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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model discovery learning 

berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian true 

eksperimental jenis posttest-only control design. Populasi dalam penelitian adalah siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. Dalam menentukan 

sampel digunakan teknik probability sampling dengan jenis cluster sampling, dimana 

sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII E sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VII D sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-

test pada materi segiempat dan segitiga. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan uji-t diperoleh nilai thitung = -3,73 < ttabel = 2,01 sehingga H0 diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model discovery learning 

berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018.  
Kata Kunci : Model Discovery Learning, Media Pembelajaran, Segiempat dan Segitiga, Prestasi Belajar 

 

Abstract : The purpose of this research is to determine the effect of discovery learning 

model assisted by media on the matter of rectangular and triangular on mathematics 

learning achievement of VII grade students at SMPN 1 Gunungsari in academic year 

2017/2018. The design of this experiment is true experimental with posttest-only control 

design. The population of this research is all atudents of VII grade at SMPN 1 

Gunungsari in academic year 2017/2018. The Sample is determined by probability 

sampling technique cluster sampling. The sample of this research is the students of VII 

E as an experimental class and the students of VII D as control class. Instrument that 

used from this research is a post-test on the matter of rectangular and triangular. The 

quantity analysis used is T-test and the result is tcount = -3,73 < ttable = 2,01 so H0 is 

accepted. The result of research shown that the application of the effect of discovery 

learning model assisted by media on the matter of rectangular and triangular has no 
significant effect on learning achievement of mathematics learning achievement of VII 

grade students at SMPN 1 Gunungsari in academic year 2017/2018.  
Key Words : Discovery learning model, learning media, rectangular and triangular, learning   

 achievement. 
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I.  PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia, sebab tanpa pendidikan 

manusia akan sulit berkembang dan bahkan terbelakang. Kurikulum yang diterapkan di 

SMP Negeri 1 Gunungsari adalah kurikum 2013. Tuntutan kurikulum 2013 menghendaki 

kualitas pembelajaran yang menjadikan sikap siswa kreatif, mandiri, kerja sama, 

solidaritas, kepemimpinan, toleransi dan kecakapan hidup siswa guna membentuk watak 

serta meningkatkan peradaban martabat bangsa [1]. Dalam kurikulum 2013, guru berperan 

sebagai pembimbing dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

Penerapan kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Gunungsari ini masih belum 

mencapai hasil yang diharapkan, khususnya dalam pembelajaran matematika. Hasil yang 

belum di capai sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 ini di antaranya sikap mandiri 

siswa dan kerja sama siswa. Sikap mandiri yang belum di capai yang dimaksudkan disini 

yaitu siswa hanya menerima pelajaran tanpa ada pengalaman dari siswa itu sendiri yang 

menyebabkan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Seperti yang terlihat pada saat 

pembelajaran berlangsung, guru masih menggunakan metode ekspositori. Pelajaran yang 

diterima siswa dari guru hanya berupa materi, contoh soal dan penyelesaian kepada siswa. 

Ketika diberikan permasalahan dalam penyelesaian masalah, siswa terkesan hanya 

menyalin ulang penyelesaian yang guru contohkan. Jika siswa diberikan suatu 

permasalahan yang berbeda dari contoh soal, siswa tersebut tidak bisa menyelesaikannya 

karena siswa tidak memahami konsep yang diberikan oleh gurunya. Kurangnya 

kemampuan siswa dalam memahami konsep matematis itulah yang menimbulkan 

kegagalan dalam proses belajar. Hal ini disebabkan karena siswa tidak menemukan konsep 

tersebut langsung oleh dirinya sendiri melainkan hanya menerima dari gurunya saja dan di 

