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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Matematika 

Hamzah dan Muhlisarini (2014:48) mengatakan bahwa matematika 

berasal dari akar kata mathema artinya pengetahuan, mathanein artinya berpikir 

atau belajar. Dengan demikian matematika adalah berpikir pengetahuan/ belajar 

pengetahuan. Hamzah dan Muhlisarini (2014:49) mengatakan bahwa matematika 

tidak didefinisikan secara mudah dan tepat mengingat ada banyak fungsi dan 

peranan matematika terhadap bidang studi yang lain. Adapun pengertian 

matematika dijabarkan kedalam beberapa hal berikut: 

1. Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. 

2. Matematika adalah ilmu tentang keluasan atau pengukuran dan letak. 

3. Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubungannya. 

4. Matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan 

hubungan-bubungan yang diatur menurut urutan yang logis. 

5. Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi 

yang didasarkan pada observasi (induktif) tetapi diterima generalisasi 

yang didasarkan pada pembuktian secara deduktif. 

6. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari 

unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma 

atau prostulat akhirnnya ke dalil atau teorema. 

7. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan 

besaran, dan konsep-konsep hubungan lainnya yang jumlahnya banyak 

dan terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

Pengertian matematika juga diungkapkan oleh Ibrahim dan Suparni (2012:5) yang 

mengatakan bahwa matematika adalah: 

Ilmu tentang pola dan hubungan, sebab dalam matematika sering 
dicari keseragaman seperti keteruntutan, dan keterkaitan pola dari 
sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model-model yang 
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merupakan representasinya, sehingga dapat dibuat generalisasinya 
untuk selanjutnya dibuktikan kebenarannya secara deduktif. 

  
Pendapat tersebut sejalan dengan Ismail dkk, dalam Hamzah dan Muhlisarini 

(2014:48) yaitu “ilmu yang membahas angka-angka dan perhitungannya, 

membahas masalah-masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, 

mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, kumpulan 

sistem, struktur dan alat.” Sedangkan Rusfendi dalam Heruman (2010) 

mengemukakan matematika adalah “bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 

yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang 

didefinisikan, ke aksiona atau prostulat, dan akhirnya ke dalil.” 

Berangkat dari pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah ilmu mengenai bahasa simbolis yang mengekspresikan hubungan 

kuantitatif dan keruangan dengan cara menggeneralisasikan keseragaman yang 

dibuktikan secara deduktif untuk memudahkan berpikir. Matematika dikenal 

sebagai ilmu dengan keabstrakannya, meskipun matematika berangkat dari realita 

kehidupan manusia. Hamzah dan Muhlisarini (2014:49) mengemukakan bahwa 

penting bagi setiap orang untuk mengenal, memahami peran dan manfaat 

matematika, karena matematika banyak berkembang ketika ia diperlukan serta 

dalam pengembangan tekhnologi. 

2.1.2 Model Pembelajaran Discovery 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Discovery  

Discovery merupakan salah satu model pembelajaran diantara banyak 

model pembelajaran yang ada. Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 

menyebutkan “model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang 

memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya misalnya discovery learning, 

project-based learing, problem-based-learning, inquiry learning.” Ibrahim dkk 

(2012:84) mengatakan bahwa “discovery learning yang dikemukakan Bruner, 

merupakan model yang dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang 

pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis.”  
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Pengertian model pembelajaran discovery juga disampaikan oleh Ibrahim, 

dkk (2012:107) yaitu “cara penyampaian materi, sedemikian hingga proses belajar 

memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur matematika 

melalui serentetan pengalaman belajar yang lampau”. Hosnan (2014) berpendapat, 

model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting 

terhadap suatu disipin ilmu, melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran. Wilcox dalam Hosnan (2014) mengatakan dalam pembelajaran 

penemuan siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif 

mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong 

siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

Model discovery menurut Suryosubroto dalam Hamzah, dkk (2014:247) 

adalah “suatu prosedur mengajar yang mementingkan mengajar perseorangan, 

manipulasi objek dan lain-lain, sebelum sampai pada generalisasi.”  

Dengan demikian model pembelajaran discovery adalah suatu prosedur 

mengajar yang memungkinkan siswa melakukan proses mental dengan cara  

menemukan kemudian mengasimilasikan sendiri suatu konsep atau prinsip yang 

telah dimilikinya dengan konsep atau prinsip barunya kemudian 

digeneralisasikan. 

