
I. PENDAHULUAN 

Kurikulum 2013 hadir sebagai jawaban terhadap mutu pendidikan di negeri kita tercinta 

Indonesia ini. Melalui kurikulum baru tersebut diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat 

meningkat. Kualitas pendidikan di Indonesia tidaklah buruk, namun jika dibandingkan dengan 

beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang, Thailand, dan Malaysia menurut hasil survei 

beberapa lembaga survei yaitu PISA (Programme Internationale for Student Assesment) dan 

TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study). Indonesia masih berada jauh 

dibawah Negara-negara tersebut. Salah satu bidang studi yang menjadi objek lembaga survei 

tersebut adalah matematika. Banyak permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran 

matematika salah satu diantaranya adalah aktivitas siswa sangat rendah sehingga berdampak pada 

rendahnya prestasi belajar siswa. Permasalahan yang seperti ini juga dijumpai pada siswa kelas 

VIII.C SMP Negeri 1 Kediri tahun pelajaran 2015/2016 yang memiliki kategori aktivitas belajar 

sangat rendah dan ketuntasan klasikal dari beberapa kompetensi dasar yang dipelajari masih 

belum mencapai 85%. Keadaan ini disebabkan oleh proses pembelajaran yang selama ini 

diterapkan, pembelajaran matematika yang diberikan masih berpusat pada guru, pengetahuan 

yang berupa konsep-konsep, rumus, dan lain sebagainya ditransfer dari guru kepada siswa secara 

langsung untuk dihafal oleh siswa. Namun demikian yang terjadi pada siswa kelas VIII.C adalah 

siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal evaluasi dengan baik, hal ini karena siswa lupa dengan 

materi yang dipelajarinya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu adanya inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi siswa. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang 

bermakna kepada siswa, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan secara mandiri dan 

dapat mengingatnya dalam waktu yang lama.  

Pembelajaran menggunakan Model Discovery akan menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna karena pada prosesnya siswa difasilitasi untuk menemukan sendiri konsep 

matematika melalui suatu kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Pembelajaran Discovery 

merupakan model mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berfikir 

ilmiah, pembelajaran ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan 

kekreatifan dalam memecahkan masalah Sagala (2013: 198). Selanjutnya Suprijono (2012: 70) 

juga mengemukakan bahwa berdasarkan belajar discovery peserta didik didorong belajar aktif 
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dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Pembelajaran discovery memiliki 5 tahapan dalam 

syntak pembelajarannya yaitu: stimulation, problem statement, data collecting, data processing, 

verification, dan generalization. 

Kedekatan antara Model Discovery dengan materi Bangun Ruang Sisi Datar dilihat dari 

perspektif pada materi bangun ruang sisi datar banyak rumus yang harus diingat oleh siswa, 

melalui kegiatan penemuan dalam pembelajaran model discovery. Sehingga siswa tidak mudah 

lupa terhadap hal yang ditemukan sendiri. 

Pembelajaran Model Discovery memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah: siswa 

aktif dalam kegiatan belajar, siswa memahami benar bahan pelajaran, menemukan sendiri 

menimbulkan rasa puas dalam diri siswa, siswa akan lebih mudah mentransfer pengetahuannya 

ke berbagai konteks, melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. Untuk memfasilitasi 

proses penemuan siswa dalam kegiatan belajar, maka siswa diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang berisi petunjuk-petunjuk yang menuntun siswa kearah penemuan konsep yang dituju. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar dan prestasi belajar 

siswa kelas VIII.C SMPN 1 Kediri tahun Pelajaran 2015/ 2016 pada pembelajaran materi bangun 

ruang sisi datar melalui penerapan model discovery berbasis LKS. 

     

II. METODE PENELITIAN  

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMPN 1 Kediri kelas VIII.C  tahun pelajaran 

2015/2016. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.C semester II tahun pelajaran 2015/2016 

dengan jumlah siswa 24 orang. Penelitian tindakan kelas ini mengambil materi bangun ruang sisi 

datar, yang dilaksanakan dengan dua siklus, setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

pertemuan, dua pertemuan untuk pembelajaran dan satu pertemuan untuk evaluasi. Setiap 

pertemuan dilaksanakan selama 3 dan 2 jam pelajaran, dimana 1 jam pelajaran sama dengan 40 

menit. Terdapat empat tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam tiap siklus yaitu : (1) 

Perencanaan (planning), (2) Implementasi, (3) Observasi dan Evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran (Evaluation), (4) Refleksi, Daryanto (2012: 172-173).  

