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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Kajian Teori 

2.1.1.  Matematika 

2.1.1.1. Pengertian Matematika  

Matematika bukan merupakan suatu hal asing yang terdengar di telinga, 

setiap saat pasti selalu dihadapkan dengan yang namanya matematika. 

Matematika merupakan ratunya ilmu, semua cabang ilmu pasti memerlukan 

perhitungan.  

Secara etimologi kata “matematika” berasal dari bahasa Yunani Kuno 

máthēma, yang berarti pengkajian, pembelajaran, ilmu, yang ruang lingkupnya 

menyempit, dan arti teknisnya menjadi “pengkajian matematika”, bahkan 

demikian juga pada zaman kuno. Kata sifat dari máthēma adalah mathēmatikós, 

berkaitan dengan pengkajian, atau tekun belajar, yang lebih jauh berarti 

matematis. Secara khusus, mathēmatik tékhnē, di dalam bahasa Latin ars 

mathematica, berarti seni matematika. 

Bentuk jamak sering dipakai di dalam bahasa Inggris, seperti juga di dalam 

bahasa Perancis les mathématiques (dan jarang digunakan sebagai turunan bentuk 

tunggal la mathématique), merujuk pada bentuk jamak bahasa Latin yang 

cenderung netral mathematica, berdasarkan bentuk jamak bahasa Yunani 

mathēmatiká, yang berarti “segala hal yang matematis”. 

Di dalam bahasa Inggris, kata benda mathematics mengambil bentuk 

tunggal bila dipakai sebagai kata kerja. Di dalam ragam percakapan, matematika 

kerap kali disingkat sebagai math di Amerika Utara dan maths di tempat lain.  

Siswoyo (2013), mengemukakan pengertian matematika menurut para ahli:  

James and James (1976). Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagai ke dalam tiga bidang, 

yaitu aljabar, analisis dan geometri. 

Johnson dan Rising (1972). Matematika adalah pola pikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian dan logik, matematika itu adalah bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan 

akurat, representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 

mengenai ide daripada mengenai bunyi. 
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Reys, dkk (1984). Matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola pikir, suatu seni, suatu bahasa dan suatu alat. 

Menurut Kline (Ismunamto, 2011:3) matematika bukanlah sebuah 

pengetahuan yang tersendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Adanya 

matematika semata-mata untuk membantu manusia dalam memahami dan 

menguasai persoalan sosial, ekonomi, dan alam. Dalam mencari kebenaran, 

matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Cara atau metode 

yang digunakan dalam matematika untuk mencari kebenaran adalah metode 

deduktif. 

Menurut kelompok matematikawan (Ismunamto, 2011:6), matematika 

adalah ilmu yang dikembangkan untuk matematika itu sendiri. Artinya, 

matematika adalah ilmu tentang struktur yang bersifat deduktif atau asiomatik, 

abstrak, ketat, dan akurat. 

Berdasarkan pengertian matematika secara etimologi dan pengertian dari 

para ahli dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang pola yang 

saling berhubungan, logis, suatu seni, dan suatu bahasa. Dalam mencari kebenaran 

matematika menggunakan metode deduktif (dari hal yang bersifat umum ke 

khusus). 

2.1.1.2. Tujuan Mata Pelajaran Matematika  

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006, mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan 

masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
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yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Dalam Daryanto (2013:158) tujuan umum pembelajaran matematika yaitu: 

1) belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication); 

2) belajar untuk bernalar (mathematical reasoning); 

3) belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving); 

4) belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connection); 

5) pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes 

toward mathematics). 

Tujuan umum pendidikan matematika dalam Fatimah (2013). 

1. Kemampuan yang berkaitan dengan matematika yang dapat digunakan 

dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

2. Kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. 

3. Kemampuan menggunakan matematika sebagai cara bernalar yang dapat 

dialihgunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, berpikir logis, 

berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin 

dalam memandang dan menyelesaikan suatu masalah. 

Dari beberapa tujuan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa tujuan 

matematika yaitu, supaya individu yang mempelajari matematika dapat: 

menggunakan nalar pada setiap keadaan seperti berpikir kritis, berpikir logis, 

berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam 

memandang dan menyelesaikan suatu masalah; mengaitkan ide/konsep dan 

mengaplikasikannya; mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; serta memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.1.3. Ruang Lingkup Matematika 

 Pembelajaran matematika di sekolah diarahkan pada pencapaian standar 

kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak 

berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika 

diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh 

karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah 

disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. 
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Standar kompetensi matematika merupakan seperangkat kompetensi 

matematika yang dibakukan dan  harus ditunjukkan oleh siswa sebagai hasil 

belajarnya dalam mata pelajaran matematika. Standar ini dirinci dalam 

kompetensi dasar, indikator, dan materi pokok, untuk setiap aspeknya. 

