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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pembelajaran discovery 

learning guna meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa 

pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 1 Muara Tiga 

Penelitian dilakukan di dalam satu kelas yang terdiri dari 24 siswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian tindakan kelas yang membentuk siklus. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan berupa lembar observasi siswa, guru dan tes setiap akhir 

siklus. Data yang terkumpul dianalisis deskriptif sederhana. Hasil penelitian ini 

menunjukkanadanya peningkatan aktivitas siswa, nilai rata-rata dan ketuntasan 

klasikal tiap siklusnya. Pada siklus 1 nilai rata-rata siswa adalah 70,75 dan 

ketuntasan klasikal adalah 58,3%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata adalah 

87 dan ketuntasan klasikalnya adalah 91,66%. Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

 

Kata Kunci: Model Discovery Learning, Hasil Belajar, Bangun Ruang Sisi 

Lengkung, dan Aktivitas Siswa 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika. Untuk itu penguasaan 

matematika sejak dini sangatlah diperlukan. Akan tetapi masih banyak siswa yang 

tidak menyenangi matematika, kurang antusias ketika belajar matematika sehingga 

hasil yang didapat tidak memuaskan yaitu nilai yang tidak mencapai KKM. Salah 

satu factor yang menyebabkan siswa tidak menyenangi matematika adalah guru. 

Sebagai pengajar, paling tidak guru harus menguasai bahan yang diajarkan dan 

terampil dalam menyajikan bahan ajarnya, sehingga dapat menciptakan situasi 

yang membawa siswa tertarik pada matematika. Salah satu hal yang memegang 

peranan penting dalam membantu tercapainya pembelajaran adalah metode yang 

dipilih guru. Metode yang direncakan dan dilaksanakan dengan tepat akan dapat 

mewujudkan tujuan pembelajaran yang diinginkan yaitu meningkatkan hasil 

belajar siswa.  
Berdasarkan pengalaman penulis sebagai guru diantaranya siswa tidak hafal 

dengan rumus-rumus, siswa salah menerapkan konsep dan siswa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah 
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sehari-hari. Hasil belajar matematika selalu menjadi masalah dan jauh dari harapan 

seperti yang telah distandarkan secara nasional. Lebih spesifik lagi, perolehan nilai 

ulangan harian selalu mendapat hasil yang tidak memuaskan terutama pada materi 

bangun ruang sisi lengkung, nilai siswa masih banyak di bawah KKM dengan 

ketuntasan klasikal hanya 42,8%. Penulis berasumsi bahwa pembelajaran yang 

dilakukan selama ini tidak mengakar pada permasalahan yang dialami siswa 

sehingga siswa kurang antusias ketika belajar yang menyebabkan pembelajaran 

konsep-konsep dan rumus-rumus pada materi bangun datar sisi lengkung tidak 

bermakna. 

Untuk menghadapi permasalahan di atas penulis ingin mencoba salah satu 

alternatif solusi yang penulis duga dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 

siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung yaitu dengan menerapkan model 

pembelajaran discovery learning. 

Model pembelajaran Discovery Learning adalah salah satu model 

pembelajaran yang pelaksanaanya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-

petunjuk guru dimana guru mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak 

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui 

pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Guru lebih berperan 

untuk menciptakan lingkungan dan kontek pembelajaran yang mampu mendorong 

siswa untuk aktif dan kreatif dalam belajar sehingga hasil belajar siswa juga 

meningkat. Hasil Penelitian Rizal (2014) menunjukkan bahwa Penerapan model 

pembelajaran discovery learning pada pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini ditunjukkan oleh persentase pada setiap 

aspek yang dinilai meningkat dari siklus I kesiklus II 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik dan memutuskan untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Discovery 

Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Bangun Ruang 

Sisi Lengkung di kelas IX SMP Negeri 1 Muara Tiga” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana aktifitas siswa, guru dan hasil 

belajar pada materi bangun ruang sisi lengkung melalui penerapan model 

pembelajaran discovery learning di kelas IX SMP N 1 Muara Tiga?”. 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model pembelajaran discovery 

learning agar dapat meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa pada materi Bangun Ruang Sisi Lengkung di Kelas IX SMP Negeri 1 Muara 

