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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh model 

pembelajaran discovery learning berbasis peer-assessment for learning, model 

pembelajaran discovery learning berbasis assessment for learning, dan model 

pembelajaran discovery learning pada mata kuliah Geometri Analit Bidang. Populasi 

yang digunakan untuk penelitian yakni seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP universitas Muhammadiyah Surakarta peserta mata kuliah 

Geometri Analit Bidang semester Genap tahun ajaran 2015/2016. Sample diambil 

dengan metode cluster random sampling diperoleh kelas A, C, dan D. Data yang 

digunakan yaitu nilai ulangan harian Geometri Analit Bidang pokok bahasan 

persamaan garis lurus yg diambil dengan metode dokumentasi. Sedangkan untuk data 

prestasi belajar untuk uji hipotesis diambil dengan metode tes. Uji coba instrumen 

menggunakan daya pembeda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Uji keseimbangan 

dan uji hipotesis menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama dengan 

taraf signifikansi 5%. Sebelumnya dilakukan uji normalitas menggunakan metode 

Liliefors serta uji homogenitas variansi menggunakan metode Bartlett. Hasil uji 

hipotesis menyimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning berbasis 

peer-assessment for learning memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi 

belajar pada Mata Kuliah Geometri Analit Bidang dibanding  model pembelajaran 

discovery learning berbasis assessment for learning dan model pembelajaran 

discovery learning, serta model pembelajaran discovery learning berbasis assessment 

for learning memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar pada 

Mata Kuliah Geometri Analit Bidang dibanding  model pembelajaran discovery 

learning 

Kata kunci: discovery learning berbasis peer-assessment for learning, discovery learning berbasis assessment 

for learning, discovery learning, prestasi belajar geometri analit bidang 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia  nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

khususnya mengenai kurikulum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi, serta 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka setiap perguruan tinggi pengelola berbagai jenis 

pendidikan diwajibkan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI. Prodi Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta telah mengiplementasikan  kurikulum berbasis KKNI sejak 

tahun akademik 2015/2016. Pada kurikulum ini, mahasiswa yang menempuh studi sarjana di Prodi 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta diwajibkan menyelesaikan seluruh 

mata kuliah dengan bobot total 146 sks yang terdiri dari 134 sks mata kuliah wajib dan 12 sks mata kuliah 

pilihan. 

Salah satu mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa yakni Geometri Analit Bidang. Mata kuliah 

tersebut ditawarkan kepada mahasiswa semester II. Mata kuliah tersebut memuat konten terkait titik dan 

garis pada dimensi 2 serta tempat kedudukan dan irisan kerucut. Selama empat tahun terakhir yaitu pada 

tahun akademik 2014/2015, 2013/2014. 2012/2013, dan 2011/2012 terdapat hampir 50% mahasiswa 

disetiap kelasnya dinyatakan tidak lulus. Kriteria kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah yaitu 

apabila memperoleh nilai minimal C. 

 Mata kuliah Geometri Analit Bidang memiliki karakter yang unik. Soal-soal pada mata kuliah ini 

memiliki karakter yang unik. Mahasiswa dituntut sangat cermat dalam menganalisa dan menentukan 

penyelesaian dari permasalahan yang sangat bervariasi. Untuk itu selama menempuh mata kuliah ini 
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mahasiswa perlu diakomodasi dengan model pembelajaran yang mampu mendorong mahasiswa untuk 

dapat menghimpun informasi yang disampaikan, membandingkan, mengkategorikan, menganalisi, 

mengintegrasikan, mereorganisasi informasi dan menyusun kesimpulan. Sardiman mengemukakan model 

tersebut merujuk pada model pembelajaran discovery learning yang selanjunya disingkat DL [1]. 

Kemendikbud  Rahmah Johar menjelaskan bahwa prinsip belajar yang nampak jelas dalam discovery 

learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk final 

akan tetapi siswa sebagai siswa didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan 

dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa yang 

mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir [2]. 