Pengorganisasian dan pengelompokan materi pada aspek tersebut didasarkan 

menurut kemahiran atau kecakapan yang hendak ingin dicapai. 

Merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai 

siswa maka ruang lingkup materi matematika menurut Ekawati (2011) adalah 

“aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta 

kalkulus”. 

1) Kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan 

menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan dan fungsi. 2) 

Pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan 

aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volum, dan transformasi. 3) Peluang 

dan statistika ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai 

cara. 4) Trigonometri ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, 

persamaan, dan identitas trigonometri. 5) Kalkulus ditekankan pada menggunakan 

konsep limit laju perubahan fungsi.  

2.1.2.  Metode Discovery Learning 

2.1.2.1. Pengertian  

Cahyo (2013:100) mengemukakan bahwa metode pembelajaran berbasis 

penemuan atau discovery learning adalah:  

Metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak 

melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam 

pembelajaran discovery kegiatan atau pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan 

konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan 

beberapa konsep atau prinsip. 

Metode discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan 

pengajaran perseorangan, memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi. 
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Anak berperan aktif di dalam belajar. Peran aktif anak dalam belajar diterapkan 

melalui cara penemuan.  

Discovery ialah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan 

suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa 

dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya 

membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian pembelajaran 

discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan 

mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba 

sendiri, agar anak dapat belajar sendiri.  

Trowbridge & Bybee (Suparno, 2007:73) menjelaskan discovery sebagai 

proses mental dimana siswa mampu mangasimilasikan suatu konsep atau prinsip. 

Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati, mencerna, mengerti, 

menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan, dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa dibiarkan menemukan 

sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru hanya membimbing dan 

memberikan instruksi.  

Menurut Bruner (Winataputra, 2008) belajar penemuan (discovery) adalah 

proses belajar dimana guru harus menciptakan situasi belajar yang problematis, 

menstimulus siswa dengan pertanyaan-pertanyaan, mendorong siswa mencari 

jawaban sendiri dan melakukan eksperimen. 

Menurut Budiningsih (2005), metode discovery learning adalah memahami 

konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan. Discovery sendiri terjadi apabila individu terlibat, terutama 

dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan 

prinsip. Discovery dilakukan melalui proses mental yakni, observasi, klasifikasi, 

pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferi. 

Dengan mengaplikasikan metode discovery learning secara berulang-ulang 

dapat meningkatkan kemampuan penemuan  siswa. Penggunaan metode discovery 

learning bertujuan merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. 
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Mengubah pembelajaran yang teacher centered dimana guru menjadi pusat 

informasi menjadi student centered (siswa menjadi subjek aktif belajar). Metode 

ini juga mengubah dari modus expository siswa yang hanya menerima informasi 

secara keseluruhan dari guru ke modus discovery yang menuntut siswa secara 

aktif menemukan informasi sendiri melalui bimbingan guru. 

Dalam konsep belajar, metode discovery learning merupakan pembentukan 

kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan terjadinya 

generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang nampak dalam 

discovery, bahwa discovery adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih 

sering disebut sitem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem-

sistem coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas & 

difference) yang terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-kejadian (events). 

Bruner (Kemendikbud, 2013) memandang bahwa suatu konsep atau 

kategorisasi memiliki lima unsur, dan siswa dikatakan memahami suatu konsep 

apabila mengetahui semua unsur dari konsep itu, meliputi: 1) nama; 2) contoh-

contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) karakteristik, baik yang pokok 

maupun tidak; 4) rentangan karakteristik; 5) kaidah. Pembentukan konsep 

merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda menuntut proses berpikir 

yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori meliputi mengidentifikasi dan 

menempatkan contoh-contoh (obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa) ke dalam 

kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu.  

Di dalam proses belajar,  Bruner (Slameto, 2003) mementingkan partisipasi 

aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. 