Tiga 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Model Discovery Learning 

Model discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai 

proses pembelajaran yang terjadi bila belajar tidak disajikan dengan pelajaran 

dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa dapat mengorganisasi sendiri. 
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Sebagaimana pendapat Bruner dalam Ikhsanuddin (2014) bahwa: “Discovery 

Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not 

presented with subject matter in the final form, but rather is required organize it 

him self”. Penggunaan model discovery learning ingin merubah kondisi belajar 

yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang berpusat pada 

guru ke berpusat kepada siswa. Mengubah ekspositori siswa hanya menerima 

informasi secara keseluruhan dari guru ke proses discovery siswa menemukan 

informasi sendiri.  

Menurut Suyitno dalam Husain (2011:4) Model Discovery Learning 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan sebagai berikut yaitu 

meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan memproses 

perolehan belajar, mengarahkan para siswa sebagai pelajar seumur hidup, 

mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu-satunya sumber, informasi 

yang diperlukan oleh para siswa, melatih para siswa mengeksplorasi atau 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber informasi yang tidak pernah tuntas 

digali. 

Roestiyah (2001:200) yang juga mengungkapkan bahwa model discovery 

learning memiliki tujuan sebagai berikut yaitu teknik ini mampu membantu siswa 

untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta panguasaan ketrampilan 

dalamproses kognitif/pengenalan siswa, siswa memperoleh pengetahuan yang 

bersifatsangat pribadi/individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal 

dalam jiwasiswa tersebut, serta dapat meningkatkan kegairahan belajar para siswa. 

Menurut penulis model Discovery Learning layak untuk diterapkan karena 

memiliki banyak kelebihan. Sebagaimana Arifin (2009 : 88) mengatakan bahwa: 

“syarat utama metode discovery learning ada pada potensi yang dimiliki oleh 

siswa itu sendiri. Potensi itu meliputi: kemandirian siswa dalam data, keaktifan 

dalam memecahkan masalah, kepercayaan pada diri sendiri. Kelebihan metode 

penemuan, yaitu: siswa dapat mengerti konsep dasar lebih baik, membantu dalam 

menggunakan ingatan, pengetahuan mudah ditransfer pada situasi proses belajar 

yang baru, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisatif sendiri, memberi 

kepuasan instrinsik, serta pembelajaran lebih baik”. 

Dengan demikian Discovery Learning ini bisa menjadi salah satu referensi 

model yang bisa digunakan oleh guru dalam usahanya meningkatkan aktivitas 

siswa, hal ini dikarenakan model discovery learning banyak melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran, sehingga siwa akan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan model discovery 

learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar secara umum sebagai berikut yaitu stimulation 

(stimulasi/pemberian rangsangan), problem statement (Pernyataan/Identifikasi 

Masalah), data collection (Pengumpulan Data), data Prossesing (Pengolahan 

Data), verification (Pembuktian), generalization (Menarik Kesimpulan 

/generalisasi) 

 

Bangun Ruang Sisi Lengkung 

Bangun ruang sisi lengkung (Tabung, Kerucut dan Bola) merupakan salah 

satu pokok bahasan yang terdapat di jenjang Sekolah Menengah Pertama, Sukino 
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(2007). Dalam memulai materi ini siswa dibimbing membangun pemahaman 

mereka sendiri tentang konsep dan definisi bangun ruang sisi lengkung dan pada 

akhir pembelajaran siswa diharapkan memahami penyelesaian dari materi bangun 

ruang sisi lengkung. Dimulai dengan soal yang bersifat kontekstual, dengan 

menggunakan soal tersebut siswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman dasar 

tentang materi bangun ruang sisi lengkung. Langkah selanjutnya guru memberikan 

bimbingan pada siswa untuk dapat lebih memahami materi yang bersangkutan 

melalui LKS. Dengan membaca soal dalam LKS diharapkan siswa dapat terlibat 

dalam situasi yang membantu mereka untuk menafsirkan soal secara mudah. Siswa 

diberikan kesempatan berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk saling tukar 

ide dalam menyelesaikan soal. 

