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KEAKTIFAN DALAM PEMBELAJARAN RASIO TRIGONOMETRI DENGAN 

MODEL DISCOVERY LEARNING 

 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa melalui 

model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas X IPS 5 semester genap SMA 

Batik 2 Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan guru matematika. Penerima tindakan adalah siswa 

kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta sebanyak 28 siswa dan pelaku tindakan adalah 

guru matematika. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

observasi,dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik 

analisis kritis. Hasil penelitian ini adalah meningkatnya keaktifan belajar matematika 

siswa, hal tersebut dapat dilihat dari setiap indikator berikut, (1) siswa aktif mengerjakan 

soal di depan sebelum tindakan sebanyak 4 siswa (14,28%) dan setelah tindakan 

sebanyak 23 siswa (82,14%); (2) siswa aktif menanggapi pertanyaan yang diberikan 

guru sebelum tindakan sebanyak 6 siswa (21,42%) dan setelah tindakan 25 siswa 

(89,29%); (3) siswa terlibat dalam kerja kelompok sebelum tindakan sebanyak 5 siswa 

(17,85%) dan setelah tindakan sebanyak 22 siswa (78,57%); (4) siswa aktif bertanya 

kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebelum tindakan sebanyak 6 siswa 

(21,42%) dan setelah tindakan sebanyak 24 siswa (85,71%) 

 

Kata Kunci : keaktifan, pembelajaran, model discovery learning  

 

Abstract 

The aim of the research is to improve the activity of the tenth graders at social five of 

SMA Batik Surakartain learning mathematics through Discovery Learning model in 

second semester.This classroom action research was conducted collaboratively between 

there searcher and the mathematics teacher. The receivers subject were 28 tenth graders 

at social five of SMA Batik Surakarta while the action subject is the mathematics 

teacher. The data were collected through observing, documenting, and taking field notes. 

The collected data were analyzed by using   qualitative data analysis technique which 

isconsidered ascritical analysis technique. The research findings show that there is 

improvement on the student’s activity in learning mathematics. It can be seen from each 

of the following indicators. They are (1) four (14,28%) students actively analyze the 

problem before the action while twenty three students (82,14%)actively analyze the 

problem after the action; (2) six students (21,42%) actively respond to the teacher’s 

questions before the action while twenty five students (89,29%)actively respond to the 
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teacher’s questions after the action; (3) five students(17,85%) are involved in a group 

work before the action  while twenty two students (78,57%)are involved in a group work 

after the action; (4) six students(21,42%)actively ask the teacher about the things they do 

not know before the action  while twenty four students (85,71%)actively ask the teacher 

about the things they do not know after the action. 

 

Keywords: activeness, learning, discovery learning model 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembentukan 

dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan zaman. 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan pendidikan 

secara keseluruhan pada setiap jenjang pendidikan untuk semua mata pelajaran. Salah 

satunya yang termasuk adalah pada mata pelajaran matematika yang masih menjadi 

masalah serius untuk saat ini dan mata pelajaran matematika sudah dianggap sulit bagi 

para siswa. Matematika termasuk salah satu mata pelajaran yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan, karena matematika sebagai bagian dari pendidikan akademis dan 

termasuk ilmu dasar bagi disiplin ilmu yang lain sekaligus sebagai sarana bagi siswa 

untuk mampu berfikir secara logis, kritis dan sistematis. Matematika menjadi peranan 

yang begitu penting dan siswa dituntut untuk menguasai materi sedini mungkin. 

Matematika sering dianggap oleh siswa sebagai materi yang sulit dan hal ini tidak lepas 

dari peranan guru di dalam proses pembelajaran di kelas. 

