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ABSTRAK 

Amaliyah, Riska. 2017. Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Sikap 
Disiplin Berdasarkan Tingkat Agresivitas Siswa Kelas X dalam Pembelajaran 
Model Discovery Learning. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. 

Masrukan, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dra. Endang Retno Winarti, 

M.Pd.  

Kata kunci: Kemampuan Penalaran Matematis, Sikap Disiplin, Agresivitas.

Permasalahan pada pembelajaran matematika materi perbandingan 

trigonometri adalah kurangnya kemampuan penalaran matematis. Siswa sering 

mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep sehingga selalu menunggu 

bimbingan dari guru. Selain itu, sikap disiplin siswa selama di sekolah maupun 

dalam pembelajaran masih kurang dan perilaku agresif siswa juga muncul. 

Diperlukan adanya variasi baru dalam pembelajaran dengan harapan kemampuan 

penalaran matematis siswa mencapai ketuntasan dan sikap disipln siswa 

mengalami peningkatan sehingga pada penelitian ini diterapkan model discovery 
learning. 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui kemampuan penalaran 

matematis siswa kelas X SMK Dinamika Tegal dapat mencapai ketuntasan serta 

untuk mengetahui sikap disiplin siswa kelas X SMK Dinamika Tegal sesudah 

pembelajaran lebih baik daripada sebelum pembelajaran dengan model DL dan 

mengalami peningkatan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

deskripsi kemampuan penalaran matematis dan sikap disiplin pada tiap tingkatan 

agresivitas siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan desain eksplanatoris 

sekuensial. Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas X Otomotif 1 SMK 

Dinamika Tegal, yang dipilih dari masing-masing kelompok 2 subjek penelitian 

secara purposive sample. Subjek dipilih dengan mempertimbangkan penjelasan 

guru mengenai kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. Penentuan 

subjek penelitian didasarkan pada tingkat agresivitas siswa. 

Hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

pembelajaran model DL mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase siswa

tuntas mencapai 92% dan sikap disiplin siswa mengalami peningkatan, (2) siswa 

dengan tingkat agresivitas tinggi belum mampu menyusun dugaan, melakukan 

manipulasi matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, dan 

menemukan pola, serta disiplin dalam masuk sekolah dan menaati tata tertib 

sekolah, (3) siswa dengan tingkat agresivitas sedang mampu menyusun dugaan, 

melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, 

akan tetapi belum mampu menemukan pola, serta disiplin dalam masuk sekolah, 

mengikuti pelajaran, dan menaati tata tertib sekolah, (4) siswa dengan tingkat 

agresivitas rendah telah mampu menyusun dugaan, melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, dan menemukan pola, 
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serta disiplin dalam masuk sekolah, mengikuti pelajaran, disiplin, mengerjakan 

tugas, dan menaati tata tertib sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang penting dan tidak dapat dikesampingkan 

begitu saja. Seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Pendidikan formal bagi anak usia wajib sekolah erat 

kaitannya dengan proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Salah satu 

pembelajaran yang wajib ada pada setiap jenjang pendidikan formal adalah 

pembelajaran matematika. 

Pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivis adalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses 

internalisasi. Pada tahun 2000, National Council of Teaching Mathematic 

(NCTM) menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki 

siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan 

komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan 

penalaran (reasoning), dan kemampuan representasi (representation). Toole, dkk 

dalam Gunhan (2014: 1) menekankan bahwa terdapat hubungan langsung antara 
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kemampuan penalaran dan keberhasilan dalam matematika. Individu yang mampu 

menunjukkan kemampuan penalaran baik juga mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah yang baik, karena keduanya saling berkaitan sehingga mereka 

mampu mengidentifikasi masalah dengan baik. Oleh karena memiliki kemampuan 

penalaran dan pemecahan masalah yang baik, akan memiliki kemampuan 

komunikasi yang lebih baik juga. Dalam penelitian ini akan diteliti kemampuan 

penalaran matematis sebagai kemampuan kognitif siswa. 

Menurut Stenberg sebagaimana dikutip oleh Soleh (2014: 2) mendefinisikan 

penalaran sebagai suatu proses penggambaran kesimpulan dari prinsip-prinsip dan 

dari bukti-bukti. Proses penalaran matematika diakhiri dengan memperoleh  

kesimpulan dan mampu menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan kemampuan 

penalaran. Kelemahan kemampuan penalaran matematis siswa dapat dilihat dari 

hasil tes PISA (Programme for International Student Assesment) tahun 2009 

(OECD, 2010: 131) yang menunjukkan bahwa 2,3% siswa mampu menyelesaikan 

masalah yang rumit, mampu menggunakan kemampuan penalarannya dan 

mengkomunikasikan hasil temuannya. Selain itu juga dapat dilihat dari hasil

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) tahun 2011 

(Eivers dan Clerckin, 2012: 9) yang menunjukkan bahwa rata-rata skor prestasi 

matematika Indonesia adalah sebesar 386 dari nilai standar TIMSS yaitu 500.

Berdasarkan studi pendahuluan (wawancara dan observasi), seorang guru 

matematika di SMK Dinamika Tegal mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran 

matematika di sekolah telah menggunakan kurikulum 2013. Namun karena belum 

terbiasa dengan pembelajaran dengan kurikulum tersebut, siswa cukup kesulitan 
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dalam memahami materi. Berkaitan dengan kemampuan penalaran, pada obsevasi 

awal di kelas X Otomotif 1 saat dilaksanakan pembelajaran, guru sudah 

memberikan stimulus yang cukup, tetapi siswa masih saja kesulitan untuk 

mengajukan dugaan dan menarik kesimpulan dari stimulus-stimulus yang 

diberikan. Hal ini berdampak pada saat siswa diminta untuk menyelesaikan soal 

yang membutuhkan kemampuan penalaran, guru harus menuntun siswa kembali 

pada proses pengerjaannya.

Tabel 1.1 Daya Serap Siswa Terhadap Materi 
PERSENTASE PENGUASAAN MATERI SOAL MATEMATIKA (TEKNOLOGI, KES, & 

PERTANIAN) 
UJIAN NASIONAL SMK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Provinsi     : 03 – JAWA TENGAH (145872 Siswa)
Kota/Kab. : 03 – KOTA TEGAL (2287 Siswa)
Sekolah     : 203 – SMK DINAMIKA TEGAL (313 Siswa)

No. 
Urut Kemampuan Yang Diuji Sekolah

Kota/

Kab
Prop Nas

1 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan 

konsep turunan.
26,84 26,94 21,99 24,39

2 Menghitung luas bangun permukaan bangun 

ruang atau menyelesaikan masalah yang terkait.
47,28 44,69 40,83 43,66

3 Menentukan permutasi atau kombinasi. 50,48 46,13 44,64 39,85

4 Menentukan unsur-unsur segitiga dengan 

menggunakan perbandingan trigonometri.
53,99 46,74 43,24 37,96

5 Menentukan nilai optimum dari sistem 

pertidaksamaan linear
59,42 51,03 41,80 38,72

6 Menentukan limit fungsi aljabar atau fungsi 

trigonometri.
62,62 57,41 45,56 40,13

Sumber: Puspendik Balitbang Kemdikbud 

Selain hasil observasi dan wawancara dengan guru mapel, peneliti juga 

memperoleh data hasil ujian nasional tahun 2015 beserta daya serap siswa 

khususnya pada materi perbandingan trigonometri. Pada tabel 1.1, berdasarkan 

hasil ujian nasional tahun 2015 SMK dinamika menduduki peringkat ke 2 SMK 

se-Kota Tegal pada mata pelajaran matematika dengan rata-rata nilai 72,23. Akan 

tetapi untuk daya serap siswa khususnya pada materi perbandingan trigonometri 
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hanya 53,99% dan berada pada peringkat 4 terendah dari total 33 indikator materi 

yang diujikan pada UN SMK.  

Selain ranah kognitif, dalam pembelajaran juga akan mencakup ranah 

afektif. Keberhasilan pembelajaran pada ranah kognitif dan psikomotor 

dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Ada 5 (lima) tipe karakteristik 

afektif yang penting, salah satunya yaitu sikap. Ada berbagai macam sikap yang 

dapat dijadikan tolak ukur untuk penilaian sikap dalam pembelajaran matematika. 

Salah satunya sikap yang dapat digunakan untuk pembentukan karakter dalam 

kurikulum 2013 adalah sikap disiplin.