Setelah siswa memahami tentang materi bangun ruang sisi lengkung melalui 

soal-soal yang ada pada LKS, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan 

sendiri rumus-rumus tabung, kerucut dan bola dalam bangun ruang sisi lengkung 

oleh siswa. Pada akhir pembelajaran guru memberikan penghargaan atas kinerja 

siswa dan membimbing siswa menggeneralisakan serta refleksi dari materi yang 

telah dipelajari. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah peneltian tindakan kelas (PTK) atau disebut juga 

classroom action research yang bertujuan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran. Konsep classroom action research menurut Kurt Lewin terdiri dari 

empat komponen, yaitu 1) perencanaan (planning), 2) tindakan (acting), 3) 

pengamatan (observing), dan 4) refleksi (reflecting). Subyek dari penelitian 

tindakan kelas ini adalah siswa kelas IX E SMP N 1 Muara Tiga Tahun ajaran 

2017-2018 semester ganjil yang berjumlah 24 orang. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah guru dan siswa kelas IX SMPN 1 Muara Tiga dalam proses 

pembelajaran matematika. Selain itu, perangkat pembelajaran, hasil pengamatan 

terhadap proses pembelajaran Discovery. instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri atas lembar observasi kegiatan siswa dan guru serta tes hasil 

belajar.  

 

Instrumen Penelitian 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 1) lembar 

aktivitas siswa, digunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa selama 

kegiatan pembelajaran. 2) lembar aktivitas guru, digunakan untuk memperoleh 

data tentang aktivitas guru. Berisi komponen-komponen kemampuan guru dalam 

mengajar yang perlu diamati selama pembelajaran. 3) tes akhir untuk mengetahui 

hasil belajar siswa. Tes ini diberikan tiap akhir siklus. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang dimaksud disini adalah hasil tes dan hasil observasi. Adapun data 
yang diperoleh dianalisis berdasarkan fenomena dan permasalahan masing-masing 

berdasarkan rumusun masalah penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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Observasi aktifitas guru dilakukan selama pembelajaran dengan discovery 

learning. Observasi dilakukan oleh observer yang berpedoman pada lembar 

observasi yang disediakan peneliti. Analisis data hasil observasi aktifitas guru, 

yaitu dengan menghitung skor rata-rata Tingkat Kemampuan Guru (TKG), yakni : 

 

1,00 ≤ TKG < 1,50 kurang baik 

1,50 ≤ TKG < 2,50 cukup baik 

2,50 ≤ TKG < 3,50 baik 

3,50 ≤ TKG < 4,00 sangat baik 

Sumber: (Mukhlis, 2005:79) 

 

Aktivitas guru menerapkan pembelajaran discovery learning dikatakan 

memenuhi indikator jika rata-rata tingkat kemampuan guru mengajar adalah baik.  

Observasi untuk mendapatkan data aktivitas siswa dilakukan dengan 

berpedoman pada lembar observasi yang di sediakan oleh peneliti pada materi 

bangun ruang sisi lengkung. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi 

kemudian dianalisis, untuk menentukan persentasi tersebut, digunanakan rumus 

seperti dikemukakan oleh Sudijono (2005:43), yakni : 

 

     P= 
N

F
 x 100% 

Keterangan : 

P = Persentase aktivitas siswa 

F = Frekfensi aktifitas siswa yang muncul 

N = Jumlah aktivitas keseluruhan siswa 

 

Selanjutnya untuk melakukan pengamatan aktivitas siswa dapat menggunakan 

tabel berikut yang dikemukakan oleh Mukhlis (2005): 

Tabel 1. Kriteria Waktu Ideal Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Aspek Pengamatan Aktivitas Siswa 

Persentase kesesuaian 

(P) 

Waktu 

ideal 
Toleransi 

Mendengarkan, memperhatikan penjelasan guru 

atau teman kelompok. 

