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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini peneliti akan menyampaikan temuan penelitian dan 

pembahasannya mengenai penerapan pendekatan discovery untuk meningkatkan 

pemahaman konsep matematis siswa, penelitia ini menggunakan metode penelitian 

tindakan kelas dimana penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana proses 

penerapan belajar-mengajar pada pembelajaran matematika sub pokok bahasan 

bangun datar sederhana yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pendekatan 

discovery di kelas V sekolah dasar.  

A. Temuan 

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua 

siklus yang memiliki berbagai temuan baik pada pelaksanaan dan hasil penelitian 

yang di peroleh dari data-data yang diolah dan mengambarkan pemahaman konsep 

siswa terhadap pembelajaran matematika pada materi bangun datar dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery. Sesuai dengan rumusan masalah pada 

bab 1 yang meliputi dua rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran matematika dengan penerapan 

pendekatan discovery pada pokok bahasan Sifat-Sifat Bangun Datar di Kelas 5 

Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematis siswa dalam 

pembelajaran Matematika dengan menerapan pendekatan discovery pokok 

bahasan Sifat-Sifat Bangun Datar di Kelas 5 Sekolah Dasar? 

 

Deskripsi Awal Penelitian  

Data awal yang diperoleh untuk melakukan penelitian tindakan kelas pada 

pembelajaran matematika ini adalah data yang berasal dari hasil belajar sehari-hari 

siswa kelas V yang diambil dari buku nilai guru kelas V, dan pengamatan peneliti 
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ketika melakukan kegiatan PLP di sekolah dasar tersebut. Kegiatan awal yang 

dilakukan ini merupakan pijakan awal untuk mengetahui kondisi awal siswa kelas V 

terhadap materi bangun datar. Data hasil dari buku nilai ini akan menjadi bahan untuk 

merencanakan tindakan pembelajaran pada setiap siklusnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi bangun datar 

sederhana. 

Data hasil pengematan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti pertama 

melakukan observasi pada siswa-siswi kelas V tentang bagaimana cara guru 

menyampaikan materi pelajarannya, bagaimana aktifitas siswa ketika proses 

pembelajaran berlangsumng, dan apa saja yang dapat di perbaiki dalam proses 

pembelajarannya, khususnya pada pembelajaran matematika. Setelah peneliti 

mendapatkan hasil observasi mengenai penyampaian materi guru kepada para 

siswanya, peneliti mengemati tentang kegiatan guru pada proses pemebelajarannya, 

situasi belajar yang biasa dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

ajarnya yaitu dengan cara konvensional seperti biasa, dan guru membiasakan siswa 

untuk membuat pelajaran matematika menjadi pelajaran hapalan dengan cara men-

drill siswa pada setiap konsep yang guru ajarkan. Pada kesesmpatan lain peneliti 

melakukan tanya jawab seputar bangun datar sederhana, dan peneliti menemukan 

permasalahan yang mereka alami yaitu pemahaman konsep bangun datar yang 

kurang, sehingga siswa tidak bisa menemutunjukan sifat-sifat bangun datar persegi 

dan persegi panjang, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa siswa-siswi kelas V 

tidak dapat belajar matematika dikarenakan pemahaman konsep bangun datar mereka 

kurang, sehingga pelajaran tersebut dianggap sulit, oleh karena itu mereka tidak 

menyukai pelajaran matematika dan tidak memahami konsep dari bangun datar 

persegi dan persegi panjang. Dapat dilihat dari table 4.1 data awal hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan hasil data penilaian kegiatan sehari hari matematika kelas V pada 

materi bangun datar hanya 9 siswa yang dapat dinyatakan tuntas atau sekitar 24,32%, 

sedangkan sisanya yaitu sebanyak 75,68% dinyatakan tidak tuntas dengan batas 

KKM 70, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas untuk 
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meningkatakan pemahaman konsep matemais siswa di  kelas V mata pelajaran 

matematika materi bangu datar sederhana persegi dan persegi panjang yang akan 

dilaksanakan sebanyak II siklus yang di setiap siklusnya. Prosedur penelitian yang 

akan dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan model spiral Kemmis dan 

Taggart (1988), yang terdiri dari perencanaan (plan), pelaksanaan tidakan (action), 

Observasi (Observtion), dan refleksi (reflection). Untuk melengkapi serangkaian 

perencanaan, dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrument diantaranya 

adalah lembar observasi kegiatan guru dan siswa, dan instrumen tes evaluasi dalam 

setiap siklu, apabila dirasa belum maksimal dalam pelaksanaannya, maka peneliti 

akan melakukan penambahan siklus sesuai dengan kebutuhan.  

 

B. Hasil penelitian dan Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan 

pemahaman konsep siswa terhadap materi bangun datar sederhana persegi dan 

persegi panjang dengan menggunakan pendekatan discovery. Hasil dari siklus 

pertama dijadikan sebagai refleksi untuk melihat kekurangan pada siklus sebelumnya 

untuk memperbaiki siklus yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut ini adalah 

pemaparan hasil siklus pertama dan siklus kedua yang telah dilaksanakan.  

 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan penelitian tindakan kelas ini peneliti mempersiapkan 

berbagai persiapan baik instrument pembelajaran hingga instrument pengungkap data. 

Instrument pembelajaran dimulai dari rencana pelaksanaan pembelajara (RPP), dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). Materi cakupan yang dibahas pada siklus pertama ini 

yaitu sifat-sifat bangun datar persegi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada 

siklus pertama ini disesuaikan dengan ciri-ciri khusus pendekatan discovery yaitu 

mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan 

pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada, berpusat kepada siswa, 
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dan kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah ada. 

 LKS yang diberikan kepada siswa telah di sesuaikan dengan indikator-

indikator pemahaman konsep dan ciri-ciri khusus pendekatan discovery. Lembar 

Kerja Siswa (LKS), dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) keduanya 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing, untuk mengetahui 

kekurangan dan memberikan masukan dalam beberapa hal yang kurang jelas bagi 

peneliti. 

 Instrumen pengungkap data berupa data proses yang terdiri dari lembar 

observasi guru, lembar observasi murid, wawancara murid dan bahan ajar. Sedangkan 

instrument pengungkap hasil terdiri dari lembar evaluasi akhir pemahaman konsep 

matematis pada materi sifat-sifat bangun datar sederhana. Pada saat pembuatan 

lembar tes evaluasi peneliti membuat kisi-kisi soal agar setiap soal yang terdapat pada 

lembar tes evaluasi sesuai dengan indikator dalam pemahaman konsep, sehingga 

peneliti tidak bingung untuk melakuakan pengukuran terhadap pemahaman konsep 

siswa kelas V dalam materi sifat-sifat bangun datar sederhana, peneliti 

mengkonsultasikan lembar tes evaluasi siswa sebagai instrument pengungkap hasil, 

dan penggunaan lembar observasi siswa, lembar observasi guru, lebar wawancara 

sebagai data pengungkap proses tersebut kepada dosen untuk mendapatkan izin 

penelitian. Setelah mendapatkan izin dosen pembimbing untuk melakukan penelitian, 

peneliti langsung melaksanakan pembelajaran siklus I dengan menggunakan 

pendekatan discovery untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dan 

dalam pelaksanaan siklus I penelitipun mempersiapkan media-media yang akan 

dipergunakan pada siklus I, untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran pada 

proses pelaksanaan pembelajarannya. 
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b. Pelaksanaan Siklus I 

1) Proses Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 April 2015 pada pukul 

13.00 WIB di ruang kelas V. observer pada pelaksanaan siklus I ini adalah Indriati, 

Riska Januari, dan Yani Rosaleni, yang merupakan teman sejawat dari peneliti. 