Untuk menunjang proses belajar diperlukan lingkungan yang memfasilitasi rasa 

ingin tahu siswa pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan Discovery 

Learning Environment, yaitu lingkungan dimana siswa dapat melakukan 

eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang 

mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar siswa 

dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif. 

Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus berdasarkan 

pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
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siswa. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan 

siswa dalam berpikir (merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai dengan 

tingkat perkembangannya.  

Menurut Bruner (Budiningsih, 2005) perkembangan kognitif seseorang 

terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, yaitu: 

enactive, iconic, dan symbolic.  

1. Tahap enactive, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk 

memahami lingkungan sekitarnya, artinya, dalam memahami dunia sekitarnya 

anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, 

pegangan, dan sebagainya.  

2. Tahap iconic, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui 

gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia 

sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan 

perbandingan (komparasi).  

3. Tahap symbolic, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa 

dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-

simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya.  

Berdasarkan pengertian dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

metode discovery learning adalah metode yang melatih keterampilan kognitif 

siswa dengan cara menemukan dan memecahkan masalah sendiri serta mengalami 

proses mental sendiri. Sedangkan guru hanya memberikan bimbingan. 

2.1.2.2. Tujuan Metode Discovery Learning 

Tujuan metode discovery learning menurut Bruner (Kemendikbud, 2013), 

yaitu:  

Hendaklah guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjadi 

seorang problem solver, seorang scientist, historian, atau ahli matematika. 

Melalui kegiatan tersebut siswa akan menguasainya, menerapkan, serta 

menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. 

Menurut Khalieqy (2011) tujuan metode discovery learning adalah: 

1. memperkuat informasi pengetahuan yang sudah dikenal siswa, terutama 

jika bahan mata pelajaran dapat disampaikan dengan cara berbeda; 
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2. mengembalikan konsep-konsep yang sulit dan perlu didiskusikan lagi 

dengan siswa secara terperinci; 

3. berpikir kembali tentang masalah-masalah yang sulit, karena siswa 

menyelesaikan masalah sebelumnya yang tidak nampak; 

4. menyampaikan bahan dari beberapa masalah yang belum terselesaikan 

untuk membantu siswa memperbaiki keterampilan intelektual mereka 

sehingga secara perlahan memberi mereka kesempatan untuk belajar 

sendiri. 

Sedangkan Bell (La’a, 2012) mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari 

pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut. 

a. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukan bahwa partisipasi banyak 

siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 

b. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola 

dalam situasi konkrit 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. 

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 menunjukan 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 aktifitas baru dan 

diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. 

 

2.1.2.3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Discovery Learning 

Metode discovery learning memiliki beberapa kelebihan diantaranya. 

Menurut Suherman, dkk (Herdian, 2010) pembelajaran discovery memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu. 

1) Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

2) Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses 

menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. 

3) Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong 

ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat 
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4) Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih 

mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

5) Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 

Menurut Nosal (2012) kelebihan discovery learning adalah. 

1) Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah 

(problem solving). 

2) Dapat meningkatkan motivasi. 

3) Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 

4) Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Sebab ia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 

5) Menimbulkan rasa puas bagi siswa. Kepuasan batin ini mendorong ingin 

melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. 

6) Siswa akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

7) Melatih siswa belajar mandiri. 

Sedangkan menurut Margono (khalieqy, 2011) kelebihan metode discovery, 

adalah. 

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “self concept” pada diri siswa secara 

bebas, sehingga siswa dapat memahami konsep dasar dan ide-ide yang lebih 

banyak. 

2) Memperpanjang ingatan dan transfer pada situasi-situasi proses belajar baru. 

3) Menumbuhkan semangat kreatifitas pada siswa. 

4) Memungkinkan kerjasama antar siswa dengan guru. 

Selain memiliki beberapa kelebihan, metode discovery learning juga 

memiliki kekurangan, yaitu. 

Menurut Nosal (2012) kekurangan discovery learning adalah. 

1) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalah fahaman antara 

guru dengan siswa. 

2) Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang 

umumnya sebagai pemberi informasi menjadi 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 
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guru merasa belum puas kalau tidak banyak memberi motivasi dan 

membimbing siswa belajar dengan baik. 

3) Menyita pekerjaan guru. 

4) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. 

5) Tidak berlaku untuk semua topik. 

Sedangkan menurut Dahlan (Khalieqy,2011) kelemahan dari metode 

discovery adalah. 

1) Pelaksanaan discovery-inquiry memerlukan waktu yang lama dan usaha yang 

tinggi dari siswa. 