 Berdasarkan hasil observasi pada kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta 

ditemukan kesulitan siswa di dalam belajar, yaitu siswa kurang aktif di dalam proses 

pembelajaran, menurunnya minat belajar siswa yang membuat guru sulit dalam 

menerangkan pelajaran matematika. Dilihat dari kesulitan siswa tersebut, yang paling 

kurang adalah keaktifan siswa di dalam pembelajaran matematika Akar dari 

permasalahan diatas adalah rendahnya keaktifan siswa ditunjukkan pada saat siswa 

mengerjakan soal di depan kelas sebanyak  4 siswa (14,28%) , siswa menanggapi 

pertanyaan yang diberikan oleh guru sebanyak 6 siswa (21,42%), keterlibatan siswa 
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pada kerja kelompok yaitu sebanyak 5 siswa (17,85%), siswa bertanya kepada guru 

mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 6 siswa (21,42%), dan model yang 

diberikan oleh guru masih monoton. Model yang digunakan biasanya hanya 

mendengarkan dan mencatat dan itu merupakan hal yang biasa bagi para siswa sehingga 

siswa sangat mudah menjadi bosan dan membuat siswa tidak beminat untuk 

memperhatikan. Yang menjadi akar penyebab utamanya adalah guru jarang menerapkan 

strategi atau model di dalam proses pembelajaran matematika pada keaktifan siswa 

sehingga pembelajaran belum sesuai harapan. 

Salah satu cara untuk memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang bisa membuat siswa untuk aktif di dalam 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa untuk aktif 

adalah model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery 

Learning mempunyai karakteristik yang sesuai untuk memecahkan masalah yang terjadi 

supaya proses pembelajaran bisa menjadi lebih efektif. Discovery Learning merupakan 

salah satu model pembelajaran yang memberikan peluang bagi siswa untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keaktifan belajar siswa. Model pembelajaran 

Discovery Learning dapat melatih siswa untuk bekerja sama di dalam sebuah kelompok 

secara aktif dan dapat melatih tanggung jawab pada diri setiap siswa. Menurut 

Mohammad (2012:29) siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan yaitu 

menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mengorganisasikan bahan dan membuat kesimpulan-kesimpulan. 

Model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar 

matematika pada siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 

Tujuan yang diharapkan penelitian ini untuk menngkatkan keaktifan belajar 

dalam pembelajaran matematika siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta tahun 

ajaran 2018/2019. 
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2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Menurut Suharsimi Arikunto (2007: 58), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

adalah penelitian tindakan (action research) di kelas yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan atau memperbaiki mutu praktik pembelajaran. Tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) menurut Sutama (2014: 26) yaitu untuk mengadakan perbaikan 

atau peningkatan mutu pada proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Batik 2 Surakarta. Penelitian ini dimulai 

pada bulan Oktober 2019. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa  kelas X IPS 5 SMA 

Batik 2 Surakarta. Dalam penelitian ini guru matematika kelas X IPS 5 di SMA Batik 2 

Surakarta bertindak sebagai subjek penelitian. Dimana dalam proses kegiatan belajar 

mengajar guru matematika selalu memotivasi dan mengusahakan supaya siswa selalu 

aktif. Siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan yaitu siswa kelas X IPS 5 di 

SMA Batik 2 Surakarta yang terdiri dari dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan 

dengan jumlah seluruhnya yaitu 28 siswa. Pelaku tindakan ini adalah peneliti sendiri 

dibantu oleh guru matematika kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta tahun ajaran 

2018/2019. 

Dalam penelitian ini, pengambilan data dapat dilakukan dengan observasi, 

dokumentasi dan catatan lapangan. Teknik observasi yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung untuk mengetahui situasi kondisi yang terjadi selama 

proses pembelajaran, catatan lapangan berupa catatan tertulis yang mengenai tentang 

semua hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung dan 

dokumentasi untuk mendukung pembuktian selama penelitian. Data penelitian yang 

dikumpulkan berupa informasi keaktifan belajar matematika siswa dan kemampuan guru 

dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan model 

pembelajaran Discovery Learning. Data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber 

yang meliputi 1) Informan, yaitu guru dan siswa yang terlibat dalam peneltian, 2) 

Tempat dan peristiwa perilaku penelitian di kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta, 3) 

Dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
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Informasi yang dapat dijadikan data penelitian perlu untuk diperiksa validitasnya 

sehingga data yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan sebagai 

dasar yang kuat untuk penarikan kesimpulan. Dalam teknik pengumpulan data, menurut 

Sugiyono (2012: 330) triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

sudah ada. Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data yaitu triangulasi 