Kegiatan awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan kegiatan inti 

adalah berdoa bersama-sama agar pembelajaran matematika materi bangun datar 

berjalan dengan lancar dan menanyakan kondisi siswa. Guru mengabsen siswa untuk 

mengetahui seberapa banyak siswa yang tidak hadir pada saat siklus I dimulai, setelah 

itu guru mengajak murid untuk bernyanyi lagu “Bangunku” dengan nada “Kebunku” 

dengan lirik yang telah disediakan oleh guru. Setelah bernyanyi siswa diajak untuk 

menebak materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu sifat-sifat bangun datar dan 

kesebangunannya. Guru menyampaikan setiap tujuan pembelajaran dengan jelas.  

a) Tahap Diskusi 

Pada tahap ini guru terlebih dahulu memberikan pertanyaan yang sesuai 

dengan materi yang akan di bahas. Guru menanyakan kepada siswa berbagai bentuk 

bangu datar yang terdapat di lingkungan kelas “coba, ibu mau beranya, bangun datar 

yang ada di dalam kelas kita contohnya apa saja?” lalu masing-masing siswa 

menjawab “papan tulis, meja, pintu, jendela.” Walaupun sebagian siswa masih ada 

yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, Lalu guru melemparkan kembali supaya 

seluruh siswa dapat mengeluarkan pendapatnya, guru memberikan pertannyaan 

tentang bangun datar persegi. “sekarang coba cari ada tidak benda yang memiliki 

bentuk persegi?” siswa menjawab kembali “ada bu, jendela.” Pada tahap ini guru 

ingin mengetahui sejauh mana siswa dapat membedakan berbagai bentuk bangun 

datar, siswa tidak semangat dalam menjawab pertanyaan guru, guru kembali 

memusatkan perhatian siswa dengan melakukan tepuk semangat. Setelah itu 

selanjutnya guru membagikan kertas lipat yang berbentuk persegi, “coba lihat kertas 

lipat yang ibu bagikan bentuknya apa?” siswa serentak menjawab bahwa kertas lipat 

yang guru bagikan berbentuk pesegi, guru memberikan arahan kepada siswa agar 

membuat burung bangau untuk mengetahui makna simetri lipat, simetri putar dan 
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garis diagonal Siswa diajak untuk memberi tanda dari pokok kiri bawah pada kertas 

origami tersebut ditulis huruf “a” lalu pojok kanan bawah dengan huruf “b” setelah 

itu pojok atas kiri dengan huruf “c” dan yang terakhir pojok kanan atas dengan huruf 

“d”, setelah semua titik sudut pada bangun datar persegi diberi tanda mereka diberi 

intruksi untuk membuat burung bangau, mereka diajak untuk melipat dan memutar 

kertas. Setelah siswa membuat burung  bangau siswa diberi pertanyaan apa saja 

langkah langkah yang guru berikan untuk membuat burung bangau, lalu siswa 

menjawab “yang a, dilipat dulu ke c, yang b, dilipat ke yang d” setelah siswa itu guru 

kembali bertanya “supaya apa ya.. yang a, dilipat kebagian yang b?” siswa menjawab 

lagi “supaya keliatan bu garisnya” guru memberikan pertanyaan kembali “jika ibu 

melipat sembarangan boleh tidak?” siswa dengan kompak menjawab tidak, guru 

bertanya kembali “mengapa tidak boleh?” Siswa menjawab “kalo dilipetnya asal 

nanti garis yang terbentuknya asal bu”. Setelah itu memberikan penguatan “berarti 

kita harus melipatnya secara simetris ya?” siswa mulai kebingungan tentang makna 

simetris, lalu guru bertanya “ada yang tahu tidak simetris itu apa?” siswa diam dan 

langsung bertanya kepada tmn sebangku mereka, melihat salahseorang murid asyik 

mengobrol guru langsu bertanya kepada Asti apa yang dimaksud simetris, lalu asti 

menjawab tidak tahu, guru bertanya kembali apakah ada yang tahu apa yang 

dimaksud dengan simetris, gurupun  menjawab, “simetris adalah sama besar, berarti 

jika dilipat sama besar dinamakan dengan simetri lipat, sekarang kalau diputar sama 

dengan bingkainya berarti itu namanya apa?” guru lanjut bertanya. Siswa menjawab 

“simetri putar”. Pada tanya jawab yang dilakukan guru pada tahap ini hamper 

berjalan sesuai dengan rencana, namun terdapat beberapa siswa yang kurang aktif dan 

mengobrol sendiri.  

b) Tahap Proses 

Pada tahap ini siswa mengadakan kegiatan laboratorium sesuai dengan 

petunjuk yang terdapat dalam lembar kerja siswa guna membuktikan sekaligus 

menemukan konsep yang sesuai dengan konsep yang benar. Guru membuka kembali 

bangau yang telah jadi, setelah itu guru mengajak siswa untuk membuat dugaan awal 

tentang sifat-sifat persegi, “coba lihat kertas lipat yang tadi ibu bagikan, apa sih yang 
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membatasi bangun datar ini?” siswa menjawab “sisi” guru menuliskan di papan tulis, 

lalu guru bertanya kembali “coba lihat sisinya ada berapa?” siswa menjawab “empat” 

“apa sisi-sisinya sama panjang atau tidak” lanjut guru bertanya, sebagian siswa 

menjawab sama dan sebagian lagi menjawab tidak. Guru menuliskan dugaan 

sementara siswa. “bentuknya sudutnya bagaimana?” “siku-siku” lalu guru bertanya 

kembali “siku-siku berapa derajat ya?” siswa menjawab “delapan puluh, Sembilan 

puluh, empat puluh lima” guru menulis seluruh hipotesis siswa. Lalu guru bertanya 

berapa banyak simetri lipat, simetri putar dan garis diagonal secara satu persatu dan 

menuliskan seluruh hipotesis siswa di papan tulis. Setelah itu agar siswa memahami 

materi bangun datar sesuai dengan konsepnya siswa diberikan LKS agar siswa 

mengerjakan LKS tersebut bersama teman sebangku dan boleh bertanya kepada 

teman teman yang lain. Pada soal LKS no 1 siswa diajak untuk membuat sebuah 

bangun datar persegi yang ukurannya lebih kecil dari kertas lipat, pada soal no 2 

siswa menjawab berapa panjang sisi persegi, dilanjutkan pada soal no 3, bagaimana 

bentuk sudut pada bangun datar persegi pada kertas lipat, pada saat guru dan seluruh 

murid melakukan pengukuran, ada sebagian siswa yang menjawab asal tanpa 

melakukan pengukuran gurupun bertanya kepada siswa mengapa siswa tersebut tidak 

melakukan pengukuran, lalu siswa tersebut menjawab sudah tau, guru meminta siswa 

untuk menunjukan bagai mana siswa tersebut mengukur besar sudut, dan ternyata 

siswa tersebut tidak biasa mengukurnya, gurupun langsung memberikan arahan 

tentang cara mengukur sudut. dilanjutkan pada soal no 4, siswa diminta untuk 

membuat bangun persegi yang sama sesuai dengan besar persegi yang mereka bentuk 

pada kertas lipat dan menemukan berapa banyak simetri lipat, garis diagonal dan 

simetri putar.  

c) Tahap Pemecahan Masalah 

Pada tahap ini merupakan tahap pemecahan masalah. Setelah mengadakan 

kegiatan laboratorium pada LKS siswa diminta untuk membandingkan hasil diskusi 

sebelum kegiatan laboratorium dengan hasil setelah laboratorium sesuai dengan 

lembaran kerja siswa hingga menemukan konsep yang benar tentang masalah yang 

ingin dipecahkan. Guru memberikan pertanyaan “apakah hasil pada LKS kalian sama 
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dengan hasil dugaan sementara yang kalian buat?” siswa menjawab “tidak” setelah 

siswa mengetahui kesalahan yang mereka, mereka mengetahui konsep bangun datar 

persgi sesuai dengan materi.  

Dalam kegiatan akhir, setelah setiap siswa mewakili kelompoknya 

mempresentasikan hasil belajarnya siswa diminta untuk mengerjakan lembar evaluasi 

untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan 

pendekatan discovery. Setelah itu siswa bersama guru menyamakan presepsi 

mengenai bangun datar persegi, gurupun menyampaikan materi yang akan dipelajari 

untuk hari esok dan mengkonfirmasi siswa mengenai pemahaman konsep yang telah 

dicapai, dan siswa berdoa untuk pulang. 

Dalam proses pembelajaran siklus I ini, peneliti terus di damping oleh ketiga 

observer yaitu Indri Yati, Riska Januari, dan Yani Roselin. Dalam kegiatan ini 

observer bertugas untuk mengobservasi kegiatan guru dan kegiatan murid yang 

dilakukan selama kegiatan siklus I berlangsung, lembar observasi ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketercapaian pendekatan discovery dalam 

pembelajaran matematika bangun datar tercapai, jika dalam pelaksanaan siklus 

pertama di temukan temuan- temuan yang baru, atau terlewat pada siklus pertama, 

maka lembar observasi ini dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan di 

siklus ke dua. Dalam pelaksanaan pendekatan discovery untuk meningkatkan 

pemahaman matematis siswa dikelas lima dalam materi sifat-sifat bangun datar dan 

kesebangunannya menenukan kesulitan yaitu saat membuat burung bangau dari 

kertas lipat karena kurangknya ketertiban di dalam kelas.  