2) Siswa yang tidak memiliki kesadaran dan usaha yang tinggi cenderung gagal 

dalam menyelesaikan tugasnya. 

3) Pengetahuan diperoleh dalam proses dan waktu yang lama, padahal siswa 

menginginkan pengetahuan yang diperoleh dengan cepat. 

2.1.2.4.  Langkah-Langkah Pembelajaran  

Untuk mengaplikasikan metode discovery learning, dilakukan dengan dua 

tahap. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah persiapan dan tahap kedua 

adalah memperhatikan prosedur aplikasinya. 

Tahap Persiapan  

Berikut ini tahap persiapan yang harus dilakukan oleh guru menurut Bruner 

dalam Cahyo (2013): (1). menentukan tujuan pembelajaran; (2). melakukan 

identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan 

sebagainya); (3). memilih materi pelajaran; (4). menentukan topik-topik yang 

harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh-contoh generalisasi); (5). 

mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas 

dan sebagainya untuk dipelajari siswa; (6). mengatur topik-topik pelajaran dari 

yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, 

ikonik sampai ke simbolik; (7). melakukan penilaian proses dan hasil belajar 

siswa. 
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Tahap Prosedur  

Menurut Syah (Cahyo, 2013), dalam mengaplikasikan metode discovery 

learning di dalam kelas, tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut.  

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Stimulasi berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat 

mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. 

2. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah) 

Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan 

dengan bahan pelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis. 

3. Data  collection (pengumpulan data) 

Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis. 

4. Data processing (pengolahan data) 

Kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa. 

5. Verification (pembuktian) 

Menurut Bruner, verification bertujuan agar proses belajar akan berjalan 

lancar dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. 

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang 

dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau 

masalah yang sama, tentu saja dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

2.1.2.5. Sintaks Metode Discovery Learning 

 Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan sintaks metode discovery learning pada Tabel 2. 

 

 



16 
 

 
 

Tabel 2 

Sintaks Metode Discovery Learning 

 

No Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Sintaks Metode Discovery Learning 

A Tahap Persiapan  

1. Menentukan tujuan 

pembelajaran 

Guru menentukan tujuan pembelajaran 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

2. Melakukan identifikasi 

karakteristik siswa  

Guru mengidentifikasi karakteristik siswa 

supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

3. Memilih materi 

pelajaran 

Guru memilih materi pelajaran sesuai dengan 

indikator pembelajaran. 

4. Menentukan topik-topik 

yang harus dipelajari 

siswa secara induktif. 

Guru menentukan topik yang akan dipelajari 

siswa secara induktif, sehingga pelajaran 

sesuai dengan prinsip belajar induktif. 

5. Mengembangkan bahan-

bahan belajar 

Guru mengembangkan bahan-bahan belajar 

berupa contoh-contoh, ilustrasi, dan tugas 

untuk dipelajari siswa. 

6. Mengatur topik 

pelajaran 

Guru mengatur topik pelajaran dari yang 

sederhana ke kompleks, supaya siswa dapat 

memahami topik yang dipelajarinya. 

7. Melakukan penilaian 

proses dan hasil belajar 

Guru memberikan penilaian proses dan hasil 

belajar untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa. 

B Tahap Prosedur  

1. Stimulasi/pemberian 

rangsangan 

Guru memberikan stimulasi untuk 

mengembangkan dan membantu siswa dalam 

mengeksplorasi topik pelajaran. 

2. Pernyataan/identifikasi 

masalah 

Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengidentifikasi masalah, kemudian 

dirumuskan menjadi hipotesis. 

3. Pengumpulan data Guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan 

benar tidaknya hipotesis. 

4. Pengolahan data Siswa mengolah data hasil dari pengumpulan 

informasi yang telah diperoleh siswa. 

5. Pembuktian  Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan konsep atau ide dari hasil 

mengolah data. 

6. Menarik 

kesimpulan/generalisasi 

Siswa menarik kesimpulan dari beberapa 

konsep yang dikemukakan untuk dijadikan 

sebuah konsep  

Menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses 

(BSNP) di dalam kegiatan pembelajaran terdapat tiga kegiatan yaitu: 
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pendahuluan, inti, dan penutup. Berdasarkan tabel 2, ketiga kegiatan pembelajaran 

dapat diperinci dengan memperhatikan tahap prosedur. Adapun perinciannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada siswa tentang pengetahuan terdahulu yang berkaitan dengan materi 

yang akan diajarkan. 

c. Siswa menyimak penjelasan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. 

d. Siswa menyimak penjelasan dari guru tentang kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi  

1) Siswa menerima stimulasi dari guru. 