 Data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu 

lembar observasi yang digunakan untuk memperoleh data aktivitas siswa dan aktivitas guru pada 

saat proses pembelajaran. Tes prestasi belajar digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

dengan menggunakan instrument berupa tes dalam bentuk essay atau uraian pada tiap akhir 
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siklus. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana prestasi belajar siswa terhadap materi yang 

telah dipelajari, dengan target minimal 85% siswa kelas VIII.C SMPN 1 Kediri memperoleh nilai 

rata-rata 75. Skor hasil observasi aktivitas belajar siswa ditentukan dengan rumus X = ∑ 𝑇𝑇𝑖𝑖6
𝑖𝑖=1 , 

dengan X = Skor aktivitas belajar siswa, 𝑇𝑇𝑖𝑖 = Skor indikator aktivitas belajar siswa, dengan 𝑖𝑖 =

1, 2, 3, … , 6 (Nurkancana, 1990: 103). Hasil observasi aktivitas guru dianalisis dengan rumus 

𝐺𝐺 =  
∑ 𝑦𝑦𝑔𝑔𝑛𝑛
𝑔𝑔=1

𝑛𝑛
× 100%, dengan G = Persentase aktivitas guru, yg = Skor tiap-tiap deskriptor, 

dimana g = 1, 2, 3, …, n, dan n = banyak deskriptor. Data Prestasi Belajar Siswa dianalisis secara 

deskriptif yaitu dengan menentukan nilai rata-rata hasil tes pada masing-masing siklus, dan 

menentukan ketuntasan klasikal. Rata-rata hasil evaluasi dihitung dengan menggunakan rumus  

�̅�𝑥 =  ∑𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

, dengan �̅�𝑥 = Nilai rata-rata skor siswa, 𝑥𝑥 = Nilai skor masing-masing siswa, dan n = 

jumlah siswa yang mengikuti tes (Riduwan, 2013: 102). Ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

dianalisis dengan menggunakan rumus KB = P
N

 x 100%, dengan KB = Ketuntasan Belajar  

Klasikal, P = banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 75, dan N = banyaknya siswa kelas 

VIII.C. 

 Penelitian ini dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa minimal berkategori tinggi 

dan terjadi peningkatan skor tiap siklus dan prestasi belajar siswa dikatakan meningkat apabila 

nilai rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan tiap siklus dan persentase ketuntasan 

klasikal siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 minimal 85%. 

 

III. PEMBAHASAN 

Ringkasan hasil penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 

                                Tabel  1: Ringkasan hasil penelitian 

Siklus 
Aktivitas belajar Rata-rata prestasi 

belajar 
Ketuntasan 

klasikal Rata-rata 
Skor aktivitas Kategori 

I 12,50 Tinggi 76,33 83,33 % 

II 16,34 Sangat Tinggi 76,67 87,50 % 
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Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran pada siklus I memiliki rata-rata skor 12,50 dengan kategori tinggi. Sedangkan 

dalam proses pembelajaran pada siklus II, aktivitas belajar siswa memiliki rata-rata skor 16,34 

dan berkategori sangat tinggi. Peningkatan aktivitas belajar siswa ini menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran model discovery berbasis LKS pada siswa kelas VIII.C dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Dalam proses pembelajaran terdapat peningkatan dari siklus I ke siklus II. Perubahan 

yang terjadi dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut: (1) pemberian stimulus, dalam siklus I 

stimulus yang diberikan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan 

kubus dan balok mendapatkan tanggapan yang positif dari siswa, namun demikian tanggapan 

yang diberikan siswa masih ada yang belum tepat. Sedangkan pada siklus II, pemberian stimulus 

yang dilakukan oleh guru berupa pertanyaan tentang prisma dan limas mendapatkan tanggapan 

yang positif dari siswa, tanggapan siswa pada siklus II sudah tepat. Hal ini terjadi karena siswa 

sudah mulai terbiasa dengan model pembelajaran yang digunakan, sehingga ketika siswa 

memberikan tanggapan atau memberikan pendapatnya dilakukan dengan penuh percaya diri.    