2) Aktifitas Guru dan Siswa 

Aktifitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran siklus I pada materi sifat-

sifat bangu datar persegi dan kesebangunannya pada umumnya berjalan dengan 

lancar. Presentase keterlaksanaan kegiatan guru pada siklus pertama ini, dari ketiga 

observer adalah 93,75% yang dapat diartikan bahwa kegiatan atau langkah 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru telah sesuai dengan pendekatan discovery 

dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dapat dilihat dalam table 

4.1 dibawah ini.  
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Tabel 4.1 

Lembar Observasi Guru dengan Pendekatan Discovery 

Siklus I 

Tahapan Discovery Aspek yang diobservasi 

observer 1 observer 2 observer 3 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

keterlaksan

aan 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 

Ya Tid

ak 

 1. Kegiatan Awal 

a. Berdoa 

√  √  √  

 b. Mengecek kehadiran 

siswa 

√  √  √  

 c. Mempersiapkan 

siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan 

bernyanyi “Bangun 

Datar Ku” 

√  √  √  

 d. Menyampaikan 

tujuan pemebelajaran 

√  √  √  

 2. Kegiatan Inti 

e. Siswa diberikan 

kertas lipat untuk 

membuat sebuah 

burung bangau  

√  √  √  

Tahap diskusi f. siswa melakukan 

hipotesis untuk 

menemukan makna 

simetri lipat, putar 

dan garis diagonal 

dari kegiatan 

membuat bangau dari 

kertas lipat 

√  √  √  

 g. Siswa diajak untuk 

melihat garis-garis 

yang terbentuk dari 

lipatan kertas lipat 

yang dibuat untuk 

membuat bangau 

√  √  √  

 h. Siswa diberikan 

kesempatan untuk 

bertanya  

√  √  √  

Tahap proses. 

 

i. Siswa melakukan 

diskusi dengan teman 

sebangku untuk 

mengamati 

menganalisis bangun 

datar persegi melalui 

LKS yang diberikan 

guru 

√  √  √  

 j. Siswa melakukan 

pengukuran dan 

analisis terhadap LKS 

yang diberikan untuk 

menggali 

√  √  √  
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pemahamannya 

sendiri 

Tahap pemecahan 

masalah 

k. Siswa diajak untuk 

membandingkan hasil 

hipotesis awal dengan 

hasil kegiatan 

laboratory sesuai 

dengan LKS 

√  √  √  

 

 

l. Siswa diminta untuk 

mengerjakan Lembar 

Evaluasi 

√  √  √  

 3.        Kegiatan Penutup 

m. Siswa bersama 

dengan guru 

melakukan tanya 

jawab seputar materi 

yang telah dibahas 

√  √  √  

 n. Siswa bersama guru 

menyamakan 

presepsi mengenai 

bangun datar persegi 

 

√  √  √  

 o. Mengampaikan 

materi untuk 

pembelajaran 

selanjutnya 

√  √  √  

 p. Siswa berdoa  √  √  √ 

Total  93,75 93,75 93,75 

 

 Dapat dilihat dari hasil observasi ketiga observer kegiatan guru pada 

pelaksanaan siklus I dilaksanakan dengan presentase 93,75%. Sedangkan pada 

kegiatan murid dapat dilihat dari tabel 4.2 dibawah ini. 

 

Tabel 4.2 

Lembar Observasi Siswa dengan Pendekatan Discovery 

Siklus I 

Tahapan 

Discovery 
Aspek yang diobservasi 

observer 1 observer 2 observer 3 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

keterlaksan

aan 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 

Ya Tid

ak 

 1. Kegiatan Awal 

a. Berdoa 

√  √  √  

 b. Mengecek kehadiran siswa √  √  √  

 c. Mempersiapkan siswa untuk 

memulai pembelajaran dengan 

bernyanyi “Bangun Datar Ku” 

√  √  √  

 d. Menyampaikan tujuan 

pemebelajaran 

√  √  √  



39 
 

Ina Manda Puspita, 2015 
PENERAPAN PENDEKATAN DISCOVERY UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 2. Kegiatan Inti 

e. Siswa diberikan kertas lipat untuk 

membuat sebuah burung bangau  

√  √  √  

Tahap diskusi f. siswa melakukan hipotesis untuk 

menemukan makna simetri lipat, 

putar dan garis diagonal dari 

kegiatan membuat bangau dari 

kertas lipat 

√  √  √  

 g. Siswa diajak untuk melihat garis-

garis yang terbentuk dari lipatan 

kertas lipat yang dibuat untuk 

membuat bangau 

√  √  √  

 h. Siswa diberikan kesempatan untuk 

bertanya  

 √  √  √ 

Tahap proses. 

 

i. Siswa melakukan diskusi dengan 

teman sebangku untuk mengamati 

menganalisis bangun datar persegi 

melalui LKS yang diberikan guru 

√  √  √  

 j. Siswa melakukan pengukuran dan 

analisis terhadap LKS yang 

diberikan untuk menggali 

pemahamannya sendiri 

√  √   √ 

Tahap 

pemecahan 

masalah 

k. Siswa diajak untuk membandingkan 

hasil hipotesis awal dengan hasil 

kegiatan laboratory sesuai dengan 

LKS 

√  √  √  

 

 

l. Siswa diminta untuk mengerjakan 

Lembar Evaluasi 

√  √  √  

 3.        Kegiatan Penutup 

m. Siswa bersama dengan guru 

melakukan tanya jawab seputar 

materi yang telah dibahas 

√  √  √  

 n. Siswa bersama guru menyamakan 

presepsi mengenai bangun datar 

persegi 

 

√  √  √  

 o. Mengampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

√  √  √  

 p. Siswa berdoa  √  √  √ 

TOTAL 90,62 87,5 90,62 

 

 Dari pemaparan hasil observasi siklus I terlihat bahwa seluruh langkah-

langkah pada setiap pembelajarannya terlaksanakan hampir 90% atau 85,14%, selain 

dari lembar observasi siswa, peneliti melakukan wawancara bersama siswa kelas V.

 Setelah dilihat dari lembar observasi guru dan siswa dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sebagian besar kegiatan dalam siklus 1 sesuai dengan pendekatan discovery 

dan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Total dari observasi 

siswa dan guru dari masing-masing observer adalah 89,58%, dapat dilihat dari tabel 

4.3 dibawah ini . 
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Tabel 4.3 

Lembar Observasi Guru dan Siswa dalam Penerapan Pendekatan Discovery 

Siklus I 

Keterlaksanaan Aktivitas Guru dan Siswa 

Rata-rata 

Observer I Observer II Observer III 

90,62% 87,5% 90,62% 89.58% 

 

 Dari pemaparan tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah rata-rata dari ketiga 

observer adalah 89.58% terlaksana dengan baik. Menurut observer I (Indri Yati) 

mengungkapkan bahwa proses pembelajaran menggunakan pendekatan discovery 

90,62% telah tercapai dengan baik, sedangkan menurut observer ke II (Yani 

Rosaleni) menyatakan bahwa 87,5% proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik, 

dan yang terakhir menurut observer yang ke III (Rizka Januari) mengungkapkan 

bahwa 90,62% proses pembelajaran menggunakan pendekatan discovery sudah sesuai 

dengan ciri utama pendekatan tersebut. Namun dalam kegiatan siswa terdapat 

beberapa catatan lapangan, dimana siswa masih kurang aktif untuk bertanya, dan ada 

beberapa siswa yang tidak melakukan pengukuran dengan teliti dalam mengerjakan 

LKS secara berkelompok. 

 Pada pelaksanaan siklus I, salah satu observer menemukan siswa yang tidak 

melakukan pengukuran pada proses pengerjaan LKS berlangsung, setelah melakukan 

wawancara terhadap siswa tersebut, diketahui bahwa siswa tersebut sudah tahu bahwa 

sebuah bangun datar persegi memiliki 4 sudut siku-siku sebesar 90°,dan memiliki 4 

buah sisi sama panjang, namun siswa tersebut tidak paham bagaimana cara 

menemukannya, karena siswa tersebut sudah di drill oleh guru kelasnya tentang 

konsep matematika tanpa menemukan sendiri.  
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c. Hasil Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Bangun Datar 

dan Pembahasan Siklus I. 

Peningkatan pemahaman konsep yang diteliti oleh peneliti adalah pencapaian 

konsep untuk kemampuan menyatakan ulang secara verbal dan tertulis konsep yang 

telah dipelajari, kemampuan untuk mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk pemahaman konsep tersebut dan 

yang terakhir adalah kemampuan memberikan contoh konsep yang telah dipelajari.  

