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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Hasil belajar mempunyai hubungan yang erat dengan belajar, karena 

perubahan-perubahan yang terjadi selama proses belajar itulah yang disebut hasil 

belajar. Belajar merupakan suatu perubahan sikap dan tingkah laku. Perubahan 

tersebut dapat menuju kearah yang positif atau lebih baik tetapi juga ada 

kemungkinan mengarah ke tingkah laku yang negatif. Perubahan –perubahan yang 

terjadi dapat diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Namun tidak semua 

perubahan yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam belajar karena tedapat 

perubahan yang disebabkan oleh maturation atau kematangan atau pertumbuhan 

individu, misalnya perubahan yang terjadi pada seorang bayi. Perubahan yang 

terjadi akibat belajar harus relatif konstan dan berbekas. Perubahan tingkah laku 

akibat belajar menyangkut berbagai segi kepribadian, baik fisik atau psikis, seperti 

perubahan dalam pengertian, pemecahan masalah, keterampilan, kecakapan, 

kebiasaan ataupun sikap.(Purwanto,  1997) 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk 

menghasilkan suatu perubahan. Misalnya perubahan dalam segi pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan dan lain sebagainya. Perubahan 

sebagai hasil proses belajar bersifat relatif konstan dan berbekas. Namun, tidak 

semua perubahan yang terjadi dalam diri seseorang dapat dikategorikan sebagai 

belajar, misalnya perubahan fisik, mabuk, gila, dan sebagainya. Perubahan yang 

terjadi dapat diperoleh dengan cara latihan yang dilakukan secara terus-menerus. 

(Djamarah dan Zain, Arikunto, Baharuddin dan Wahyuni, Dimyati dan Mudjiono) 

Terjadinya belajar ditandai dengan adanya proses perubahan dari arah yang 

belum mampu ke arah yang sudah mampu. Semua perubahan yang telah dialami 

itu merupakan suatu hasil belajar dan menyebabkan seseorang berubah dalam 

segala hal, baik sikap maupun tingkah laku. Perubahan yang disebabkan oleh 

belajar akan bertahan lama, bahkan sampai taraf tertentu, tidak menghilang lagi. 

Maka dari itu hasil belajar secara relatif bersifat konstan dan berbekas. Dikatakan 

secara relatif karena terdapat kemungkinan suatu hasil belajar ditiadakan atau 

dihapus dan diganti dengan hasil belajar yang baru dan terdapat kemungkinan 

hasil belajar akan terlupakan. 
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Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melalui 

kegiatan belajar. Siswa yang dapat dikategorikan berhasil dalam belajar adalah 

siswa yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional yang sudah ditetapkan oleh guru pada awal pembelajaran 

(Abdurrahman, Sudjana). 

Bloom, at.al (Winkel, Dimyati dan Mudjiono) mengklasifikasikan hasil belajar 

kedalam tiga ranah. Pertama, ranah kognitif yang meliputi enam aspek yaitu (i) 

pengetahuan mencakup kemampuan dalam mengingat kembali tentang hal-hal 

yang sudah dipelajari dan yang tersimpan dalam ingatan; (ii) pemahaman, 

mencakup kemampuan dalam menangkap arti dan makan mengenai hal-hal yang 

dipelajari; (iii) penerapan, mencakup kemampuan mengimplementasikan metode 

dan kaidah untuk mengahadapi masalah nyata dan baru; (iv) analisis, mencakup 

kemampuan merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian sehingga struktur 

keseluruhan atau organisasinya dapat dipahamu dengan baik; (v) sintesa, 

mencakup kemampuan membentuk suatu kesatuan atau pola baru; (vi) evaluasi, 

mencakup kemampuan membentuk suatu argumentasi atau pendapat tentang 

beberapa hal dan mempertanggungjawabkan pendapat tersebut yang berdasarkan 

kriteria tertentu. 

Kedua, ranah afektif yang meliputi lima aspek yaitu (i) penerimaan, 

mencakup kepekaan pada suatu perangsang dan kesediaan memperhatikan 

rangsangan tersebut; (ii) partisipasi, mencakup kerelaan, berpartisipasi dan 

kesediaan memperhatikan dalam suatu kegiatan; (iii) penilaian dan penentuan 

sikap, mencakup menerima suatu nilai, menghargai, mengakui, dan menentukan 

sikap; (iv) organisasi, mencakup kemampuan membentuk suatu sistem nilai 

sebagai pedoman dan pegangan hidup; (v) pembentukan pola hidup, mencakup 

kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai kehidupan 

pribadi. 