Membaca, mamahami soal di LKS 

Mendiskusikan LKS dengan teman kelompok 

Membandingkan jawaban dalam diskusi kelompok 

Bertanya atau menyampaikan pendapat atau ide 

kepada guru da teman 

Menarik kesimpulan suatu konsep atau produser 

Perilaku yang tidak relevan dengan kegiatan 

belajar mengajar 

13% 

 

10% 

27% 

 

30% 

 

10% 

10% 

 

0% 

8%≤P≤18% 

 

5%≤P≤15% 

22%≤P≤32% 

 

25%≤P≤35% 

 

5%≤P≤15% 

5%≤P≤15% 

 

0%≤P≤5% 

Sumber : Mukhlis (2005) 
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Menentukan aktifitas siswa selama mengikuti pembelajaran dikatakan 

memenuhi indikator jika semua aspek yang diamati berada dalam interval toleransi 

yang ditetapkan  

Data hasil belajar siswa terdiri atas data hasil belajar siswa pada sikus I dan 

data hasil belajar siswa pada siklus II. Analisa masing-masing data hasil belajar 

siswa untuk setiap siklus ditinjau berdasarkan ketuntasan belajar siswa secara 

individual yang mengacu pada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang 

ditetapkan disekolah yaitu 72 sedangkan ketuntasan secara klasikal, mengacu pada 

pendapat Mulyasa (2004:99) yang menyebutkan “Tuntas belajar secara klasikal 

apabila dikelas tersebut terdapat ≥ 85% dari jumlah siswa yang tuntas belajar 

individual”. Persentase hasil belajar secara klasikal dengan rumus seperti 

dikemukakan sudijono (2005:43), yaitu: 

 

P= 
N

F
 x 100% 

Keterangan : 

P = Persentase ketuntasan siswa 

F = Frekfensi siswa yang tuntas 

N = Jumlah seluruh sampel 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dijalankan melalui 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  

 

Siklus 1  

Planning (Perencanaan). Pada tahap ini, peneliti melakukan hal-hal sebagai 

berikut, a) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan penerapan 

model discovery learning. b) Menyusun bahan ajar yang diperlukan dalam 

pembelajaran dengan model discovery learning, meliputi lembar kerja siswa 

(LKS) dan lembar tugas siswa. c) Menyusun PR untuk setiap pembelajaran pada 

siklus 1. d) Menyusun lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran Matematika 

dengan model pembelajaran Discovery Learning e) Menyusun soal tes. 

Acting (Pelaksanaan Tindakan). Pada tahap ini, terdapat dua aktivitas utama 

yaitu, guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP dengan model 

pembelajaran Discovery Learning dan peneliti bersama pengamat yang lain 

berperan sebagai observer yang mengamati pelaksanaan pembelajaran. dengan 

tindakan sebagai berikut, guru memberikan apersepsi yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran, guru memfasilitasi pengalaman belajar siswa dalam 

kelompok melalui lembar kerja siswa (LKS), guru bersama siswa membahas LKS, 

guru memberikan soal untuk mempertajam penalaran siswa, siswa membuat soal 

beserta penyelesaiannya kemudian menyajikan soal beserta penyelesaiannya di 

papan tulis, serta guru bersama siswa menyimpulkan hal-hal penting pada materi 

yang dipelajari.  

Pada tahap observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

pelaksanaan tindakan. Observasi dilakukan dengan berdasarkan pedoman 

observasi yang telah disusun.  
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Refleksi bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana 

keterlaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dan sejauh mana indicator 

keberhasilan tercapai. Dalam tahap refleksi, peneliti bersama guru senior akan 

membahas data-data hasil observasi untuk selanjutnya digunakan sebagai 

pertimbangan pelaksanaan pembelajaran pada siklus selanjutnya.  

 

Siklus II 

Siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I yang bertujuan untuk 

mengupayakan perbaikan siklus I. Siklus lanjutan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan peningkatan yang telah dicapai pada siklus sebelumnya. Jika 

belum dicapai kondisi ideal, siklus akan terus dilanjutkan. Langkah-langkah siklus 

lanjutan dilakukan sebagaimana siklus I yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan refleksi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Deskripsi tentang pembelajaran siklus 1 ini disajikan secara deskriptif 

tentang aktifitas yang dilakukan siswa, guru serta kekurangan-kekurangan dalam 

menyampaikan pembelajaran di kelas.  