Pada pelaksanaan siklus I peneliti memiliki hasil data yang diperoleh daritelah 

di oleh seperti tabel 4.4 dibawah ini 

Tabel 4.4 

Hasil Evaluasi  

Siklus I 

NAMA 
SISWA 

  

skor no 1 skor no 2  skor no 3 
TOTAL SKOR KKM KETUNTASAN 20 10 0 20 10 0 20 10 0 

AF  √   √   √  40 66 70 TIDAK 
TUNTAS  

AGF √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

AS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

AMS √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

BD √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

CO √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

ES √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

FF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

FRF √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

GI √     √ √   40 66 70 TIDAK 
TUNTAS  

GT √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

IR √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

JM √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

KR   √   √ √   20 33 70 TIDAK 
TUNTAS  

MSK  √   √   √  30 50 70 TIDAK 
TUNTAS  

MF √   √    √  50 83 70 TUNTAS  
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MN  √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

NN √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

PW √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

RPI √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

RA  √  √   √   50 83 70 TUNTAS  

RPU  √    √  √  20 33 70 TIDAK 
TUNTAS  

RF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

SD  √   √  √   40 66 70 TIDAK 
TUNTAS  

SS √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

US √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

WP  √    √   √ 20 33 70 TIDAK 
TUNTAS  

WA √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

DR √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

MRLS  √  √   √   50 83 70 TUNTAS  

DN √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

IM √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

RM √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

KC √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

MR √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

NS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

WF  √    √   √ 100 33 70 TIDAK 
TUNTAS  

 

Dalam lembar evaluasi yang diberikan kepada siswa, peneliti telah 

mengklasifikasikan setiap soal sesuai dengan indikator pemahaman konsep yang 

diteliti, maka untuk mengetahui seberapa besar pemahaman konsep matematis siswa 

dapat dilihat dari ke tepatan siswa menjawab soal di setiap butir soalnya. Untuk 

melihat peningkatan pemahaman konsep matematis siswa dalam setiap indikatornya 

dapat dilihat di tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Presentase Indikator Pemahaman Konsep Siklus I 

Materi Bangun Datar dan Kesebangunannya 
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No 

Skor Indikator Pemahaman Konsep 

Rata-rata 

(Arrange)  

persentase 

Kemampuan 

menyatakan ulang 

konsep yang telah 

dipelajari 

Kemampuan 

mengklasifikasikan 

objek berdasarkan 

syarat cukup dan 

tidaknya konsep 

Kemampuan 

memberikan 

contoh konsep 

yang telah 

dipelajari 

Soal No 2 Soal No 1 Soal No 3 

1 54.05 % 75,67 % 81,08% 70,26% 

 

Dari tabel diatas kita dapat melihar hasil evaluasi dari 37 siswa menunjukan 

bahwa siswa yang mampu menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari pada soal 

no 2 dalam lembar evaluasi sebanyak 19 orang atau 54.05%, siswa yang memiliki 

kemampuan mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut sebanyak 28 orang atau 75,67%, dan 

siswa yang memiliki kemampuan memberikan contoh konsep yang telah dipelajari 

sebanyak 30 orang atau 81,08%. Dapat dilihat dari hasil evaluasi siklus I, bahwa 

45,95% atau 18 orang siswa masih kesulitan dalam menyatakan ulang secara verbal 

dan tertulis konsep yang telah dipelajari, data diatas dijadikan acuan untuk perbaikan 

di siklus II. Sedangkan untuk nilai ketuntasan siswa dapat dilihat dari tabel 4.6 

dibawah ini.  

Tabel 4.6 

Nilai Ketuntasan Evaluasi Siswa 

Siklus I 

No Nama Siswa Skor Ketuntasan 

1 AF 66 Tidak Tuntas 

2 AGF 83 Tuntas 

3 AS 100 Tuntas 

4 AMS 83 Tuntas 

5 BD 100 Tuntas 

6 CO 83 Tuntas 
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7 ES 83 Tuntas 

8 FF 100 Tuntas 

9 FRF 83 Tuntas 

10 GI 66 Tidak Tuntas 

11 GT 83 Tuntas 

12 IR 83 Tuntas 

13 JM 83 Tuntas 

14 KR 33 Tidak Tuntas 

15 MSK 50 Tidak Tuntas 

16 MF 83 Tuntas 

17 MN  100 Tuntas 

18 NN 100 Tuntas 

19 PW 83 Tuntas 

20 RPI 83 Tuntas 

21 RA 83 Tuntas 

22 RPU 33 Tidak Tuntas 

23 RF 100 Tuntas 

24 SD 66 Tidak Tuntas 

25 SS 83 Tuntas 

26 US 100 Tuntas 

27 WP 33 Tidak Tuntas 

28 WA 83 Tuntas 

29 DR 100 Tuntas 

30 MRLS 83 Tuntas 

31 DN 83 Tuntas 

32 IM 83 Tuntas 

33 RM 83 Tuntas 

34 KC 100 Tuntas 

35 MR 100 Tuntas 

36 NS 100 Tuntas 

37 WF 33 Tidak Tuntas 

 

 Dari pemaparan data diatas dapat dilihat bahwa siswa yang tuntas sebanyak 

29 siswa atau 78,37% siswa tuntas dalam evaluasi siklus I, sedangkan siswa yang 
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tidak tuntas sebanyak 8 orang atau 21,63%. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti 

ingin memperbaiki hingga 85% siswa dapat tuntas dalam tes evaluasi. Dan peneliti 

ingin memperbaiki kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 

Maka dari itu diperlukan siklus II untuk memperbaikinya. 

 

Tabel 4.7 

Ketuntasan Belajar Siswa  

Siklus I 

Ketuntasan Siswa 

Siklus I 

 ∑Siswa % 

Tuntas 29 78,37% 

Belum Tuntas 8 21,63% 

 

d. Refleksi Siklus I 

Kegiatan refleksi ini dilakukan setelah menganalisis data dan memperoleh 

hasil dari siklus I. data proses yang diperoleh dari instrument kegiatan siswa dan 

instrument kegiatan guru. Setelah analisis dari data tersebut ditemukan beberapa 

kekurangan pada proses pembelajaran, proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan discovery untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa 

berjalan cukup baik terlihat dari hasil analisis instrument pengungkap data, tetapi 

masih terdapat kekurangan. 

Maka dari itu, diperlukan perbaikan untuk memperbaiki proses 

pembelajarannya dan untuk memperbaiki hasil pemahaman konsep siswa pada materi 

sifat-sifat bangun datar persegi dan kesebangunanya. Berikut ini beberapa hal yang 

harus diperbaiki dari data siklus I, untuk diperbaiki di siklus II. 
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1) Perencanaan Pembelajaran 

 Dalam penyusunan perencanaan pada siklus II diharapkan lebih baik dari pada 

siklus I, dalam perencanaan pembelajaran peneliti menyiapkan beberapa hal yang 

dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada siklus I. diantaranya 

adalah membenahi suasana belajar siswa agar siswa dituntut lebih aktif dari siklus I 

kareana, pada siklus I observer 2 mengatakan bahwa sebagain siswa masih kurang 

aktif dalam pembelajaran, maka dari itu peneliti ingin memperbaiki kekuangan yang 

ada di siklus I, adapun perencanaan perbaikan yang akan dilakukan dalam siklus II 

yaitu : 

a) Perubahan materi dari persegi beralih ke persegi panjang, dikarenakan  78,37% 

siswa telah tuntas dalam mengerjakan evaluasi pada materi bangun datar persegi 

dan kesebangunannya, jika pemahaman konsep bangun datar sudah kuat maka 

perubahan bangun tidak akan menjadi kendala yang berarti bagi siswa. 

b) Perubahan rencana pelaksanaan pembelajaran agar siswa dituntun lebih aktif 

dengan cara siswa diajak untuk membuat persegi panjang dari kertas lipat dalam 

jangka waktu 10 detik. 

c) Perubahan lembar evaluasi, dikarenakan perubahan materi bangun datar persegi 

diubah menjadi persegi panjang 

 

2) Proses Pembelajaran 

Dalam menentukan keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

dilihat dari prosesnya, maka dari itu untuk mendapatkan pemahaman konsep yang 

maksimal proses dalam pembelajaran harus diamati, dan bila terjadi kesalahan pada 

proses pembelajaran sebaiknya diperbaiki, sama dengan yang penaliti lakukan, 

peneliti menemukan beberapa kekurangan yang terjadi pada proses pembelajaran 

pada saat siklus I berlangsung, dan kekurangan tersebut akan diperbaiki untuk siklus 

II : 

a) Penggunaan pendekatan discovery diperpanjang waktunya sebanyak 1 x 35 

menit, atau menjadi 3 x 35 menit. 
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b) Pada prosesnya guru masih kurang dalam permberian penghargaan kepada siswa 

sehingga siswa kurang aktif ketika belajar dikelas 

c) Guru pada saat proses pembelajaran harus memperhatikan seluruh siswanya agar 

melakukan pengukuran dengan benar.  

 

3) Pemahaman Konsep Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ketika menjalankan siklus I pada mata 

pelajaran matematika adalah, penerapan pendekatan discovery ini cukup membantu 

siswa dalam mengingkatkan pemahaman konsepnya, pada pengambilan data awal 

siswa pada mata pelajaran matematika bangun datar dan kesebangunannya, siswa 

yang tuntas hanya 25%. Sedangkan ketika penerapan pendekatan discovery ini 

diterapkan yang tuntas dalam mata pelajaran matematika menjadi 78,37% siswa telah 

tuntas, namun pada indikator pemahaman konsep yang pertama yaitu menyatakan 

ulang secara verbal dan tertulis konsep yang telah dipelajari siswa yang dapat 

menjawab soal tersebut hanya 54,05%  saja, maka dari itu untuk siklus II peneliti 

akan lebih berusaha untuk meningkatkan ketiga indikator dari pemahaman konsep 

tersebut.  