SMP Negeri 1 Gunungsari ini belum menggunakan media pembelajarn dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan sikap kerja sama yang belum di capai disini 

yaitu belum adanya kekompakan antar kelompok pada saat siswa melakukan pembelajaran 

kelompok di kelas. Dimana pada saat melakukan pembelajaran kelompok tersebut, hanya 

satu atau dua orang siswa yang berperan aktif. Hal di atas terlihat ketika melaksanakan 

pembelajaran kelompok di SMP Negeri 1 Gunungsari semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Gunungsari ketika PPL semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 diperoleh informasi 

bahwa pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Gunungsari kurang disukai atau 

diminati oleh siswa di karenakan matematika adalah mata pelajaran yang membingungkan 
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yang penuh dengan angka dan rumus serta bosan mendengarkan uraian guru yang 

menyebabkan perhatian  siswa terhadap pembelajaran berkurang.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dicari solusi dari permasalahan itu, 

salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Pembelajaran bisa dikemas dengan guru 

hanya sebagai pembimbing sedangkan siswa yang belajar secara aktif. Dengan 

pembelajaran yang melibatkan siswa memungkinkan para siswa menemukan arti bagi diri 

mereka sendiri, dan memungkinkan mereka untuk mempelajari konsep-konsep di dalam 

bahasa yang lebih dimengerti oleh siswa. Untuk memudahkan mencapai hal tersebut, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat menerapkan model pembelajaran discovery 

learning berbantuan media. 

Model discovery learning adalah suatu model pembelajaran untuk 

mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, 

maka hasil yang diperoleh akan tetap dan  tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah 

dilupakan siswa. Menurut Wilcox, siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui 

keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru 

mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang 

memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Adapun 

sintaks pembelajaran model discovery learning adalah stimulation (stimulasi/pemberian 

rangsangan), problem statement (pernyataan/identifikasi masalah), data collection 

(pengumpulan data), data processing (pengolahan data), verification (pembuktian) dan 

generalization (menarik kesimpulan/generalisasai) [1]. 

Pembelajaran matematika dengan model discovery akan lebih efektif apabila 

dibantu dengan adanya media pembelajaran [1]. Media pembelajaran adalah suatu alat 

bantu dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yaitu 

memperjelas, memudahkan, dan membuat menarik pesan pembelajaran yang disampaikan 

guru kepada murid, sehingga dapat memotivasi siswa. Banyak sekali media yang bisa 

dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika, diantaranya LKPD, power point dan alat 

peraga. Dengan ditunjang media pembelajaran yang sesuai, siswa akan lebih termotivasi, 

lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran matematika dan membantu menstimulus siswa 

untuk melatih kreativitas matematikanya. Media dapat mengatasi masalah berbagai 

keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Sehingga dengan adanya media 

pembelajaran memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak menjadi konkret) dalam 

proses pembelajaran [1]. Adapun kelebihan dari penggunaan media antara lain, 
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pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik, metode 

pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan, apalagi bila guru mengajar 

untuk setiap jam pelajaran. Sedangkan kekurangan dari media itu sendiri antara lain, 

menggunakan waktu yang lama, sesuai dengan kerumitan media yang akan digunakan. 

Oleh sebab itu penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat 

dianjurkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran [2]. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

discovery learning berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Gunungsari dengan sampel penelitian yaitu kelas VII E sebagai kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa 26 siswa dan kelas VII D sebagai kelas kontrol dengan 

jumlah siswa 27 siswa. Dalam penelitian ini dilakukan selama 5 kali pertemuan di masing-

masing kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dimana 4 kali pertemuan 

dilakukan proses pembelajaran menggunakan model discovery learning berbantuan media 

dalam hal ini media power point, LKPD, alat peraga di kelas eksperimen dan dilakukan 

proses pembelajaran dengan model pembelajaran langsung dengan metode ekspositori di 

kelas kontrol serta 1 kali pertemuan dilakukan post-test untuk mengukur prestasi belajar 

matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol. Soal post-test yang diberikan tersebut 

berupa pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 10 butir soal. Sebelum post-test 

tersebut diberikan kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, soal post-test tersebut 

dilakukan uji validitas dengan korelasi point biserial dan reliabilitas butir soal digunakan 

pengujian reliabilitas dengan rumus Hyot untuk mengetahui kelayakan dan kekonsistenan 

soal post-test yang diberikan ke kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut rumus 

validitas dengan korelasi point biserial, dimana angka indeks korelasi diberi lambang rpbi 

dan untuk pengambilan keputusan bahwa tes dikatakan valid dengan taraf signifikansi 5% 

jika  [3]. 
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Keterangan : 