Ketiga, ranah psikomotorik yang meliputi tujuh aspek yaitu (i) persepsi, 

mencakup kemampuan mendiskriminasikan hal-hal secara khusus, dan menyadari 

adanya perbedaan khusus tersebut; (ii) kesiapan, mencakup kemampuan 

penempatan diri dalam keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan ataupun 

rangkaian gerakan; (iii) gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan 

gerakan seperti contoh atau gerakan meniru; (iv) gerakan yang terbiasa, mencakup 

kemampuan melakukan gerakan-gerakan tanpa meniru; (v) gerakan kompleks, 

mencakup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri atas 

beberapa komponen dengan lancar, tepat, dan efisien; (vi) penyesuaian pola 

gerakan, mencakup kemampuan mengadakan dan penyesuaian pola gerak-gerik 
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dengan kondisi disekitarnya atau dengan persyaratan khusus yang berlaku; (vii) 

kreativitas, mencakup kemampuan menciptakan pola gerak-gerik yang baru atas 

dasar prakarsa dan inisiatif sendiri. 

Gagne mengklasifikasikan hasil belajar kedalam lima kemampuan yaitu 

kemampuan intelektual yang meliputi kemampuan-kemampuan diskriminasi 

(memilah-milah), konsep yang nyata, mencakup mendifinisikan, peraturan dan 

susunan peraturan yang lebih tinggi menggunakan dalil; strategi kognitif, 

mencakup kemampuan menghasilkan suatu pemecahan masalah; informasi verbal, 

kemampuan untuk menyatakan sesuatu secara lisan; keterampilan motoris, 

kemampuan untuk melakukan atau menjalankan sesuatu; sikap, kemampuan 

untuk memilih sesuatu. (Roestiyah, 1989) 

Terdapat sembilan prinsip dalam penilaian hasil belajar sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan yaitu (i) sahih, berarti penilaian berdasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan, (ii) obyektif, berarti penilaian berdasarkan pada 

prosedur dan kriteria yang jelas, (iii) adil, berarti penilaian tidak menguntungkan 

dan merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar 

belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender, 

(iv) terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang 

tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, (v) terbuka, berarti prosedur 

penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengaturan keputusan dapat diketahui oleh 

pihak yang berkepentingan, (vi) menyeluruh dan berkesinambungan, berarti 

penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik, (vii) sistematis, berarti penilaian dilakukan secara 

berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku, (viii) beracuan 

kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang 

ditetapkan, (ix) akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik 

dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dari kesembilan prinsip dalam 

penilaian hasil belajar ini berlaku secara nasional. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern (dari dalam diri 

siswa) dan faktor ekstern (dari luar diri siswa). Arikunto (1990) menyebutkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis 

yaitu yang bersumber dari dalam diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai 

faktor internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang 

disebut sebagai faktor eksternal. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri 

manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis dan faktor 
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psikologis. Yang dapat dikategorikan sebagai faktor biologis antara lain usia, 

kematangan, kondisi fisik dan kesehatan, sedangkan yang dapat dikategorikan 

sebagai faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, 

intelegensi, bakat, sikap, aktivitas siswa dan kebiasaan belajar. Faktor-faktor yang 

bersumber dari luar diri manusia yang belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yakni faktor manusia (human) misalnya guru, orang tua, masyarakat dan faktor 

non manusia seperti alam benda, hewan, dan lingkungan fisik, sosial ekonomi, 

metode mengajar, kurikulum, interaksi edukatif dan lain sebagainya. 

Pemilihan metode mengajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar karena menurut Djamarah dan Zain, kegagalan dalam pengajaran 

salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang sesuai atau kurang 

tepat. Kondisi kelas yang kurang bergairah dan kondisi siswa yang kurang kreatif 

disebabkan oleh penentuan metode mengajar yang kurang sesuai dengan sifat 

bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Pendapat ini didukung dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Afriani (2011) yang menjelaskan bahwa hasil belajar 

Matematika siswa kelas X yang diajar dengan menggunakan metode discovery 

lebih baik dibanding dengan siswa yang diajar dengan menggunakan metode 

ekspositori. Metode discovery dianggap sebagai metode yang dapat melibatkan 

siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan diskusi, 

seminar dan sebagainya dan dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa 

(Roestiyah, 1989). Sedangkan metode ekspositori dianggap sebagai metode yang 

membosankan bagi siswa karena sifatnya yang berpusat pada guru. Jadi, siswa 

tidak mengalami pengalaman belajar karena semua didapat dari guru. 

