji mereka dalam melaksanakan 
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dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan guru. Hasil penelitian yang 

dilakukan dari siklus I hingga siklus II mengalami peningkatan. Indikator 

tanggung jawab belajar matematika siswa meningkat secara signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi Discovery 

Learning dapat meningkatkan tanggung jawab belajar matematika pada 

siswa kelas VIIC MTs Negeri Surakarta II tahun 2014/2015. 

E. Pembahasan 

1. Pembahasan Tiap Siklus 

Tanggung jawab belajar matematika siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II sebelum diberikan tindakan tergolong masih sangat 

rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi pendahuluan sebelum 

adanya penerapan strategi Discovery Learning, siswa yang mampu 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh 

hanya sebanyak 16 siswa (40,00%), siswa yang mampu menepati janji 

hanya sebanyak 11 siswa (27,50%), dan siswa yang mau menerima akibat 

dari perbuatannya hanya sebanyak 13 siswa (32,50%). Rendahnya 

tanggung jawab belajar matematika akan berdampak pada hasil belajar 

matematika. Hal ini senada dengan hasil penelitian Trisnawati (2013) 

yang menyatakan bahwa tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah 

belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan 

kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Sehingga siswa 

harus mempunyai jiwa tanggung jawab dalam setiap pembelajaran. 

Pada tindakan siklus I, tanggung jawab belajar matematika 

mengalami peningkatan namun belum sesuai yang diharapkan oleh 

peneliti dan guru kelas VIIC MTs Negeri Suarakarta II. Masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar yang telah diberikan guru. Hal ini dapat 

dilihat pada diskusi yang dilaksanakan pada siklus I pertemuan pertama 

dan pada saat pemberian tugas mandiri pada siklus I pertemuan 

kedua.Data tindakan kelas siklus I, siswa yang mampu melaksanakan dan 

menyelesaikan tugas belajar dengan sungguh-sungguh sebanyak 16 siswa 
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(40,00%), siswa yang mampu menepati janji sebanyak 11 siswa 

(27,50%), dan siswa yang mau menerima akibat dari perbuatannya 

sebanyak 13 siswa(32,50%). 

Menurut Supriyanto (2014) menyimpulkan bahwa berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: a.Penerapan Discovery Learning untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, b. Penerapan Discovery Learning 

berbasis dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, c. 

Penerapan Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dapat dimaknai bahwa strategi Discovery Learning dapat 

mengembangkan kemampuan siswa dalam meningkatkan tanggung jawab 

belajar siswa dan melibatkan siswa secara aktif, kreatif dalam mengikuti 

pembelajaran matematika di dalam kelas. 

Adapun permasalahan yang diberikan sebagai berikut. 

Dengan menggunakan kertas petak. Tentukan bayangan titik A1(4,6) jika 

dirotasikan sebesar 90
o
, 180

o
, 270

o 
dan 360

o
, dengan arah rotasi searah 

jarum jam! 

a. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

                  R(O(0,0),90
o
) 

A1(4,6)                           A2(....., .....) 

b. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

                  R(O(0,0),180
o
) 

A1(4,6)                           A3(....., .....) 

c. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

                  R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)                           A4( ....., .....) 

d. Rotasi terhadap titik pusat (0,0) 

                  R(O(0,0),270
o
) 

A1(4,6)                           A5(....., .....) 

Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori rendah dapat 

dilihat pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 

Penyelesaian siswa tergolong rendah 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa siswa dalam menyelesaikan 

tugas tergolong masih rendah. Siswa belum memahami materi rotasi 

(perputaran). Rumus yang digunakan siswa dalam menyelesaikan 

masalah masih belum tepat. Siswa belum bisa menerapkan hasil 

jawabannya kedalam kertas berpetak. Hal ini disebabkan karena siswa 

masih kesulitan dalam merumuskan masalah dan tidak dapat 

membedakan rumus yang harus dipakai dalam menyelesaikan soal 

sehingga menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. 

Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori sedang dapat 

dilihat pada gambar 4.5. 