 = Koefisien korelasi poin biserial yang melambangkan kekuatan korelasi antara 

variabel I dan II yang dalam hal ini sebagai koefisien validitas item 

 = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee 

 = Skor rata-rata dari skor total 

= Standar deviasi dari skor total 

 = Proporsi testee yang menjawab dengan benar terhadap butir item yang diuji   

  validitasnya 

 = Proporsi testee yang menjawab dengan salah terhadap butir item yang diuji 

validitasnya. 

Soal yang dilakukan uji validitas tersebut berjumlah 20 butir soal pilihan ganda dan 

dilaksanakan di kelas VII F SMP Negeri 1 Gunungsari. Setelah melakukan uji validitas 

butir soal, diperoleh 12 butir soal yang valid dan dipilih 10 butir soal di antara 12 butir 

soal yang valid untuk diberikan ke kelas ekperimen dan kelas kontrol.  

Untuk uji reliabilitasnya dikatakan bahwa soal tersebut reliabel karena diperoleh 

nilai r11>0,7 yaitu dengan nilai r11= 0,77. Perhitungan tersebut menggunakan pengujian 

reliabilitas dengan rumus Hyot dengan rumus sebagai berikut [4]. 

 

Keterangan : 

 = Reliabilitas instrumen 

  = Varians responden 

  = Varians sisa 

Setelah dilakukan post-test di kelas eksperimen maupun kelas kontrol, dilakukan 

uji hipotesis yang dalam hal ini uji-t untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 

discovery learning berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018. 

Uji-t yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik uji-t dua sampel 

independen. Analisis statistik ini yaitu jenis uji statistika yang bertujuan untuk 

membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling 

berkaitan. Rumus uji-t yang digunakan adalah rumus polled varians karena dan 
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kedua sampel memiliki varians homogen dengan . Berikut rumus dari 

polled varians [5]. 

    

Keterangan : 

 : Koefisien  

 : Rata-rata masing sampel 

 : Varians dari masing-masing sampel ,  

 : Jumlah subjek dalam masing-masing kelas sampel ,   

 Sebelum melakukan uji-t dilakukan uji pra syarat dari uji-t terlebih dahulu, yaitu 

uji normalitas dan uji homogenitas data hasil nilai post-test kelas eksperimen dan kontrol. 

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji liliefors dengan mencari nilai   

yakni nilai  yang terbesar kemudian dibandingkan dengan nilai , Jika 

 , maka  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen 

atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji bartlet. Uji 

Bartlet dilakukan dengan menghitung   [6]. Berikut rumus untuk menghitung nilai . 

  . 

Harga  yang  diperoleh dari perhitungan (  selanjutnya dibandingkan dengan   

dari tabel ( , bila  , maka hipotesis nol diterima. Artinya varian 

kedua kelas sampel homogen. 

 

III. HASIL PENELITIAN 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang telah 

diberikan yaitu pengaruh model discovery learning berbantuan media terhadap prestasi 

belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Gunungsari. Untuk data prestasi belajar siswa 

diperoleh setelah pembelajaran dilaksanakan yang berupa nilai post-test baik kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Adapun analisis data nilai tersebut adalah sebagai 

berikut. 

3.1. Uji Normalitas 

Adapun hasil uji normalitasnya dapat di lihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.1 Uji Normalitas Data Model Discovery Learning Berbantuan Media terhadap 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari 

Kelas   Keterangan 

Eksperimen 0,16 0,1706 Berdistribusi normal 

Kontrol 0,13 0,1682 Berdistribusi normal 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kelas eskperimen dan kelas kontrol memiliki nilai  

. Ini artinya bahwa Ho diterima. Karena Ho diterima maka data dari 

nilai post-test matematika pada materi segiempat dan segitiga kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

3.2. Uji Homogenitas 

Berdasarkan perhitungan uji Bartlett diperoleh nilai  dengan 

. Karena  maka Ho diterima. Artinya data nilai post-test 

matematika pada materi segiempat dan segitiga kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki varian yang homogen. 