2) Siswa mengidentifikasi masalah sesuai dengan materi yang dipelajari. 

3) Siswa mengumpulkan data untuk menyelesaikan masalah yang telah 

ditemukan pada kegiatan mengidentifikasi masalah. 

b. Elaborasi 

1) Siswa mengolah data dari hasil kegiatan mengumpulkan data. 

2) Siswa menemukan konsep baru dari hasil mengolah data. 

3) Setiap perwakilan kelompok mengemukakan hasil temuan kelompoknya. 

4) Kelompok lain menyimak penjelasan hasil penemuan dari kelompok yang 

mengemukakan. 

c. Konfirmasi 

1) Siswa menerima umpan balik positif dan penguatan terhadap keberhasilan 

siswa. 

2) Siswa menyimak konfirmasi yang disampaikan guru dari hasil eksplorasi dan 

elaborasi. 

3) Siswa dan guru melakukan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. 
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4) Siswa bertanya jawab tentang materi yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang dipelajarinya. 

b. Siswa dan guru melakukan refleksi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. 

c. Siswa menerima tindak lanjut dari guru. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 

2.1.3.  Hasil Belajar 

2.1.3.1. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne (Suprijono, 

2009), hasil belajar berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespons 

secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan 

mengategorisasi, kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan 

mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Keterampilan intelektual 

merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkain gerak 

jasmani dalam urusan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Dari kelima kemampuan tersebut, tiga diantaranya pada urutan pertama, 

yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, dan strategi kognitif dapat 

disejajarkan dengan kemampuan dalam ranah kognitif sebagaimana yang ada 

dalam taksonomi Bloom. Menurut Bloom (Uno, 2008:211) dalam taksonominya 

terhadap hasil belajar (Taksonomi Bloom) mengkategorikan hasil belajar pada 
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tiga ranah atau kawasan, yaitu (1) ranah kognitif (cognitive domain), (2) ranah 

afektif (affective domain), dan (3) ranah psikomotor (motor skill domain). 

Kawasan kognitif mengacu pada respons intelektual, seperti pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif mengacu 

pada respons sikap, sedangkan ranah psikomotor berhubungan dengan perbuatan 

fisik (action).  

Nawawi (Susanto, 2013:5) menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. 

Hasil belajar menurut Reigeluth (Suprihatiningrum, 2013:37) adalah suatu 

kinerja (performance) yang diindikasikan sebagai suatu kapabilitas (kemampuan) 

yang telah diperoleh. Hasil belajar selalu dinyatakan dalam bentuk tujuan 

(khusus) perilaku (unjuk kerja). 

Berdasarkan pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa, hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai 

akibat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya. Hasil belajar memiliki 

beberapa ranah atau kategori dan secara umum merujuk kepada aspek pemahaman 

konsep (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan proses (psikomotor).  

2.1.3.2. Macam-Macam Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2013) hasil belajar meliputi pemahaman konsep 

(kognitif), keterampilan proses (psikomotor), dan sikap (afektif). 

1. Pemahaman Konsep 

Pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana 

siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung yang 

ia lakukan. 

Pemahaman dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, dengan kriteria-

kriteria sebagai berikut: 
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a. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan 

menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah 

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu 

menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, 

bagi mereka yang telah memahami, maka ia mampu memberikan interpretasi 

atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya, ia 

mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan 

datang. 

b. Pemahaman bukan sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas 

mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. 

Bagi orang yang benar-benar telah paham ia akan mampu memberikan 

gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai. 

c. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui, karena pemahaman melibatkan 

proses mental yang dinamis, dengan memahami akan mampu memberikan 

uraian dan penjelasan yang lebih kreatif, tidak hanya memberikan gambaran 

dalam satu contoh saja tetapi mampu memberikan gambaran yang lebih luas 

dan baru sesuai dengan kondisi. 

d. Pemahaman merupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap 

mempunyai kemampuan tersendiri, seperti: menerjemahkan, 

menginterpretasikan, ekstrapolasi, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Konsep merupakan sesuatu yang tergambar dalam pikiran, suatu pemikiran, 

gagasan, atau suatu pengertian. Jadi, konsep merupakan sesuatu yang telah 

melekat dalam hati seseorang dan tergambar dalam pikiran, gagasan, atau suatu 

pengertian. Orang yang telah memiliki konsep, berarti orang tersebut telah 

memiliki pemahaman yang jelas tentang suatu konsep atau citra mental tentang 

sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang 

abstrak.  

Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman konsep, guru 

dapat melakukan evaluasi produk. Melalui produk dapat diselidiki apakah dan 

sampai berapa jauh suatu tujuan instruksional telah tercapai, semua tujuan itu 

merupakan hasil belajar yang seharusnya diperoleh siswa. Dapat disimpulkan 
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bahwa hasil belajar siswa erat hubungannya dengan tujuan instruksional 

(pembelajaran) yang telah dirancang guru sebelum melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

Evaluasi produk dapat dilaksanakan dengan mengadakan berbagai macam 

tes, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pembelajaran di SD umumnya tes 

diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan 

semester, maupun ulangan umum. 

2. Keterampilan Proses 

Keterampilan proses merupakan keterampilan yang mengarah kepada 

pembangunan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri individu siswa. Keterampilan 

berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitasnya. Keterampilan 

digunakan sebagai wahana penemuan dan pengembangan konsep, prinsip, dan 

teori. 

3. Sikap 

Sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata, melainkan mencakup 

pula aspek respons fisik. Jadi, sikap harus ada kekompakan antara mental dan 

fisik secara serempak. Jika mental saja yang dimunculkan, maka belum tampak 

secara jelas sikap seseorang yang ditunjukkannya. 

Sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen 

kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan representasi apa 

yang dipercayai oleh individu pemilik sikap; komponen afektif, yaitu perasaan 

yang menyangkut emosional; dan komponen konatif merupakan aspek 

kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. 

Dalam hubungannya dengan hasil belajar, sikap lebih diarahkan pada 

pengertian pemahaman konsep, maka domain yang sangat berperan adalah 

domain kognitif. 

2.1.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya 

terdapat sejumlah faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil 
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belajar seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Ruseffendi (Susanto, 

2013) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ke dalam 

sepuluh macam, yaitu: kecerdasan, kesiapan anak, bakat anak, kemauan belajar, 

minat anak, model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, 

kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. 

1. Kecerdasan Anak 

Kemampuan intelegensi seseorang sangat mempengaruhi terhadap cepat dan 

lambatnya penerimaan informasi serta terpecahkan atau tidaknya suatu 

permasalahan. Kecerdasan siswa sangat membantu pengajar untuk menentukan 

apakah siswa itu mampu mengikuti pelajaran yang diberikan dan untuk 

meramalkan keberhasilan siswa setelah mengikuti pelajaran yang diberikan 

meskipun tidak akan terlepas dari faktor lainnya. 

Kemampuan merupakan potensi dasar bagi pencapaian hasil belajar yang 

dibawa sejak lahir. Alferd Binnet membagi intelegensi ke dalam tiga aspek 

kemampuan, yaitu: direction, adaptation, dan criticism. Pertama, direction artinya 

kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang dipecahkan. Kedua, 

adaptation artinya kemampuan untuk mengadakan adaptasi terhadap suatu 

masalah yang dihadapinya secara fleksibel di dalam menghadapi masalah. Ketiga, 

criticism artinya kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah 

yang dihadapi maupun terhadap dirinya sendiri. 

2. Kesiapan atau Kematangan 

Kesiapan atau kematangan adalah tingkat perkembangan di mana individu 

atau organ-organ sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam proses belajar, 

kematangan atau kesiapan sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Oleh 

karena itu, setiap upaya belajar akan lebih berhasil jika dilakukan bersamaan 

dengan tingkat kematangan individu, karena kematangan ini erat hubungannya 

dengan masalah minat dan kebutuhan anak. 

3. Bakat Anak 

Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai 

keberhasilan pada masa yang akan datang. Sebenarnya setiap orang memiliki 

bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, maka bakat dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya prestasi belajar. 

4. Kemauan Belajar 

Salah satu tugas guru yang kerap sukar dilaksanakan ialah membuat anak 

menjadi mau belajar atau menjadi giat untuk belajar. Keengganan siswa untuk 

belajar mungkin disebabkan karena ia belum mengerti bahwa belajar sangat 

penting untuk kehidupannya kelak. Kemauan belajar yang tinggi disertai dengan 

rasa tanggung jawab yang besar tentunya berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar yang diraihnya. Karena kemauan belajar menjadi salah satu penentu dalam 

mencapai keberhasilan belajar. 