Menurut Juniati, dkk (2008: 14), disiplin mempunyai banyak arti. Disiplin 

membuat anda sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktu, dan 

sanggup mengendalikan emosi serta nafsu. Disiplin juga berhubungan erat dengan 

perilaku “tahu batas, tahu kemampuan”. Disiplin ialah kontrol diri, dan latihan 

diri, syarat utama untuk mengembangkan diri. Kemudian menurut Hurlock dalam 

Gunarsa (1983:81), menerangkan disiplin sebagai suatu proses latihan atau belajar 

yang bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa disiplin diartikan sebagai perilaku anak yang mandiri dan 

mampu mengatur dirinya sendiri sehingga dapat diterima oleh lingkungan 

sosialnya. Tanpa adanya sikap disiplin dalam berperilaku, maka hidup yang kita 

jalani akan berjalan dengan  tidak  teratur  dan  akhirnya  kita tidak akan 

memperoleh hasil seperti yang kita harapkan.

Kurangnya sikap disiplin siswa dapat dilihat dari berbagai kasus yang ada di 

Indonesia. Di kalangan siswa, banyak yang menyepelekan sikap disiplin, terutama 
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dalam hal disiplin waktu. Contoh kasus mengenai sikap disiplin yang sering 

tersorot media massa adalah membolos. Dalam redaksi Antaranews yang 

disampaikan oleh Rusqiyati (2015), pada razia yang dilakukan oleh Polisi Pamong

Praja di Yogyakarta sebagian besar yang terjaring razia adalah pelajar terutama 

pelajar tingkat SMA. Kasus lain yang serupa juga terjadi di Semarang 

(sindonews.com,2015), sebanyak delapan pelajar SMP dan SMK terjaring razia 

saat seharusnya mereka mengikuti pembelajaran di sekolah. Selain terjadi di 2 

kota tersebut, kasus bolos sekolah yang menunjukkan ketidakdisiplinan juga 

terjadi di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap 

disiplin yang dimiliki siswa di Indonesia masih kurang.

Selain sikap disiplin, kita akan mengenal pula tentang agresivitas siswa yang 

muncul saat pembelajaran dan secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap 

proses pembelajaran serta kemampuan penalaran dan sikap disiplin siswa.

Berdasarkan teori umum psiokologi sosial, agresivitas adalah bentuk dari frustasi

individu, yaitu kondisi kejiwaan yang mucul ketika sesuatu/seseorang merintangi

tujuan individu tersebut. Agresivitas  bisa  muncul  dalam bentuk verbal, fisik, 

kemarahan, dan permusuhan (Buss dan Perry, 1992), baik aktif maupun pasif.

Dalam tingkat yang paling tidak melukai, agresivitas muncul dalam bentuk gosip

(membicarakan/menjelek-jelekan orang yang menyerang individu kepada orang

lainnya) dan yang paling parah adalah penyerangan fisik yang dapat menimbulkan

kematian.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tingkat agresivitas siswa Indonesia 

cukup tinggi, salah satunya kasus tawuran pelajar. Menurut hasil monitoring 
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Institute Titian Perdamaian yang dikutip kembali dalam blog Arvarsha, sejak 

tahun 2006 terhadap 44 media online yang terdiri atas sebelas media nasional dan 

33 media lokal, mereka menyimpulkan bahwa kecendrungan atau trend konflik 

cenderung meningkat. Contohnya di tahun 2008, kasus tawuran menunjukkan 

persentase 21% terjadi dikalangan pelajar dan mahasiswa 

(endahrostikawatisite.wordpress.com, 2015)

Penggunaan kurikulum 2013 di SMK Dinamika Tegal pada kegiatan belajar 

mengajar juga memperhatikan sikap/karakter siswa selama pembelajaran. Pada 

observasi awal, berbagai sikap ditunjukkan siswa kelas X Otomotif 1 saat 

pembelajaran. Beberapa siswa tidak malu untuk membolos saat sedang diadakan 

pembelajaran, atau tidak memiliki rasa malu jika tidak mengumpulkan pekerjaan. 

Bahkan ada seorang siswa yang mendapat nilai sikap “kurang” karena terlalu 

sering membolos, bukan hanya membolos pelajaran, tetapi juga membolos 

sekolah. Dapat dilihat siswa yang seperti itu memiliki sikap disiplin yang kurang 

baik. Kemudian ketika guru sedang menerangkan di depan kelas, ada yang bahkan 

suka berbicara sendiri dan tidak memperhatikan penjelasan materi dari guru mata 

pelajaran matematika. Selain itu, terkadang siswa juga tidak segan untuk 

memotong penjelasan guru. Sikap yang berbeda lagi ditunjukkan ketika siswa 

diminta untuk mengerjakan soal atau kuis dari guru. Ada siswa yang terang-

terangan menolak untuk mengerjakan, meskipun tidak semua siswa bersikap 

seperti itu. Ada pula yang meminta temannya yang lain untuk mengerjakan, 

sehingga pekerjaan temannya dapat disalin. Hal ini menunjukkan adanya sikap 

agresif yang ditunjukkan siswa dengan tingkatan yang berbeda-beda. Kondisi



7
 

7

yang demikian akan berpengaruh pada proses pembelajaran dan berpengaruh pula 

pada pengembangan kemampuan penalaran matematis siswa. 

Selain kurangnya kemampuan penalaran matematis dan sikap disiplin serta  

munculnya perilaku agresif, ada masalah lain yang terjadi selama proses 

pembelajaran.  Guru matematika kelas X Otomotif 1 mengemukakan bahwa 

dalam pembelajaran, masalah siswa yang paling utama adalah memahami konsep. 

Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman akan materi prasyarat dari materi 

yang diberikan, sehingga dalam pembelajaran guru masih harus sering menuntun 

siswa. Selain itu media pembelajaran yang digunakan juga masih kurang variatif, 

guru hanya mengandalkan buku paket dan papan tulis sebagai media. Oleh karena 

itu, diperlukan model pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 dan dapat menunjang kemampuan penalaran 

matematis serta sikap disiplin siswa. Dalam penelitian ini, model pembelajaran 

yang digunakan adalah Discovery Learning. 

Berdasarkan Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, Discovery Learning (DL) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013 selain  Problem 

Based Learning (PBL) dan Project Based Learning (PJBL). Pembelajaran 

menggunakan model discovery learning dapat mengkonstruk pengetahuan siswa 

dengan sendirinya melalui aktivitas mencoba berdasarkan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang telah ditetapkan (Joolingen, 1999: 386). Model discovery 

learning juga efektif untuk kesuksesan hasil belajar siswa (Balim,  2009:16). 

Siswa dapat menguraikan konsep, informasi, dan kejadian melalui aktivitas
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diskusi, yaitu menanya, melakukan penemuan berdasarkan informasi yang telah 

dikumpulkan (menalar), dan menemukan solusi. Melalui aktivitas diskusi pula 

siswa dituntut untuk disiplin dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

saat proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis 

Dan Sikap Disiplin Berdasarkan Tingkat Agresivitas Siswa Kelas X dalam 

Pembelajaran Model Discovery Learning”.

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah kemampuan penalaran matematis siswa kelas X Otomotif 1 SMK 

Dinamika Tegal dalam pembelajaran model Discovery Learning mencapai 

ketuntasan klasikal?

2. Apakah sikap disiplin siswa kelas X Otomotif 1 SMK Dinamika Tegal 

setelah mengikuti pembelajaran dengan model Discovery Learning

mengalami peningkatan?

3. Bagaimanakah kemampuan penalaran matematis siswa kelas X SMK 

Dinamika Tegal untuk tiap tingkatan agresivitas dalam pembelajaran model 

Discovery Learning? 

4. Bagaimanakah sikap disiplin siswa kelas X SMK Dinamika Tegal untuk 

tiap tingkatan agresivitas dalam pembelajaran model Discovery Learning? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji ketuntasan klasikal siswa kelas X Otomotif 1 SMK 

Dinamika Tegal dalam pembelajaran model Discovery Learning dalam 

mengukur kemampuan penalaran matematis.

2. Untuk menguji adanya peningkatan sikap disiplin siswa kelas X Otomotif 1 

SMK Dinamika Tegal yang mengikuti pembelajaran dengan model 

Discovery Learning.

3. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa kelas X 

Otomotif 1 SMK Dinamika Tegal untuk tiap tingkatan agresivitas dalam 

pembelajaran model Discovery Learning.

4. Untuk mendeskripsikan sikap disiplin siswa kelas X Otomotif 1 SMK 

Dinamika Tegal untuk tiap tingkatan agresivitas dalam pembelajaran model 

Discovery Learning.