Selain model pembelajaran, model penilaian (assessment) yang dilakukan oleh guru juga mempengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa. Ada banyak model penilaian yang telah dikembangkan. Salah satunya yaitu 

Assessment for Learning (Selanjutnya disingkat AfL). Pada dasarnya AfL merupakan penilaian formatif. 

Hal yang ditekankan pada  AfL yakni penilaian untuk perbaikan pembelajaran, bukan penilaian yang 

digunakan untuk mengukur seberapa banyak pengetahuan yang telah dikuasai mahasiswa. Budiyono  

mengumukakan 10 prinsip AfL antara lain: 1) AfL merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran 

yang efektif, 2) AfL memfokuskan bagaimana siswa belaar, 3) AfL merupakan pusat dari praktik 

pembelajaran di kelas, 4) AfL merupakan kunci ketrampilan profesi guru, 5) AfL harus sensitif dan 

konstruktif, 6) AfL harus memperhatikan pentingnya motivasi mahasiswa, 7) AfL mementingkan 

komitmen tujuan pembelajaran dan pemahaman dari apa yang seharusnya dinilai, 8) Pada AfL mahasiswa 

harus mendapatkan petunjuk konstruktuif bagaimana mahasiswa harus memperbaiki diri, 9) AfL harus 

mengembangkan kapasitas mahasiswa untuk dapat menilai dirinya sendiri, dan 10) AfL harus 

memperhatikan rentang kemampuan mahasiswa [3]. Pada penerapan AfL disuatu test, setiap mahasiswa 

akan memperoleh umpan balik pada lembar jawabnya. Umpan balik berupa coretan klarifikasi dan arahan 

jawaban yang benar. Dengan kata lain setiap mahasiswa mendapatkan umpan yang berbeda-beda sesuai 

dengan kesalahan pengerjaan yang dilakukan. Predikat “excellent” diberikan kepada mahasiswa dengan 

jawaban sempurna. Predikat “good” untuk mahasiswa yang melakukan kesalahan minor, serta “not bad” 

diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kesalahan mayor. 

Salah satu kekurangan dari model AfL yaitu pengampu membutuhkan waktu yang relatif lama karena 

harus meberikan umpan balik untuk setiap mahasiswa. Untuk itu AfL bisa dikombinasikan dengan peer-

assessment (penilaian teman sejawat) yang selanjutnya disingkat peer-AfL. Pada peer-AfL, teman 

sejawat berperan sebagai korektor lembar jawab rekannya. Penilaian dilakukan secara bersama-sama di 

kelas sesuai panduan dan arahan pengampu. Pada peer-AfL pengampu lebih bertindak sebagai fasilitator. 

Selain membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam proses penilaiannya, peer-AfL juga memiliki 

kelebihan lain. Ketika mahasiswa dengan kemampuan baik menjadi korektor lembar jawab mahasiswa 

dengan kemampuan yang kurang tanpa disadari korektor belajar jenis-jenis kesalahan yang mungkin 

dilakukan oleh mahasiswa dalam menjawab tipe soal yang diujikan sehingga pada periode berikutnya 

mahasiswa lebih berhati-hati dalam mengerjakan tipe soal tersebut. Begitu juga sebaliknya, mahasiswa 

dengan kemampuan kurang yang menjadi korektor lembar jawab mahasiswa dengan kemampuan baik 

tanpa disadari korektor memperoleh inspirasi bagaimana menjawab tipe soal yang diujikan dengan baik 

sehingga pada periode tes berikutnya dapat mengerjakan tipe soal tersebut dengan relatif lebih benar. Hal 

