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ABSTRACT

Teacher at SDN 4 Puyoh Kudus District rarely make the learning process through
learning discoveries aided props on the material Volume beams and cubes. This is
due, they are accustomed to using expository teaching methods which place more
emphasis on the process of delivering the material verbally from teacher to
student. Thus, the response of the students in the learning of the discovery needs
to be examined. This study aims to investigate the response of primary school
students towards learning mathematics through learning discoveries aided props.
This research uses descriptive qualitative research design in which the subject of
the study was nineteen students. Data collection techniques are by using
questionnaires, observation sheets, documentation and interviews. The results
showed that the students showed a positive response tehadap mathematics
learning using discovery learning props aided by the average percentage of
students who responded positively to 82.11%. In addition, the activity of students
during the learning process using the learning-aided invention nice props with an
average percentage of 83% of student activity.

Keywords: Response of Primary School Students, Discovery Learning, Viewer
Tool

ABSTRAK

Guru di SDN 4 Puyoh Kabupaten Kudus jarang melakukan proses pembelajaran
melalui pembelajaran penemuan berbantuan alat peraga pada materi Volum Balok
dan Kubus. Hal ini disebabkan, mereka terbiasa menggunakan metode
pembelajaran ekspositori dimana lebih menekankan pada proses penyampaian
materi secara verbal dari guru ke siswa. Dengan demikian, respon dari siswa
dalam pembelajaran penemuan tersebut perlu untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui respon siswa Sekolah Dasar terhadap pembelajaran
matematika melalui pembelajaran penemuan berbantuan alat peraga. Penelitian
ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dimana subjek
penelitiannya adalah sembilan belas siswa. Teknik pengumpulan data yaitu
dengan menggunakan angket, lembar observasi, dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menunjukkan respon positif tehadap
pembelajaran matematika yang menggunakan pembelajaran penemuan
berbantuan alat peraga dengan persentase rata-rata siswa yang merespon positif
82,11%. Selain itu, aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang
menggunakan pembelajaran penemuanberbantuan alat peraga bagus dengan
persentase rata-rata aktivitas siswa 83%.
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Kata kunci: Respon siswa SD, Pembelajaran Penemuan, Alat Peraga.
A. Pendahuluan

Manusia membutuhkan pendi-

dikan sepanjang hidupnya. Pendidikan

bagi manusia sangat penting karena

jika tidak ada pendidikan, manusia ti-

dak akan memiliki moral dan budi pe-

kerti yang bagus. Hal ini sejalan de-

ngan UU No. 20 Tahun 2003 yang

menjelaskan tentang tujuan dari Pen-

didikan Nasional, yakni:

Pendidikan merupakan usaha
sadar untuk membentuk manu-
sia menuju kedewasaan baik
secara mental, intelektual, mau-
pun emosional. Pendidikan nasi-
onal berfungsi mengembang kan
kemampuan dan membentuk
watak serta beradapan bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bang-
sa.

Upaya yang dapat dilakukan da-

lam penyelenggaraan pendidikan an-

tara lain yaitu pelaksanaan kegiatan

pembelajaran formal di sekolah. Di In-

donesia, kegiatan tersebut disusun at-

as beberapa tingkat yang diawali dari

tingkat pendidikan dasar yaitu sekolah

dasar (SD). Sekolah dasar mempu-

nyai fungsi penting dalam menanam-

kan berbagai kemampuan dan nilai

pendidikan yang harapannya dapat

diperoleh siswa.

Matematika merupakan salah sa

tu pembelajaran yang dipelajari diting-

kat Sekolah Dasar. Tujuan pembe-

lajaran matematika di sekolah menu-

rut Kurikulum Tingkat Satuan Pendi-

dikan (KTSP) adalah supaya siswa

mempunyai berbagai kemampuan

antara lain sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika,

menjelaskan keterkaitan antar kon-

sep, dan mengaplikasikan konsep

atau logaritma, secara luwes, aku-

rat, efisien dan tepat dalam peme-

cahan masalah.

2. Mengkomunikas gagasan dengan

simbol, tabel, diagram atau media

lain untuk memperjelas keadaan

atau masalah.