(triangulasi sumber dan triangulasi teknik). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi teknik yang artinnya menggunakan teknik pengumpulan data dari sumber 

yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan dan untuk informasi 

dengan harapan validitas data dapat dipertahankan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I dan siklus II dengan 

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning dapat dilihat peningkatan 

keaktifan belajar matematika materi rasio trigonometri pada siswa kelas X IPS 5 SMA 

Batik 2 Surakarta. Data awal sebelum dilakukan tindakan yang berkaitan dengan 

keaktifan belajar matematika siswa dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : 1) 

siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak  4 siswa (14,28%), 2) siswa 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru sebanyak 6 siswa (21,42%), 3) 

keterlibatan siswa pada kerja kelompok yaitu sebanyak 5 siswa (17,85%), 4) siswa 

bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 6 siswa 

(21,42%). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus I terdapat 

peningkatan keaktifan belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator berikut : 1) 

siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 12 siswa (42,86%), 2) siswa 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru sebanyak 15 siswa (53,57%), 3) 

keterlibatan siswa pada kerja kelompok yaitu sebanyak 11 siswa (39,29%), 4) siswa 
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bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 13 siswa 

(46,43%) 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada pembelajaran siklus II terdapat 

peningkatan keaktifan belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator berikut : 1) 

siswa mengerjakan soal di depan kelas sebanyak 23 siswa (82,14%), 2) siswa 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru sebanyak 25 siswa (89,29%), 3) 

keterlibatan siswa pada kerja kelompok yaitu sebanyak 22 siswa (78,57%), 4) siswa 

bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebanyak 24 siswa 

(85,71%) 

Peningkatan keaktifan belajar matematika dari sebelum tindakan sampai 

tindakan siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 1. Data Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Siswa 

Indikator Keaktifan 

Belajar Matematika 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Siklus I Siklus II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

Siswa yang 

mengerjakan soal di 

depan kelas 

4 siswa 

(14,28%) 

8 siswa 

(28,57%) 

12 siswa 

(42,86%) 

17 siswa 

(60,71%) 

23 siswa 

(82,14%) 

Siswa yang 

menanggapi 

pertanyaan yang 

diberikan oleh guru 

6 siswa 

(21,42%) 

10 siswa 

(35,71%) 

15 siswa 

(53,57%) 

19 siswa 

(67,86%) 

25 siswa 

(89,29%) 

Siswa yang terlibat 

dalam kerja 

kelompok 

5 siswa 

(17,85%) 

8 siswa 

(28,57%) 

11 siswa 

(39,29%) 

16 siswa 

(57,14%) 

22 siswa 

(78,57%) 
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Siswa bertanya 

kepada guru 

mengenai materi 

yang belum 

dipahami 

6 siswa 

(21,42%) 

9 siswa 

(32,14%) 

13 siswa 

(46,43%) 

17 siswa 

(60,71%) 

24 siswa 

(85,71%) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh akan disajikan dalam grafik peningkatan 

keaktifan belajar matematika siswa dari sebelum tindakan sampai dengan sesudah 

tindakan pada siklus II sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika Siswa  

 

 Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika 

siswa kelas X IPS 5 SMA Batik 2 Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

indikator-indikator keaktifan belajar matematika 
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Pembelajaran matematika menggunakan model Discovery Learning dapat 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Hal ini karena pembelajaran 

matematika menggunakan model Discovery Learning dilakukan dengan diskusi 

kelompok yang melibatkan siswa secara langsung dalam memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi sehingga siswa mampu menemukan suatu konsep yang sedang 

dipelajari. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rizky 

Puspitadewi, Agung Nugroho Catur Saputro dan Ahsadi (2016), menyimpulkan bahwa 

minat belajar dan prestasi siswa kelas XI MIA 3 SMA N 1 Teras dengan menggunakan 

model pembelajaran Discovery Learning mengalami peningkatan dengan presentase 

pada setiap variabel meningkat. 