3.3. Uji t 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas yang menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal dan varians kedua kelas sampel homogen serta jumlah siswa 

pada kedua kelas sampel berbeda  maka untuk pengujian hipotesisnya 

digunakan t-test dengan polled varians dengan derajat kebebasan 

. Dari hasil perhitungan menggunakan polled varians diperoleh            

 dan  dengan taraf signifikansi 5%. Karena 

 maka  diterima. Karena  diterima maka rata-rata prestasi belajar kelas 

eksperimen lebih kecil atau sama dengan prestasi belajar kelas kontrol. Ini artinya 

penggunaan model discovery learning berbantuan media pada materi segiempat dan 

segitiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018.  

 

IV. PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh model discovery learning berbantuan media pada materi segiempat dan 

segitiga terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari 

tahun pelajaran 2017/2018. Adapun media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

LKPD, power point dan alat peraga. Pada penelitian ini, kelas VII E sebagai kelas 

eksperimen diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan model discovery learning 
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dan kelas VII D sebagai kelas kontrol diberikan perlakuan pembelajaran berupa 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran langsung dengan metode ekspositori. 

Pembelajaran pada penelitian ini dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan (12 jam 

pelajaran) di masing-masing kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Dimana 

4 kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan 1 kali pertemuan dilakukan post-test 

untuk mengetahui prestasi belajar siswa, baik prestasi belajar siswa kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Pada pertemuan ke-1 yaitu dilakukan proses pembelajaran dengan 

materi mengenal bangun datar segiempat dan segitiga. pada pertemuan ke-2 yaitu 

dilakukan proses pembelajaran dengan materi memahami jenis dan sifat segiempat. Pada 

pertemuan ke-3 dilakukan proses pembelajaran dengan materi memahami jenis dan sifat 

segitiga. pada pertemuan ke-4 dilakukan proses pembelajaran dengan materi memahami 

keliling dan luas segitiga. Pada pertemuan ke-5 dilakukan post-test. Terdapat perbedaan 

antara kelas eskperimen dan kelas kontrol dalam proses pembelajarannya. Dimana kelas 

eskperimen dalam proses pembelajarannya diberikan suatu permasalahan terlebih dahulu 

sebelum menemukan rumus atau konsep matematika yang akan dipelajari. Sedangkan 

dalam proses pembelajaran kelas kontrol, dilakukan tahap penyampaian materi pelajaran 

terlebih dahulu kemudian diberikan permasalahan berupa latihan soal untuk diselesaikan 

agar guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah 

disampaikan guru. 

Adapun nilai rata-rata nilai post-test yang diperoleh kelas eksperimen dan kelas 

kontrolnya bertururt-turut adalah 45,00 dan 57,78 dengan nilai uji hipotesis (thitung) 

diperoleh   -3,73 dan ttabel = 2,01. Karena nilai thitung ttabel , maka H0 diterima. Karena  H0 

diterima, maka rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan 

prestasi belajar kelas kontrol. Ini artinya bahwa penggunaan model discovery learning 

berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 

Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018.  

Hal-hal yang menyebabkan tidak berpengaruhnya penerapan model discovery 

learning berbantuan media yaitu karena siswa belum terbiasa melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan cara menemukan sendiri konsep atau rumus matematika, siswa 

belum terbiasa menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa merasa 

bingung dalam menemukan konsep atau rumus matematika tersebut. Hal ini juga 

merupakan salah satu kelemahan model discovery learning yaitu harapan-harapan yang 

terdapat dalam model discovery learning ini akan kacau jika berhadapan dengan siswa 
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dan guru yang telah terbiasa dengan cara belajar yang lama [7]. Kebingungan siswa 

tersebut menyebabkan konsep atau rumus matematika tidak diterima dengan baik 

khususnya dalam penggunaan media LKPD. Karena media LKPD ini dituntut agar siswa 

mampu memahami langkah demi langkah dari setiap permasalahan tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pengertian LKPD yaitu lembar kerja peserta didik adalah lembar kerja 

yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan 

keterampilan proses agar siswa memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang perlu 

dikuasainya yang biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan [8]. Berdasarkan pendapat Indrianto mengenai pengertian LKPD tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa jika siswa tidak mampu memahami langkah demi langkah 

dari LKPD tersebut maka siswa tidak dapat menemukan konsep atau rumus 

matematikanya.  