5. Minat 

Secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat 

besar terhadap pelajaran akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada 

siswa lainnya. Kemudian karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap 

materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat lagi, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 

6. Model Penyajian Materi Pelajaran 

Keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pula pada model penyajian 

materi. Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak membosankan, 

menarik, dan mudah dimengerti oleh para siswa tentunya berpengaruh secara 

positif terhadap keberhasilan belajar. 

7. Pribadi dan Sikap Guru 

Siswa, begitu juga manusia pada umumnya dalam melakukan belajar tidak 

hanya melalui bacaan atau melalui guru saja, tetapi bisa juga melalui contoh-

contoh yang baik dari sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Kepribadian dan sikap 

guru yang kreatif dan penuh inovatif dalam perilakunya, maka siswa akan meniru 

gurunya yang aktif dan kreatif. Pribadi dan sikap guru yang baik tercermin dari 

sikapnya yang ramah, lemah lembut, penuh kasih sayang, membimbing dengan 

penuh perhatian, tidak cepat marah, tanggap terhadap keluhan atau kesulitan 

siswa, antusias dan semangat dalam bekerja dan mengajar, memberikan penilaian 
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yang objektif, rajin, disiplin, serta bekerja penuh dedikasi dan bertanggung jawab 

dalam segala tindakan yang ia lakukan. 

8. Suasana Pengajaran 

Faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam belajar adalah 

suasana pengajaran. Suasana pengajaran yang tenang, terjadinya dialog yang kritis 

antara siswa dengan guru, dan menumbuhkan suasana yang aktif di antara siswa 

tentunya akan memberikan nilai lebih pada proses pengajaran. Sehingga 

keberhasilan siswa dalam belajar dapat meningkat secara maksimal. 

9. Kompetensi Guru 

Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. 

Kemampuan-kemampuan itu diperlukan dalam membantu siswa dalam belajar. 

Keberhasilan siswa belajar akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan guru yang 

profesional. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompeten dalam 

bidangnya dan menguasai dengan baik bahan yang akan diajarkan serta mampu 

memilih metode belajar mengajar yang tepat sehingga pendekatan itu bisa 

berjalan dengan semestinya. 

10. Masyarakat 

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam tingkah laku manusia dan 

berbagai macam latar belakang pendidikan. Oleh karena itu, pantaslah dalam 

dunia pendidikan lingkungan masyarakat pun akan ikut mempengaruhi 

kepribadian siswa. Kehidupan modern dengan keterbukaan serta kondisi yang luas 

banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh kondisi masyarakat ketimbang oleh 

keluarga dan sekolah. 

2.1.4.  Hubungan antara Metode Discovery Learning dan Hasil Belajar 

Metode discovery learning adalah metode pembelajaran yang berbasis pada 

penemuan. Kegiatan pembelajaran dalam metode ini didesain supaya siswa aktif 

dalam belajar dan diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep atau prinsip, siswa 

melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik 

kesimpulan dan sebagainya. 
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Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik 

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar.  

Dengan diterapkannya metode discovery learning dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran matematika. Karena, metode 

discovery learning menekankan pada prinsip belajar penemuan. Siswa diajak 

untuk menemukan konsepnya sendiri, sehingga siswa paham dengan materi yang 

diajarkan. Dengan memahami materi yang dipelajarinya hasil belajar siswa dapat 

meningkat. Dengan demikian metode discovery learning dapat membantu para 

guru dalam melakukan inovasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, 

yaitu mengembangkan kreativitas siswa sesuai dengan ide-ide yang dimiliki 

siswa, tentunya dengan bimbingan guru. Selain itu dengan menerapkan metode ini 

siswa dapat memperoleh tiga aspek hasil belajar dalam satu kali kegiatan 

pembelajaran yaitu penilaian dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian relevan yang telah ada 

mengenai metode discovery learning dalam kaitannya dengan peningkatan hasil 

belajar matematika. Adapun hasil penelitian relevan tersebut antara lain sebagai 

berikut:  

a. Hasil penelitian Husain (2013) yang berjudul “Penerapan Metode Discovery 

Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran 

Qur’an Hadits Di MTs Kiayi Modjo Kecamatan Limboto Barat”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode discovery learning dalam 

meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Qur’an Hadits pada siswa kelas 