3. Menggunakan penalaran pada pola

dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat gene-

ralisasi, menyusun bukti, atau men-

jelaskan gagasan dan pernyataan

matematika.

4. Memiliki sikap menghargai keguna-

an matematika dalam kehidupan,

yaitu memiliki rasa ingin tahu, per-

hatian dan minat dalam mempela-

jari matematika, serta sikap ulet

dan percaya diri dalam pemecahan

masalah.

5. Memecahkan masalah yang meli-

puti kemampuan memahami masa-

lah, merancang metode matema-
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tika, menyelesaikan metode dan

menafsirkan solusi yang diperoleh.

Berdasarkan uraian tersebut, da-

lam proses pembelajaran matemati-

ka, seorang guru dituntut untuk me-

rangsang kemampuan siswa. Oleh se-

bab itu, tantangan bagi setiap guru ya-

itu memiliki kompetensi profesional

dalam memilih metode dan strategi

pembelajaran yang relevan guna men-

ciptakan suatu pembelajaran yang

efektif dan menyenangkan. Pembela-

jaran matematika yang sesuai dengan

tuntutan kurikulum tersebut dan dapat

diterapkan oleh guru di sekolah dian-

taranya adalah Pembelajaran Pene-

muan.

Herdian (2010) mengemukakan

bahwa dalam pembelajaran penemu-

an, siswa dibiarkan menemukan sen-

diri atau mengalami proses mental

sendiri, guru hanya membimbing dan

memberikan intruksi. Penggunaan pe-

mbelajaran penemuan, pada dasarnya

ingin mengubah kondisi belajar yang

pasif menjadi aktif dan kreatif. Me-

ngubah pembelajaran yang teacher o-

riented ke student oriented. Mengubah

modus pembelajaran ekspositori di-

mana siswa hanya menerima infor-

masi secara keseluruhan dari guru ke

modus pembelajaran penemuan dima-

na siswa menemukan informasi sen-

diri (Kemendikbud, 2014).

Bruner (Reswita, 2015) menyata-

kan bahwa keuntungan dari penera-

pan pembelajaran penemuan yaitu:

(1) Pengetahuan bertahan lama dan

mudah diingat; (2) Hasil belajar dari

penemuan konsep mempunyai efek

transfer yang lebih baik dari pada hasil

lainnya; dan (3) Secara menyeluruh,

pembelajaran penemuan meningkat-

kan penalaran siswa dan kemampuan

untuk berpikir bebas. Di pihak lain,

Kemendikbud (Mustafa, 2014) me-

nambahkan bahwa pembelajaran pe-

nemuan juga memiliki keunggulan un-

tuk: (1) Mendorong siswa berpikir intu-

isi dan merumuskan hipotesis sendiri ;

(2) Menimbulkan rasa senang pada

siswa karena tumbuhnya rasa menye-

lidiki dan berhasil; dan (3) Mengem-

bangkan bakat dan kecakapan indi-

vidu.

Selain memilih metode dan stra-

tegi pembelajaran yang tepat, guru ju-

ga dapat menggunakan media pem-

belajaran untuk mendukung proses

pembelajaran di kelas. Hamalik (1986)

mengemukakan bahwa “pemakaian

media pembelajaran dalam proses be-

lajar mengajar dapat membangkitkan

keinginan dan minat yang baru mem-

bangkitkan motivasi dan rangsangan
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kegiatan belajar, dan bahkan mem-

bawa pengaruh-pengaruh psikologi te-

rhadap siswa”. Selain membangkitkan

motivasi dan minat siswa, media pem-

belajaran juga dapat membantu siswa

meningkatkan pemahaman dan peme-

cahan masalah, menyajikan data de-

ngan menarik dan terpercaya, memu-

dahkan penafsiran data, dan menda-

patkan informasi.