 

B. Metode Ekspositori 

Metode ekspositori adalah cara yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Metode ekspositori ini hampir 

sama dengan metode ceramah hanya saja dalam metode ekspositori menyisipkan 

tanya-jawab dengan siswa. Dalam metode ini, siswa dianggap sebagai obyek yang 

menerima informasi dari guru. Lebih lanjut metode ekspositori adalah metode 

yang bersifat teacher centre. (Dimyati dan Mudjiono, Sugala, Djamarah dan Zain) 

Peranan penting guru dalam metode ekspositori adalah sebagai (i) penyusun 

program pembelajaran, sebelum memulai proses belajar mengajar guru harus 

menyusun program pembelajaran yang akan dilaksanakan karena dalam metode 

ini guru sebagai pemeran utama, (ii) pemberi informasi yang benar, guru harus 

mampu menguasai bahan pelajaran atau materi dengan baik karena dalam 

metode ini bersifat transfer ilmu jadi informasi yang diberikan kepada siswa harus 
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benar, (iii) pemberi fasilitas yang baik, guru memberikan fasilitas kepada siswa 

dengan baik agar materi yang disajikan mampu diserap siswa dengan baik, (iv) 

pembimbing siswa dalam memperoleh informasi yang benar, dalam hal ini guru 

memberikan bimbingan atau arahan atas pertanyaan siswa sehingga siswa 

memperoleh informasi dengan benar karena dalam metode ini guru juga sebagai 

sumber utama pembelajaran, (v) penilai pemerolehan informasi, guru memberikan 

penilaian atas apa yang telah dipelajari oleh siswa dengan cara tes lisan, tes tertulis 

atau dengan tes perbuatan sehingga guru dapat mengentahui seberapa besar 

informasi yang bisa diterima oleh siswa dengan tepat. (Dimyati dan Mudjiono, 

2009) 

Sedangkan peranan siswa yang terpenting dalam metode ekspositori adalah 

siswa sebagai (i) pencari informasi yang benar, siswa harus bertanya dengan guru 

sampai diperoleh informasi yang benar, (ii) pemakai media dan sumber yang 

benar, dalam hal ini siswa menggunakan fasilitas dari guru dengan baik dan benar 

agar memperoleh informasi yang benar, (iii) menyelesaikan tugas sehubungan 

dengan penilaian guru, dalam hal ini siswa mengerjakan semua tugas yang 

diberikan guru agar memperoleh hasil penilaian dari guru atas apa yang sudah 

dipelajari. (Dimyati dan Mudjiono, 2009) 

Terdapat empat langkah dalam pembelajaran menggunakan metode 

ekspositori seperti yang diungkap oleh Sugala (2005) yaitu persiapan (preparation), 

pertautan (aperception) bahan terdahulu, penyajian (presentation), dan evaluasi 

(resitation). Dalam persiapan, yang harus dilakukan yaitu menyiapkan bahan 

selengkapnya secara sistematis dan rapi, diawali dengan menyampaikan tujuan 

yang akan dicapai. Dalam pertautan bahan terdahulu, yang harus dilakukan yaitu 

menggali bahan yang telah dikuasai siswa dengan memberikan pertanyaan atau 

uraian singkat kepada siswa sebagai batu loncatan untuk menguasai bahan 

pelajaran yang baru. Pada tahap penyajian terhadap bahan baru, guru menyajikan 

dengan cara memberi ceramah atau menyuruh siswa membaca bahan yang telah 

dipersiapkan sampai pada mengambil kesimpulan dari proses belajar mengajar. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah pengunaan intonasi dan 

gaya bahasa, menjaga kontak mata dengan siswa, penggunaan lelucon yang 

menyegarkan. Dalam langkah evaluasi, yang harus dilakukan adalah melakukan 

tanya-jawab dengan siswa atas bahan yang telah dipelajari atau siswa yang disuruh 

menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri pokok-pokok yang telah dipelajari. 

Melalui tahap ini, guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada tahap 

ini antara lain dengan membuat tugas yang berhubungan dengan materi yang 
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telah diajarkan, dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang 

telah diajarkan. 

Kelebihan dari metode ekspositori adalah membawa siswa dapat belajar 

bermakna sehingga dapat menjadi metode yang efektif dan efisien, dapat 

digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar, waktu yang digunakan 

relatif singkat, mudah dalam pelaksanaannya, dan guru bisa mengontrol urutan 

materi pembelajaran. 