 

 Gambar 4.5 

Penyelesaian siswa tergolong sedang 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa siswa dalam menyelesaikan 

tugas tergolong pada tingkat sedang. Siswa dapat menjawab 

permasalahan dengan benar, akan tetapi siswa tidak dapat menerapkan 

kedalam kertas berpetak. Hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa 

menerapkan jawabannya kedalam kertas berpetak. Sangat penting bagi 

siswa dapat menerapkan hasil jawabannya ke dalam kertas berpetak 

untuk mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori baik dapat dilihat 

pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 

Penyelesaian siswa tergolong baik 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa siswa menyelesaikan masalah 

dengan baik. Siswa dalam menjawab menggunakan langkah yang benar 

yaitu menentukan titik yang dicari kemudian digambar di dalam kertas 

berpetak yang sudah disediakan. Siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan dengan baik dan sungguh-sungguh, menepati janji, dan 

mau menerima akibat dari perbuatannya sehingga siswa mendapatkan 

skor nilai yang maksimal. 

Kemudian pada tindakan siklus II, tanggung jawab belajar 

matematika siswa mengalami peningkatan secara signifikan sesuai 

dengan harapan peneliti dan harapan guru kelas VIIC MTs Negeri 

Surakarta II. Sebagian besar siswa sudah mampu meyelesaikan tugas 
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yang diberikan guru dan siswa mula memahami materi.Data tindakan 

siklus II, siswa yang mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas 

belajar dengan sungguh-sungguh sebanyak 31 siswa (77,50%), siswa 

yang mampu menepati janji sebanyak 28 siswa (70,00%), dan siswa yang 

mau menerima akibat dari perbuatannya sebanyak 29 siswa (72,50 %). 

Hal ini didukung oleh penelitian Widiadnyana (2014) yang 

menyimpulkan bahwa: a. terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman 

konsep dan sikap ilmiah siswa dengan model discovery learning dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung; b. 

terdapat perbedaan nilai rata-rata pe-mahaman konsep secara signifikan 

antara kelompok siswa yang belajar dengan model discovery learning 

dengan kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung; 

c. terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap ilmiah secara signifikan antara 

kelompok siswa yang belajar dengan discovery learning dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung.Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan strategi Discovery Learning telah 

meningkatkan tanggung jawab belajar matematika siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II. 

Adapun permasalahan yang diberikan sebagai berikut. 

Dengan menggunakan kertas petak, tentukan dilatasi dari titik dibawah ini 

jika didilatasikan dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu juga, 

kemudian isikan pada isian dibawah ini! 

a. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 2 

                    D(O(0,0), 2) 

  (2, 6)                                          (....., .....) 

b. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 4 

                    D(O(0,0), 4) 

  (4, 7)                                          (....., .....) 

c. Dilatasi terhadap titik pusat O(0,0) dan faktor skala 5 

                   D(O(2,2), 5) 

  (3, 5)                                          (....., .....) 
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Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori rendah dapat 

dilihat pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 

Penyelesaian siswa tergolong rendah 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa siswa dalam menyelesaikan 

tugas tergolong masih rendah. Siswa belum memahami materi dilatasi 

(perkalian). Rumus yang digunakan siswa dalam menyelesaikan masalah 

masih belum tepat. Hal ini disebabkan karena siswa masih kesulitan 

dalam merumuskan masalah dan tidak dapat membedakan rumus yang 

harus dipakai dalam menyelesaikan soal sehingga menyebabkan 

kesalahan pada tahap selanjutnya. 

Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori sedang dapat 

dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 

Penyelesaian siswa tergolong sedang 

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa siswa dalam menyelesaikan 

tugas tergolong pada tingkat sedang. Siswa dapat menjawab 

permasalahan dengan benar dan dapat menerapkan rumus, akan tetapi 

siswa salah dalam perhitungan. Hal ini disebabkan karena siswa kurang 

teliti dalam menghitung hasil jawaban. Sangat penting bagi siswa pada 

teliti dalam menyelesaikan masalah dan perlu dicek kembali untuk 

mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan. 

