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Abstrak
Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam
mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap
perubahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka guru harus variatif
dalam memilih strategi dengan membandingkan strategi satu dengan strategi
lainnya. Banyak sekali strategi dalam pembelajaran diantaranya strategi
Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL). Dari kedua
strategi pembelajaran tersebut maka guru dapat membandingkan, manakah
strategi yang sesuai dengan materi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan
efektif yang diterapkan pada mata pelajaran IPS materi jumlah dan
pertumbuhan penduduk kelas VIII SMP N 1 Surakarta. Tujuan dalam
penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskusikan perbedaan efektifitas
Problem Based Learning (PBL) dengan Discovery Learning (DL) pada materi
jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jenis yang di gunakan dalam penelitian
adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian
Eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP
N 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah dua
kelas eksperimen yang terdiri dari kelas VIII G dan kelas VIII H. teknik
pengumpulan data menggunakan eksperimen, test dan dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, noermalitas dan uji
Wilcoxon. Hasil belajar antara dua kelas eksperimen menunjukan adanya
perbedaan. Dilihat dari hasil nilai rata-rata kelas eksperimen dengan penerapan
strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada kelas VIII G,
memiliki nilai post test dan ketrampilan lebih besar, yaitu 89,06 dan.3,5 di
bandingkan dengan kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran
Discovery Learning (DL) pada kelas VIII H, memiliki nilai post test dan
ketrampilan lebih rendah yaitu 83,87 dan 3,4 Perbedaan dari kedua kelas
tersebut menunjukan bahwa strategi Problem Based Learning (PBL) lebih
efektif dibandingkan dengan strategi Discovery Learning (DL).
Kata Kunci: Evektivitas, Strategi Pembelajaran, Problem Based Learning
(PBL) Discovery Learning (DL).
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Abstract
Education is a process to help people develop their potential and thereby
able to cope with any changes that occur. Based on this, the teacher should be
varied in choosing a strategy by comparing strategies with other strategies. There
are so many strategies in teaching them strategies Problem Based Learning (PBL)
and Discovery Learning (DL). From both the learning strategies that teachers can
compare, Which strategies that fit the material in order to achieve the learning
objectives effectively applied in social studies materials and population growth
the number of grade VIII SMP N 1 Surakarta. The purpose of this research is to
examine and discuss differences in the effectiveness of Problem Based Learning
(PBL) with Discovery Learning (DL) on the material number and population
growth. The type used in this research is descriptive quantitative research methods
to the type of research experiments. The population in this study were students of
class VIII SMP N 1 Surakarta academic year 2015/2016. The sample in this
research is two experimental class consisting of class VIII G and H. VIII class
data collection using experimental techniques, test and documentation. Data were
analyzed using test validity, reliability, noermalitas and Wilcoxon tests. Learning
outcomes between the two classes of experiments showed the difference. Judging
from the results of the average value of the experimental class with the application
of learning strategies Problem Based Learning (PBL) in class VIII G, has a value
of post test of skills and greater, ie 89.06 dan.3,5 in comparison with the
experimental class with the implementation of the strategy learning Discovery
learning (DL) at class VIII H, has a value of post test of skills and lower at 83.87
and the difference between the two classes of 3.4 indicates that the strategy of
Problem Based learning (PBL) is more effective than the strategy of Discovery
learning (DL ).
Keywords: the Effectiveness, Learning Strategy, Problem Based Learning (PBL)
Discovery Learning (DL).
1. PENDAHULUAN
Pendidikan