2.1.2.2 Karakteristik Model Pembelajaran Discovery 

Masing-masing model pembelajaran, memiliki karakteristik/ ciri utama 

yang membedakan dengan model lainya. Adapun ciri utama dalam model 

discovery (penemuan) menurut Hosnan (2014:284) adalah mengeksplorasi dan 

memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan 

menggeneralisasikan pengetahuan; berpusat pada siswa; kegiatan untuk 

mengggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Menurut 

Hosnan (2014:284) model pembelajaran discovery merupakan pembelajaran 

konstruktivisme yang memiliki ciri-ciri lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 

b. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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c. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan 

pada hasil. 

d. Mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. 

e. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. 

f. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. 

g. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. 

h. Mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip kognitif. 

i. Banyak menggunakan terminologi kognitif untuk menjelaskan proses 

pembelajaran seperti prediksi, infersi, kreasi, dan analisis. 

j. Menekankan pentingnya “bagaimana” siswa belajar. 

k. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam dialog atau diskusi 

dengan siswa lain dan guru. 

l. Sangat mendukung terjadinya belajar kooperatif. 

m. Menekankan pentingnya konteks dalam belajar. 

n. Memperhatikan keyakinan dan sikap siswa dalam belajar. 

o. Memberikan kesempayan kepada siswa untuk membangun pengetahuan 

dan pemahaman baru yang didasari pada pengalaman nyata. 

2.1.2.3 Tujuan Model Pembelajaran Discovery  

Beberapa pengertian model pembelajaran discovery memberikan jawaban 

atas tujuan model pembelajaran ini. Adapun tujuan model pembelajaran discovery 

menurut Bell dalam Hosnan (2014: 284) adalah:  

a. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam 

pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa 

dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 

b. Melalui pembelajaran penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam 

situasi konkret maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan 

(extrapolate) informasi tambahan yang diberikan.  

c. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan 

menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat 

dalam menemukan.  
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d. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja 

bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan 

menggunakan ide-ide orang lain.  

e. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui 

penemuan lebih bermakna.  

f. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam 

beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan 

diaplikasikan dalam situasi belajar baru. 

Pendapat Bell memberikan tujuan yang jelas mengenai pembelajaran 

penemuan (model discovery). Dalam pendapatnya dikatakan bahwa melalui model 

pembelajaran discovery keterlibatan aktif siswa meningkat, selain itu model 

pembelajaran discovery dapat dilakukan dalam situasi abstrak. Situasi tersebut 

memberikan keuntungan bagi guru mata pelajaran eksak seperti matematika. 

Selain itu, pembelajaran discovery membantu siswa belajar merumuskan strategi 

tanya jawab untuk memperoleh informasi. Informasi yang diperolah dapat berasal 

dari guru maupun temannya. Hal tersebut membantu siswa untuk membentuk cara 

bekerja sama dan saling berbagi informasi. Bel juga berpendapat bahwa melalui 

penemuan, pengetahuan yang diperoleh siswa akan lebih bermakna. Melalui 

keterampilan penemuan, siswa dapat dengan mudah menemukan hal-hal baru 

pada pembelajaran yang lain. 

Sedangkan tujuan model pembelajaran discovery menurut Ilahi (2012) 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengembangkan kreativitas. Dalam pembelajaran discovery 

menuntut adanya hasil karya siswa melalui pengkajian. Melalui tahap 

tersebut, kreativitas siswa akan berkembang dalam hal yang lainnya. 

b. Untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam belajar. Pembelajaran 

discovery melibatkan aktifitas fisik dan mental karena siswa dituntut untuk 

menemukan sendiri.  

c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan kritis. 

d. Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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e. Untuk belajar memecahkan masalah. 

f. Untuk mendapatkan inovasi dalam proses pembelajaran. 

2.1.2.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Discovery 

Sebagai sebuah model, discovery merupakan model pembelajaran yang 

sangat disarankan oleh ahli pendidikan. Namun demikian, masih ada kelemahan-

kelemahan dalam penerapan model pembelajaran discovery antara lain seperti 

yang diungkapkan oleh Hosnan (2014:288) sebagai berikut:  

a. Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman 

antara guru dengan siswa. 

b. Menyita waktu banyak. Guru dituntut untuk mengubah kebiasaan 

mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi mennjadi fasilitator, 

motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Untuk seorang guru, ini 

bukan pekerjaan yang mudah karena itu guru memerlukan waktu yang 

banyak, dan sering kali guru merasa belum puas kalau tidak banyak 

memberi motivasi dan membimbing siswa belajar dengan baik. 

c. Menyita pekerjaan guru. 

d. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. 

e. Tidak berlaku untuk semua topik. 

Selain itu, Hosnan juga menambahkan kelemahan penerapan model 

pembelajaran discovery yang lain antara lain:  

a. Berkenaan dengan waktu, discovery learing membutuhkan waktu lebih 

lama daripada ekspositori. 

b. Kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas. 

c. Kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas, terlalu cepat pada 

suatu kesimpulan. 

d. Faktor kebudayaan atau kebiasaan yang masih menggunakan pola 

pembelajaran lama. 

e. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Di 

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan 

model ceramah. 
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f. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya, 

topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan 

model penemuan. 