Walaupun dengan adanya pemanfaatan media dan pembelajaran dengan model 

discovery learning menjadikan siswa lebih antusias dan tertarik dalam belajar, akan 

tetapi tidak dengan siswa di SMP Negeri 1 Gunungsari ini khususnya kelas eksperimen 

dalam penelitian ini. Siswa pada kelas eksperimen tersebut belajar memang terlihat 

antusias dan tertarik dalam belajar  tetapi karena dalam kegiatan pembelajaran 

sebelumnya  tidak pernah dilakukan  pembelajaran penemuan berbantuan media 

menyebabkan siswa kebingungan bahkan kesulitan dalam proses pembelajarannya. 

Sehingga harapan dari penerapan model discovery learning berbantuan media itu sendiri 

tidak tercapai dengan baik.  

Kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning berbantuan 

media LKPD dan alat peraga dengan tujuan agar siswa dapat menemukan rumus keliling 

dan luas segiempat dan segitiga bisa dikatakan tidak tercapai. Hal ini terlihat dari 

kegiatan pembelajarn siswa dalam proses penemuan yang dilakukan sebagian besar 

siswa mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mengartikan langkah demi langkah 

untuk menemukan konsep atau rumus matematika dalam LKPD. Hal ini juga merupakan 

salah satu kelemahan dari penggunaan media LKPD yaitu sulit memberikan bimbingan 

kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu [9]. 

Sedangkan tuntutan dari media LKPD ini siswa harus mampu memahami langkah demi 

langkah dari setiap permasalahan tersebut agar proses penemuan dapat tercapai. Lain 

halnya dengan kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning 

berbantuan media power point dan alat peraga dengan tujuan agar siswa dapat 

menemukan sifat-sifat dan jenis segiempat dan segitiga bisa dikatakan tercapai. Hal ini 
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terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dimana siswa mampu menemukan 

sifat-sifat segiempat dan segitiga dengan mudah dengan hanya mengamati besar sudut, 

ruas garis dan diagonalnya. Hal yang harus diperhatikan dengan penggunaan media 

power point dalam pembelajaran adalah guru harus menghindari penggunaan animasi 

yang tidak perlu agar fokus siswa tidak terarah ke animasi dari power point itu sendiri. 

Kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning berbantuan  media 

power point bisa dikatakan lebih sederhana dari pada kegiatan pembelajaran 

menggunakan model discovery learning berbantuan LKPD. 

Selain itu, tidak berpengaruhnya model discovery learning berbantuan media 

terhadap prestasi belajar matematika siswa disebabkan karena kurang efektifnya waktu 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran matematika dalam satu 

minggu adalah dua kali pertemuan. Jadwal pelajaran matematika untuk kelas eksperimen 

yaitu pada hari senin setelah istirahat pertama (2 jam pelajaran) dan pada hari rabu 

sebelum istirahat kedua (1 jam pelajaran) kemudian dilanjutkan setelah istirahat kedua 

(setelah sholat dzuhur berjamaah) hingga jam pulang (2 jam pelajaran). Namun dalam 

pelaksanaannya, jam pelajaran matematika untuk kelas eksperimen tidak maksimal 

karena beberapa siswa terlambat masuk kelas sehingga menyita jam efektif pelajaran 

matematika. Masalah lain yang dihadapi yaitu jam pelajaran matematika yang 

dilanjutkan setelah sholat dzuhur dan berdekatan dengan jam pulang sekolah yang 

menyebabkan siswa kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Keadaan tersebut 