Hasil pekerjaan siswa yang tergolong kategori rendah dapat 

dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 

Penyelesaian siswa tergolong baik 

 



62 

 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa siswa menyelesaikan masalah 

dengan baik. Siswa dalam menjawab menggunakan langkah yang benar 

yaitu menentukan titik yang dicari dengan menerapkan rumus yang 

benar. Siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik dan 

sungguh-sungguh, menepati janji, dan mau menerima akibat dari 

perbuatannya sehingga siswa mendapatkan skor nilai yang maksimal. 

2. Pembahasan Antar Siklus 

Tanggung jawab belajar matematika siswa kelas VIIC MTs 

Negeri Surakarta II sebelum dilakukan tindakan tergolong masih sangat 

rendah. Hal ini terbukti bahwa belum tercapainya indikator dari tangung 

jawab belajar matematika. Hasil tindakan kelas yang telah dilakukan dari 

sebelum dilakukan tindakan sampai dengan siklus II akan diuraikan 

dalam pembahasan sebagai berikut. 

a. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

Siswa dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh sudah mengalami peningkatan dari sebelum 

dilakukan tindakan sampai pada tindakan siklus II selesai. Hal ini 

disebabkan karena pada kegiatan pembelajaran, siswa melaksanakan 

tahap Simulation, Problem Statement, Data Collection, Data 

Processing, Verification, dan Generalization secara berurutan dan 

sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari soal. 

Siswa dalam berdiskusi bekerjasama dengan kelompoknya 

untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

dengan sungguh-sungguh. Menurut Novita dan Anita (2006: 21) 

memaparkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan di dalam 

kelompok dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok 

terhadap tugas yang diberikan kepadanya akan mendukung bagi 

kelancaran belajar siswa. Dapat dimaknai bahwa dengan berdiskusi 

dengan sungguh-sungguh dan saling membantu saat mengerjakan 

tugas maka tugas akan segera selesai dan akan lebih mudah. 
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Pada kondisi sebelum dilakukan tindakan siswa mampu 

melaksanakan dan menyelesaikan tugasdengan sungguh-sungguh 

hanya sebanyak 16 siswa (40,00%). Masih banyak siswa yang belum 

bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-

sungguh.Berdasarkan tindakan siklus I siswa yang mampu 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

pada pertemuan pertama meningkat sebanyak 18 siswa (45%) 

kemudian pada pertemuan kedua meningkat sebanyak 22 siswa 

(55,00%). Pada tindakan siklus II, siswa yang mampu melaksanakan 

dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh pada pertemuan 

pertama meningkat sebanyak 25 siswa (62,50%) kemudian pada 

pertemuan kedua meningkat sebanyak 31 siswa (77,50%). 

Bukti fisik foto pada aspek pengamatan siswa sedang 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sunggguh 

disajikan pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 

Melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh 

(dengan dibimbing oleh guru) 

b. Menepati janji 

Kemampuan siswa dalam menepati janji mengalami 

peningkatan dari sebelum dilakukan tindakan sampai dengan tindakan 
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siklus II selesai. Hal ini disebabkan karena siswa mulai belajar dengan 

sungguh-sungguh sehingga siswa mau menepati janjinya untuk 

mengerjakan tugas yang telah diberikan guru dengan baik. Menurut 

Raudhatul (2012:27) menjelaskan dengan pembinaan disiplin 

diharapkan siswa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah 

dilakukan. Siswa yang disiplin pasti mampu menepati janji dengan 

apa yang telah dia katakan kepada guru maupun temannya. 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan tindakan siswa yang 

menepati janji hanya sebanyak 11 siswa (27,50%). Pada siklus I 

pertemuan pertama meningkat sebanyak 14 siswa (35,00%) kemudian 

pada pertemuan kedua meningkat sebanyak 18 siswa (45,00%). Pada 

siklus II pertemuan pertama meningkat peningkatan sebanyak 23 

siswa (57,50%) kemudian pada pertemuan kedua meningkat sebanyak 

28 siswa (70,00%). Indikator tersebut dilihat dari banyaknya siswa 

yang mau mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan 

mematuhi perintah guru. 