Bertolak dari beberapa kelemahan dalam penerapannya model pembelajaran 

discovery, juga memiliki kelebihan antara lain seperti yang diungkapkan oleh 

Hosnan (2014:287) sebagai berikut: 

a. Membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan 

merupakan kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara 

belajarnya. 

b. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah 

(problem solving).  

c. Pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 

d. Strategi ini memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan 

sesuai dengan kecepatannya sendiri. 

e. Menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri 

dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

f. Strategi ini dapat membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya, 

karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

g. Berpusat pada peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan guru pun dapat bertindak sebagai 

peserta didik, dan sebagai peneliti di dalam situasi diskusi. 

h. Membantu peserta didik menghilangkan skeptisme (keraguan-keraguan) 

karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu dan pasti. 

i. Peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

j. Membantu dan mengambangkan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru. 

k. Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

l. Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis 

sendiri. 
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m. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 

n. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 

o. Menimbulkan rasa senang pada peserta didik, karena tumbuhanya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

p. Proses belajar meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju pada 

pembentukan manusia seutuhnya. 

q. Dan lain-lain. 

2.1.2.5 Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery 

Masing-masing model pembelajaran, memiliki langkah-langkah yang 

menjadi ciri khas setiap model. Sebelum memasuki langkah pembelajarannya, 

berikut merupakan langkah-langkah persiapan model pembelajaran discovery 

menurut Hosnan (2014:289) adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan pembelajaran. 

Dalam hal ini, tujuan pembelajaran diambil dari penjabaran Standar 

Kompetensi dan Kompetensi dasar.  

b. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya). 

Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hasil belajar sebelum 

materi diberikan. Dengan membandingkan hasil belajar, kita dapat 

mengetahui kemampuan awal siswa. Identifiksi juga dapat dilakukan 

dengan melihat karakteristik kelas, apakah pembelajaran discovery cocok 

diterapkan dalam kelas tersebut. 

c. Memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. 

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara induktif 

(dari contoh-contoh generalisasi). 

e. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 

f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke sibolik. 

g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 



14 
 

Selanjutnya, tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik dijelaskan lebih lanjut 

oleh Bruner dalam Budiningsih (2012:41). Tahapan enaktif adalah tahapan 

dimana seseorang melakukan aktivitas untuk memahami lingkungan sekitarnya 

dengan menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui sentuhan, 

pegangan, dan sebagainya. Tahap ikonik adalah tahapan seseorang memahami 

objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Terakhir 

adalah tahap simbolik yaitu tahapan dimana seseorang telah mampu memiliki ide-

ide atau gagasan abstrak yang dipengaruhi logika dan bahasa. 

Adapun langkah-langkah discovery menurut Syah dalam Hosnan 

(2014:283) ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar 

mengajar secara umum. 

a. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Setelah dilakukan stimulasi, langkah guru selanjutnya adalah memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak 

mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, 

kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis 

(jawaban sementara atas pernyataan masalah). 

b. Stimulation (Stimulasi/ pemberian rangsangan) 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada suatu yang 

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak 

memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

Disamping itu, guru dapat memulai kegiatan PBL dengan mengajukan 

pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang 

mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini 

berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu peserta didik dalam mengeksplorasi 

bahan. Dalam hal ini, Bruner memberikan stimulasi dengan menggunakan 

teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong 

eksplorasi. 

 



15 
 

c. Data Collection (Pengumpulan data) 

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang 

relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis. Pada tahap ini, 

berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya 

hipotesis, dengan demikian siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan 

(collection) berbagai informasi yang relevan, membaca litelatur, 

mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba 

sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik 

belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak sengaja peserta 

didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

d. Data Processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang 

telah diperoleh peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan 

sebagainya. Selanjutnya ditafsirkan, dan semuanya diolah, diacak, 

diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu 

serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tententu. Data processing 

disebut juga dengan pengkodean/ kategorisasi yang berfungsi sebagai 

pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta 

didik akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban/ 

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

e. Verification (pembuktian) 
Pada tahap ini, peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan 

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Berdasarkan 

hasil pengolahan dan tafsiran informasi yang ada, pertanyaan atau 

hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah 

terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Pembuktian menurut 

bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu 
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konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia 

jumpai dalam kehidupannya. 

f. Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi) 

Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua 

kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan peserta didik harus 

memperhatikan proses generalisai yang menekankan pentingnya 

penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas 

yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses 

pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. 

Langkah-langkah model pembelajaran discovery juga dijelaskan oleh 

Sagala (2012:197) yaitu:  

a. Perumusan masalah untuk dipecahkan siswa. Dalam tahap ini guru 

bersama siswa merumuskan masalah-masalah terkait dengan materi, 

selanjutnya masalah tersebut akan dipecahkan oleh siswa. 

b. Menetapkan jawaban sementara atau hipotesis. Atas permasalahan yang 

telah ditetapkan, guru membimbing siswa untuk melakukan hipotesis 

mengenai pemecahannya. 

c. Siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan/ hipotesis. Informasi tersebut dapat bersumber dari guru, 

buku, dan teman sejawat. 

d. Menarik kesimpulan jawaban/ generalisasi. Atas informasi yang telah 

ditemukan, siswa menyimpulkan sendiri jawabannya dan menelaah apakah 

hipotesis yang telah dibuatnya benar/ salah. 