 

4) Hasil Pembelajaran 

Hasil pembelajaran yang dilakukan pada siklus I cukup memuaskan yaitu 

78,37% atau 29 orang siswa mendapatkan nilai diatas KKM, namun 21,63% siswa 

masih belum mencapai nilai KKM, oleh karena itu peneliti bermaksud untuk 

memperbaiki proses pembelajaran agar siswa mampu meningkatkan pemahaman 

konsep matematis siswa, maka dari itu peneliti berniat untuk melaksanakan siklus II 

dalam rangka memperbaiki nilai siswa yang masih belum mencapai nilai KKM. 

 

2. Siklus II 

Dari data pelaksanaan siklus pertama, diperlukan beberapa perbaikan dalam 

proses pembelajarannya, perbaikan tersebut dilaksanakan pada pembelajaran pada 

siklus ke II. Pada dasarnya pelaksanaan siklus I dan siklus II tetap sama namun ada 
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sedikit perubahan pada materi ajar dan lembar evaluasi siswa, sedangkan pada proses 

pembelajarannya, ada beberapa langkah yang diperbaiki diantaranya yaitu kurangnya 

memberikan motifasi kepada siswa dalam pembelajaran misalnya pemberian bintang 

atau penghargaan yang lainnya dan kurangnya  penggunaan alat ukur yang dilakukan 

oleh siswa, maka dari itu kekurangan-kekurangan tersebut akan diperbaiki pada siklus 

II. Pada pembahasan siklus II ini peneliti akan memaparkan persiapan pembelajaran 

di siklus II sebagai berikut: 

 

a. Perencanaan Siklus II 

Perencanaan siklus II ini dilihat dari pengungkapan data hasil observasi dan 

penelitian tindakan kelas pada siklus I, perencanaan ini dibuat untuk memperbaiki 

proses pembelajaran yang dilakukan peneliti pada siklus I. pada perencanaan siklus II 

ini peneliti menyiapkan materi ajar yang berbeda dari siklus I, dikarenakan pada 

siklus pertama siswa yang tuntas dalam evaluasi sebanyak 78,37% atau sekitar 29 

orang, maka peneliti merubah materi ajar bangun datar persegi dengan materi yang 

sedikit lebih sulit dari hasil siklus I yaitu persegi panjang, untuk mengetahui apakah 

pemahaman konsep siswa pada materi bangun datar ini telah benar-benar berkenan 

atau tidak, jika pemahaman konsep anak telah berkenan maka, perbedaan materi ajar 

bangun datar dalam bentuk bangun datar apapun mereka telah kuasai pemahaman 

konsepnya. 

Perbedaan yang terdapat pada siklus II ini yaitu materi ajar yang tentunya 

berpengaruh terhadap lembar evaluasi siswa, pada siklus II ini peneliti akan 

membahas tentang sifat-sifat persegi panjang, garis diagonal, simetri lipat dan simetri 

putar. Media yang dipergunakan pada siklus II masih sama dengan siklus I yaitu 

penggaris, busur derajat, kertas lipat, dan gunting. Penggunaan media tersebut untuk 

mengasah kemempuan anak sejauh mana mereka paham tentang bangun datar persegi 

panjang dan tahu ciri utama bangun datar persegi panjang.  

 Persiapan lain yang peneliti siapkan antara lain adalah rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan ciri khusus pendekatan discovery yang disetujui oleh 

dosen pembimbing, lembar kerja siswa yang dipergunakan sebagai alat untuk 
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mencapai pemahaman konsep siswa, dan lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh 

mana siswa memahami pembelajaran yang telah berlangsung. Adapun instrument 

data proses yaitu lembar observasi siswa, lembar observasi guru, lembar catatan 

lapangan, dan lembar wawancara siswa mengenai pendekatan discovery untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa dalam proses pembelajarannya. 

Pada perencanaan siklus II ini, peneliti mempersiapkan cara agar siswa dapat aktif 

dalam setiap proses pembelajarannya, jika pada siklus I siswa diajak untuk membuat 

burung bangau untuk mengetahui simetri lipat, garis diagonal, dan simetri putar, pada 

siklus II ini siswa diajak untuk membuat sebuah bangu persegi panjang dari kertas 

lipat yang berbentuk persegi selam 10 detik untuk merangsang keaktifan siswa diawal 

kegiatan inti berlangsung. 

 

b. Pelaksanaan Siklus II 

1) Pelaksanaan Siklus II  

Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus II ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 

tanggal 2 april 2015, pembelajaran dilaksanakan pada 1 kali pertemuan selama 3 x 35 

menit dari pukul 13.00 – 14.10. Pada minggu pertama dibulan april kelas V di salah 

satu sd negeri sukajadi ini kebetulan mendapatkan giliran masuk siang dari pukul 

13.00 – 17.00. observer pada siklus II adalah Sucu Fitria Handayani sebagai observer 

1, Indri Yati sebagai observer 2, dan Diana Rosalina sebagai observer 3. Sebelum 

peneliti melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti melihat kondisi siswa terlebih 

dahulu dikarenakan hari jumat para siswa libur nasional maka hari sabtu anak-anak 

kurang bersemangat dalam pelajaran matematika, ini menjadi tantangan bagi meneliti 

untuk membuat para siswa aktif ditenga-tengah cuaca yang panas. 

Pada awal kegiatan pembelajaran dilaksanakan guru mempersilahkan siswa 

untuk berdoa dan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu, setelah itu guru 

mengingatkan lagu yang minggu lalu dinyanyikan bersama yang berjudul “Bangun 

Ku”, setelah bernyanyi bersama guru menugaskan 1 orang siswa bernyanyi didepan 

kelas dengan menggunakan gaya untuk membuat siswa aktif dalam pembelajaran 

berlangsung, guru memberikan penghargaan kepada siswa yang berani tampil 
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kedepan untuk menyanyikan lagu “Bangun Ku” dengan tanda smile. Setelah siswa 

aktif dan merasa gembira, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada seluruh 

siswa dan diajak untuk mencari berbagai bentuk persegi yang ada di lingkungan 

kelas.  

a) Tahap Diskusi 

Ketika pelaksanaan siklus I pada awal pembelajaran siswa kurang semangat, 

pada siklus II guru memberikan penghargaan berupa tanda “senyum” kepada siswa 

yang aktif bertanya dan aktif selama proses pembelajaran. Pada kegiatan inti siswa 

dibagikan kertas lipat satu persatu sehingga seluruh siswa mendapatkan kertas lipat 

tersebut, dan menyiapkan penggaris, pensil, dan busur derajat untuk melakukan 

pengukuran. Setelah mereka menerima kertas lipat tersebut guru memberi intruksi 

agar siswa dapat membuat bentuk persegi panjang menggunakan kertas lipat tersebut 

selama 10 detik, pada kegiatan ini siswa diajak untuk aktif mencari tahu sendiri 

bagaimana cara membentuk persegi dalam waktu singkat tanpa mengguanakan alat 

apapun, setelah siswa dapat membentuk persegi panjang, Guru memberi tahu setiap 

siswa yang aktif dan mau menjawab jika ditanya akan mendapatkan tanda senyum 

untuk di kumpulkan dan ditukarkan dengan hadiah pada akhir pembelajaran. Guru 

bertanya kepada siswa tentang bentuk persegi panjang yang ada di lingkungan kelas, 

Reynaldi menjawab “papan tulis”, lalu guru memberikan tanda “smile” setelah itu 

agar siswa lebih aktif siswa diberikan kebebasan untuk menulis di papan tulis secara 

bergiliran dari depan hingga belakang hipotesis yang mereka ketahui dan 

menjelaskan hipotesisnya, setiap siswa tidak boleh ada yang sama dalam 

mengemukakan hipotesisnya, Guru memberikan tanda “smile” kepada siapa saja 

yang mau kedepan. 

b) Tahap Proses 

Setelah siswa mengemukakan seluruh hipotesisnya mengenai bangun datar 

persegi panjang, siswa diajak untuk mengerjakan lembar kerja siswa sebagai alat 

untuk mencapai pemahaman konsepnya berdasarkan pemahamannya sendiri. Siswa 

diajak untuk menganalisisnya LKS pada tahap ini tidak jauh beda dengan 

pelaksanaan siklus I, siswa mengerjakan LKS dari mulai dari nomor pertama hingga 
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terakhir dimana siswa diminta membuat sebuah bangun datar persegi panjang yang 

ukurannya lebih kecil dari pada kertas lipat yang diberikan guru, setelah itu pada soal 

nomor dua, siswa diminta untuk menghitung panjang persegi yang mereka buat, pada 

pertanyaan nomor dua ini beberapa siswa bertanya “bu, kalo panjang itu yang 

panjang ya?” lalu guru bertanya kepada siswa yang lain mengenai panjang dalam 

persegi panjang lalu siswa yang lain menjawab “panjang itu berarti yang panjang, 

kalau lebar berarti yang pendek” tanpa bertanya lagi siswa menentukan bahwa 

panjang pada persegi panjang adalah bagian sisi yang paling panjang pada bangun 

datar persegi panjang. Soal nomor tiga siswa diberi arahan untuk mengukur lebar, 

tanpa ragu siswa mengukur langsung lebar persegi panjang. Dilanjutkan pada soal 

nomor 4. Siswa diberi arahan untuk menukur besar sudut pada kertas lipat yang telah 

dibentuk persegi panjang dengan menggunakan busur derajat, dan mengukurnya. 