Bukti fisik foto pada aspek pengamatan siswa menepati janji 

disajikan pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 

Menepati janji (dengan maju mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya) 
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c. Mau menerima akibat dari perbuatannya 

Kemampuan siswa dalam menerima akibat dari perbuatannya 

mengalami peningkatan dari sebelum dilakukan tindakan sampai 

dengan tindakan siklus II selesai. Hal ini disebabkan karena siswa 

mulai belajar dengan sungguh-sungguh sehingga siswa mau menepati 

janjinya untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan guru dengan 

baik dan mau menerima segala resiko jika dia bersalah.Siswa yang 

bersalah akan dihukum guru dengan hukuman yang mendidik siswa 

agar tidak melakukan kesalahan lagi. Menurut Destya (2013: 440) 

memaparkan tujuan hukuman yaitu untuk mendidik dan menyadarkan 

siswa bahwa perbuatan salah mempunyai akibat yang tidak 

menyenangkan. Dengan adanya hukuman yang mendidik siswa 

menjadi lebih baik dan tahu kesalahan yang telah diperbuat. 

Pada kondisi awal sebelum dilakukan siswa yang mau 

menerima akibat dari perbuatannya hanya sebanyak 13 siswa 

(32,50%). Pada siklus I pertemuan pertama meningkat sebanyak 16 

siswa (40,00%) kemudian pada pertemuan kedua meningkat sebanyak 

19 siswa (47,50%). Pada siklus II pertemuan pertama meningkat 

sebanyak 23 siswa (57,50%) kemudian pada pertemuan kedua 

meningkat sebanyak 29 siswa (72,50%). Indikator tersebut dilihat dari 

banyaknya siswa yang mau mengerjakan tugas yang diberikan guru 

dengan baik dan mematuhi perintah guru serta mau menerima resiko 

dari perbuatan yang dilakukannya. Kemudian siswa mau melakukan 

hukuman yang diberikan guru dengan tujuan mendidik siswa agar 

tidak melakukan kesalahan kembali dan akan berubah menjadi yang 

lebih baik. 
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Bukti fisik foto pada aspek pengamatan siswa mau menerima 

akibatdari perbuatannya disajikan pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 

Mau menerima akibat dari perbuatannya (siswa yang dihukum guru 

karena perbuatan yang telah dilakukan mereka) 

 

F. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan peneliti pada siswa 

kelas VIIC di MTs Negeri Surakarta II selama 2 siklus dengan 1 siklus 2 kali 

pertemuan. Pada siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 16April 

2015 pukul 07.00–09.00 WIB. Siklus I pertemuan II dilaksanakan hari 

Jum’at, 17 April 2015 pukul 09.55–11.15 WIB. Siklus II pertemuan I 

dilaksanakan hari Kamis, 23 April 2015 pukul 07.00–09.00 WIB. Siklus II 

pertemuan II dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 April 2015 pukul 09.55-

11.15. Pada pelaksanaan tindakan kelas ini guru matematika kelas VIIC 

bertindak sebagai pelaksana tindakan, sedangkan seluruh siswa kelas VIIC 

bertindak sebagai penerima tindakan dari guru. Peneliti disini sebagai 

pengamat dan membantu guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan dalam hal pembuatan 

instrumen yang dikembangkan peneliti dan guru belum sepenuhnya sesuai. 

Metode yang digunakan yaitu metode Discovery Learning belum bisa 

maksimal karena memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga dalam 
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pelaksanaanya waktu yang diperlukan kurang. Penelitian dalam kelas ini 

dilakukan hanya dengan 2 siklus. Tindakan hanya dilakukan oleh peneliti dan 

guru. Suasana pembelajaran masih belum kondusif, terlihat masih banyak 

siswa yang sulit dikendalikan. Siswa kurang bisa memanajemen waktunya 

untuk mengerjakan tugas kelompok. Diskusi kelompok belum berjalan 

maksimal, sehingga rasa tanggung jawab yang diberikan oleh guru kepada 

siswa belum terlihat. Refleksi yang hanya dilakukan oleh peneliti dan guru, 

karena idealnya refleksi melibatkan para ahli. 