berdampak pada alokasi pelaksanaan proses pembelajaran belum optimal, sehingga 

waktu untuk diskusi kelompok terutama dalam mengerjakan LKPD tidak maksimal dan 

pemberian latihan soal tidak sesuai dengan yang direncanakan bahkan guru tidak sempat 

memberikan latihan soal, yang menyebabkan siswa kurang memahami aplikasi dari 

penemuan konsep atau rumus matematika yang sudah ditemukan. Dari hasil suatu 

penelitian, diketahui bahwa dengan adanya pembagian waktu belajar yang baik maka 

dapat meningkatkan kualitas belajar yang baik pula [10]. Dari hasil penelitian tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa kualitas belajar akan baik jika pembagian waktu belajarnya 

juga baik. Interaksi antar kelompok belum optimal karena ada siswa yang tidak 

mendapat peran dalam kerja kelompok atau dengan kata lain kerja dalam kelompok 

masih didominasi oleh siswa yang berkemampuan tinggi. Hal ini menyebabkan siswa 

yang berkemampuan rendah tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan acuh tak 

acuh dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa yang berkemampuan rendah tersebut 

tidak memahami materi pelajaran dalam pembelajaran tersebut. Padahal dengan 
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berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, pengetahuan yang dimiliki siswa akan 

berkembang dengan baik yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan prestasi 

belajar siswa [11].  

Berbeda dengan proses pembelajaran kelas kontrol yang tidak terkendala waktu 

karena jam pelajaran kelas kontrol pada hari senin sebelum istirahat pertama (2 jam 

pelajaran) dan pada hari rabu sebelum istirahat pertama (3 jam pelajaran). Selain tidak 

terkendala waktu, kelas kontrol ini sudah terbiasa melakukan proses pembelajaran 

menggunakan metode eskpositori sehingga siswa menerima materi pembelajaran dengan 

baik walaupun proses pembelajaran tersebut terkesan membosankan karena pada proses 

pembelajaran tersebut gurulah yang memegang kendali semuanya. Dibandingkan dengan 

kelas eksperimen yang kurang memperoleh latihan soal bahkan tidak sempat 

memperoleh latihan soal untuk pendalaman konsep, kelas kontrol memiliki banyak 

waktu untuk latihan soal guna pendalaman materi yang telah diperoleh dari gurunya. 

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan dan sejalan dengan teori para ahli di 

atas bahwa penerapan model discovery learning berbantuan media ini tidak memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Gunungsari. 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai  lebih kecil dari pada nilai  dengan nilai berturut-turut -3,73 dan 2,01 

dengan taraf signifikansi 5%.  Karena  maka  diterima. Karena  

diterima maka rata-rata prestasi belajar kelas eksperimen lebih kecil atau sama dengan 

prestasi belajar kelas kontrol. Dalam hal ini rata-rata nilai post-test kelas eksperimen 

lebih kecil dari pada rata-rata nilai post-test kelas kontrol dengan nilai berturut-turut 

45,00 dan 57,78. Ini artinya bahwa model discovery learning berbantuan media pada 

materi segiempat dan segitiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 

2017/2018. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berpengaruhnya model discovery 

learning berbantuan media pada materi segiempat dan segitiga terhadap prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunungsari tahun pelajaran 2017/2018 antara 

lain karena siswa belum terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran dengan cara 

menemukan sendiri konsep atau rumus matematika yang dibantu dengan media 
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pembelajaran, dalam hal ini media yang digunakan adalah LKPD, power point dan alat 

peraga. Siswa belum terbiasa menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran dan 

pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen tidak sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan, dalam hal ini waktu pembelajaran kelas eksperimen tidak maksimal 

karena siswa terlambat masuk kelas yang menyita jam efektif pembelajaran matematika. 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran yaitu 

bagi guru, hendaknya membiasakan kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran 

penemuan berbantuan media agar siswa aktif dan dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa dan saran bagi peneliti selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian 

sejenis dengan penelitian ini agar memperhatikan masalah-masalah yang menyebabkan 

tidak berpengaruhnya penggunaan model discovery learning berbantuan media sehingga 

masalah-masalah tersebut dapat di minimalisir. 
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