(2) identifikasi masalah, dalam pembelajaran pada siklus I siswa dapat melakukan identifikasi 

terhadap masalah yang diberikan oleh guru, walaupun identifiksi yang dilakukan oleh siswa 

masih ada yang belum tepat, sedangkan pada siklus II proses identifikasi masalah oleh siswa 

telah menunjukkan peningkatan, ditunjukkan oleh tanggapan yang diberikan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan guru. (3) mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi dan 

membuat generalisasi. Empat kegiatan tersebut merupakan tahap penemuan. Tahap penemuan 

pada siklus I dilakukan secara berkelompok dengan bantuan LKS dan dilengkapi dengan alat 

peraga berupa kubus dan balok. Siswa mengalami kesulitan dalam tahap pengolahan data, hal ini 

disebabkan oleh siswa belum terbiasa dalam melakukan penemuan. Sedangkan pada siklus II 

tahap penemuan dilakukan oleh siswa dalam diskusi kelompok dengan baik. Tahap demi tahap 

dilalui oleh siswa dengan bimbingan dari guru, sehingga melalui pengerjaan LKS siswa mampu 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

Pada siklus I guru melaksanakan pembelajaran dengan memberikan bimbingan penuh 

kepada siswa, hal ini dilakukan untuk membantu siswa beradaptasi dengan model pembelajaran 

yang baru diterapkan. Sedangkan pada siklus II siswa sudah menunjukkan adanya peningkatan 

dalam hal keaktifan belajar, dengan demikian guru mengurangi pemberian bimbingan kepada 
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kelompok siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaanya. Penggunaan 

alokasi waktu juga menunjukkan adanya peningkatan dalam hal efisiensi, hal ini ditunjukkan 

pada siklus II siswa dapat menyelesaikan diskusi kelompok tepat pada waktunya, dan dalam 

melaksanakan kegiatan diskusi siswa tampak tidak banyak melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak diperlukan. 

Hal lain yang juga diamati dalam kegiatan pembelajaran ini adalah aktivitas guru. 

Berdasarkan catatan observer pada lembar observasi guru, ada beberapa hal yang menjadi poin 

penting antara lain adalah: proses pelaksanaan pembelajaran telah sesuai dengan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun yang perlu ditingkatkan adalah penguasaan kelas. 

Catatan ini muncul sebagai respon terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru pada 

pertemuan pertama siklus I, guru kuwalahan dalam mengendalikan sebagian siswa di dalam kelas 

yang masih beradaptasi dengan model pembelajaran discovery. Namun demikian keadaan ini 

tidak berlangsung lama, seiring dengan terbiasanya siswa menggunakan model discovery dalam 

pembelajaran, pada pertemuan selanjutnya siswa sudah dapat beradaptasi dengan model tersebut. 

Peran guru dalam menggunakan model discovery ini sangat penting, karena guru harus dapat 

membimbing siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan yang dituju. Berdasarkan hasil 

observasi terhadap aktivitas guru dalam menerapkan model discovery diperoleh bahwa guru telah 

berperan sangat baik. 

Keberhasilan meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan hasil usaha 

dan perbaikan yang dilakukan terhadap kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. 

Melalui perbaikan-perbaikan itulah sehingga pada siklus II aktivitas siswa meningkat dengan 

rata-rata skor aktivitas siswa yaitu 16,34, dengan skor tersebut maka aktivitas siswa masuk dalam 

kategori sangat tinggi.  