Berdasarkan hasil belajar siklus 1 secara keseluruhan terlihat bahwa 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan model discovery 

learning sudah cukup baik . Akan tetapi jika ditinjau pada setiap aspek, pada siklus 

I ini ada beberapa aspek yang masih harus ditingkatkan lagi. Seperti pada aspek 

memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berpikir yang logis 

dan sistematis), menghasilkan pesan yang menarik dan menguasai kelas 

Berdasarkan catatan observer pada siklus I mengamati bahwa guru harus 

meningkat kemampuan dalam mengelola pembelajaran sehingga siswa lebih 

disiplin dan bertanggung jawab, guru kurang kreatif sehingga pembelajarannya 

kurang menghasilkan pesan yang menarik. Serta guru jarang memberikan 

pertanyaan yang menantang untuk siswa. 

Pada siklus ini secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa 

pada setiap aspek sudah berada pada batas toleransi yang telah ditentukan 

meskipun tidak berada pada waktu yang ideal. Akan tetapi jika ditinjau dari setiap 

aspek masih terdapat aspek yang masih berada dibawah batas toleransi yang 

ditentukan, seperti pada aspek mengkomunikasikan/membandingkan hasil temuan 

diskusi kelompok dengan hasil diskusi kelompok lain. Bukan hanya itu pada aspek 

prilaku yang tidak relevan dengan KBM juga berada diluar batas toleransi yang 

telah ditentukan. Sehingga siklus ini harus dilanjutkan dengan banyak perbaikan. 

Berdasarkan catatan observer pada siklus I ini mengatakan bahwa masih 

terdapat siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, selama kegiatan 

menyeleaikan LKS masih didominasi oleh anak pandai, sehingga komunikasi antar 

siswa kurang, kurangnya perhatian siswa pada saat guru menjelaskan 
pembelajaran, masih terdapat siswa yang mengobrol ketika guru menjelaskan 

pembelajaran. 

Berikut hasil belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel 2 berikut: 
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Tabel 2. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

No. Uraian Hasil pada Siklus I 

1 Jumlah Skor yang Tercapai  1698 

2 Jumlah siswa yang tuntas  14 Orang 

3 Persentase Ketuntasan yang Tercapai  58,3 % 

4 Nilai rata-rata tes formatif 70,75 

Sumber : Penelitian diolah (2017) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata siswa adalah 70,75 atau 

14 siswa dari 24 orang siswa yang mencapai nilai kriteria minimal. Rata-rata ini 

sudah merupakan hasil yang lumayan bagus dari serangkaian pembelajaran, 

namun jika ditinjau secara klasikal hasil ini belum mencapai ketuntasan secara 

klasikal yang ditetapkan yaitu 85 %, sedangkan hasil yang diperoleh 58,3%. 

Menindak lanjuti hal ini, peneliti mencoba melakukan perbaikan pada proses 

pembelajaran berikutnya. Sehingga penelitian ini perlu dilanjutkan kesiklus II.  

 

Siklus II 

Aktivitas guru pada siklus II dapat dikatakan meningkat dibandingkan 

dengan siklus I. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai rata-rata yang pada siklus I 

hanya 3,61 sedangkan pada siklus II sudah meningkat menjadi 3,87. Aspek yang 

meningkat diantara lain adalah kemampuan guru dalam menguasai kelas yang 

sebelumnya berada pada kategori baik di siklus II meningkat ke kategori sangat 

baik, guru juga sudah bisa menyesuaikan waktu dengan alokasi waktu yang 

ditentukan diperencanaan sehingga pembelajaran berjalan sesuai dengan 

perencanaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan guru pada siklus 

II lebih baik dibandingkan pada siklus I  

Berdasarkan pengamatan observer tentang kemampuan guru mengelola 

pembelajaran, observer mengamati bahwa guru sudah bisa mengatur waktu sesuai 

dengan alokasi yang ditetapkan, guru sudah bisa mengontrol siswa secara 

keseluruhan sehingga suasana kelas lebih terkontrol dan disiplin, guru menjelaskan 

langkah-langkah dan batas tugas siswa selama pembelajaran dengan jelas dan 

terperinci, sehingga siswa lebih mudah bekerja. 