Pada soal no 5 dan nomor 6 siswa diminta untuk menemukan simetri lipat, simetri 

putar dan garis diagonal dengan membuat persegi panjang pada kertas lipat yang 

memiliki ukuran yang sama dengan ukuran yang sama dengan gambar pada soal 

nomor satu, seluruh siswa aktif dalam mengerjakan LKS dikarenakan siswa yang 

dapat mengerjakan LKS dengan nilai 100 akan diberi reward. 

c) Tahap Pemecahan Masalah 

Setelah siswa menemukan pemahaman konsepnya melalui LKS berdasarkan 

pemahmannya sendiri siswa melakukan presentasi untuk memaparkan hasil diskusi. 

Namun pada saat presentasi tidak semua siswa maju kedepan dikarenakan waktu 

yang terbatas, sehingga hanya lima kelompok yang maju untuk memptesentasikan 

hasil diskusi mereka, pada saat siswa melakukan presentasi sebagian siswa malah 

mengobrol, siswa yang mengobrol diberikan pertanyaan apakah hasil diskusinya 

sama dengan hasil teman yang tadi dipresentasikan, dan siswa tersebut menjawab 

bahwa hasil diskusi kelompoknya sama dengan hasil diskusi kelompok lain.  

Pada kegiatan penutup siswa diminta untuk mengerjakan soal evaluasi sendiri-

sendiri tanpa melihat jawaban teman, setelah seluruh siswa mengerjakan lembar 

evaluasi, siswa bersama guru menyampaikan materi yang telah dipelajari oleh siswa 

dan menyampaikan materi yang akan di sampaikan selanjutnya. 
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Pelaksanaan siklus II ini didampingi oleh tiga orang teman sejawat dari 

peneliti yaitu, Suci Fitria Handayani sebagai observer 1, Indri Yati sebagai observer 

2, dan Diana Rosalina sebagai observer ke 3. Dalam pelaksanaan tindakan kelas kali 

ini observer bertugas untuk mengobservasi kegiatan guru dan kegiatan siswa, 

sedangkan peneliti merangkap menjadi guru mencatat setiap pertanyaan yang siswa 

tanyakan untuk mengembangkan pemahaman siswa. Pada proses pembelajaran siklus 

II ini siswa kelas V lebih aktif dari pada siklus I karena adanya penghargaan dari 

guru.  

 

2) Aktifitas Guru dan Siswa 

Kegiatan aktifitas guru dan siswa dipantau langsung oleh observer, observer 

bertugas untuk melihat kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Aktifitas guru dan siswa pada siklus II ini dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini: 

 

Tabel 4.8 

Lembar Observasi Guru dengan Pendekatan Discovery 

Tahapan 

Discovery  
Aspek yang diobservasi 

observer 1 observer 2 observer 3 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

 Kegiatan Awal 

Berdoa 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 

 Mengecek kehadiran siswa √  √  √  

 Mempersiapkan siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan bernyanyi 

“Bangun Datar Ku” 

√  √  √  

 Menyampaikan tujuan pemebelajaran √  √  √  

Tahap diskusi Kegiatan Inti 

Mencari berbagai bentuk persegi 

panjang yang ada di kelas. 

√  √  √  

 Siswa diberi sebuah kertas lipat dan di 

ajak untuk membentuk kertas lipat 

menjadi persegi panjang dalam waktu 

10 detik 

      

 Siswa diajak untuk menghipotesis  

sifat-sifat persegi panjang dengan 

menganalisis kertas lipat yang guru 

berikan  

√  √  √  

 Siswa dibimbing oleh guru untuk 

menemukan sifat-sifat dan 

√  √  √  
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kesebangunannya 

Tahap proses. 

  

Siswa dibentuk berkelompok dan 

melakukan pengukuran dan analisis 

dengan teman sebangku pada LKS yang 

diberikan untuk menggali pemahaman 

konsep matematis berdasarkan 

pemahamannya sendiri. 

√  √  √  

 Siswa melakukan pengukuran dan 

analisis terhadap LKS yang diberikan 

untuk menggali pemahamannya sendiri 

√  √  √  

Tahap 

pemecahan 

masalah  

Siswa diajak untuk membandingkan 

hasil hipotesis awal dengan hasil 

kegiatan laboratory sesuai dengan LKS 

√  √  √  

 3.        Kegiatan Penutup 

Siswa bersama dengan guru melakukan 

tanya jawab seputar materi yang telah 

dibahas 

√  √  √  

 

 

Siswa bersama guru menyamakan 

presepsi mengenai bangun datar persegi 

panjang 

√  √  √  

 Siswa diberi lembar evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu 

√  √  √  

 Mengampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

      

 Siswa berdoa √  √  √  

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa kegiatan guru pada siklus II ini sudah 

100% terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Observer 1 

menilai bahwa persiapan guru pada siklus II ini sudah cukup matang dan tidak terlalu 

gugup seperti di siklus I, sedangkan menurut observer II, kegiatan guru pada siklus II 

ini berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, walaupun terkadang 

guru melihat pedoman langkah-langkah pembelajaran, pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Menurut observer III guru pada siklus II lebih baik karena 

guru mengajak siswa untuk aktif dengan memberikan rewerd atau penghargaan 

kepada murid yang berani menjawab dan berani maju kedepan. Sedangkan kegiatan 

siswa yang observer teliti dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini: 

Lembar Observasi Siswa dalam Penerapan Pendekatan Discovery 

Tabel 4.9 

Tahapan Discovery  Aspek yang diobservasi 

observer 1 observer 2 observer 3 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

keterlaksana

an 

 Kegiatan Awal 

Berdoa 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 

Ya Tida

k 
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 Mengecek kehadiran siswa √  √  √  

 Mempersiapkan siswa untuk memulai 

pembelajaran dengan bernyanyi 

“Bangun Datar Ku” 

√  √  √  

 Menyampaikan tujuan pemebelajaran √  √  √  

Tahap diskusi Kegiatan Inti 

Mencari berbagai bentuk persegi 

panjang yang ada di kelas. 

√  √  √  

 Siswa diberi sebuah kertas lipat dan di 

ajak untuk membentuk kertas lipat 

menjadi persegi panjang dalam waktu 

10 detik 

      

 Siswa diajak untuk menghipotesis  

sifat-sifat persegi panjang dengan 

menganalisis kertas lipat yang guru 

berikan  

√  √  √  

 Siswa dibimbing oleh guru untuk 

menemukan sifat-sifat dan 

kesebangunannya 

√  √  √  

Tahap proses. 

  

Siswa dibentuk berkelompok dan 

melakukan pengukuran dan analisis 

dengan teman sebangku pada LKS yang 

diberikan untuk menggali pemahaman 

konsep matematis berdasarkan 

pemahamannya sendiri. 

√  √  √  

 Siswa melakukan pengukuran dan 

analisis terhadap LKS yang diberikan 

untuk menggali pemahamannya sendiri 

√  √  √  

Tahap pemecahan 

masalah  

Siswa diajak untuk membandingkan 

hasil hipotesis awal dengan hasil 

kegiatan laboratory sesuai dengan LKS 

√  √  √  

 3.        Kegiatan Penutup 

Siswa bersama dengan guru melakukan 

tanya jawab seputar materi yang telah 

dibahas 

√  √  √  

 

 

Siswa bersama guru menyamakan 

presepsi mengenai bangun datar persegi 

panjang 

√  √  √  

 Siswa diberi lembar evaluasi untuk 

dikerjakan secara individu 

√  √  √  

 Mengampaikan materi untuk 

pembelajaran selanjutnya 

      

 Siswa berdoa √  √  √  

TOTAL 100% 100% 94,62% 

  

Dari data diatas dapat terlihat perbedaan siklus I dan siklus II. Jika pada siklus 

I siswa yang bertanya hanya sedikit karena tidak adanya penghargaan atau rewerd 

sedangkan pada siklus II ini diadakan reward senghingga siswa aktif bertanya dan 

menjawab pertanyaan guru. Menurut observer I, walaupun siswa yang 

mempresentasikan lembar kerja siswa hanya perwakilan saja tetapi sudah terlihat 

anak-anak kelas V telah aktif dikelas, sedangkan menurut observer II seluruh  
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kegiatan siswa di siklus II ini sudah sangat maksimal, sedangkan observer III ada satu 

kegiatan yang tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh siswa yaitu 

mempresentaikan hasil kerja di depan kelas, namun selebihnya kegiatan yang lain 

dinilai baik oleh observer III ini, guru memiliki alasan tersendiri mengapa tidak 

seluruh siswa mempresentasikan hasil kerjanya di depan, dikarena waktu yang 

terbatas. 