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. 

2. Dapat menjadi referensi model pembelajaran yang dapat digunakan di dalam 

kelas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam mengamati dan menganalisis 

kemampuan penalaran matematis dan sikap disiplin berdasarkan tingkat 
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agresivitas siswa kelas X dalam pembelajaran model Discovery Learning 

materi trigonometri. 

2. Mengetahui deskripsi kemampuan penalaran matematis, sikap disiplin berserta 

sikap agresif siswa kelas X SMK dalam pembelajaran model Discovery 

Learning materi trigonometri. 

1.5 Penegasan Istilah

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca, maka perlu 

adanya penegasan istilah. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.

1.5.1 Analisis 

Pusat Bahasa Depdiknas (2008:60) menyebutkan bahwa analisis adalah 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri 

serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan.

Dalam penelitian ini analisis yang dimaksudkan adalah analisis kemampuan 

penalaran matematis dan sikap disiplin berdasarkan tingkat agresivitas siswa 

dalam pembelajaran model Discovery Learning, sehingga nantinya diperoleh 

gambaran yang tepat dan sesuai.

1.5.2 Kemampuan Penalaran Matematis 

Pada penjelasan teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 (Wardhani, 2008: 14), indikator siswa memiliki kemampuan 

dalam penalaran adalah mampu: 
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1. mengajukan dugaan, 

2. melakukan manipulasi matematika, 

3. menarik kesimpulan dari pernyataan, 

4. memeriksa kesahihan suatu pernyataan, 

5. menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Dalam penelitian ini, kemampuan penalaran matematis yang dimaksud 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal penalaran induktif. 

Pengukuran kemampuan penalaran matematis akan dilakukan sesuai dengan 

indikator kemampuan penalaran. 

1.5.3 Sikap Disiplin 

Dalam penelitian ini, indikator disiplin belajar yang digunakan untuk 

mengukur sikap disiplin siswa sesuai dengan indikator disiplin belajar dalam 

Mujiyanto (2014: 65) yang dibagi menjadi empat macam yaitu: 

1. Disiplin dalam masuk sekolah. 

2. Disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

3. Disiplin dalam mengerjakan tugas. 

4. Disiplin dalam menaati tata tertib sekolah. 

1.5.4 Agresivitas 

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

mengukur tingkat agresivitas siswa merujuk pada teori Buss dan Perry (1992) 

dengan aspek sebagai berikut: 
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1. Agresi fisik (Physical Aggression) berupa melukai dan menyakiti orang lain 

secara fisik misalnya dengan menyerang, memukul, menendang atau 

mendorong.

2. Agresi verbal (Verbal Aggression) berupa berdebat, menunjukkan 

ketidaksukaan dari ketidaksetujuan pada orang lain, kadang kala sering 

menyebarkan gossip, membentak, menghina, atau mengancam.

3. Rasa marah (Anger) berupa mudah kesal, hilang kesabaran dan tidak mampu 

mengontrol rasa marah, atau benci.

4. Sikap permusuhan (Hostility) berupa perasaan benci dan curiga pada orang 

lain, merasa kehidupan yang dialami tidak adil, iri hati, ataupun mendendam.

1.5.5 Model Discovery Learning

Dalam penelitian ini pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

model Discovery Learning, yaitu suatu model belajar dimana siswa diharapkan 

agar mengorganisir sendiri materi pelajaran yang diberikan. Siswa dituntut untuk 

melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta 

membuat kesimpulan-kesimpulan. Langkah-langkah pembelajaran pada penelitian 

ini sesuai dengan sintaks pembelajaran pada model discovery learning yang 

meliputi: (1) stimulasi, (2) pernyataan masalah, (3) pengumpulan data, (4) 

pengolahan data, (5) verifikasi, dan (6) generalisasi.

1.5.6 Materi Trigonometri

Materi Trigonometri merupakan salah satu materi yang terdapat dalam 

Kurikulum 2013 pada kelas X SMA/SMK semester genap yang memuat materi: 
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Ukuran Sudut (Derajat dan Radian); Konsep Dasar Sudut; Perbandingan 

Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku; Nilai Perbandingan Trigonometri di 

Berbagai Kuadran; Perbandingan Trigonometri untuk Sudut 30°, 45°, 60° ; Grafik 

Fungsi Trigonometri. Materi Trigonometri yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku; Nilai 

Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran; Perbandingan Trigonometri 

untuk Sudut 30°, 45°, 60°.

1.5.7 Ketuntasan Belajar 

Indikator ketuntasan belajar pada penelitian ini adalah suatu kelas dikatakan 

telah mencapai ketuntasan belajar klasikal jika dalam kelas tersebut terdapat 

sekurang-kurangnya dari siswa yang berada dalam kelas tersebut telah tuntas 

belajarnya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian  

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian  ini  terdiri  dari  halaman  judul,  halaman  pengesahan,  pernyataan, 

motto  dan  persembahan,  kata  pengantar,  abstrak,  daftar  isi,  daftar  tabel,  

daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab,  yaitu: 
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Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi  tentang  teori-teori  yang  melandasi  

permasalahan  skripsi  dan penjelasan  yang  merupakan  landasan  teoritis  

yang  diterapkan  dalam skripsi, serta kerangka berpikir dan hipotesis 

penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi  tentang  subjek  penelitian, desain  penelitian, 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 

dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

Bab 5 Penutup, berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran yang digunakan dalam 

penelitian.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan manusia. Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap orang. 

Pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang terbentuk 

dan berkembang disebabkan karena belajar. Belajar menurut Anni (2006:2) 

merupakan proses penting bagi perubahan perilaku dan ia mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi

yang dimilikinya. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Akan tetapi menurut Oemar Hamalik (2001) belajar 

bukan suatu tujuan, tetapi belajar merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Menurut Anni (2006) menyebutkan bahwa belajar mengandung tiga unsur 

utama (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; (2) perubahan perilaku itu 

terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; (3) perubahan perilaku karena 

belajar itu bersifat relatif permanen.

Pada hakikatnya pembelajaran bertujuan untuk membangun pengetahuan. 

Unsur utama dalam pembelajaran adalah pengalaman anak sebagai seperangkat 

event sehingga terjadi proses belajar (Sugandi, 2004:6).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar dan 
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pembelajaran saling berkaitan. Proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri 

individu siswa, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja 

direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku.

2.1.2 Hakikat Matematika 

Menurut Kline, sebagaimana dikutip oleh Suherman, dkk (2003:17), 

matematika adalah: (1) matematika bukanlah pengetahuan yang dapat sempurna 

oleh dirinya sendiri, tetapi dengan adanya matematika itu terutama akan 

membantu menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam, (2) matematika 

adalah ratu (ilmu) sekaligus pelayan (ilmu yang lain), (3) matematika adalah seni 

yang mempelajari struktur dan pola mencari keteraturan dari bangun yang 

berserakan, dan mencari perbedaan dari bangun-bangun yang tampak teratur, dan 

(4) matematika sebagai alat untuk kebutuhan manusia dalam menghadapi 

kehidupan, sosial, ekonomi, dan dalam menggali alam. Sebagai ilmu pengetahuan, 

matematika diajarkan untuk mengembangkan matematika sebagai ilmu dan juga 

untuk memudahkan pemahaman terhadap matematika bagi manusia. 

Pengajaran matematika yang seperti inilah merupakan matematika untuk 

tujuan akademik, atau dikenal dengan school mathematics. Menurut Ebbut dan 

Stratker, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2012: 11), matematika sekolah 

didefinisikan sebagai: (1) kegiatan penyelidikan mengenai hubungan dan pola; (2) 

kreativitas yang memerlukan imajinasi, dugaan, dan penemuan; (3) kegiatan 

pemecahan masalah; dan (4) sebuah pengertian mengenai komunikasi. 

Sebagai ilmu pengetahuan yang abstrak dan memiliki struktur yang logis 

dan konsisten dengan cara berpikir yang deduktif, matematika sekolah dapat 
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menjadi alat untuk memahami matematika (secara umum). Cara deduktif dan 

induktif, keduanya digunakan oleh guru agar memudahkan siswa memahami 

matematika. Matematika sekolah juga memvisualisasikan objek matematika yang 

abstrak sehingga mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Hal penting dalam 

matematika untuk tujuan akademik ini adalah matematika dipandang sebagai 

kegiatan manusia yang memerlukan siswa untuk mengerjakan matematika dan 

untuk mendalami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pengertian tentang matematika di atas dapat disimpulkan 

bahwa matematika merupakan suatu ilmu tentang logika, objek-objek abstrak, 

konsep- konsep  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain  yang  penalarannya  

secara deduktif. Untuk mengembangkan ilmu matematika agar bisa dipahami oleh 

manusia, maka matematika kemudian diajarkan melalui matematika sekolah yang 

selanjutnya disebut pelajaran matematika secara deduktif dan induktif. 