Pembelajaran dengan menerapkan model discovery memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan penemuan terhadap konsep yang dituju. Materi bangun ruang sisi datar 

merupakan salah satu materi yang dipelajari di kelas VIII, materi ini memiliki prakonsep yaitu 

materi bangun datar yang telah diperoleh oleh siswa di Sekolah Dasar (SD). Banyak rumus-

rumus yang harus diingat oleh siswa dalam materi bangun ruang sisi datar ini, misalnya rumus 

menentukan luas permukaan kubus dan balok, luas permukaan prisma dan limas, serta rumus 

menentukan volume bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas. Dengan demikian 

maka pada saat mempelajari materi ini dibutuhkan pengalaman belajar yang berarti bagi siswa 
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sehingga siswa tidak mudah lupa dengan materi tersebut. Model discovery jika diterapkan dalam 

pembelajaran materi bangun ruang sisi datar akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

ikut aktif langsung dalam proses pembelajaran. Melalui peran secara langsung dalam kegiatan 

pembelajaran ini siswa dibimbing untuk menemukan dan mengkonstruksikan sendiri konsep-

konsep tentang bangun ruang sisi datar melalui pengerjaan LKS dan dibantu dengan mengamati 

dan memanipulasi alat peraga. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaiful Sagala (2013: 198-199) bahwa model discovery 

dalam pembelajaran dapat membentuk atau mengkonstruksi kebiasaan anak untuk membuktikan 

sesuatu mengenai materi pelajaran yang sudah dipelajari. Membuktikan dengan melakukan 

penyelidikan sendiri oleh siswa dan  dibimbing oleh guru akan menciptakan pengalaman belajar 

yang bermakna bagi siswa, dengan menggunakan model discovery ini pengembangan 

kemampuan kognitif siswa lebih terarah dan dalam kehidupann sehari-hari dapat diaplikasikan 

secara motorik.  

Pembelajaran yang meningkakan aktivitas belajar siswa merupakan hal yang mutlak dan 

penting dalam suatu proses pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Abdul 

Wahab Jufri (2013: 45) bahwa pengetahuan itu tidak datang dari luar, akan tetapi dibentuk oleh 

individu itu sendiri dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Berdasarkan persepsi tersebut, 

maka perlu dipahami bahwa peran seorang guru dalam pembelajaran bukanlah memindahkan 

pengetahuan dari guru kepada siswa, melainkan suatu aktivitas yang memungkinkan siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa adanya peningkatan prestasi belajar 

siswa pada siklus II. Setelah diterapkan model discovery berbasis LKS pada siklus I dengan sub 

materi kubus dan balok nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 76,33 dan ketuntasan secara 

klasikalnya adalah 83,33%. Artinya bahwa siswa yang tuntas masih kurang dari ketuntasan 

klasikal yang ditentukan yaitu 85%. Berdasarkan  analisis terhadap  hasil evaluasi siklus I dari 

empat butir soal yang diujikan dengan rincian soal nomor 1 menentukan luas permukaan kubus, 

soal nomor 2 menentukan luas permukaan balok, soal nomor 3 menentukan volume kubus, soal 

nomor 4 menentukan volume balok,  diperoleh bahwa 8,33% yang bisa menjawab dengan benar 

soal nomor 2. Kekeliruan siswa dalam menjawab soal nomor 2 terjadi pada proses perbandingan 

luas permukaan balok I dan balok II, sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat. Berdasarkan 
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keadaan tersebut  menunjukkan bahwa dalam penerapan model discovery pada pembelajaran 

siklus I masih terdapat kekurangan. 

Sebelum melanjutkan pemberian tindakan pada siklus II, peneliti melakukan identifikasi 

terhadap kekurangan-kekurangan pada siklus I tersebut, proses identifikasi tersebut merupakan 

refleksi terhadap proses pelaksanaan siklus I. Beberapa kekurangan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dijadikan bahan perbaikan pada pembelajaran siklus II. 

Hasil evaluasi pada siklus II menunjukkan peningkatan nilai rata-rata prestasi belajar siswa dari 

siklus sebelumnya yaitu 76,33 menjadi 76,67 dan ketuntasan klasikal meningkat menjadi 87,50%. 

Berdasarkan analisis hasil evaluasi siklus II secara klasikal prestasi belajar siswa sudah 

meningkat, namun secara individual masih ada 9 orang siswa yang nilainya tinggi pada siklus I 

mengalami penurunan pada siklus II, hal ini dikarenakan siswa yang bersangkutan mengalami 

kesulitan dalam proses operasi hitung. Untuk mengatasi situasi tersebut dapat dilakukan dengan 

pemberian bimbingan dan disarankan untuk belajar yang baik tentang operasi hitung. 