ini diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga 
kelas. Kelas pertama akan diterapkan model pembelajaran DL, kelas kedua yakni kelas model 
pembelajaran DL-AfL, serta kelas ketiga yaitu kelas DL peer-AfL. Model pembelajaran DL yakni model 
pembelajaran DL yang diterapkan dikelas dikombinasikan dengan model penilaian AfL dimana assessment 
dilakukan oleh pengampu. Sedangkan model pembelajaran DL peer-AfL  yaitu model pembelajaran DL-
AfL dimana assessment dilakukan oleh teman sejawat atas panduan dan arahan dari pengampu. Populasi 
yang dipilih yakni seluruh peserta mata kuliah Geometri Analit Bidang semester genap tahun akademik 
2015/2016 dengan jumlah total yakni 213 mahasiswa yang di-cluster kedalam 5 kelas yakni A, B, C, D, 
dan E. Dengan teknik random diperoleh kelas A, C, dan D. Adapun rincian jumlah mahasiswa perkelas 
sampel yakni: kelas A sebanyak 26 mahasiswa, kelas C sebanyak 30 mahasiswa, dan kelas D sebanyak 30 
mahaasiswa. Secara keseluruhan jumlah sampel sebanyak 86 mahasiswa. 

Sebelum dikenai perlakuan, dipastikan terlebih dahulu bahwa ketiga kelas memiliki kemampuan yang 
sama atau seimbang merujuk pada Budiyono [4]. Uji yang digunakan analisis variansi satu jalan dengan sel 
tak sama dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Setelah ketiga kelas dinyatakan dalam keadaan seimbang, 
ketiga kelas dikenai perlakuan. Diakhir perlakukan ketiga kelas diberikan uji prestasi belajar dengan 
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metode tes. Data tes dianalisis sebagai uji hipotesis dengan menggunakan analisis variansi satu jalan 
dengan sel tak sama yang terlebih dahulu harus memenuhi uji prasyarat yakni uji normalitas dan uji 
homogenitas variansi [4]. Secara kesuluruhan tingkat signifikansi yang digunakan yakni 5%. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dilakukan eksperimen untuk ketiga kelas, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan dengan 
analisis variansi satu jalan sel tak sama dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun data yang digunakan untuk 
uji keseimbangan yakni nilai ulangan harian pada pokok bahasan persamaan garis lurus. Rangkuman hasil 
kalkulasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1. Tabel Rangkuman Uji Keseimbangan 

Sumber JK dk RK Fobs Ftabel 

Model 284,3334 2 142,1667 2,091 3,110 

Galat 5643,1545 83 67,9898 - - 

Total 5918,4879 85 - - - 

 
Berdasarkan tabel tampak bahwa Fobs = 2,091 lebih kecil dari Ftabel = 3,110. Dapat disimpulkan bahwa 

ketiga kelas memiliki rerata yang sama atau dalam keadaan seimbang. Selanjutnya dapat dilakukan 
ekperimen untuk ketiga kelas tersebut. Kelas A dikenai model pembelajaran DL, kelas C dikenai model 
pembelajaran DL-AfL, serta kelas D dikenai model pembelajaran DL peer-AfL. Eksperimen dilakukan 
sebanyak lima kali tatap muka pada pokok bahasan lingkaran, parabol, dan persamaan garis lurusnya. Pada 
pertemuan ke enam dilakukan tes prestasi. Sebelum diujikan pada kelas sampel, instrumen test 
diujicobakan di kelas non sampel yaitu kelas B dan E. Ujicoba meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, 
dan reliabilitasnya [5].  

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu data prestasi belajar harus diuji prasyarat meliputi uji 
normalitas (menggunakan metode liliefors) dan uji homogenitas variansi (menggunakan metode bartlett). 
Taraf signifikansi yang diambil yakni 5%. Berikut ini rangkuman komputasi uji normalitas. 