2.2 Teori Belajar 

2.2.1 Teori Belajar Piaget 

Teori ini disebut sebagai teori belajar sebab berkenaan dengan kesiapan 

anak untuk mampu belajar. Dalam teori ini, Piaget sebagaimana dikutip oleh 

Suherman (2003: 36) mengatakan bahwa seorang individu dapat mengikat, 

memahami, memberikan respon terhadap stimulus disebabkan bekerjanya 

schemata yang merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan. 

Kemudian Piaget sebagaimana dikutip oleh Ruseffendi (2006: 132) mengatakan 

bahwa perkembangan kognitif manusia itu tumbuh secara kronologis (menurut 

urutan waktu) melalui empat tahap tertentu yang berurutan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, teori belajar Piaget berkenaan dengan kesiapan 

anak untuk mampu belajar. Perkembangan kognitif anak dalam kesiapan untuk 

mampu belajar dipengaruhi oleh umur. Berikut merupakan empat tahap yang 

dimaksudkan oleh teori perkembangan kognitif dari Piaget. 

Tabel 2.1 Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

Tahap Umur Ciri-ciri
Sensori

motor

0-2 tahun Anak mulai melakukan perbuatan coba-coba 

berkenalan dengan benda-benda konkrit

(disusunnya, diutak-atik, dan lain-lain).

Preoperasi 2-7 tahun Anak pada tahap prekonseptual memungkinkan

representasi sesuatu itu dengan bahasa, gambar, 

dan permainan khayalan.

Operasi

kongkrit

7-11 tahun Anak mampu melakukan operasi kompleks, tetapi

mungkin tidak mampu membawakan

(menyelesaikan) operasi-operasi dengan simbol 

verbal.

Operasi

formal

11-dewasa Anak dapat berpikir deduktif dan induktif;

dapat memberikan alasan-alasan dari kombinasi 

pernyataan. Mereka juga mampu mengerti dan dapat

menggunakan konteks kompleks.

Sumber: Ruseffendi (2006). 

Implementasi  teori  Piaget  dalam  penelitian  ini  adalah  tahap 

perkembangan kognitif pada siswa SMK sudah sampai pada tahap operasi formal. 

Karena pada tahap pekembangan mental ini anak sudah mampu berpikir deduktif 

dan  induktif,  maka siswa SMK  dapat  diberi  kesempatan  untuk  meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis. 

2.2.2 Teori Belajar Bruner 

Teori Bruner dalam Asikin (2013: 15) tentang kegiatan belajar manusia 

tidak terkait dengan umur atau tahap perkembangan. Menurut Bruner, belajar 

merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan 

hal-hal  baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Menurut Bruner, 
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jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan, misalnya suatu konsep 

matematika maka pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar 

pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran orang tersebut. 

Bruner membagi dunia anak ke dalam tiga mode, yaitu enaktif, ikonik, dan  

simbolik (Ruseffendi, 2006: 151). Teori belajar Bruner ini memiliki karakteristik   

yang hampir sama dengan teori Piaget. Berikut merupakan penjelasan mengenai 

ketiga model Bruner. 

Tabel 2.2 Model Bruner 

Mode Karakteristik Serupa dengan tahap J. 
Piaget

Enaktif Sajian dunia anak yang macamnya

adalah gerak.

Sensori motor

Ikonik Sajian dunia anak yang macamnya

adalah persepsi statik.

Preoperasi

Simbolik Operasi kongkrit dan formal Operasi kongkrit dan formal

Sumber: Ruseffendi (2006: 151). 

Berdasarkan uraian tersebut, dunia siswa SMK sudah ada pada mode 

simbolik. Hal tersebut dikarenakan siswa SMK sudah mampu melakukan operasi 

kongkret dan formal (serupa dengan teori Piaget). 

Bruner yang berkaitan dengan pengajaran matematika, di antaranya adalah 

dalil penyusunan, dalil notasi, dalil pengkontrasan dan keanekaragaman, dan dalil 

pengaitan (Ruseffendi, 2006: 151). Dari kaidah-kaidah tersebut, Bruner terkenal 

dengan metode penemuannya. 

Pada penelitian ini, teori Bruner adalah teori yang melandasi model 

discovery learning. Dengan demikian, hubungan teori Bruner dengan proses 

pembelajaran matematika yang menggunakan model discovery learning adalah 

siswa diarahkan untuk melakukan penemuan sendiri (discovery) terkait dengan 
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materi  yang akan  diberikan. Penemuan  yang dimaksud adalah penemuan lagi 

(discovery), bukan penemuan baru (invention). 

2.2.3 Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Vygotsky sebagaimana dikutip dalam Asikin (2013: 49), setiap 

anak mempunyai apa yang disebut zona perkembangan proksimal (zone of 

proximal development), dimana oleh Vygotsky ZPD didefinisikan sebagai “jarak” 

atau selisih antara tingkat perkembangan si anak yang aktual, yakni tingkat yang 

ditandai dengan  kemampuan si anak untuk menyelesaikan soal-soal tertentu 

secara independent, dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi, 

yang bisa dicapai oleh si anak jika ia mendapat bimbingan dari seseorang yang 

lebih dewasa atau lebih kompeten. Dengan kata lain, zona perkembangan 

proksimal adalah selisih antara apa yang bisa dilakukan seorang anak secara 

independent dengan apa yang bisa dicapai oleh anak tersebut jika ia mendapat 

bantuan seorang anak dari seseorang yang lebih kompeten. Bantuan kepada 

seorang yang lebih dewasa atau lebih kompeten dengan maksud agar anak mampu 

untuk mengerjakan tugas-tugas  atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat 

kerumitannya daripada tingkat perkembangan kognitif yang aktual dari anak yang 

bersangkutan. 

Pada penelitian ini, hubungan teori Vygotsky dengan proses pembelajaran 

matematika adalah siswa dapat melakukan penemuan terbimbing melalui 

kerjasama dalam kelompok. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat 

berinteraksi dengan siswa lain untuk menangani tugas-tugas yang diberikan. 
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2.3 Kemampuan Penalaran Matematis 

Penalaran  merupakan  terjemahan  dari  reasoning.  Penalaran  merupakan 

salah satu kompetensi dasar matematik di samping pemahaman, komunikasi dan 

pemecahan masalah. Menurut Keraf, sebagaimana dikutip oleh Shadiq (2004: 2) 

penalaran (jalan pikiran/reasoning) merupakan proses berpikir yang berusaha 

menghubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju kepada 

suatu kesimpulan. Penalaran matematika penting untuk mengetahui dan 

mengerjakan matematika. Kemampuan untuk bernalar menjadikan peserta didik 

dapat  memecahkan  masalah dalam  kehidupannya,  baik  di dalam  atau  di  luar 

sekolah. Materi matematika dan penalaran matematika adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami menggunakan penalaran, dan 

penalaran dipahami dan dilatihkan melalui materi matematika.

Berdasarkan uraian tersebut, penalaran merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki siswa untuk menunjang belajar matematika. Serangkaian kegiatan 

penalaran dapat melatih siswa untuk berpikir sistematis dalam menyelesaikan 

masalah dengan benar. Pada penelitian ini kemampuan penalaran matematis yang 

dimaksud adalah kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal penalaran.

2.3.1 Bentuk-bentuk Kemampuan Penalaran 

Pada pembelajaran matematika dikenal ada dua macam bentuk penalaran, 

yaitu induksi atau penalaran induktif dan deduksi atau penalaran deduktif. Induksi 

merupakan  suatu  kegiatan,  suatu  proses  atau  suatu  aktivitas  berpikir  untuk 

menarik suatu kesimpulan atau  membuat  suatu pernyataan baru  yang bersifat 
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umum (general) berdasar pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar 

(Shadiq, 2004:  4). Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu cara penarikan

kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang dianggap benar dengan 

menggunakan logika. Sebagaimana dinyatakan kurikulum 2004 berikut : “Ciri 

utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau 

pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Sehingga 

kaitan antar konsep atau pernyataan  dalam matematika bersifat konsisten. Namun 

demikian, dalam pembelajaran, pemahaman konsep sering diawali secara induktif 

melalui pengalaman peristiwa nyata atau intuisi”.