Salah satu media pembelajaran

yang dapat digunakan oleh guru yaitu

alat peraga. Alat peraga pengajaran

adalah alat yang digunakan guru un-

tuk membantu memperjelas materi pe-

lajaran yang disampaikan kepada sis-

wa dan mencegah terjadinya verba-

lisme pada diri siswa. Suherman dkk

(2003) meyatakan bahwa manfaat pe-

nggunaan alat peraga yaitu:

(1)Proses belajar mengajar termo-

tivasi. Minat siswa akan timbul ka-

rena merasa senang, terangsang,

tertarik sehingga siswa akan ber-

sikap positif terhadap pengajaran

matematika; (2) Konsep abstrak

matematika tersajikan dalam ben-

tuk konkrit, sehingga lebih dapat

dipahami dan dimengerti; (3) Hu-

bungan antara konsep abstrak

ma-tematika dengan benda di a-

lam sekitar akan lebih dapat di-

pahami; dan (4) Konsep-konsep

abstrak yang tersajikan dalam be-

ntuk konkrit dapat dipakai sebagai

obyek penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara

dan observasi dengan guru-guru di

SDN 4 Puyoh, Kabupaten Kudus, di-

peroleh gambaran bahwa secara um-

um pembelajaran matematika yang di-

laksanakan dalam pelaksanaan kese-

hariannya dilakukan dengan menggu-

nakan metode konvensional, yaitu ce-

ramah. Artinya, pembelajaran mate-

matika di kelas ternyata lebih banyak

didominasi oleh guru, dimana guru se-

bagai sumber utama pengetahuan.

Selain itu, guru juga kurang optimal

dalam membuat perencanaan pembe-

lajaran sehingga proses belajar berja-

lan seadanya saja. Pada saat proses

pembelajaran berlangsung, mereka ju-

ga jarang menggunakan media pem-

belajaran.

Pada pokok bahasan volum ba-

lok dan kubus misalnya, guru lebih

menekankan siswa untuk menghapal-

kan konsep, terutama rumus praktis

yang digunakan siswa dalam menja-

wab soal. Untuk penggunaannya, sis-

wa mengerjakan soal-soal latihan ya-

ng berhubungan dengan rumus yang

telah diberikan tersebut. Selama pem-

belajaran, mereka tidak dibimbing un-

tuk menemukan sendiri rumus yang a-
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kan digunakan untuk menentukan vo-

lum balok dan kudus melainkan hanya

menerima materi yang disampaikan

guru. Hal ini mengakibatkan siswa

cenderung menghafalkan konsep-kon-

sep matematika dan mereka masih

mengalami kesulitan jika diberikan

masalah non rutin. Padahal, penggu-

naan alat peraga dalam pembelajaran

sangat penting. Hal ini dikarenakan

adanya alat peraga diharapkan dapat

merangsang imajinasi siswa dan me-

mberikan kesan yang mendalam ke-

tika mengajar. Penggunaan alat pera-

ga mengakibatkan semua panca inde-

ra siswa dirangsang, digunakan dan

dilibatkan untuk menemukan konsep

matematika, sehingga mereka tidak

saja mengetahui, tetapi juga dapat

menggunakan dan mengaplikasikan

apa yang dipelajari.

Studi yang dilakukan oleh Kuma-

ralo dkk (2013) pada siswa kelas VII

SMP Negeri 10 Gorontalo tentang pe-

nggunaan alat peraga menunjukkan

bahwa pembelajaran dengan menggu-

nakan alat peraga lebih unggul dalam

meningkatkan berbagai kemampuan

matematis. Hal ini disebabkan alat pe-

raga merupakan suatu perangkat ben-

da konkrit yang dirancang, dibuat, di-

himpun atau disusun secara sengaja

yang digunakan untuk membantu me-

nanamkan atau mengembangkan kon-

sep-konsep atau prinsip-prinsip dalam

matematika.

Penelitian lain yaitu dilakukan ol-

eh Kusumawati (2013) pada siswa ke-

las VIII SMP Negeri 1 Mejobo Kudus

menghasilkan bahwa dengan meng-

gunakan pembelajaran inovatif ber-

bantuan alat peraga, siswa dapat me-

menuhi KKM. Selain itu, kemampuan

berpikir kreatif matematis siswa yang

menggunakan pembelajaran inovatif

juga lebih baik daripada kemampuan

berpikir kreatif matematis siswa yang

mendapat pembelajaran ekspositori.