Berdasarkan pencapaian tersebut maka menunjukkan bahwa indikator keberhasilan yang 

ditetapkan dalam penelitian ini telah tercapai, sehingga pemberian tindakan selesai. 

Dalam pembelajaran discovery ini penemuan konsep-konsep dan rumus-rumus dalam 

materi bangun ruang sisi datar oleh siswa dilakukan dengan bantuan LKS yang dilengkapi oleh 

alat peraga, tujuan dari diberikannya siswa alat peraga adalah untuk memfasilitasi siswa dalam 

berpikir. Proses pemerolehan pengetahuan yang dilakukan oleh siswa akan menciptakan suatu 

perekat dalam ingatan siswa dalam jangka waktu yang panjang, sehingga siswa tidak mudah lupa 

terhadap materi yang dipelajarinya. Pemahaman konsep yang baik tersebut berdampak pada 

meningkatnya prestasi belajar siswa. 

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Endang Mulyaningsih yaitu “Pembelajaran 

dengan Model Discovery merupakan model yang digunakan untuk memecahkan masalah secara 

intensif di bawah pengawasan guru. Pada discovery, guru membimbing siswa untuk menjawab 

atau memecahkan suatu masalah (Endang Mulyatiningsih, 2014: 235)”. Belajar penemuan 

menekankan pada berpikir tingkat tinggi. Hal senada juga dikemukakan oleh Suprijono bahwa 

proses pembelajaran dengan model ini memfasilitasi siswa mengembangkan dialektika berpikir 

melalui induksi logika yaitu berpikir dari fakta ke konsep (Suprijono, 2012: 70). Sehingga 

prestasi belajar dengan pembelajaran model discovery akan membuat siswa mudah mengingat 

materi yang telah dipelajari dan dapat memecahkan masalah. 
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Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka penerapan model discovery berbasis 

LKS pada pembelajaran materi bangun ruang sisi datar dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi 

belajar siswa kelas VIII.C SMPN 1 Kediri tahun pelajaran 2015/2016. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model discovery berbasis LKS dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 

VIII.C SMPN 1 Kediri tahun pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran materi bangun ruang 

sisi datar. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata skor aktivitas belajar siswa pada siklus I 

yaitu 12,50 dengan kategori tinggi dan mengalami peningkatan rata-rata skor aktivitas 

belajar siswa pada siklus II yaitu 16,34 dengan kategori sangat tinggi.  

2. Penerapan model discovery berbasis LKS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 

VIII.C SMPN 1 Kediri tahun pelajaran 2015/2016 pada pembelajaran materi bangun ruang 

sisi datar. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata prestasi belajar siswa pada siklus I yaitu 

76,33 dengan ketuntasan klasikal 83,33 % dan mengalami peningkatan pada rata-rata prestasi 

belajar siswa pada siklus II yaitu 76,67 dengan ketuntasan klasikal 87,50 %. 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru matematika SMPN 1 Kediri diharapkan dapat menggunakan model discovery 

dalam proses pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar dengan mempertimbangkan 

kecocokan model tersebut dengan karakteristik siswa. 

2. Bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dengan 

menggunakan model discovery dalam pembelajaran, diharapkan untuk melakukan observasi 

yang lebih mendalam terhadap subjek penelitian, karena model discovery membutuhkan 

tingkat partisipasi siswa yang tinggi. Disamping itu juga hendaknya memilih dan 

menggunakan alat peraga yang dapat membuat siswa bekerja aktif, sehingga pada tahap 

penemuan siswa fokus melakukan aktivitasnya dan tidak melakukan aktivitas yang lain. 

3. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) hendaknya 

dapat menggunakan model discovery dalam proses pembelajaran pada materi yang lain. 

4. Ketika melakukan penelitian hendaknya: (1) Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, 

guru perlu memperhatikan apakah siswa sudah benar-benar mengetahui tujuan yang 

disampaikan, agar semua siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat 
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mencapai tujuan yang diharapkan. (2) Dalam memberikan bimbingan, guru hendaknya 

memperhatikan siswa yang aktif dan siswa yang kurang aktif, agar bimbingan yang diberikan 

dapat memberikan manfaat.  
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