VII di MTs Kiayi Modjo Kecamatan Limboto Barat. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh gambaran bahwa penerapan metode discovery learning 

dalam meningkatkan hasil belajar sudah baik. Hal ini dibuktikan saat 

pembelajaran menunjukkan respon yang positif. Pertemuan I rata-rata 

aktivitas siswa masih cukup rendah, hanya beberapa siswa saja yang secara 

umum memahami materi dan berani tampil di depan. Pada pertemuan II 

aktivitas siswa sudah mengalami peningkatan, perlahan tapi pasti keberanian 
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siswa sudah meningkat dan diikuti pula peningkatan aktivitas siswa di aspek 

yang lain. Siswa sudah mulai mengungkapkan pendapatnya masing-masing. 

b. Hasil penelitian dari Anggriawan (2013) yang berjudul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Discovery pada Mata Pelajaran Matematika untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN Tanggung 02 

Campurdarat”, menunjukkan bahwa hasil belajar siswa siklus 1 menunjukkan 

nilai rata-rata siswa sebesar 74,75 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 

55. Siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 5 siswa dan yang sudah 

mencapai KKM sebanyak 15 siswa dengan presentase 75%, sedangkan pada 

siklus 2 hasil belajar siswa mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

siklus 1. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata siswa sebesar 80,75 

dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60, siswa yang belum mencapai 

KKM sebanyak 3 siswa dan yang sudah mencapai KKM sebanyak 17 siswa 

dengan presentase 85%. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran matematika serta peneliti menyimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil. 

c. Hasil penelitian Cita (2013) yang berjudul “Penerapan Metode Discovery 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SD pada Mata Pelajaran 

Matematika Materi Pokok Bangun Ruang”, menunjukkan peningkatan hasil 

belajar matematika pada materi bangun ruang dari tiap siklus. Peningkatan 

hasil belajar siswa terjadi secara bertahap, dimana siklus I mengalami 

peningkatan hasil belajar 55, 56%. Kemudian, setelah dilaksanakan siklus II 

peningkatan hasil belajar siswa mencapai 71, 12 % dan pada siklus III 

peningkatan hasil belajar siswa mencapai 82, 22%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode Discovery Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika kelas IV 

SDN Barunagri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

d. Hasil penelitian Iriyanto (2012) yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika dengan Metode Penemuan (Discovery) menggunakan Bantuan 

Media Dua Dimensi pada Siswa Kelas VI Semester II SD Negeri Posong 
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Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012”, 

menunjukkan bahwa penerapan metode penemuan (discovery) dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI semester II SD Negeri 

Posong Kecamatan Tulis Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Dibuktikan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Kondisi awal siswa yang 

tuntas 4 siswa (30,67%) dengan rata-rata 58,85, siklus 1 meningkat menjadi 5 

siswa (38,46%) dengan rata-rata 59,61. Siklus 2 meningkat menjadi 12 siswa 

(84,61%) dengan rata-rata 66,92%. 

Berbeda dari keempat penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini 

memfokuskan pada peningkatan hasil belajar matematika pada siswa kelas 4 SD 

Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2013/2014 dengan menerapkan metode discovery learning. 

2.3. Kerangka Pikir 

Pemahaman matematika di tingkat Sekolah Dasar masih sangat rendah, 

banyaknya siswa yang menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang 

sulit menjadikan matematika banyak tidak disukai oleh siswa. Pembelajaran 

dengan sistem konvensional (teacher centered) menyebabkan siswa pasif, 

sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menurun. Oleh karena itu digunakan 

metode discovery learning. Melalui metode discovery learning ini pembelajaran 

matematika akan terasa menyenangkan dan meningkatkan semangat belajar siswa 

karena siswa terpacu dan termotivasi dengan menemukan konsep-konsep yang 

baru tentang materi yang diberikan. Dengan tumbuhnya semangat dan motivasi 

dari siswa akan meningkatkan aktivitas serta yang terpenting dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika.  

Dalam bentuk skema, kerangka pikir tampak pada Gambar 1: 
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Gambar 1 Skema Kerangka Pikir 

2.4.   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka dan kerangka pikir, maka peneliti 

mengajukan hipotesis tindakan yaitu: dengan menerapkan metode discovery 

learning, diduga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD 

Negeri Tuntang 02 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang semester II tahun 

pelajaran 2013/2014. 
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