Kekurangan dari metode ekspositori adalah hanya dapat diberikan kepada 

siswa yang mempunyai kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik, sulit 

untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan berfikir kritis, 

metode ini bersifat berpusat pada guru sehingga guru sangat berperan aktif 

sedangkan siswa cenderung pasif, keberhasilan metode ini tergantung pada guru 

misalnya persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiame, 

motibasi, kemampuan bertutur, kemampuan mengelola kelas. Selain itu, gaya 

komunikasi dalam metode ini cenderung satu arah. (Baharuddin dan Wahyuni, 

2007) 

 

C. Metode Discovery 

Metode discovery adalah cara yang digunakan guru dalam proses belajar 

mengajar dengan melibatkan pengalaman siswa untuk menemukan sendiri atas 

jawaban dari masalah yang ada dan guru hanya sebagai fasilitator. Metode 

discovery mempunyai tujuan utama untuk mengembangkan keterampilan 

intelektual, berfikir kritis, dan mampu memecahkan masalah secara ilmiah. Dalam 

metode ini, siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar untuk 

mendapatkan jawaban atas masalah yang diberikan oleh guru. Proses 

penyelesaian tiap siswa bisa saja berbeda-beda karena hasil tersebut berdasarkan 

atas keterampilan intelektual dan cara berfikir yang dimiliki siswa berbeda-beda. 

(Baharuddin dan Wahyuni, Djamarah dan Zain, Sagala, Dimyati dan Mudjiono) 

Peranan guru yang penting dalam metode discovery adalah menciptakan 

suasana bebas berfikir sehingga siswa berani bereksplorasi dalam penemuan dan 

pemecahan masalah, fasilitator dalam penelitian, rekan diskusi dalam klasifikasi 

dan pencarian alternatif pemecahan masalah, dan pembimbing penelitian, 

pedorong keberanian berfikir alternatif dalam pemecahan masalah. Sedangkan 

peranan siswa yang penting adalah mengambil prakarsa dalam pencarian masalah 

dan pemecahan masalah, pelaku aktif dalam belajar melakukan penelitian, 

penjelajah tentang masalah dan metode pemecahan,dan penemu pemecahan 

masalah. Penilaian hasil belajar pada metode discovery meliputi keterampilan 
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pencarian dan perumusan masalah, keterampilan pengumpulan data atau 

informasi, keterampilan meneliti tentang obyek, seperti benda, sifat benda, atau 

peristiwa dan pelaku, keteramilan menarik kesimpulan, dan laporan. Dalam 

metode discovery ini, guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai pendamping 

dalam setiap kegiatan karena dalam metode ini siswa yang menjadi pusat 

pembelajaran. (Dimyati dan Mudjiono, 2009) 

Metode discovery dapat dilaksanakan dengan baik jika guru terampil 

memilih persoalan yang berhubungan untuk diajukan kepada kelas dan persoalan 

bersumber dari bahan pelajaran yang menantang siswa dan sesuai dengan 

kemampuan berfikir siswa, guru mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dan 

membuat situasi belajar yang menyenangkan, adanya fasilitas dan sumber belajar 

yang cukup, adanya kebebasan siswa untuk mengeluarkan pendapat, berkarya, 

berdiskusi, adanya partisipasi setiap siswa dalam kegiatan belajar dan guru tidak 

banyak campur tangan dan intervensi terhadap kegiatan siswa. (Sagala, 2005) 

Terdapat enam langkah yang diungkap Djamarah dan Zain (2002) dalam 

melaksanakan metode discovery, yaitu simulation, problem statement, data 

collection, data processing, verification (pembuktian), dan generalization. Dalam 

simulation, yang dilakukan adalah guru mulai bertanya dengan mengajukan 

persoalan, atau menyuruh anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang 

memuat permasalahan. Langkah selanjutnya problem statement, yang harus 

dilakukan adalah siswa diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan, permasalahan yang dipilih selanjutnya dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan, atau hipotesis, yakni pernyataan sebagai jawaban sementara atas 

pertanyaan yang diajukan. Dalam data collection, yang dilakukan adalah 

membuktikan benar tidaknya hipotesis yang sudah diambil, siswa diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan. Dalam data 

processing, yang dilakukan adalah semua informasi yang telah dikumpulkan 

selanjutnya diolah, bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada 

tingkat kepercayaan tertentu. Dalam langkah pembuktian, yang harus dilakukan 

adalah melakukan pengecekan terhadap hasil yang sudah diolah terhadap 

hipotesis awal, terjawab atau tidak, terbukti atau tidak. Dalam langkah 

generalization, yang harus dilakukan adalah siswa menarik kesimpulan atau 

generalisasi tertentu atas apa yang sudah diperoleh. 