 Maka, dari data lembar observasi siswa dan lembar observasi guru dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan pendekata 

discovery ini sudah sangat sesuai dengan rencana pelasanaan pembelajaran atau 

(RPP) pada siklus pertama presentase ketercapaian setiap langkah-langkah 

pembelajaran sebesar 89,58% sedangkan pada siklus II ini presentase ketercapaian 

setiap langkah-langkah pembelajarannya yaitu 99,1% maka total dari presentase 

seluruh observer dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini 

Tabel 4.10 

Persentase Observasi Guru dan Siswa dalam Penerapan Pendekatan Discovery 

Siklus II 

Keterlaksanaan Aktifitas Guru dan Siswa Rata-rata 

Observer I Observer II Observer III 

100% 100% 97,2% 99,1% 

 

 Dari hasil data tabel diatas dapat dilihat bahwa perubahan presentase kegiatan 

siswa dan guru pada siklus I yaitu sebesar 89,58% seangkan pada siklus II rata-rata 

keterlaksanaan aktifitas guru dan siswa pada siklus II ini yaitu sebanyak 99,1% maka 

terjadi peningkatan pada siklus II ini sebanyak 9,52%. 
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c. Hasil dan Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa pada Materi Bangun 

Datar dan Pembahasannya 

Pada siklus II ini dikarenakan lemahnya pemahaman konsep siswa pada 

indikator menyatakan ulang secara verbal dan tertulis konsep yang telah dipelajari, 

maka peneliti menambahkan butir soal yang mencerminkan indikator tersebut, pada 

siklus I soal yang memuat indikator menyatakan ulang secara verbal dan tertulis 

konsep yang telah dipelajari  hanya terdapat  satu butir soal, sedangkan pada siklus II 

soal yang memuat indikator tersebut ditambah menjadi 2 butir soal, menggantikan 

soal 3 yaitu memberikan contoh dari konsep yang telah dipelajari. Perubahan soal ini 

berdasarkan data  yang telah di analisis bahwa siswa yang dapat menjawab 

pertanyaan yang memuat indikator menyatakan ulang konsep secara verbal dan 

tertulis hanya 54,05% sedangkan pencapaian pemahaman konsep indikator yang lain 

sudah diatas 70%, maka inilah yang menjadi dasar peneliti merubah soal evaluasi 

tersebut.  

Setelah peneliti mempertimbangkan dan mendapatkan izin dari dosen 

pembimbing untuk merubah soal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dan 

membagikan lembar evaluasi yang disesuai dengan kebutuhan peneliti, dan hasil dari 

hasil evaluasi siklus II ini dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Persentase Skor Tes Evaluasi Pendekatan Discoveri Materi bangun datar 

Siklus II 

 

No 

Skor Indikator Pemahaman Konsep 

Rata-rata 

(Arrange)  

persentase 

Kemampuan 

menyatakan ulang 

konsep yang telah 

dipelajari 

Kemampuan 

mengklasifikasikan 

objek berdasarkan 

syarat cukup dan 

tidaknya konsep 

Kemampuan 

memberikan 

contoh konsep 

yang telah 

dipelajari 

Soal No 2 Soal No 1 Soal No 3 

1 89,47 % 91,89% 86,48% 89,28% 
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Berdasarkan pemaparan data tabel diatas dapat kita bandingkan perolehan 

persentase dari indikator pemahaman konsep yang pertama yaitu kemampuan 

menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, pada siklus I persentase siswa yang 

bisa menjawab sebanyak 54,05% sedangkan pada siklus II siswa yang dapat 

menjawab soal dengan benar yaitu sebanyak 34 orang atau 89,47% meningkat 

sebanyak 35,43%,  

 Pada indikator kedua yaitu kemampuan mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membangun konsep tersebut, 

siswa yang bisa menjawab pertanyaan pad siklus I sebanyak 30 orang  atau 75,67%, 

namun pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 91,89% atau meningkat sekitar 

16,22% 

 Setelah 2 indikator terukur peningkatannya, kali ini pada indikator ketiga 

yaitu kemampuan memberikan contoh dari konsep dari konsep yang telah dipelajari. 

Siswa yang dapat menjawab pertannyaan dengan benar pada siklus I yaitu 81,08 

sedangkan pada siklus II yaitu 32 orang atau 86,48% atau meningkat sebanyak 5,4%. 

Sedangkan untuk melihat ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.12 

dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Ketuntasan Belajar Siswa 

Siklus II 

 

NAMA 
SISWA 

  

skor no 1 skor no 2  skor no 3 TOTAL SKOR KKM KETUNTASAN 

20 10 0 20 10 0 20 10 0 

AF √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

AGF √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

AS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

AMS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

BD √   √   √   60 100 70 TUNTAS  
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CO √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

ES √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

FF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

FRF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

GI √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

GT √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

IR √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

JM √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

KR √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

MSK  √  √   √   50 83 70 TUNTAS  

MF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

MN  √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

NN √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

PW √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

RPI √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

RA √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

RPU  √   √  √   40 66 70 TIDAK 
TUNTAS  

RF √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

SD  √  √   √   50 83 70 TUNTAS  

SS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

US √   √    √  50 83 70 TUNTAS  

WP √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

WA √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

DR √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

MRLS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

DN √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

IM  √  √   √   50 83 70 TUNTAS  

RM √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

KC √    √  √   50 83 70 TUNTAS  

MR √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

NS √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

WF √   √   √   60 100 70 TUNTAS  

 

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 97,29% atau 36  dan siswa yang belum 

tuntas hanya 1 orang atau 2,71%. Siswa pada siklus II ini tuntas dalam pembelajaran 
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dengan KKM yaitu 70, pada siklus I siswa yang dapat tuntas dari pembelajaran hanya 

29 orang atau 78,37%, walaupun ada beberapa siswa yang mengalami penurunan 

nilai pada siklus II, sedangkan Untuk meliha hasil penilaian siklus II secara lengkap 

dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini: 

Tabel  4.13 

Presentase Ketuntasan Hasil Belajar 

Siklus II 

Ketuntasan 
Siklus II 

∑Siswa % 

Tuntas 36 97,29% 

Tidak Tuntas 1 2,71 

 

d. Refleksi 

Setelah memperoleh seluruh data secara lengkap baik dari siklus I, hingga 

siklus II dapat dilihat dari gambar grafik diatas bahwa peningkatan pemahaman 

konsep pada materi bangun datar dengan menggunakan pendekatan discovery 

berjalan dengan cukup baik, pada siklus pertama siswa yang mendapatkan nilai diatas 

KKM hanya 78,37% lalu peneliti mencari segala kekurangan yang terdapat pada 

siklus I, hingga merefleksi pelaksanaan pembelajaran pada siklus I agar para siswa 

mendapatkan nilai yang lebih maksimal di siklus II 

Pada siklus II, peneliti melakukan pelaksanaan pembelajaran semaksimal 

mungkin agar tidak ada satupun langkah-langkah pembelajaran yang tertinggal dan 

memperbaiki lembar evaluasi agar lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan hasil 

untuk siklus II ini adalah 97,29% siswa dapat menjawab pertannyaan sesuai dengan 

indikator. Walaupun pada siklus II ini peningkatan pemahaman konsep siswa sudah 

cukup baik, namun alangkah lebih baik jika seluruh siswa dapat menjawab 

pertanyaan pada lembar evaluasi sesuai dengan indikator yang ditentukan, dari data 

diatas kita tahu bahwa 1orang siswa atau 2,71% tidak dapat mencapai KKM, setelah 

melakukan beberapa wawancara dengan wali kelas diketahui bahwa anak tersebut 
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memang lambat dalam menerima pelajaran atau slowlearner, biasanya wali kelas 

memberikan waktu khusus untuk menjelaskan materi yang disampaikan di sela-sela 

waktu mengajarnya, karena jika tidak begitu maka anak tersebut akan terus tertinggal, 

maka dari itu siswa tersebut tidak menerima dengan baik materi yang telah peneliti 

sampaikan. 