1. Penalaran   Induktif,   merupakan   proses   berfikir   untuk   menarik 

kesimpulan tentang hal umum yang berpijak pada hal khusus.

Contoh : Himpunan semestanya adalah bilangan asli kurang dari 10. 

Sebutkan himpunan bagian apa saja yang mungkin dari himpunan semesta 

tersebut?

2. Penalaran Deduktif, merupakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan 

pada hal khusus yang berpijak pada hal umum atau hal yang sebelumnya 

telah dibuktikan kebenarannya.

Contoh : Himpunan M adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari a, b, c, 

d. Sebutkan himpunan semesta apa saja yang mungkin dari himpunan M?

Berdasarkan uraian tersebut, tersapat dua bentuk kemampuan penalaran 

yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktifPada penelitian ini kemampuan 

penalaran matematis yang dimaksud adalah kemampuan siswa untuk 

menyelesaikan soal penalaran induktif.
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2.3.2 Indikator Kemampuan Penalaran 

Pada peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 

tanggal 11 November tentang rapor (Wardhani, 2008: 14) pernah diuraikan bahwa 

indikator peserta didik memiliki kemampuan dalam penalaran adalah mampu :

1. Mengajukan dugaan 

Bila siswa diberikan pernyataan secara lisan maupun tulisan maka siswa 

mampu menduga menemukan menjawabnya. 

Contoh : Ayah membelikan Nunung pensil warna untuk menggambar terdiri  

dari  12  warna  yaitu  merah,  kuning,  hijau,  biru,  coklat,  putih, hitam,  

merah  muda,  jingga,  biru  muda,  nila  dan  ungu.  Pada  saat menggambar 

Nunung hanya menggunakan warna 7 warna untuk menggambar  pelangi.  

Warna  apa  saja  yang  tidak  digunakan  oleh Nunung? Buatlah diagram 

Vennnya! 

2. Melakukan  manipulasi  matematika,  menarik  kesimpulan,  menyusun bukti 

Manipulasi  adalah  mengatur  (mengerjakan)  dengan  cara  yang pandai 

sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki. 

Contoh: Diketahui himpunan A adalah 

dan himpunan B adalah . Jika  

, tentukan anggota himpunan 

.

3. Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi 
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Contoh: 

,

Apakah ? Jelaskan jawabanmu menggunakan diagram Venn. 

4. Menarik kesimpulan dari pernyataan 

Contoh : Galih mendapat tugas untuk menyebutkan Negara – Negara yang 

menjadi anggota ASEAN dan mengelompokkan Negara – Negara tersebut  

yang berbatasan dengan Indonesia. Sebutkan   negara – negara ASEAN yang 

tidak berbatasan dengan Indonesia? 

5. Memeriksa kesahihan suatu argumen, menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematika untuk membuat generalisasi. 

Contoh: Diketahui himpunan semesta adalah 

 dan himpunan A adalah 

. Benarkah jika ? 

Kemampuan merupakan kata benda dari kata mampu yang berarti kuasa 

(bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sehingga kemampuan dapat diartikan 

kesanggupan/kecakapan. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematika adalah kemampuan dalam menarik kesimpulan melalui langkah- 

langkah formal yang didukung oleh argumen matematis berdasarkan pernyataan 

yang diketahui benar atau yang telah diasumsikan kebenarannya, yang dilihat dari 

tes peserta didik dalam mengerjakan soal-soal tipe penalaran. Indikator 

kemampuan penalaran yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menyusun 

dugaan, melakukan manipulasi matematika, menarik kesimpulan, memeriksa 
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kesahihan sebuah argumen, dan menemukan pola atau sifat dari gejala matematika 

untuk membuat generalisasi. 

2.4 Disiplin

2.4.1 Pengertian Disiplin

Kata  disiplin berasal  dari  bahasa  Latin, “discipulus‟  yang berarti 

“pembelajaran”. Jadi, disiplin itu sebenarnya difokuskan pada pengajaran. 

Menurut Ariesandi (2008: 230) arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih 

pikiran dan karakter anak secara bertahap sehingga  menjadi  seseorang  yang  

memiliki  kontrol  diri dan berguna bagi masyarakat. Menurut Hurlock dalam 

Gunarsa (1983: 81) menerangkan disiplin sebagai suatu proses dari latihan atau 

belajar yang bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan.

Good‟s (1959) dalam Dictionary Of Education mengartikan disiplin sebagai 

berikut.

a. Proses  atau  hasil  pengarahan  atau  pengendalian  keinginan, dorongan atau 

kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih 

efektif.

b. Mencari  tindakan  terpilih  dengan  ulet,  aktif  dan  diarahkan sendiri, 

meskipun menghadapi rintangan.

c. Pengendalian  perilaku  secara  langsung  dan  otoriter  dengan hukuman atau 

hadiah.

d. Pengekangan  dorongan  dengan  cara yang  tak  nyaman  dan bahkan 

menyakitkan.
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa 

disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan tertib, 

teratur dan semestinya, serta ada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah 

suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa 

ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. 

Menurut Musrofi (2010: 3) cara yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi 

akademik peserta didik diantaranya adalah meningkatkan kedisiplinan anak. 

Sekolah  yang  tertib,  aman  dan  teratur  merupakan persyaratan agar siswa dapat 

belajar secara optimal. Kondisi semacam ini bisa terjadi jika disiplin di sekolah 

berjalan dengan baik. Kedisiplinan peserta didik dapat ditumbuhkan jika iklim 

sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan segera menyesuaikan  diri  

dengan  situasi  di  sekolah.  Jika  situasi sekolah disiplin, siswa akan ikut disiplin 

(Eka Prihatin, 2011: 97).

2.4.2 Indikator Sikap Disiplin

Menurut Arikunto dalam Mujiyanto (2014: 65) dalam penelitiannya 

mengenai kedisiplinan membagi tiga indikator kedisiplinan yaitu: 1) perilaku 

kedisiplinan dalam kelas, 2) perilaku kedisiplinan di luar kelas, di lingkungan 

sekolah, 3) perilaku kedisiplinan di rumah. Tulus Tu’u (2004) dalam 

penelitiannya mengenai disiplin sekolah mengemukakan bahwa indikator yang 

menunjukkan pergeseran atau perubahan hasil belajar siswa sebagai kontribusi 

mengikuti dan menaati peraturan sekolah meliputi: dapat mengatur belajar di 
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rumah, rajin dan teratur belajar, perhatian yang baik saat belajar di kelas dan 

ketertiban diri saat belajar di kelas. Sedangkan menurut Syafruddin dalam jurnal 

Mujiyanto (2014: 65) membagi indikator disiplin belajar menjadi empat macam 

yaitu: 1) ketaatan terhadap waktu belajar, 2) ketaatan terhadap tugas-tugas 

pelajaran, 3) ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar, dan 4) ketaatan 

menggunakan waktu datang dan pulang sekolah.  

Berdasarkan uraian tersebut maka menurut Mujiyanto (2014: 65) indikator 

disiplin dibagi menjadi lima macam yaitu: 1) disiplin dalam masuk sekolah, 2) 

disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, 3) disiplin dalam mengerjakan 

tugas, 4) disiplin dalam menaati tata tertib sekolah, 5) disiplin belajar di rumah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat indikator disiplin dari 

Mujiyanto yaitu: ) disiplin dalam masuk sekolah, 2) disiplin dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, 3) disiplin dalam mengerjakan tugas, 4) disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah. 

2.5 Agresivitas 

Agresivitas berasal dari kata agresif. Menurut Sarason dalam Tri Dayakisni 

dan Hudaniah (2009:193), agresif merupakan “Suatu serangan yang dilakukan 

oleh suatu organisme terhadap organisme lain, obyek lain atau bahkan pada 

dirinya sendiri. Definisi ini berlaku bagi semua makhluk vertebrata, sementara 

pada tingkat manusia masalah agresi sangat kompleks karena adanya peranan 

perasaan dan proses-proses simbolik.” Menurut Supriyo (2008:67) agresi adalah 

suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat, berkelahi, melukai, menyerang, 

membunuh, atau menghukum orang lain. Atau secara singkatnya agresi adalah 
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tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang 

lain.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa agresi 

merupakan perilaku yang membahayakan orang lain, yang mana pelaku agresi 

melakukannya benar-benar karena kesengajaan bukan karena membela diri atau 

apapun, tetapi benar-benar untuk mendapatkan haknya, namun dengan cara 

melukai hak orang lain.