e. Mengaplikasikan kesimpulan/ generalisasi dalam situasi baru.  
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Berdasarkan langkah-langkah yang diperoleh, maka kesimpulan yang 

menjadi langkah-langkah dalam model pembelajaran discovery adalah sebagai 

berikut: 

a. Problem statement/ perumusan masalah 

Pada awal pembelajaran, guru akan melakukan stimulasi awal. Stimulasi 

awal dilakukan dapat dengan penyajian gambar, atau benda konkret lain 

yang dapat menimbulkan rasa penasaran siswa. Melalui rasa penasaran 

tersebut, siswa akan berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi 

terkait dengan benda. Informasi-informasi yang telah dikumpulkan peserta 

didik, kemudian akan dijadikan sebagai hipotesa. 

b. Stimulation/ pemberian rangsangan 

Setelah terkumpul hipotesa/ dugaan sementara, siswa diberi stimulasi 

lanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan 

pernyataan yang akan menimbulkan rasa penasaran siswa. Ketika 

perhatian peserta didik muncul, siswa akan bertanya dan mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin mengenai benda yang dibawa oleh guru. 

Pada tahap ini, guru tidak boleh memberikan generalisasi sehingga rasa 

penasaran siswa akan terbangun. 

c. Data collection/ pengumpulan data  

Setelah dilakukan stimulasi dan perumusan hipotesis, siswa diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan informasi, data, dan fakta terkait untuk 

menjawab hipotesis/ permasalahan.  

d. Data processing/ pengolahan data 

Data-data yang telah diperoleh peserta didik selanjutnya akan 

dikategorikan. Hal tersebut bisa dibantu dengan penggunaan tabel. 

e. Verifikasi data/ pembuktian 

Setelah semua data diproses, kemudian dilakukan pembuktian. Apakah 

data yang diperoleh sesuai dengan dugaan sementara/ tidak.  

f. Generalization/ penarikan kesimpulan 

Menarik kesimpulan atas jawaban secara umum. 
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2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.1.3.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif 

Roger, dkk dalam Huda, Miftahul (2014:29) menyatakan “cooperative 

learing is group learning activity organized in such a way that learing is based on 

the socially structured change of information between learners in group in which 

each learner is held accountable for his or her own learing and is motivated to 

increase the learing of others” (pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas 

pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran 

harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial di antara kelompok-

kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap pembelajar bertanggungjawab atas 

pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran 

anggota-anggota yang lain.  

Slavin R. E. (2005:4) “Model pembelajaran kooperatif merujuk pada 

berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya salam memperlajari 

materi pelajaran”. Menurut Solihatin dalam Hosnan (2014:35) cooperative 

learning “adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri atas 4 

sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang bersifat heterogen”. 

Sedangkan Daryanto (2013:35) mengatakan model pembelajaran kooperatif 

adalah “pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk 

memahami konsep yang difasilitasi oleh guru." 

Dari berbagai pengertian yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja di 

dalam kelompok secara kolaboratif yang didalamnya siswa bertanggungjawab 

atas pembelajarannya sendiri dan saling membantu satu sama lain dalam 

mempelajari materi pelajaran.  
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2.1.3.2 Prinsip Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Hosnan (2014:242) prinsip-prinsip model pembelajaran 

kooperatif yaitu: 

a. Belajar aktif. Ditunjukkan dengan adanya keterlibatan intelektual dan 

emosional dalam proses pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk 

diskusi, mengemukakan pendapat dan idenya, melakukan eksplorasi 

terhadap materi yang sedang dipelajari serta menafsirkan hasilnya secara 

bersama-sama di dalam kelompok. 

b. Pendekatan konstruktivistik. Strategi pembelajaran kooperatif dapat 

mendorong siswa untuk mampu membangun pengetahuan secara bersama-

sama di dalam kelompok. Mereka didorong untuk menemukan dan 

mengonstruksi materi yang sedang dipelajari melalui diskusi, observasi 

atau percobaan.  

c. Pendekatan kooperatif. Pendekatan ini mendorong dan memberi 

kesempatan kepada siswa untuk terampil berkomunikasi. Artinya, siswa 

didorong untuk mempu menyatukan pendapat atau idenya dengan jelas, 

mendengarkan orang lain dan menganggapinya dengan tepat. 