 

1. Pembahasan siklus I dan II 

a) Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pendekatan Discovery 

Dr. J. Richard dan asistennya (dalam Roestiyah, 2001, hlm. 20) 

mengimplementasikan discovery learning dengan cara melibatkan siswa dalam proses 

kegiatan mental, tukar pikiran, tukar pendapat dengan cara mencoba sendiri agar anak 

dapat belajar sendiri. Dari teori diatas diutarakan dengan jelas bahwasannya 

pembelajaran dengan pendekatan discovery harus mengutamakan keaktifan siswa 

untuk menemukan sendiri pemahaman konsepnya, pada penelitian ini peneliti tidak 

pernah menjelaskan sedikitpun ini merupakan ciri utama discovery, pada proses 

pembelajarannya guru hanya membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan 

baru yang telah ada, contohnya pada siklus I guru memberikan intruksi kepada siswa 

agar membuat burung bangau dari kertas lipat untuk mengingatkan kembali bagian 

bagian yang ada pada kertas lipat (persegi) tersebut, seperti sisi, titik sudut, simetri 

putar, simetri lipat, dan garis diagonal yang terdapat pada persegi. Mereka akan 

memperoleh pemahaman konsep setelah guru mengulang apa saja yang dilakukan 

guru untuk membuat burung bangau, seperti: melipat, memutar, melihat 

garisnya,melipat titik-titik sudutnya dan yang lainnya, lalu guru memberikan lembar 

kerja siswa sebagai alat untuk mencapai pemahaman konsepnya.  

Pada siklus II tidak jauh berbeda seperti siklus I, hanya saja guru tidak 

membuat burung bangau untuk menemukan pemahaman konsep mereka mengenai 

simetri lipat, simetri putar, dan garis diagonal lagi karena mereka telah 

memperolehnya pada siklus pertama, pada siklus II ini guru hanya ingin siswa 

membuat persegi panjang dalam waktu 10 detik, cara ini dirasa efektif untuk  
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membuat siswa aktif dalam pembelajaran di siklus II, peran gurupun sama dengan 

peran guru pada siklus I. 

b) Peningkatan Pemahaman Konsep Siklus I dan Siklus II 

Konsep menurut Gagne (dalam Russfendi, 1991: hlm 165) adalah ide abstrak 

yang memungkinkan kita mengelompokan benda-benda (objek) kedalam contoh 

ataupun non contoh, dari pernyataan Gagne peneliti berusaha agar siswa dapat 

mengelompokan berbagai macam benda kedalam contoh, pada siklus I tindakan ini di 

lakukan pada saat siswa diajak untuk mencari contoh benda yang berbentuk persegi 

yang ada di sekirtar lingkungan kelas, begitu juga pada pelaksanaan pelaksanaan 

siklus II setelah siswa diajak membuat persegi panjang dari kertas lipat namun 

mebutuhkan waktu hanya 10 detik siswa diajak untuk melihat contoh bangun datar 

persegi panjang apa saja yang ada di runga kelas, karena dengan menunjukan contoh 

minimal mereka tahu terlebuh dahulu jika persegi panjang itu bentuknya tidak sama 

dengan persegi. 

Berdasarkan dari tabel diatas kita dapat mengetahui peningkatan yang dialami 

oleh siswa kelas V, berdasarkan data siklus I siswa yang tuntas dalam evaluasinya 

yaitu sebanyak 78,37%, pada siklus II siswa yang tuntas dalam evaluasinya yaitu 

sebesar 97,29%, atau naik sekitar 18,92% siswa meningkat pada siklus II ini, 

sedangkan yang tidak tuntas di siklus pertama yaitu sebanyak 21,63% siswa tidak 

tuntas dan pada siklus II menurun menjadi 2,71% siswa yang belum tuntas. 

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian dikatakan berhasil karena telah mencapai ≤ 

85%. Sedangkan peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dilihat pada tabel 4.14 

dibawah ini  

Tabel 4.14 

Peningkatan Pemahaman Konsep  

Pada Siklus I dan Siklus II 
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NO NAMA SISWA 
  

SKOR 
S 

g <g> Interpretasi 

Siklus 

1 

Siklus  

2 

1 AF 66 83 17 0,5 Sedang 

2 AGF 83 83 0 0 Rendah 

3 AS 100 100 0 0 Rendah 

4 AMS 83 100 17 0.62 Sedang 

5 BD 100 100 0 0 Rendah 

6 CO 83 83 0 0 Rendah 

7 ES 83 83 0 0 Rendah 

8 FF 100 100 0 0 Rendah 

9 FRF 83 100 17 0.62 Sedang 

10 GI 66 100 34 1 Tinggi 

11 GT 83 100 17 0.62 Sedang 

12 IR 83 83 0 0 Rendah 

13 JM 83 100 17 0.62 Sedang 

14 KR 33 83 50 0.76 Tinggi 

15 MSK 50 83 33 0.66 Sedang 

16 MF 83 100 17 0.62 Sedang 

17 MN  100 100 0 0 Rendah 

18 NN 100 100 0 0 Rendah 

19 PW 83 100 17 0.62 Sedang 

20 RPI 83 100 17 0.62 Sedang 

21 RA 83 100 17 0.62 Sedang 

22 RPU 33 66 33 0.5 Sedang 

23 RF 100 83 17 0.62 Sedang 

24 SD 66 83 33 0.5 Sedang 

25 SS 83 100 17 0.62 Sedang 

26 US 100 83 17 0.62 Sedang 
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27 WP 33 100 67 1 Tinggi 

28 WA 83 100 17 0.62 Sedang 

29 DR 100 100 0 0 Rendah 

30 MRLS 83 100 17 0.62 Sedang 

31 DN 83 100 17 0.62 Sedang 

32 IM 83 83 0 0 Rendah 

33 RM 83 100 17 0.62 Sedang 

34 KC 100 83 17 0.62 Sedang 

35 MR 100 100 0 0 Rendah 

36 NS 100 100 0 0 Rendah 

37 WF 33 100 67 1 Tinggi 

Total 2974 3462 606 15.34  

rata-rata 80.37 93.56 16.3 0.41 sedang 

 

 Berdasarkan hasil analisis data diatas bahwa diperoleh nilai rata-rata gain 

sebesar 16.6 dan nilai rata-rata indeks gain sebesar 0,41 dalam kategori sedang, siswa 

yang tergolong dalam kategori peningkatan yang rendah sebanyak 13 orang atau 

sebesar 35,1% sedangkan yang mengalami peningkatan dalam kegori sedang 

sebanyak 20 orang atau 54,05%, dan yang mengalami peningkatan dalam kategori 

tinggi sebanyak 4 orang, atau sebesar 10,81%. Untuk data yang lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini: 

Tabel 4.15 

Presentase Peningkatan Skor Gain Siswa pada Siklus I dan Siklus II 

Kategori Gain Presentase 

Rendah 35,1% 

Sedang 54,05% 

Tinggi 10,81% 
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Sedangkan pada hasil peningkatan pemahaman konsep siswa menggunakan 

pendekatan discovery pada siklus I presentase ketuntasan siswa yang didapat sebesar 

78,37% sedangkan pada siklus II menjadi 97,29% atau naik sebesar 18,08. Maka dari 

hasil analisis data diatas dapat disimpulkan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas V dalam materi bangun datar dan kesebangunanya menggunakan pendekata I 

discovery meningkat. Berdasarkan data diatas maka dapat dipresentasikan melalui 

gambar grafik 4.1 dibawah ini: 

 

Gambar 4.1 

Peningkatan Skor Hasil Evaluasi Siswa Kelas V dengan Menggunakan 

Pendekatan Discovery 

Siklus I dan Siklus II 

C. Keterbatasan Penelitan  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan discovery untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, pada dasarnya pendekatan 

discovery ini memiliki tiga ciri utama yaitu, mengeksplorasi dan memecahkan 
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masalah untuk mneciptakan, menggabungkan pengetahuan yang baru dengan 

pengetahuan yang sudah ada, berpusat kepada siswa, dan yang terakhir kegiatan 

untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada. Setiap 

penelitian yang dilakukan baik dari siklus I hingga siklus II peneliti tidak lupa 

menerapkan pendekatan tersebut disetiap proses pembelajarannya, dan ketercapaian 

proses pendekatan discovery ini diukur sedemikian rupa dengan menggunakan alat 

ukur berupa lembar observasi guru, apakah disetiap siklus guru melaksanakan 

prosesnya sudah sesuai dengan ciri khusus pendekatan tersebut, maka alat ukur ini 

dijadikan alat untuk menjawab pertannyaan dari rumusan masalah yang pertama pada 

bab 1,  

Pada penelitian ini peneliti menemui berbagai hambatan dan kendala yang 

dihadapi di lapangan antara lain adalah: 

a) Kurangnya waktu yang disediakan dalam proses pembelajaran 

b) Kurangnya waktu yang diberikan oleh sekolah untuk melaksanakan penelitian 

c) Penelitan ini dilaksanakan berbarengan dengan akan dilaksanakannya UN kelas 

VI sehingga sekolah sering diliburkan 

 

Sedangkan kekurangan yang ditemuai peneliti pada saat proses pembelajaran 

adalah: 

a) Tidak tersedianya proyektor pada siklus I 

b) Penggunaan media seharusnya lebih diperbanyak 

c) Tidak adanya reward yang diberikan pada siklus I, sehingga siswa kurang aktif.  

d) Kurangnya waktu pada proses pembelajaran yang mengakibatkan siswa mengisi 

lembar evaluasi secara terburu-buru. 

 