Dengan demikian, pembelajaran yang

inovatif berbantuan alat peraga dapat

meningkatkan berbagai kemampuan

matematis.

Berdasarkan uraian di atas,

peneliti memutuskan untuk menerap-

kan pembelajaran penemuan dengan

menggunakan media pembelajaran

berupa alat peraga. Hal ini dilakukan

sebagai bentuk inovasi dalam pembe-

lajaran matematika sehingga suasana

kelas menjadi lebih menarik. Adapun

fokus dari penelitian ini adalah (1)

Bagaimana respon siswa terhadap

pembelajaran penemuan berbantuan

alat peraga pada materi volum balok

dan kubus?; dan (2) Bagaimanakah

aktivitas siswa selama proses pembe-
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lajaran yang menggunakan pembela-

jaran penemuanberbantuan alat pera-

ga. Dengan demikian, tujuan dari pe-

nelitian ini adalah mengkaji secara

mendalam tentang: (1) Respon siswa

terhadap pembelajaran penemuan be-

rbantuan alat peraga pada materi vo-

lum balok dan kubus; dan (2) Aktivitas

siswa selama proses pembelajaran

yang menggunakan pembelajaran pe-

nemuanberbantuan alat peraga.

B. LANDASAN TEORI
Suatu pembelajaran pasti mem-

punyai tujuan. Tujuan pembelajaran

yaitu membantu siswa agar mem-

peroleh berbagai pengalaman. Hal ini

disebabkan, dengan pengalaman itu

tingkah laku siswasemakin bertam-

bah, baik kuantitas maupun kualitas.

Suyitno (2004) berpendapat bahwa

“pembelajaran merupakan upaya un-

tuk menciptakan iklim dan pelayanan

terhadap kemampuan, potensi, bakat,

minat, dan kebutuhan siswa yang be-

ragam supaya terjadi interaksi antara

guru dengan siswa dan siswa dengan

siswa yang lain”.

Pembelajaran matematika ada-

lah suatu proses kegiatan guru mata

pelajaran matematika dalam menga-

jarkan matematika kepada siswanya,

yang di dalamnya terkandung upaya

guru untuk menciptakan iklim dan pe-

layanan terhadap kemampuan, poten-

si, minat, bakat, dan kebutuhan siswa

tentang matematika yang amat bera-

gam agar terjadi interaksi optimal an-

tara guru dengan siswa dalam mem-

pelajari matematika tersebut.

Salah satu pembelajaran yang

dapat diterapkan ketika siswa belajar

matematika yaitu pembelajaran pene-

muan. Pembelajaran penemuan ada-

lah pembelajaran dalam kelompok ke-

cil yang membimbing siswa untuk me-

nemukan suatu konsep matematika,

melalui beberapa tahapan, yaitu: (1)

Stimulasi atau pemberian rangsangan;

(2) Identifikasi atau pernyataan masa-

lah; (3) Pengumpulan data; (4) Pengo-

lahan data; (5) Pembuktian; dan (6)

Generalisasi atau menarik kesimpu-

lan.

Sesuai dengan karateristik siswa

kelas V SD yang berada pada fase

operasional konkret, dimana mereka

belajar memahami suatu konsep me-

lalui manipulasi benda-benda konkret,

maka dalam pembelajaran konsep-

konsep matematika guru harus me-

nyediakan alat peraga dan ilustrasi

konkret dari konteks kehidupan nyata

di sekitar siswa. Alat peraga adalah

alat (benda) yang digunakan dalam

pembelajaran  untuk memperagakan
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fakta, konsep, prinsip atau prosedur

tertentu sehingga tampak lebih nyata

atau konkret. Suherman dkk (2003)

menyatakan bahwa manfaat penggu-

naan alat peraga adalah sebagai beri-

kut:

(1) Proses belajar mengajar ter-

motivasi. Minat siswa akan timbul

karena merasa senang, terang-

sang, tertarik sehingga siswa akan

bersikap positif terhadap penga-

jaran matematika; (2) Konsep abs-

trak matematika tersajikan dalam

bentuk konkrit, sehingga lebih

dapat dipahami dan dimengerti;

(3) Hubungan antara konsep abs-

trak matematika dengan benda di

alam sekitar akan lebih dapat di-

pahami; dan (4) Konsep-konsep

abstrak yang tersajikan dalam

bentuk konkrit dapat dipakai seba-

gai obyek penelitian.