2.5.1 Indikator Bentuk-Bentuk Agresivitas

Menurut Myers (2005 : 381)  agresi dibedakan menjadi dua, yaitu  : (1) 

Hostile aggression is aggression driven by anger and performed as an end in itself 

(also called affective aggression) (2)  Instrumental aggression is aggresiion that is 

a means to some other end.

Berdasarkan  pendapat  di atas yang  artiya  perilaku  agresif  dibedakan 

menjadi dua, yaitu (1) Agresif Hostile adalah agresi yang ditimbulkan karena 

perasaan marah dan ditunjukkan sebagai suatu pertahanan diri (atau disebut juga 

agresi afektif), (2) agresif instumental yaitu agresi untuk melawan orang lain, 

dapat dipahami bahwa perilaku agresif dapat dibedakan berdasarkan niat dari 

seseorang yang memiliki perilaku agresif itu sendiri, apakah seseorang itu 

menunjukkan perilaku agresif karena marah, atau karena membela diri.

Kemudian Buss dan Perry berpendapat bahwa ada empat bentuk pola agresi 

yang dilakukan oleh indivdu, yaitu agresi fisik, agresi verbal, agresi marah 

(anger) dan agresi permusuhan (hostility).
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1. Agresi fisik merupakan komponen dari perilaku motoric seperti melukai dan 

menyakiti orang lain secara fisik misalnya dengan menyerang, memukul, 

menendang atau mendorong.

2. Agresi verbal merupakan komponen motoric seperti melukai dan menyakiti 

orang lain, hanya saja melalui verbalisasi, misalnya berdebat, menunjukkan 

ketidaksukaan dari ketidaksetujuan pada orang lain, kadang kala sering 

menyebarkan gossip, membentak, menghina dan lain sebagainya.

3. Rasa marah merupakan mosi atau afektif seperti keterbangkitan dan kesiapan 

psikologis untuk bersikap agresif, misalnya mudah kesal, hilang kesabaran 

dan tidak mampu mengontrol rasa marah. Merupakan perasaan tidak senang 

sebagai reaksi fisik atas cidera fisik maupun cidera psikis yang diderita 

individu.

4. Sikap permusuhan merupakan perwakilan dari komponen perilaku kognitif 

seperti perasaan benci dan curiga pada orang lain, merasa kehidupan yang 

dialami tidak adil dan iri hati. 

Dalam penelitian ini, bentuk agresivitas teori Buss dan Perry (1992) yang 

akan dijadikan indikator penelitian, karena keempat bentuk agresivitas tersebut 

seringkali muncul terutama pada pelajar/remaja. Jadi, indikator agresivitas yang 

digunakan sebagai berikut.

1. Agresi fisik (Physical Aggression) 

2. Agresi verbal (Verbal Aggression) 

3. Rasa marah (Anger) 

4. Sikap permusuhan (Hostility) 



30
 

30

2.5.2 Pengukuran Agresivitas

Menurut Leon, et. al. (2002) ada beberapa pengukuran yang digunakan 

dalam mengukur agresivitas, diantaranya adalah:

1. The Cook-Madley Hostility Scale yang terdiri dari 50 pernyataan benar 

salah.

2. The Buss-Durke Hostility Inventory yang terdiri dari 75 pernyataan benar 

salah.

3. The Jenkins Activity Scale-From H yang teridiri dari 32 pernyataan.

4. The state-Trait Anger Expression Inventor yang terdiri dari 47 pernyataan.

5. Aggression Questionnaire (AQ) yang terdiri dari 29 pernyataan 

dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992).

Beberapa alat ukur di atas, peneliti memutuskan untuk mengadaptasi alat ukur 

agresivitas yang dikembangkan oleh Buss dan Perry (1992). Pada standar 

psikometri menunjukkan reabilitas dan internal konsistensi yang adekuat. 

Instrumen ini memiliki konsistensi internal antara 0,72 dan 0,89 dan reabilitas 

test-retest antara 0,72 dan 0,80. 

2.6 Model Discovery Learning

2.6.1 Pengertian

Menurut Bruner,  sebagaimana  dikuti oleh  Balim (2009: 2), mengajari 

siswa  dengan dugaan penemuan,  berpikir  kritis, menanya, dan pemecahan

masalah adalah salah satu prinsip pembelajaran science dan tekonologi. Dasar dari 

pembelajaran science adalah memahami bahwa fenomena alami dan sifat alam
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memerlukan penyelidikan dan penemuan. Penyelidikan dalam science terdiri dari 

percobaan dan penyelidikan fenomena alami dengan discovery learning.

Menurut Prasad (2011: 31), discovery learning terjadi sebagai akibat dari

proses manipulasi, strukturisasi, dan transformasi informasi oleh siswa sehingga

mereka dapat memperoleh informasi baru. Dalam discovery learning, siswa 

membuat perkiraan, memformulasikan hipotesis, atau menemukan kebenaran

matematika dengan menggunakan proses deduktif maupun induktif, pengamatan,

serta ekstrapolasi. Sedangkan Bell, sebagaimana dikutip oleh Prasad (2011: 31), 

mengungkapkan bahwa hal yang paling penting dalam menemukan informasi baru

adalah bahwa penemu harus terlibat aktif dalam memformulasikan dan mencapai

informasi baru.

Menurut  Zachos,  Hick, Doane,  dan  Sargent,  sebagaimana dikutip  oleh

Koen (2003: 5), discovery learning sebagai suatu pencapaian diri dalam

memamahami fenomena-fenomena dengan membangun dan menguji konsep-

konsep sebagai hasil dari sebuah penyelidikan fenomena-fenomena tersebut.

Pardomuan (2013: 21) menyatakan bahwa discovery learning adalah teori belajar

yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak

disajikan dengan materi pelajaran dalam bentuk utuh, tetapi diharapkan siswa 

mengorganisasi sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat  disimpulkan  bahwa 

discovery learning adalah model pembelajaran dimana siswa berperan aktif dalam

menemukan, memahami, dan merumuskan informasi-informasi yang terkait 
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dengan materi pembelajaran melalui berbagai proses yang memudahkannya agar

terbentuk pengetahuan yang baru.

2.6.2 Sintaks Model Discovery Learning

Sintaks pembelajaran dengan metode discovery Learning, oleh beberapa

peneliti di bidang matematika dimasukkan dalam pengertian discovery learning 

itu sendiri. Friedler, Nachmias, dan Linn, sebagaimana dikutip oleh Koen (2003:

8), mendeskripsikan discovery learning sebagai sebuah proses: (1) mendefinisikan

masalah, (2) menyatakan sebuah hipotesis, (3) mendesain sebuah percobaan, (3) 

mengamati, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data, (4) 

mengaplikasikan hasil, dan (5) membuat prediksi berdasarkan hasil dari 

pengamatan sebelumnya.

Menurut De Jong dan Njoo, sebagaimana dikutip oleh Koen (2003: 8),

discovery learning adalah sebuah proses transformasi yang meliputi analisis,

generalisasi hipotesis, uji coba dan evaluasi, serta proses terencana seperti 

merencanakan, memverifikasi, dan memonitoring. Koen (2003: 8) menggunakan

proses   discovery    learning    sebagai   proses-proses   yang   meliputi:   (1) 

orientation/pengenalan, (2) hypothesis generation/menemukan hipotesis, (3) 

hypothesis testing/menguji hipotesis, (4) conclusion/membuat kesimpulan, dan (5) 

regulation: planning, monitoring, and evaluation/peraturan: perencanaan,

monitoring, dan evaluasi. Sementara itu, sintaks pembelajaran discovery learning 

menurut Kemendikbud adalah: (1) stimulation; (2) problem statement; (3) data 

collecting; (4) data processing; (5) verification; dan (6) generalization.

1.    Menciptakan stimulus/rangsangan 
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(stimulation) 

Kegiatan penciptaan stimulus dilakukan pada saat siswa melakukan aktivitas

mengamati fakta atau fenomena dengan cara melihat, mendengar, membaca, atau 

menyimak. Fakta yang disediakan dimulai dari yang sederhana hingga fakta atau 

femomena yang menimbulkan kontroversi. Misalnya dalam mata pelajaran 

Fisika, siswa diminta untuk mengamati fakta tentang benda elastis dan plastis 

yang karakteristiknya jelas berbeda, kemudian diberikan fakta lain dimana batas 

kedua fakta itu menjadi tidak jelas dan mengundang kontroversi seperti penggaris

kayu yang semula elastis menjadi plastis (patah). Dengan demikian siswa

tergugah untuk mencari tahu lebih lanjut tentang fakta/fenomena tersebut. 