Keunggulan metode discovery yang diungkap oleh Roestiyah (1989) adalah 

membantu siswa dalam mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan 

penguasaan keterampilan dalam proses kognitif siswa, pengetahuan yang didapat 

bersifat sangat pribadi, sehingga dapat mendalam atau kukuh, membangkitkan 
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semangat belajar siswa, memberikan kesempatan pada siswa untuk meju sesuai 

dengan kemampuan masing-masing, mengarahkan siswa dalam cara belajar, 

sehingga siswa lebih bermotivasi untuk belajar, sifatnya berpusat pada siswam 

guru hanya sebagai fasilitator saja. Selain itu, keunggulan dari metode discovery 

adalah siswa memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk menyelesaikan 

pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas masalah yang 

dihadapi, siswa belajar mendiri dalam memecahkan masalah, siswa memiliki 

keterampilan berfikir kritis, siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Cocok 

digunakan untuk materi pelajaran yang bersifat kognitif. 

Kelemahan menggunakan metode discovery adalah memakan waktu yang 

cukup banyak, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menjurus 

kepada kekacauan dan kekaburan atas materi yang dipelajari. Hal ini disebabkan 

karena siswa melajar menemukan sendiri atas jawaban dari masalah yang ada. 

Selain itu, Roestiyah (1989) juga mengungkapakan kelemahan yang dimiliki oleh 

metode discovery antara lain kurang tepat jika untuk mengajar kelas besar, 

dipandang terlalu mementingkan pengertian dari pada sikap dan keterampilan, 

mungkin tidak memberikan kemungkinan berfikir secara kreatif, cara belajar ini 

diperlukan keharusan adanya kesiapan mental. 

 

D. Hasil Kajian Yang Relevan 

Hasil penelitian Sari (2011) yang berjudul Studi Eksperimental tentang 

Pengaruh penggunaan Metode Discovery terhadap hasil Belajar Siswa Pada 

Pelajaran IPA Kelas VI SDN Nogosaren Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

Tahun Ajaran 2010/2011, menunjukkan bahwa penggunaan metode discovery 

pada pembelajaran IPA berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil akhir nilai rata-rata sebesar 79.38, sedangkan yang 

menggunakan metode konvensional nilai rata-ratanya hanya sebesar 69.69. Maka, 

kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa metode discovery pada 

pembelajaran IPA berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas VI SDN Negeri 

Nogosaren Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. 

Hasil penelitian Afriani (2011) yang berjudul Perbedaan Prestasi Belajar 

Matematika Yang Diajar Degan Metode Ekspositori dan Dsicovery (Penemuan 

Terbimbing) pada Materi Trigonometri kelas X di SMA Kristen Satya Wacana 

Salatiga, menjelaskan bahwa ada perbedaan prestasi belajar matematika yang 

signifikan diantara siswa yang diajar menggunakan metode ekspositori dengan 

siswa yang diajar  metode menggunakan discovery (penemuan terbimbing). 
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Prestasi elajar siswa yang diajar menggunakan metode discovery lebih baik dari 

pada siswa yang diajar menggunkan metode ekspositori. 

Tefa (2011) dalam penelitiannya yang berjudul perbedaan Prestasi 

Matematika Diantara Siswa Yang Diajar Dengan metode Ceramah Dan Metode 

Penemuan terbimbing, menyebutkan bahwa nilai rata-rata siswa yang diajar 

dengan menggunakan metode ceramah sebesar 56.76 dan nilai rata-rata siswa 

yang diajar dengan metode penemuan terbimbing sebesar 65.55. Hal ini berarti 

semakin siswa diajar dengan metode penemuan terbimbing maka semakin tinggi 

prestasi hasil belajar matematika siswa bila dibandingkan dengan prestasi belajar 

siswa yang diajar dengan metode ceramah. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Garis besar kerangka berfikir dari penelitian ini adalah mengambil dua kelas 

yang mempunyai tingkat kemampuan yang sama atau hampir sama kemudian 

dilakukan tes awal atau pretest untuk melihat kemampuan awal siswa sebelum 

diberikan perlakuan. Kemudian, kelas VII C sebagai kelompok eksperimen 

menggunakan metode discovery sedangkan kelas VII D sebagai kelompok kontrol 

diberikan perlakuan menggunakan metode ekspositori. Setelah itu kedua kelas 

diberikan tes akhir atau posttest untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

penggunaan metode discovery terhadap hasil belajar matematika siswa secara 

signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada atau 

tidak 

perbedaan 

hasil belajar 

matematika 

siswa secara 
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dengan Metode 
Discovery 

Kelas Kontrol 
dengan Metode 
Ekspositori 

Posttest 
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F. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dirumuskan hipotesis penelitian ada perbedaan 

yang signifikan hasil belajar matematika yang diajar dengan metode ekspositori 

dan metode discovery pada materi keliling dan luas segiempat kelas VII di SMP 

Negeri 2 Tuntang Kabupaten Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