Alat peraga yang akan diguna-

kan dalam penelitian ini adalah alat

peraga bangun ruang berupa balok

dan kubus. Penggunaan alat peraga

bertujuan agar konsep-konsep mate-

matika lebih mudah dipahami dan

dimengerti siswa, lebih bertahan da-

lam ingatan siswa sehingga pada ak-

hirnya diharapkan prestasi belajar sis-

wa lebih meningkat.

C. METODOLOGI
Jenis penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif deskriptif, artinya

penelitian yang menggambarkan feno-

mena tanpa membandingkan ata me-

nghubungkan antar variabel. Peneli-

tian ini dilakukan pada SD N 4 Puyoh,

salah satu SD di Kabupateten Kudus,

Jawa Tengah. Subjek peneliannya

adalah siswa kelas V di SD tersebut

yang berjumlah 19 siswa. Penelitian

ini dilakukan pada semester gasal ta-

hun ajaran 2016/2017.

Teknik pengumpulan data yaitu

dengan menggunakan angket, lembar

observasi, dokumentasi dan wawan-

cara. Teknik analisis data berupa ana-

lisis kualitatif deskriptif dengan tiga ta-

hap yaitu (1) Reduksi data; (2) Penya-

jian data; dan (3) Penarikan kesim-

pulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-
HASAN

Pada penelitian ini, tujuan dari

pemberian angket yaitu untuk menge-

tahui respon siswa terhadap mata pe-

lajaran matematika dan pembelajaran

penemuan berbantuan alat peraga.

Analisis data sikap siswa dilakukan

dengan  membandingkan persentase

jumlah siswa yang merespon negatif
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dibandingkan dengan persentase jum-

lah siswa yang merespon positif.

Adapun kriteria pengambilan kesimpu-

lan yang menyatakan siswa memiliki

sikap positif, negatif atau netral, yaitu:

1. Jika % n (+) > % n (-) maka siswa

menunjukkan sikap yang positif.

2. Jika % n (+) = % n (-) maka siswa

menunjukkan sikap yang netral.

3. Jika % n (+)  < % n (-) maka siswa

menunjukkan sikap yang negatif.

Ringkasan hasil analisis data si-

kap siswa terhadap mata pelajaran

matematika dan analisis respon siswa

terhadap pembelajaran matematika

menggunakan pembelajaran penemu-

an berbantuan alat peraga adalah se-

bagai berikut. Diperoleh hasil bahwa

persentase jumlah siswa yang meres-

pon positif terhadap mata pelajaran

matematika dan pembelajaran mate-

matika menggunakan pembelajaran

penemuan berbantuan alat peraga,

secara keseluruhan indikator lebih be-

sar daripada persentase jumlah siswa

yang merespon negatif. Artinya, se-

cara umum siswa memiliki sikap yang

positif terhadap mata pelajaran mate-

matika yang diajarkan melalui pembe-

lajaran matematika berbantuan alat

peraga. Hasil analisis jawaban angket

pada Tabel 1 diperkuat pula dengan

hasil wawancara terhadap subjek

penelitian. Hasil wawancara menun-

jukkan bahwa siswa lebih berse-

mangat, gigih, ulet, dan imajinatif be-

lajar matematika melalui penerapan

pembelajaran penemuan berbantuan

alat peraga. Hal ini disebabkan oleh:

(1) Siswa dapat saling berdiskusi de-

ngan teman ketika menyelesaikan ma-

salah; (2) Materi matematika lebih mu-

dah diingat dan bertahan lama; (3)

Materi lebih mudah dipaham; dan (4)

Siswa merasa puas sebab mereka

dapat mengkonstruks konsep mate-

matika secara mandiri.