Penelitian Ihdi Shabrona Putri, Rita Juliani, Ilan Nia Lestari (2017) 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning berdampak pada hasil 

belajar dan aktivitas siswa. Selanjutnya, hasil penelitian Heriyanto (2018) 

menyimpulkan prestasi belajar matematika kelas VIIA SMP Negeri 3 Kajen 

menggunakan metode Discovery Learning mengalami peningkatan. Hasil pengamatan 

dari kedua siklus juga mengalami peningkatan aktifitas belajar pada peserta didik yaitu 

siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, berani untuk bertanya, aktif dalam 

bekerjasama dan kompetitif dalam penyelesaian masalah. 

Berdasarkan penjelasan diatas yang mendukung peneliti melakukan penelitian 

dan dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Discovery 

Learning mampu meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas X IPS 5 SMA 

Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas X IPS 5 SMA Batik 2 

Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 

Peningkatan yang terjadi dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut: 
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1. Siswa yang mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebanyak 4 siswa 

(14,28%), pada siklus I pertemuan I sebanyak 8 siswa (28,57%), pada siklus I 

pertemuan II sebanyak 12 siswa (42,86%), pada siklus II pertemuan I sebanyak 

17 siswa ( 60,71%), pada siklus II pertemuan II sebanyak 23 siswa (82,14%) 

2. Siswa yang menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru sebelum tindakan 

sebanyak 6 siswa (21,42%), pada siklus I pertemuan I sebanyak 10 siswa 

(35,71%), pada siklus I pertemuan II sebanyak 15 siswa (53,57%), pada siklus II 

pertemuan I sebanyak 19 siswa (67,86%), pada siklus II pertemuan II sebanyak 

25 siswa (89,29%) 

3. Siswa yang terlibat dalam kerja kelompok sebelum tindakan sebanyak 5 siswa 

(17,85%), pada siklus I pertemuan I sebanyak 8 siswa (28,57%), pada siklus I 

pertemuan II sebanyak 11 siswa (39,29%), pada siklus II pertemuan I sebanyak 

16 siswa (57,14%), pada siklus II pertemuan II sebanyak 22 siswa (78,57%) 

4. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang belum dipahami sebelum 

tindakan sebanyak 6 siswa (21,42%), pada siklus I pertemuan I sebanyak 9 siswa 

(32,14%), pada siklus I pertemuan II sebanyak 13 siswa (46,43%), pada siklus II 

pertemuan I sebanyak 17 siswa (60,71%), pada siklus II pertemuan II sebanyak 

24 siswa (85,71%) 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Afina, Isra, dan Sujadi, A. A., 2016. “Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 

Belajar Matematika dengan Student Teams Achievement Division pada Siswa 

Kelas VII F SMP Negeri 5 Cilacap” UNION: Jurnal Pendidikan Matematika 4(3): 

383-389 

 

Heriyanto. 2018. “Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Peserta Didik 

Melalui Metode Discovery Learning berbantuan Blok Aljabar Materi Operasi 

Hitung Aljabar” Jurnal Profesi Keguruan (JPK) 4(1): 28-36 

 



10 

 

Irawan, Rega Chandra. 2017. Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning 

guna Meningkatkan Keaktifan Belajar dan Minat Baca Siswa Kelas X Teknik 

Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Sedayu. Yogyakarta: Skripsi UNY 

 

Illahi, Mohammad Takdir. 2012. Pembelajaran Discovery  Strategy & Mental Vocation 

Skill. Jogjakarta: DIVA Press. 

 

Pamungkas, Ricky Cahyo. 2016. Penerapan Metode Pembelajaran Discovery Learning 

dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi 

Kelas X SMK Teknosa Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Surakarta: Skripsi UMS 

(Tidak Diterbitkan) 

 

Sutama. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, PTK, R&D. 

Kartasura: Fairuz Media. 

 

Suyono dan Hariyanto. 2015. Implementasi Belajar dan Pembelajaran. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

Taurina, Nova Dinda dan Wasitohadi, 2015. “Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil 

Belajar Matematika Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berbantuan Alat Peraga pada Siswa Kelas 5 SDN Lodoyong 03 – Ambarawa Tahun 

Pelajaran 2013/2014” Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 5(2): 15-35 

 

Wibowo, Nugroho. 2016. “Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran 

Berdasarkan Gaya Belajar di SMK Negeri 1 Saptosari” Jurnal Electronics, 

Informatics, and Vocational Education (ELINVO) 1(2): 128-139 