merupakan

proses

untuk

membantu

manusia

dalam

mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap
perubahan yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa
ini, pendidikan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah
satu hambatannya adalah rendahnya mutu pendidikan di negara ini, sehingga
dengan adanya hambatan tersebut akan menjadikan sebuah tantangan bagi
pengelola pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia agar
menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan membawa
perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, kolompok, dan
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masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk individuindividu yang berkompetensi di bidangnya sehingga sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur yang
saling berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antara guru
dan peserta didik pada saat proses pembelajaran berperan penting untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru dalam
menyampaikan suatu pokok bahasan disebabkan kurang efektifnya
penggunaan strategi dan media yang digunakan oleh guru, sehingga kurang
membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran.
Berdasarkan hal tersebut, maka guru harus variatif dalam memilih strategi
dengan membandingkan strategi satu dengan strategi lainnya. Banyak sekali
strategi dalam pembelajaran diantaranya strategi Problem Based Learning
(PBL) dan Discovery Learning (DL).
Problem Based Learning (PBL) adalah salah satu model pembelajaran
yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap
metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang
berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan
untuk memecahkan masalah. (Wart,2002;Stepien,dkk.,1993). Jadi proses
belajar mengajar dibuat semenarik mungkin, agar siswa tertarik dalam
memahami masalah serta cara memecahkannya. Sedangkan Discovery
Learning (DL) adalah rancangan pembelajaran yang menyajikan materi
pelajaran dengan memandang proses berpikir kritis merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari proses pembelajaran itu (Eggen and Kauchak: 2012).
Sehingga siswa dituntut untuk memahami materi secara mandiri. Dari kedua
strategi pembelajaran tersebut maka guru dapat membandingkan, manakah
strategi yang sesuai dengan materi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan
efektif.
Proses pembelajaran IPS Terpadu dipengaruhi oleh peran guru dalam
penyajian pembelajaran. Diantaranya pemilihan model pembelajaran yang
sesuai dengan materi. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat akan