Tabel 2. Tabel Rangkuman Uji Normalitas 

Kelompok Lobs L0,05:n Keputusan Kesimpulan 

Kelas A 0,1438 1,706 H0 diterima Normal 

Kelas C 0,966 1,610 H0 diterima Normal 

Kelas D 0,971 1,610 H0 diterima Normal 

 

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa ketiga kelas sampel berasal dari populasi yang berdisribusi 

normal. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas variansi secara bersamaan untuk ketiga kelas. Ringkasan 

hasil kalkulasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3. Tabel Rangkuman Uji Homogenitas 

Sumber Variansi K X
2

obs X
2
0,05:k-1 Keputusan Kesimpulan 

Model 3 5,063 5,9910 H0 diterima Variansi Homogen 

 

Hasil komputasi menyatakan bahwa ketiga kelas memiliki variansi homogen. Hal ini berarti bahwa 

ketiga kelas berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan varansinya homogen. Selanjutnya data 

dikenakan uji hipotesis menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama dengan tingkat 

signifikansi 5%. Rangkuman hasil komputasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4. Tabel Rangkuman Uji Hipotesis 

Sumber JK dk RK Fobs Ftabel 

Model 27,0212 2 138,0106 3,2070 3,110 

Galat 3597,7174 83 43,3459 - - 

Total 3875,7386 85 - - - 

 

Hasil perhitungan menyatakan bahwa Fobs = 3,2070 lebih besar dari Ftabel = 3,110. Hal ini berarti ketiga 

kelas memiliki rerata yang tidak sama. Dengan demikian untuk menyatakan kelas (model pembelajaran)  

mana yang lebih unggul dilakukan uji komparasi ganda dengan metode scheffe pada taraf signifikansi 5%. 

Rangkuman hasil komparasi disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 5.Rangkuman Uji Komparasi Ganda 

H0 Fobs 2F0,05:2:83 Keputusan 

µDL = µDL-AfL  6,309 6,220 H0 ditolak 

µDL = µDL peer-AfL 7,012 6,220 H0 ditolak 

µDL-AfL = µDL peer-AfL 6,420 6,220 H0 ditolak 

 

Berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa ketiga H0 ditolak. Untuk menentukan model pembelajaran mana 
yang lebih unggul pada tiap komparasi cukup dibandingkan rerata marginalnya saja. Model pembelajaran 
yang lebih baik yaitu model pembelajaran dengan rerata marginal lebih besar. Adapun rerata marginal tiap 
model pembelajaran disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 6. Tabel Rerata Marginal Tiap Model Pembelajaran. 

Model Pembelajaran Rerata Marginal 

Model Pembeajaran DL 60,751 

Model Pembeajaran DL-AfL 66,106 

Model Pembeajaran DL peer-AfL 71,993 

 

Pada komparasi pertama, yakni komparasi antara Model Pembeajaran DL dan Model Pembeajaran DL-
AfL tampak bahwa rerata marginal Model Pembeajaran DL-AfL = 66,106 lebih besar dibanding rerata 
marginal Model Pembeajaran DL = 60,751. Hal ini berarti bahwa Model Pembeajaran DL-AfL lebih baik 
dibanding model pembelajaran Model Pembeajaran DL. Pada komparasi selanjutnya, yaitu komparasi 
antara Model Pembeajaran DL dan Model Pembeajaran DL peer-AfL, tampak bahwa rerata marginal 
Model Pembeajaran DL peer-AfL = 71,993 lebih besar dibanding rerata marginal Model Pembeajaran DL 
= 60,751. Hal ini berarti bahwa Model Pembeajaran DL peer-AfL lebih baik dibanding Model 
Pembeajaran DL. Komparasi terakhir yakni komparasi antara Model Pembeajaran DL-AfL dan Model 
Pembeajaran DL peer-AfL, tampak bahwa rerata marginal Model Pembeajaran DL peer-AfL = 71,993 
lebih besar dibanding rerata marginal Model Pembeajaran DL-AfL = 66,106. Hal ini berati bahwa Model 
Pembeajaran DL peer-AfL lebih baik dibandingkan Model Pembeajaran DL-AfL. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini yaitu: 1). Model Pembeajaran DL peer-AfL lebih 
baik dibandingkan Model Pembeajaran DL-AfL, 2) Model Pembeajaran DL peer-AfL lebih baik dibanding 
Model Pembeajaran DL, dan 3) Model Pembeajaran DL-AfL lebih baik dibanding model pembelajaran 
Model Pembeajaran DL. 
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