2.1.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Kooperatif 

Kelemahan cooperative learning dalam Hosnan (2014:243) adalah: 

a. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan di kelas. 

b. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan 

yang lain. Siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang 

lain dalam grup mereka, sedangkan siswa yang kurang mampu merasa 

minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa yang lebih pandai. 

c. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya keunikan 

pribadi mereka. 

d. Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan tebagi rata atau secara 

adil, bahwa satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. 

e. Bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. 

f. Sering terjadi debat sepele di dalam kelompok. 

g. Bisa terjadi kesalahan kelompok. 
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h. Keberhasilan strategi pembelajaran langsung dalam upaya 

mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang 

cukup panjang. 

i. Memahami dan mengerti filosofi SPK (strategi pembelajaran kooperatif) 

memang butuh waktu. Sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan 

secara otomatis siswa dapat mengerti dan memahami filsatfat kooperatif 

learning. Untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan contohnya, 

mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki 

kemampuan. Akhirnya, keadaan semacam ini dapat mengganggu iklim 

kerja sama dengan kelompok. 

j. Ciri utama dari SPK adalah siswa saling membelajarkan. Oleh karena itu, 

jika tanpa peer teaching yang evektif, maka dibandingkan dengan 

pengajaran langsung dari guru, bisa terjadi jika cara belajar yang demikian 

apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh 

siswa. 

k. Penilaian yang diberikan dalam SPK didasarkan kepada hasil kerja 

kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya 

hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. 

l. Kelebihan SPK dalam upaya mengembangkan keadaan berkelompok 

memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan hal ini tidak mungkin 

dapat tercapai hanya dengan satu kali penerapan strategi ini. 

m. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat 

penting untuk siswa, tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya 

didasarkan kepada kemampuan secara individual. 

Sedangkan kelemahan penerapan model pembeleajaran kooperatif menurut Huda, 

Miftahul (2014:68) adalah sebagai berikut: 

a. Free Rider. Jika tidak dirancang dengan baik, pembelajaran kooperatif 

justru berdampak pada munculnya “free rider” atau “pengendara bebas”. 

Yang dimaksudkan free rider disini adalah penerapan siswa yang tidak 

tanggungjawab secara personal pada tugas kelompoknya mereka hanya 

”mengerkor” apa saja yang dilakukan oleh teman-teman satu kelompoknya 
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yang lain. Free rider ini sering muncul ketika kelompok-kelompok 

koopeatif ditugaskan untuk menangani satu lembar kerja, satu  proyek, 

atau satu laporan tertentu. Untuk tugas-tugas seperti ini, sering kali ada 

satu atau beberapa anggota yang mengerjakan hampir semua pekerjaan 

kelompoknya, sementara sebagian anggota yang lain justru “bebas 

berkendara”, berkeliaran ke mana-mana. 

b. Diffusion of Responsibility. Yang dimaksud dengan diffusion of 

responsibility (penyebaran tanggung jawab) ini adalah suatu kondisi di 

mana beberapa anggota yang dianggap tidak mampu cenderung diabaikan 

oleh anggota-anggota lain yang “lebih mampu”. Misalnya, jika mereka 

ditugaskan untuk mengerjakan tugas matematika, beberapa anggota yang 

dipersepsikan tidak mampu berhitung atau menggunakan rumus-rumus 

dengan baik sering kali tidak dihiraukan oleh teman-teman yang lain. 

Bahkan, mereka yang memiliki skill matematika yang baik pun terkadang 

malas mengajarkan keterampilannya pada teman-temannya yang kurang 

mahir di bidang matematika. Bagi merka, hal ini hanya membuang-buang 

waktu dan energi saja. 

c. Learning a part of task specalization: dalam beberapa metode tertentu, 

seperti jigsaw, group investigation, dan metode-metode lain yang terkait, 

setiap kelompok ditugaskan untuk memperlajari atau mengerjakan bagian 

materi yang berbeda antara satu sama lain. Pembagian semacam in sering 

kali membuat siswa hanya fokus pada bagian materi lain yang dikerjakan 

kelompok lain hampir tidak digubris sama sekali, padahal semua materi 

tersebut saling berkaitan satu sama lain. 

Selain memiliki kelemahan, model pembelajaran kooperatif juga memiliki 

kelebihan. Kelebihan model pembelajaran kooperatif diungkapkan oleh Hosnan 

(2014:264) sebagai berikut: 

a. Melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru, tetapi dapat menambah kepercayaan berpikir 

sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber dan dapat belajar dari 

siswa yang lain. 
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b. Dapat mengembangkan kemampuan, mengembangkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide 

orang lain.  

c. Dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

d. SPK merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan 

prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

e. Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil). 

f. Siswa tidak lagi terlalu terantung kepada guru, tetapi dengan SPK ini 

siswa menemukan kepercayaan dirinya, menemukan informasi dari 

berbagai sumber belajar dari siswa lain. 

g. SPK dapat membantu siswa respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasan serta menerima segala perbedaan. 

h. SPK merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan 

prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk 

mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif 

dengan yang lain, mengembangkan keterampilan me-manage waktu dan 

sikap positif terhadap sekolah. 

i. Melalui SPK dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide 

dan pembahamannya sendiri, menerima umpan balik, siswa dapat 

berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena 

keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. 

j. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini bergguna untuk proses 

pendidikan jangka panjang. 