3

menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran IPS tematik.
Mengingat materi dataran tinggi wilayah Indonesia materi yang esensial
untuk peneliti membandingkan antara strategi Probem Based Learning (PBL)
dan Discovery (DL) ditinjau dari sikap peserta didik terhadap Pembelajaran
IPS Terpadu.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Study
Komparatif Efektivitas Strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL)
Dan Discovery Learning (DL) Dalam Pembelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII SMP N 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016”.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu
penelitian yang berusaha mencari efektivitas perlakuan dari strategi satu
dengan strategi lain dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian ini merupakan
penelitian dengan menggunakan dua kelas eksperimen dengan perlakuan Pre
test - Post test group controlled.
Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah pretest dan posttest
Control Group Design. Desain dalam kelompok yaitu semua kelas
menggunakan kelas eksperimen. Kedua kelas tersebut kemudian di beri
pretest sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui keadaan awal
adakah perbedaan antara kedua kelas yang di gunakan sebagai kelas
eksperimen tersebut.
Populasi yang akan di telitian adalah peserta didik kelas VIII SMP N
1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016, yang terdiri dari masing-masing kelas
yaitu pada kelas VIII G berjumlah 32 peserta didik sedangkan pada kelas
VIII H berjumlah 31 peserta didik, sehingga secara keseluruhan populasinya
berjumlah 63 peserta didik.
Teknik Sampling yaitu merupakan teknik pengambilan sampel
adalah Convenience sampling atau sampling seadanya. Bentuk sampling
non random dimana cara pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan
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kemudahanya mendapat data yang di perlukan. Kedua kelas eksperimen
dengan penerapan strategi Problem Based Learning (PBL) dan Discovery
Learning (DL) di ambil dari nilai rata-rata kedua kelas yang sama. Yaitu
pada kelas VIII G dan kelas VIII H.
Uji Wilxocon Merupakan sebuah tes hipotesis non-parametrik
statistik yang digunakan ketika membandingkan dua sampel yang
berpasangan. Uji wilxocon juga digunakan untuk menguji apakah dua
sampel ada pengaruh atau tidak. Dasar pengambilan keputusan, jika
probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima, sedangkan jika probabilitasnya
< 0,05 maka Ho ditolak.
Hasil uji wilxocon pada Pre test dan Post test kelas eksperimen Pre
test Strategi Problem Based Learning (PBL) kelas VIII G diperoleh nilai
signifikan 0,239 > 0,05 maka ho diterima.Sedangkan hasil uji wilxocon
pada Pre test dan Post test kelas eksperimen Strategi Discovery Learning
(DL) kelas VIII H diperoleh nilai signifikan 0,028 < 0,05 maka Ho ditolak,
3. HASIL PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen pendidikan yang
membandingkan dua strategi pembelajaran yang berbeda. Penelitian ini
dilakukan di kelas VIII SMP N 1 Surakarta. Pengelompokan dua kelas
eksperimen di lihat dari kelas unggulan yang nilai rata-ranya sama yaitu kelas
VIII G dengan penerapan strategi pembelajaran Problem Based Learning
(PBL) dan kelas VIII H dengan penerapan strategi pembelajaran Discovery
Learning (DL)
Penelitian ini menggunakan materi jumlah dan pertumbuhan
penduduk, penggunaan materi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas perbandingan dua strategi pembelajaran yaitu Problem Based
Learning (PBL) dengan Discovery Learning (DL). Data penelitian yang
diambil berupa data nilai spiritual, sosial, pengetahuan (pre test-post test) dan
keterampilan. Hasil pengujian hipotesis data hanya menggunakan uji
wilxocon.
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Hasil penilaian spiritual dari kelas VIII G dan kelas VIII H nilai
tertinggi 100. Hasil penilaian sosial dari kelas VIII G dan kelas VIII H nilai
rata-rata tertinggi dengan nilai 3,4 diperoleh kelas VIII H dengan skor paling
tinggi diaspek rasa ingin tahu. Sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat
pada kelas VIII G yaitu 3,3 dan skor paling tinggi terdapat pada aspek kerja
individu. Aspek paling baik pada dua kelas dengan nilai rata-rata 3,43 yaitu
pada aspek rasa ingin tahu, rata-rata siswa aktif dalam bertanya, menanggapi
masalah, mengungkapkan pendapat, menghargai pendapat orang lain,
merespon materi dengan baik dan bertanggung jawab serta mampu
memahami materi jumlah dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan aspek
penilaian sosial yang kurang baik terdapat pada aspek kerja sama dengan nilai
rata-rata hanya 3,23 hal ini disebabkan karena siswa selalu bersaing dalam
kegiatan pembelajaran.
Hasil penilaian pengetahuan dari dua kelas yaitu kelas VIII G dan kelas
VIII H nilai rata-rata posttest dengan nilai sebesar 89,06 terdapat pada kelas
VIII G, sedangkan nilai rata-rata posttest 83,87 terdapat pada kelas VIII H.
Hasil penilaian ketrampilan pada kelas VIII G dan kelas VIII H nilai ratarata tertinggi didapat pada kelas VIII G yaitu sebesar 3,5. Aspek penilaian
yang paling baik terdapat pada aspek analisa akhir yaitu dengan penilaian
rata-rata sebesar 3,9 sedangkan penilaian terendah terdapat pada kelas VIII H
yaitu hanya mendapat nilai 3,4. Aspek penilaian yang paling baik terdapat
pada aspek butir pertanyaan yaitu dengan rata-rata nilai 3,8, hal ini di
sebabkan karena siswa hanya terfokus dalam membuat situasi debat dengan
pertanyaan yang di sajikan.
Hasil dari Gambar 1.10 dan Gambar 1.17 menunjukan bahwa nilai ratarata dua kelas eksperimen yaitu kelas VIII G dengan penerapan strategi
Problem Based Learning (PBL) memiliki nilai rata-rata posttest lebih besar
yaitu 89,06 sedangkan kelas VIII H dengan penerapan strategi Discovery
Learning (DL) memiliki nilai rata-rata posttest lebih rendah di bandingkan
dengan nilai rata-rata kelas VIII G yaitu 83,87. Jadi perbandingan antara
penerapan dua strategi Problem Based Learning (PBL) dengan strategi
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Discovery Learning (DL) memiliki hasil yang berbeda akan tetapi dilihat dari
hasil penelitian dengan penerapan kedua startegi tersebut dapat digunakan
sebagai acuan guru dalam kegiatan belajar mengajar.
4. KESIMPULAN
Hasil belajar antara dua kelas eksperimen menunjukan adanya perbedaan.
Dilihat dari hasil nilai rata-rata kelas eksperimen dengan penerapan strategi
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada kelas VIII G, memiliki
nilai post test dan ketrampilan lebih besar, yaitu 89,06 dan 3,5 di bandingkan
dengan kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran Discovery
Learning (DL) pada kelas VIII H, memiliki nilai post test dan keterampilan
lebih rendah yaitu 83,87 dan 3,4 Perbedaan dari kedua kelas tersebut
menunjukan bahwa strategi Problem Based Learning (PBL) lebih efektif
dibandingkan dengan strategi Discovery Learning (DL).
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