Hasil Pengamatan Kegiatan Siswa Siklus II dapat dilihat bahwa aktivitas 

siswa pada pembalajaran materi Bangun Ruang Sisi Lengkung, sudah aktif dan 

meningkat. Dimana yang sebelumnya jauh berada dari batas toleransi pada siklus 

II ini sudah mendekati waktu ideal. Seperti pada aspek mendengar penjelasan guru 

yang sebelumnya hanya 10 % meningkat menjadi 12,5%, ini artinya pada siklus II 

ini siswa sudah terkontrol dan kurang berperilaku yang tidak relevan dengan 

KBM, bterbukti dari persentasenya yang menurun dari 10% menjadi 7,5%. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan aktivitas siswa sudah optimal. 

Berdasarkan catatan dari pengamat mengenai aktivitas siswa pada siklus II 

menunjukkan bahwa siswa mulai disiplin dan tidak berperilaku yang tidak relevan 

selama proses belajar mengajar berlangsung, sudah mulai teratur dalam 

mengajukan pertanyaan pada guru sehingga tidak terjadi keributan dalam kelas, 

siswa sudah lebih mendengarkan penjelasan guru. Bahkan siswa sudah mulai 

terlibat aktif dalam pembelajaran. 
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Berikut hasil belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

No. Uraian Hasil pada Siklus II 

1 Jumlah Skor yang Tercapai  2088 

2 Jumlah siswa yang tuntas  22 Orang 

3 Persentase Ketuntasan yang Tercapai  91,66 % 

4 Nilai rata-rata tes formatif 87 

Sumber : Penelitian diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata hasil 

belajar yang diperoleh oleh siswa pada siklus II adalah 87 dengan persentase 

ketuntasan yang tercapai adalah 91,66% atau 22 orang siswa dari 24 orang siswa 

yang tuntas dalam pembelajaran siklus II. Hasil ini menunjukkan bahwa pada 

siklus kedua secara klasikal sudah mencapai ketuntasan kriteria minimal baik 

secara individual maupun klasikal. Ini berarti terjadi peningkatan hasil belajar pada 

siklus II dibandingkan dengan siklus I. Dengan demikian siklus ini boleh 

dihentikan sampai disini. 

 

Pembahasan 

Dari data penelitian pada hasil penelitian diperoleh hasil pada tabel 4 

berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Perbandingan Siklus I dan Siklus II 

Indikator Siklus I Siklus II Keterangan 

Kemampuan guru mengajar 3,61 3,87 Meningkat 

Aktivitas siswa Efektif Efektif Meningkat 

Ketuntasan klasikal 57% 91,66% Meningkat 

Sumber : Penelitian diolah (2017) 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

siswa rata-rata sudah mencapai kriteria minimal, dan secara klasikal juga sudah 

mencapai bahakan di atas kriteria minimal yang telah ditetapkan. Selain 

ituaktivitas peserta didik juga meningkat dari siklus I ke siklus II. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran sudah optimal.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa model 

pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

siswa pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning 

pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini 

ditunjukkan oleh persentase pada setiap aspek yang dinilai meningkat dari siklus I 

ke siklus II. Penerapan discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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Kelas IXE SMPN 1 Muara Tiga pada materi Bangun Ruang Sisi lengkung. Hal ini 

ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal tiap siklusnya. 

Pada siklus 1 nilai rata-rata siswa adalah 70,75 dan ketuntasan klasikal adalah 

58,3%, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata adalah 87 dan ketuntasan 

klasikalnya adalah 91,66%. Pada siklus I, dari 24 orang siswa hanya 14 siswa yang 

tuntas sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 22 orang. Artinya pada siklus 

II hanya 2 siswa saja yang tidak tuntas. 

 

Saran  

1. Dalam proses belajar mengajar guru dituntut lebih kreatif dalam memilih 

model pembelajaran yang tepat sehingga siswa lebih mudah dalam belajar 

matematika yang abstrak. Salah satu alternative model pembelajaran yang 

disarankan adalah discovery learning pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

2. Diharapkan kepada guru untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam 

menciptakan suasana kelas yang interaktif dan menyenangkan sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 
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