2.1.3.4 Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Hosnan (2014:241), karakteristik model pembelajaran kooperatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Positive interdependence. Hal ini menunjukkan saling ketergantungan di 

antara anggota kelompok. Bila salah satu gagal, maka yang lain akan ikut 
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gagal. Jadi, setiap anggota harus berusaha keras agar tercapai keberhasilan 

individual, karena setiap individu yang gagal dan berhasil akan saling 

mempengaruhi. 

b. Individual accountability. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung 

jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

kelompok agar hasil belajar menjadi baik. 

c. Face to face promotive interaction. Maksudnya adalah setiap anggota 

kelompok harus saling membelajarkan dan mendorong agar tujuan dan 

tugas yang diberikan dapat dikuasai oleh semua anggota kelompok. 

d. Appropriate use of collaborative skills. Dalam kelompok ini, setiap 

individu berlatih untuk dapat dipercaya, mempunyai jiwa kepemimpinan, 

dapat mengambil keputusan, mampu berkomunikasi, dan memiliki 

ketrampilan untuk mengatur konflik. 

e. Group processing. Setiap anggota harus dapat mengatur keberhasilan 

kelompok, secara berkala mengevaluasi kelompoknya, serta 

mengidentifikasi perubahan yang akan dilakukan agar pekerjaan 

kelompoknya lebih efektif lagi. 

2.1.3.5 Tujuan Model Pembelajaran Kooperatif 

Adapun yang menjadi tujuan dalam model pembelajaran kooperatif 

menurut Ibrahim dkk dalam Hosnan (2014:239) adalah sebagai berikut: 

a. Pertama, bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa strategi ini unggul dalam 

membantu siswa dalam memahami konsep- konsep yang sulit. Strategi 

struktur penghargaan kooperatif juga telah meningkatkan penilaian siswa 

pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan 

hasil belajar. 

b. Kedua, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, 

budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. 

Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda 

latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain 
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atas tugas-tugas bersama, dan melalui penggunaan struktur penghargaan 

kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain. 

c. Ketiga, mengajarkan kepada siswa terampil bekerjasama dan kolaborasi. 

Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa 

masih kurang dalam keterampilan sosial. 

2.1.3.6 Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Hosnan (2014:245) langkah-langkah pembelajaran kooperatif 

dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

Langkah Indikator Tingkah laku guru 
Langkah 1 Menyampaikan 

tujuan dan 
motivasi siswa. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 
mengomunikasikan kompetensi dasar yang 
akan dicapai serta memotivasi siswa. 

Langkah 2 Menyajikan 
informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

Langkah 3 Mengorganisasika
n siswa ke dalam 
kelompok-
kelompok belajar. 

Guru menginformasikan pengelompokan 
siswa. 

Langkah 4 Membimbing 
kelompok belajar. 

Guru memotivasi serta memfasilitasi kerja 
siswa dalam kelompok-kelompok belajar. 

Langkah 5 Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Langkah 6 Memberikan 
penghargaan 

Guru memberikan penghargaan hasil belajar 
individual dan kelompok. 

 
Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Huda (2014: 

163) adalah sebagai berikut : 
a. Memilih metode, teknik, dan struktur pembelajaran kooperatif. 

b. Menata ruang kelas untuk pembelajaran kooperatif 

Ada beberapa model penataan tuang kelas yang bisa diterapkan yaitu : 

meja tapal kuda, meja panjang, penataan tapal kuda, meja laboratorium, 

meja kelompok, klasikal, bangku individu, dan meja berbaris.  

c. Merangking siswa 

d. Menentukan jumlah kelompok 

e. Membentuk kelompok-kelompok 



25 
 

f. Merancang “team building” untuk setiap kelompok 

g. Mempresentasikan materi pembelajaran 

h. Membagikan lembar kerja siswa 

i. Menugaskan siswa mengerjakan kuis secara mandiri 

j. Menilai dan menskor kuis siswa 

Dari beberapa penjelasan dan pemaparan maka langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum Pembelajaran. 

Merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum 

pembelajaran berlangsung. Terdiri atas : memilih metode, teknik, dan 

struktur pembelajaran kooperatif, menata ruang kelas untuk pembelajaran 

kooperatif, merangking siswa, menentukan jumlah kelompok, membentuk 

kelompok-kelompok 

2. Saat Pembelajaran 

Merupakan hal-hal/ langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh seorang 

guru dalam pembelajaran kooperatif : menyampaikan tujuan dan motivasi 

siswa, menyajikan informasi/ mempresentasikan materi pembelajaran, 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, 

membagikan lembar kerja siswa, membimbing kelompok belajar,  

3. Setelah pembelajaran 

Memuat hal-hal yang harus dilakukan guru setelah pembelajaran : 

evaluasi/ menugaskan siswa mengerjakan kuis secara mandiri, menilai dan 

menskor kuis siswa, memberikan penghargaan 

2.1.4 Hasil Belajar  

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Sudjana (1990:22) hasil belajar mencakup 

pengetahuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Gagne dalam Purwanto 

(2013:42) hasi belajar adalah  

terbentuknya konsep, yaitu kategori yang kita berikan pada stimulus 
yang ada di lingkungan, yang menyediakan skema yang terorganisasi 
untuk mengasimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan 
hubungan di dalam dan di antara kateori-kateori.  
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Sedangkan menurut Burton, W. dalam  Hamalik (2004:31) Hasil-hasil belajar 

adalah “pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresasi, abilitas dan ketrampilan". Dengan  demikian, hasil  belajar  adalah  

sesuatu  yang  dicapai siswa mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang diukur melalui prosentase tertentu. Perolehan kemampuan 

siswa diperoleh melalui hasil pengukuran. 