Pada penelitian ini, dilakukan pu-

la pengamatan terhadap aktivitas sis-

wa pada saat proses pembelajaran

menggunakan pembelajaran penemu-

an berbantuan alat peraga. Pengama-

tan terhadap aktivitas siswa tersebut

bertujuan untuk melihat perilaku siswa

selama proses pembelajaran melalui

pembelajaran penemuan berbantuan

alat peraga. Aktivitas siswa diperoleh

melalui pengamatan yang dilakukan

oleh pengamat (observer) pada setiap

pertemuan.

Penilaian yang dilakukan oleh

observer dinyatakan dalam kategori 5

penilaian, yaitu: (1)Sangat baik diberi

skor 5; (2) Baik diberi skor 4; (3)

Cukup diberi skor 3; (4) Kurang baik

diberi skor 2; dan (5) Sangat kurang
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baik diberi skor 1. Karena penelitian

ini dilakukan sebanyak tiga kali perte-

muan maka hasil akhir dari pengo-

lahan data observasi diperolehdengan

mereratakan hasil pengamatan dalam

tiga kali pertemuan berupa rata-rata

dan persentase untuk setiap aktivitas

siswa.

Untuk membuat pengamatan di-

lakukan dengan  lebih teliti, sebelum-

nya peneliti menjelaskan terlebih da-

hulu mengenai pembelajaran penemu-

an berbantuan alat peraga kepada ob-

server yang menyangkut aktivitas-

aktivitas siswa yang harus diamati se-

lama proses pembelajaran berlang-

sung. Setelah dilakukan pengamatan,

observer dan peneliti akan berdiskusi

untuk mengetahui sejauh mana peran

guru dan siswa selama proses pem-

belajaran.

Secara ringkas, rata-rata persen-

tase aktivitas siswaberturut-turut pada

pertemuan ke-1 sampai pertemuan

ke-3 melalui pembelajaran penemuan

berbantuan alat peraga. Adapun grafik

aktivitasnya dapat dilihat pada Gam-

bar 1 berikut.

Gambar 1 Rata-rata Presentase
Aktivitas Siswa

Hasil observasi menunjukkan ba-

hwa aktivitas siswa secara keselu-

ruhan pada kelas pembelajaran pe-

nemuan berbantuan alat peraga su-

dah sangat baik. Hal ini dapat dilihat

pada grafik rekapitulasi hasil penga-

matan aktivitas siswa pada Gambar 1

di atas. Meski tetap dalam pelaksa-

naan menemui beberapa kendala, se-

perti pada pertemuan pertama yaitu a-

wal penelitian yang merupakan akti-

vitas terendah. Hal ini disebabkan pa-

da pertemuan tersebut, guru dan sis-

wa pertama kali terlibat dalam proses

belajar mengajar sehingga belum ter-

biasa dengan situasi dan kondisi yang

ada. Akan tetapi, kondisi pada perte-

muan pertama dapat diperbaiki pada

pertemuan selanjutnya. Pada perte-

muan berikutnya, guru dan siswa su-

dah dapat menyesuaikan satu sama

lain. Hal ini sangat memberikan dam-

pak positif dalam proses belajar me-

ngajar.

Berikut ini disajikan uraian pem-

bahasan hasil penelitian.

1. Respon siswa terhadap pembela-

jaran penemuan berbantuan alat

peraga pada materi volum balok

dan kubus

Berdasarkan analisis data skala

sikap, siswa menunjukkan sikap positif

terhadap mata pelajaran matematika

0.75 0.82 0.91

0.00

0.50

1.00
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dan pembelajaran matematika meng-

gunakan pembelajaran penemuan

berbantuan alat peraga. Rata-rata ke-

seluruhan indikator juga menunjukkan

respon positif. Hal ini wajar, sebab

pada kenyataannya pada kelas de-

ngan setting pembelajaran penemuan,

siswa mendapat banyak kesempatan

untuk berinteraksi dengan teman se-

baya atau pengajar (bertanya, berar-

gumentasi, mengevaluasi solusi te-

man atau solusi mereka sendiri, se-

hingga seringkali terjadi konflik kog-

nitif, dan merefleksikan diri), sehingga

proses akomodasi dan asimilasi ber-

langsung secara alami dan efisien.

Selain itu, pembelajaran pene-

muan juga dapat membangun lingku-

ngan sosial yang akademis sehingga

siswa dapat mengembangkan penge-

tahuan matematika mereka melalui in-

teraksi sosial sesuai dengan apa yang

dikatakan Savery dan Duffy (1996).