Tahapan ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

perhatiannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu guru dapat memulai 

kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, 

dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. 

Stimulasi  pada  tahap  ini  berfungsi  untuk  menyediakan  kondisi  interaksi 

belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi 

bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan contoh stimulasi dengan menggunakan

teknik bertanya yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat

menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan

demikian seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus

agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai.

2.    Menyiapkan pernyataan masalah (problem 
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statement) 

Setelah dilakukan stimulasi, selanjutnya guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang 

relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atau opini atas pertanyaan masalah).

Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

atau hipotesis, yakni pernyataan (statement) sebagai jawaban sementara atas

pertanyaan yang diajukan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis permasasalahan yang dihadapi merupakan

teknik yang berguna agar mereka terbiasa menemukan suatu masalah. 

3.    Mengumpulkan data (data 

collecting) 

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dalam rangka

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Dengan demikian siswa diberi

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

melalui berbagai cara, misalnya membaca literatur, mengamati objek, wawancara 

dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya. Manfaat dari 

tahap  ini  adalah  siswa  belajar  secara  aktif  untuk  menemukan  sesuatu  yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga secara alamiah siswa 

menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

4.    Mengolah data (data processing) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang 
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telah diperoleh siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan 

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan 

tertentu. Pengolahan data disebut juga dengan pengkodean atau kategorisasi yang 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi

tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif

jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. 

5.    Memverifikasi data (verification) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan sebelumnya dengan

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing. Proses belajar akan

berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh- 

contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan data 

dan tafsiran terhadap data, kemudian dikaitkan dengan hipotesis, maka akan 

terjawab apakah  hipotesis tersebut terbukti atau tidak. 

6.    Menarik kesimpulan (generalization) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua

kejadian atau masalah  yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. 

Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari

generalisasi. Setelah menarik kesimpulan siswa harus memperhatikan proses 
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generalisasi yang menekankan pentingnya penguasaan materi pelajaran atas 

makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman 

seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-

pengalaman itu. 

2.6.3 Model Discovery Learning dengan Pendekatan Saintifik

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan model discovery learning 

dengan pendekatan saintifik pada dasarnya memuat tahapan model discovery 

learning yang dalam pembelajarannya menyertakan kegiatan saintifik. Kegiatan 

saintifik tersebut meliputi:mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan mengkomunikasikan yang dilakukan oleh siswa. 

Langkah-langkah dalam pembelajaran model discovery learning dengan 

pendekatan saintifik diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Model Discovery Learning dan 

Pendekatan Saintifik 

No Tahapan Pembelajaran
Model 

Discovery 
Learning

Pendekatan 
Saintifik

1. Guru menyampaikan suatu 

permasalahan untuk menggugah dan

menimbulkan  rasa ingin tahu

tentang fenomena tertentu. Siswa

diminta untuk melakukan suatu 

rangkaian pengamatan mendalam.

Stimulation Mengamati

2. Siswa diminta mengajukan

pertanyaan terkait masalah yang

telah disampaikan oleh guru.

Menanya

3. Siswa diminta untuk melakukan

identifikasi masalah yang kemudian

diharapkan dapat bermuara pada 

perumusan jawaban sementara atau 

hipotesis.

Problem
statement

4. Siswa diminta untuk mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya yang

relevan untuk membuktikan benar

Data
collection

Mengumpulkan

informasi

(Mengolah)
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atau tidaknya hipotesis. Guru

membimbing siswa dalam 

pengumpulan informasi.

5. Siswa diminta untuk membuktikan

benar atau tidaknya hipotesis yang

ditetapkan tadi, dihubungkan dengan

hasil data collection. Guru

membimbing siswa dalam 

mengidentifikasi proses.

Data
processing

Mengasosiasi

(menalar)

6. Siswa  diminta  untuk berinteraksi

dengan siswa lain dalam melakukan

pemeriksaan  secara cermat untuk 

membuktikan  benar atau tidaknya

hipotesis yang ditetapkan tadi, 

dihubungkan dengan hasil data

processing.

Verification

7. Siswa diminta untuk 

mempresentasikan kesimpulan hasil  

penemuan.  Guru membantu siswa 

dalam merumuskan prinsip-prinsip 

dan generalisasi atas hasil

penemuannya.

Generalization Mengkomunikasikan

2.7 Materi Trigonometri 

Materi Trigonometri merupakan salah satu materi yang terdapat dalam 

Kurikulum 2013 pada kelas X SMA/SMK semester genap yang memuat materi: 

Ukuran Sudut (Derajat dan Radian); Konsep Dasar Sudut; Perbandingan 

Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku; Nilai Perbandingan Trigonometri di 

Berbagai Kuadran; Perbandingan Trigonometri untuk Sudut 30°, 45°, 60° ; Grafik 

Fungsi Trigonometri. Materi Trigonometri yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku; Nilai 

Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran; Perbandingan Trigonometri 

untuk Sudut 30°, 45°, 60°. 

2.7.1 Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-siku
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Perhatikan segitiga ABC di bawah ini! Segitiga ABC siku–siku di A. BC

disebut sisi miring dengan panjang r. AB disebut sisi di depan sudut C dengan

panjang y, sedangkan ACdisebut sisi di samping sudut C dengan panjang x. Pada 

segitiga siku–siku ABC ini didefinisikan perbandingan trigonometri sebagai 

berikut.

 

 

 

 

2.7.2 Nilai Perbandingan Trigonometri di Berbagai Kuadran

a. Relasi di Kuadran I

Perhatikan Gambar! 

O
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Karena jumlah sudut–sudut pada segitiga 180°, maka pada segitiga ABC di 

samping, haruslah 90° + θ + α =180°.

Jadi,α = 90° − θ

Dengan perbandingan trigonometri, kamu dapatkan: 

Jadi, 

,

,

b. Relasi di Kuadran II 

Jadi, 

c. Relasi di Kuadran III 
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Perhatikan Gambar! 

Titik A(x,y) diputar setengah putaran terhadap titik O menghasilkan bayangan 

A’(−x,−y).

Dengan perbandingan trigonometri akan diperoleh 

Perhatikan Gambar! 

Sudut(180° − θ) pada gambar di samping merupakan pelurus sudut θ.

Titik A(x,y) dicerminkan terhadap sumbu–y menghasilkan bayangan A’(–x,y). 

Dengan perbandingan trigonometri, kamu dapat: 
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Jadi, 

d. Relasi Kuadran IV 

Perhatikan Gambar! 

TitikA(x,y) dicerminkan terhadap sumbu-x menghasilkan bayangan 

A′(x,−y),  merupakan sudut  yang bernilai negatif. 



42
 

42

Dengan perbandingan trigonometri akan diperoleh: 

Jadi, 

2.7.3  Perbandingan Trigonometri untuk Sudut 30°, 45°, 60° 

2.7.4 Perbandingan Trigonometri untuk Sudut-Sudut Istimewa di Berbagai 

Kuadran
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2.8 Penelitian yang Relevan 
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a. Adanya peningkatan kemampuan penalaran matematis dengan model 

penemuan terbimbing (Guided Discovery Learning) yang diterapkan dalam 

penelitian Santoso (2015: 227). 

b. Dalam penelitian Elia (2012 : 8), terdapat hubungan yang positif antara 

kedisiplinan dan sikap agresif siswa. Semakin tinggi tingkat agresivitas, 

semakin rendah kedisiplinan siswa. 

c. Dalam penelitian Prihayanti (2009: 58), terdapat hubungan yang negatif 

antara agresivitas dengan prestasi belajar matematika siswa. Semakin rendah 

tingkat agresivitas siswa, maka akan diperoleh prestasi belajar matematika 

yang semakin baik. 

 

2.9 Kerangka Berpikir 

Siswa mempunyai kemampuan penalaran matematis yang kurang, 

khususnya pada materi trigonometri. Dalam pembelajaran, siswa sering 

mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep sehingga selalu menunggu 

bimbingan dari guru. Selain itu, sikap disiplin siswa selama di sekolah maupun 

dalam pembelajaran masih kurang. Banyak siswa yang tidak memperhatikan saat 

pembelajaran berlangsung, hingga tidak mengerjakan tugas. Perilaku agresif 

seperti menyela pembicaraan guru ketika sedang mengajar di kelas juga muncul. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya variasi baru dalam pembelajaran dengan 

harapan kemampuan penalaran matematis siswa mencapai ketuntasan dan sikap 

disipln siswa mengalami peningkatan. Variasi tersebut dapat berupa penerapan 
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model pembelajaran dan media pembelajaran yang dapat menunjang kemampuan 

penalaran matematis dan sikap disiplin. 

Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

disarankan untuk sekolah berbasis kurikulum 2013. Model pembelajaran ini 

menuntut siswa menggunakan daya nalarnya untuk melakukan penemuan sesuai 

kompetensi dasar sejalan dengan teori belajar Piaget. Kemampuan penalaran 

matematis siswa akan terbangun ketika siswa melakukan serangkaian tahapan 

discovery learning. Selama proses pembelajaran, siswa akan dikelompokkan 

dengan anggota kelompok yang memiliki kemampuan heterogen sehingga siswa 

dapat melakukan penemuan melalui kerjasama dalam kelompok sesuai dengan 

teori belajar Vygotsky. Dari sini sikap disiplin siswa dapat terbentuk, karena 

pembelajaran dengan model discovery learning secara berkelompok 

mengharuskan siswa lebih aktif dan disiplin dengan kelompoknya untuk dapat 

mengikuti pembelajaran hingga melakukan penemuan sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya. 

Pembelajaran matematika dalam penelitian ini menggunakan materi 

trigonometri. Kegiatan penalaran sesuai dengan materi tersebut yaitu siswa diajak 

untuk melakukan penemuan mengenai konsep perbandingan trigonometri pada 

segitiga siku-siku hingga nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut 

istimewa. Selama pembelajaran berlangsung kemampuan penalaran matematis 

siswa terbentuk dan siswa akan mampu menyelesaikan soal tes kemampuan 

penalaran matematis dengan baik. Selain kemampuan penalaran, sikap disiplin 
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juga akan mengalami peningkatan pada tiap pertemuan, yang ditunjukkan melalui 

pengamatan peneliti selama pembelajaran berlangsung. 

Dalam penelitian ini diduga bahwa dengan penerapan model discovery 

learning, kemampuan penalaran matematis siswa mencapai ketuntasan klasikal. 

Selain itu, penerapan model discovery learning juga dapat meningkatkan sikap 

disiplin siswa selama pembelajaran berlangsung di sekolah. Skema kerangka 

berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut. 

1. Kurangnya kemampuan penalaran matematis siswa 

2. Kurangnya sikap disiplin siswa selama disekolah maupun pembelajaran

3. Adanya perilaku agresif yang ditunjukkan selama pembelajaran 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan Model Discovery Learning 
(DL) pada materi trigonometri

Aspek kognitif:

Kemampuan 

penalaran matematis

Aspek afektif:

Sikap Disiplin 

Pengelompokkan 

siswa berdasarkan 

tingkat agresivitas

(tinggi, sedang, dan 

rendah) menggunakan 

kuesioner agresivitas
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan penalaran matematis siswa dengan model Discovery Leaning 

dapat mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Sikap disiplin siswa sesudah pembelajaran lebih baik daripada sikap disiplin 

siswa sebelum pembelajaran dengan model Discovery Learning.

Tes kemampuan 

penalaran matematis

Pengamatan sikap 

selama 

pembelajaran
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3. Sikap disiplin siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model Discovery 

Leaning mengalami peningkatan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan penalaran matematis siswa kelas X Otomotif 1 SMK Dinamika 

Tegal dalam pembelajaran dengan model Discovery Leaning (DL) mencapai 

ketuntasan klasikal dengan persentase siswa yang tuntas mencapai 92%. 

2. Peningkatan Sikap Disiplin Siswa 

a. Sikap disiplin siswa sesudah pembelajaran lebih baik daripada sikap 

disiplin siswa sebelum pembelajaran dengan model discovery learning.

b. Sesudah pembelajaran dengan model Discovery Leaning (DL), sikap 

disiplin siswa dibandingkan pada saat sebelum pembelajaran mengalami 

peningkatan klasikal dengan kategori sedang. 

c. Sikap disiplin siswa mengalami peningkatan dengan kategori rendah pada 

setiap pertemuan, yaitu pertemuan pertama dengan kedua, pertemuan 

kedua dengan ketiga, dan pertemuan ketiga dengan keempat. 

3. Deskripsi Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Untuk tiap Kelompok 

Agresivitas 

a. Kemampuan penalaran matematis siswa dengan tingkat agresivitas tinggi, 

untuk kelima indikatornya yaitu menyusun dugaan, melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, dan menemukan 
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pola untuk digeneralisasikan dalam menyelesaikan masalah matematika 

tidak ada yang terpenuhi. Jadi, kemampuan penalarannya masih rendah.  

b. Kemampuan penalaran matematis siswa dengan tingkat agresivitas sedang, 

untuk kelima indikatornya yaitu menyusun dugaan, melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, dan menemukan 

pola untuk digeneralisasikan dalam menyelesaikan masalah matematika 

semua terpenuhi, kecuali untuk indikator terakhir yaitu menemukan pola. 

Jadi, kemampuan penalarannya sudah cukup baik. 

c. Kemampuan penalaran matematis siswa dengan tingkat agresivitas rendah, 

untuk kelima indikatornya yaitu menyusun dugaan, melakukan manipulasi 

matematika, menarik kesimpulan, memeriksa argumen, dan menemukan 

pola untuk digeneralisasikan dalam menyelesaikan masalah matematika 

semua sudah terpenuhi. Jadi, kemampuan penalarannya tergolong baik. 

4. Deskripsi Sikap Disiplin Siswa Untuk Tiap Kelompok Agresivitas 

a. Sikap disiplin siswa dengan tingkat agresivitas tinggi, untuk keempat 

indikatornya yaitu disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah, hanya dua indikator yang terpenuhi yaitu 

disiplin dalam masuk sekolah dan disiplin dalam menaati tata tertib 

sekolah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sikap disiplinnya masih 

belum baik. 

b. Sikap disiplin siswa dengan tingkat agresivitas sedang, untuk keempat 

indikatornya yaitu disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti 
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pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah, telah memenuhi semua indikator kecuali 

disiplin dalam mengerjakan tugas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

sikap disiplinnya sudah cukup baik. 

c. Sikap disiplin siswa dengan tingkat agresivitas rendah, untuk keempat 

indikatornya yaitu disiplin dalam masuk sekolah, disiplin dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin dalam 

menaati tata tertib sekolah, telah memenuhi semua indikatornya. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa sikap disiplinnya tergolong baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Guru matematika di SMK Dinamika Tegal perlu dibudayakan pengajaran 

mengenai kemampuan penalaran matematis siswa secara berkelanjutan, 

supaya siswa terbiasa menyelesaikan permasalahan matematika yang 

berkaitan dengan penalaran dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Guru matematika di SMK Dinamika Tegal perlu membimbing siswa lebih 

lanjut mengenai sikap disiplin dan agresivitas siswa, karena kedua sikap 

tersebut juga mempengaruhi keberlangsungan pembelajaran dan kemampuan 

penalaran matematis siswa.  

3. Guru matematika di SMK Dinamika Tegal sebaiknya lebih memperhatikan 

dan membimbing siswa saat dilaksanakan pembelajaran untuk meredam 

agresivitas agar siswa lebih fokus dan memperhatikan, terlebih untuk siswa 

dengan tingkat agresivitas tinggi.  
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4. Guru matematika di SMK Dinamika Tegal sebaiknya membimbing siswa 

dengan tingkat agresivitas tinggi untuk lebih rajin dalam belajar dan lebih 

ditingkatkan lagi sikap disiplinnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis dan lebih baik dalam setiap pembelajaran. 

5. Guru matematika SMK Dinamika Tegal sebaiknya membimbing siswa 

dengan tingkat agresivitas sedang untuk mengatur waktu dengan baik dalam 

menyelesaikan masalah yang menggunakan penalaran, serta sedikit lagi 

ditingkatkan sikap disiplinnya. 

6. Guru matematika di SMK Dinamika Tegal sebaiknya membimbing siswa 

dengan tingkat agresivitas rendah untuk dapat memaksimalkan setiap tahap 

penalaran matematis dalam menyelesaikan masalah matematika sehingga 

didapat hasil yang optimal dan membimbing siswa untuk tetap meningkatkan 

serta mempertahankan sikap disiplin yang sudah baik. 

7. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, bahwa agresivitas siswa dapat 

mempengaruhi hasil belajar matematika dan pengembangan karakter sikap 

siswa.
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