Dalam pengukuran hasil belajar akan didapat beberapa kecakapan menurut 

Gagne dalam Hosnan (2014:4) yaitu :  

a. Kecakapan intelektual yaitu keterampilan individu dalam melakukan 

interaksi dengan lingkungannya dengan simbol-simbol, misalnya: 

penggunaan simbol matematika. 

b. Sikap yaitu hasil pembelajaran berupa kecakapan individu untuk memilih 

macam tindakan yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sikap adalah 

keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan 

bertindak dalam menghadapi suatu peristiwa, di dalamnya terdapat unsur 

pemikiran perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan bertindak. 

c. Kecakapan motorik yaitu hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan 

yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem lingkungan 

belajar yang kondusif, hal ini akan berkaitan dengan faktor dari luar siswa. 

Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mendapatkan pengetahuan, 

penanaman konsep, keterampilan, dan pembentukan sikap. Menurut Slameto 

(2008:54-72) faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua 

yaitu: faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, psikologis, dan kelelahan, 

sedangkan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Menurut Slameto (2008:54-72) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua. Dua faktor tersebut akan 

dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor intern 

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor intern 

ini terbagi menjadi tiga faktor yaitu : faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. 

a) Faktor jasmaniah 

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beseta bagian-

bagiannya atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Proses belajar akan 

terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu ia akan cepat 

lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk jika badannya 

lemah, kurang darah ataupun ada gangguan fungsi alat indera serta 

tubuhnya. Kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang 

menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh. 

Cacat ini dapat berupa : buta, tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh 

dan lain-lain. Jika ini terjadi maka belajar akan terganggu, hendaknya 

apabila cacat ia disekolahkan di sekolah khusus atau diusahakan alat 

bantu agar dapat mengurangi pengaruh kecatatan itu.  

b) Faktor psikologis 

Sekurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah: 

pertama inteligensi yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui 

relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Kedua perhatian yaitu 

keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju 

kepada suatu objek atau sekumpulan objek. Ketiga minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. keempat bakat yaitu kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan ini akan baru terealisasi menjadi kecakapan nyata 

sesudah belajar atau berlatih. Kelima motif harus diperhatikan agar 

dapat belajar dengan baik harus memiliki motif atau dorongan untuk 
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berfikir dan memusatkan perhatian saat belajar. Keenam kematangan 

adalah suatu tingkat pertumbuhan seseorang. Ketujuh kesiapan adalah 

kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Dari faktor-faktor 

tersebut sangat jelas mempengaruhi belajar, dan apabila belajar 

terganggu maka hasil belajar tidak akan baik. 

c) Faktor kelelahan 

Kelelahan seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu: kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat praktis).  Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah 

lunglainya tubuh dan timbul untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam 

tubuh. Sehingga darah tidak lancar pada bagian-bagian tertentu.  

Selain itu kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat untuk menghasilkan sesuatu hilang. 

Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala sehingga sulit untuk 

berkonsentrasi, seolah-olah otak kehabisan daya untuk bekerja. 

Kelelahan rohani dapat terjadi terus-menerus karena memikirkan 

masalah yang dianggap berat tanpa istirahat, menghadapi suatu hal 

yang selalu sama atau tanpa ada variasi dalam mengerjakan sesuatu 

karena terpaksa dan tidak sesuai dengan bakat, minat dan 

perhatiannya.  

Kelelahan baik jasmani maupun rohani dapat dihilangkan dengan cara 

sebagai berikut: tidur, istirahat, mengusahakan variasi dalam belajar, 

menggunakan obat-obat yang melancarkan peredaran darah, rekreasi 

atau ibadah teratur, olah raga, makan yang memenuhi sarat empat 

sehat lima sempurna, apabila kelelahan terus-menerus hubungi 

seorang ahli. 
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2. Faktor-faktor ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor ini 

meliputi: faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat yaitu 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 

cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Sebagian waktu 

seorang siswa berada di rumah. Oleh karena itu, keluarga merupakan 

salah satu yang berperan pada hasil belajar. Oleh sebab itu orang tua 

harus mendorong, memberi semangat, membimbing, memberi teladan 

yang baik, menjalin hubungan yang baik, memberikan suasana yang 

mendukung belajar, dan dukungan material yang cukup. 

b) Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar 

pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Sekolah 

adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh pada 

hasil belajar siswa. Sekolah harus menciptakan suasana yang kondusif 

bagi pembelajaran, hubungan dan komunikasi perorang di sekolah 

berjalan baik, kurikulum yang sesuai, kedisiplinan sekolah, gedung 

yang nyaman, metode pembelajaran aktif-interaktif, pemberian tugas 

rumah, dan sarana penunjang cukup memadai seperti perpustakaan 

sekolah dan sarana yang lainnya. 

c) Faktor masyarakat 

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa. Pengaruh ini karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa ini 

meliputi: pertama kegiatan siswa dalam mayarakat yaitu misalnya 

siswa ikut dalam organisasi masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial, 
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keagamaan dan lain-lain, belajar akan terganggu, lebih-lebih jika tidak 

bijaksana dalam mengatur waktunya. Kedua multi media misalnya: 

TV, radio, bioskop, surat kabar, buku-buku, komik dan lain-lain. 