Tugas-tugas yang harus diselesaikan

siswa secara berkelompok juga dapat

merangsang keinginan siswa dalam

berkompetensi positif dengan kelom-

pok lainnya. Lebih lanjut, tugas yang

diberikan oleh guru juga bertahap dari

yang relatif mudah hingga tersulit. Hal

ini dimaksudkan untuk memunculkan

rasa percaya diri dan ketekunan serta

tantangan dalam diri siswa. Selain

memberikan respon yang positif, ter-

dapat juga beberapa siswa atau se-

bagian kecil siswa yang merespon

negatif terhadap pembeajaran yang

dilakukan. Faktor penyebab yang mu-

ngkin adalah waktu diskusi kelompok

yang dirasakan kurang dan faktor dari

dalam diri siswa sendiri.

2. Aktivitas siswa selama proses pem-

belajaran yang menggunakan pem-

belajaran penemuanberbantuan al-

at peraga

Berdasarkan hasil pengamatan

dan analisis yang dilakukan terhadap

kegiatan siswa selama pembelajaran

berlangsung, menunjukkan peningka-

tan rata-rata persentase aktivitas sis-

wa dari pertemuan ke-1 sampai per-

temuan ke-3. Hal ini disebabkan kare-

na pembelajaran penemuan berban-

tuan alat peraga yang diterapkan da-

lam penelitian ini dapat melibatkan

siswa secara aktif dalam proses pem-

belajaran. Hasil yang diperoleh siswa

dalam kegiatan pembelajaran tersebut

didiskusikan dalam kelompok kecil

dan selanjutnya diharapkan siswa da-

pat mengkomunikasikan temuannya

pada siswa lain dalam diskusi kelas.

Hasil pengamatan juga menun-

jukkan siswa terlihat lebih aktif dan be-

rani untuk berdiskusi dengan teman

dalam kelompoknya, serta bertanya
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kepada guru tentang materi yang di-

pelajari atau hal-hal yang kurang dipa-

haminya. Pertanyaan-pertanyaan sis-

wa menjadi lebih kritis karena menda-

pat respon yang sangat positif dari gu-

ru sebagai fasilitator, motivator,  dan

moderator, sehingga peran guru mulai

berkurang dalam pembelajaran. De-

ngan demikian, pembelajaran tidak la-

gi terpusat pada guru namun telah

bergeser menjadi student centered.

E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian diperoleh

kesimpulan bahwa siswa menunjuk-

kan respon positif tehadap pembela-

jaran matematika melalui penerapan

pembelajaran penemuan berbantuan

alat peraga dengan persentase rata-

rata siswa yang merespon positif ada-

lah 82,11. Selain itu, aktivitas siswa

selama proses pembelajaran yang

menggunakan pembelajaran penemu-

an berbantuan alat peraga bagus de-

ngan persentase rata-rata aktivitas

sis-wa 83%.

F. Saran
1. Pembelajaran dengan melalui mo-

del pembelajaran yang inovatif se-

perti pembelajaran penemuan perlu

untuk terus diterapkan supaya pola

pembelajaran yang dilakukan tidak-

lah teacher centered melainkan stu-

dent centered.

2. Pembelajaran dengan mengguna-

kan alat peraga sebaiknya perlu te-

rus dilakukan sebab siswa SD me-

miliki taraf berpikir yang masih kon-

kret. Hal ini dilakukan agar mereka

lebih dapat memahami materi ma-

tematika secara real.

3. Pembelajaran dengan menerapkan

pembelajaran penemuan berbantu-

an alat peraga memerlukan banyak

waktu sebab siswa dibiasakan un-

tuk mampu menemukan dan me-

nyelesaikan masalahnya sendiri ag-

ar mereka dapat menyelesaikan

masalah yang berkaitan dengan

matematika dalam  kehidupan se-

hari-hari. Oleh karena itu, guru per-

lu melakukan manajemen waktu

yang tepat dan efisien agar proses

pembelajaran dapat berjalan de-

ngan lancar.
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