Semua itu ada dan beredar di masyarakat. Ketiga teman bergaul, 

teman bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwanya daripada yang 

kita duga. Teman bergaul yang baik akan memberi pengaruh yang 

baik terhadap diri siswa begitu sebaliknya. Contoh teman bergaul 

yang tidak baik misalnya suka begadang, pecandu rokok, keluyuran 

minum-minum, lebih-lebih pemabuk, penjinah, dan lain-lain. Keempat 

bentuk kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat di sekitar siswa 

juga berpengaruh pada hasil belajar siswa. Masyarakat yang terdiri 

dari orang-orang yang tidak terpelajar, penjudi, suka mencuri, dan 

mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada 

siswa yang tinggal di situ.  

Melalui penjelasan faktor intern dan ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor intern meliputi: faktor jasmaniah, 

psikologis, dan kelelahan, dan faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Supriyanto (2010) dengan judul penelitian “Meningkatkan Prestasi Belajar 

Siswa pada Pembelajaran Matematika Materi Bangun Datar Melalui Model 

Pembelajaran Discovery Kelas III Sekolah Dasar Sumosurboto Tahun Pelajaran 

2009/2010. Permasalahan dalam penelitian ini adalah siswa kurang 

memperhatikan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, siswa kurang 

mampu menerapkan rumus matematika untuk menghitung keliling persegi dan 

persegi panjang dengan tepat, pemahaman siswa terhadap konsep-konsep pada 

pelajaran matematika masih rendah, termasuk dengan konsep-konsep tentang 

keliling persegi dan persegi panjang rendah, serta cara penghitungan rumus, serta 

siswa kurang aktif dalam kerja kelompok. Penelitian ini menggunakan media 

kertas milimeter blog, yang terdiri dari II siklus penelitian. Hasil penelitian 
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menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang signifikan dengan model 

pembelajaran discovery dengan nilai rata-rata awal siswa 57,8. Pada siklus I nilai 

meningkat menjadi 65,23 dan siklus II meningkat menjadi 87,85. 

Oktavianus, Adi Nugraha (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran 

Koperatif Tipe STAD Siswa Kelas IV SDN Klero 02 pada Materi Operasi Hitung 

Bilangan” Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD. Rata-rata nilai siswa pada pra siklus adalah 61,61 dengan tingkat 

ketuntasan siswa sebanyak 45,17%, pada siklus I adalah 62,41 dengan tingkat 

ketuntasan siswa sebanyak 61,29%, dan pada silkus II adalah 75,8 dengan tingkat 

ketuntasan siswa yang mencapai 80,64%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Team 

Achievement Division) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 

Klero 02. 

Berbagai penelitian yang relevan memberikan dukungan terhadap penerapan 

model pembelajaran kooperatif dan discovery. Namun diperlukan bukti empiris 

untuk membuktikan perbedaan pengaruh penggunaan model pembelajaran 

discovery dan model pembelajaran kooperatif.  

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada pembelajaran 

kooperatif aktivitas belajar siswa dalam penemuan tidak ada. Tuntutan dalam 

pengelompokan membuat aktivitas belajar tidak seimbang antara siswa yang 

mampu dan kurang mampu. Mata pelajaran matematika yang membutuhkan 

kreatifitas dalam pembuktian, menjadi hal sulit bagi siswa.  

Model discovery merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk aktif bertanya, menggali informasi, serta 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan barunya dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki. Dalam hal ini, model pembelajaran discovery perlu dipertimbangkan 
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dalam kegiatan pembelajaran matematika. Namun perlu dibuktikan secara empiris 

untuk mengetahui perbedaan  perlakuan antara kedua model. 

Untuk itu penelitian ini akan membandingkan perbedaan penerapan model 

kooperatif dan discovery. Model pembelajaran kooperatif akan dilaksanakan di 

SD Salatiga 12, dengan menggunakan media papan berpetak sebagai kelas 

kontrol. Model pembelajaran discovery akan dilaksanakan di SD Salatiga 8 

dengan menggunakan media yang sama sebagai kelas eksperimen. Sebelum 

dilakukan perlakuan, dilakukan diberikan tes homogenitas untuk mengetahui 

sama/ tidaknya kedua objek, dan kemampuan awal diukur dari hasil tes terakhir 

mata pelajaran matematika kedua kelas pada kedua sekolah. Kerangka berfikir 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1berikut. 
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Gambar 2.1 
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