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BAB  II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Model Pembelajaran Discovery

Model pembelajaran discovery (penemuan) adalah model mengajar yang

mengatur pengajaran sedemikian rupa, sehingga siswa memperoleh pengetahuan

yang sebelumnya belum diketahui tidak melalui pemberitahuan, tetapi penemuan

konsep sebagian atau seluruhnya dengan cara ditemukan sendiri. Dalam

pembelajaran discovery (penemuan) kegiatan atau pembelajaran yang dirancang

sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa

melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik

kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip.

Model discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan

pengajaran perseorang, memanipulasi objek sebelum sampai pada generalisasi.

Sedangkan Bruner (2007: 100) menyatakan bahwa anak harus berperan aktif di

dalam belajar. Lebih lanjut dinyatakan, aktivitas itu perlu dilaksanakan melalui

suatu cara yang disebut discovery. Discovery yang dilaksanakan siswa dalam

proses belajarnya, diarahkan untuk menemukan suatu konsep atau prinsip.
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Discovery ialah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu

konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain: mengamati,

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan,

mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya. Dengan teknik ini siswa diberi

kesempatan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri, guru

berperan membimbing dan memberikan intruksi. Dengan demikian pembelajaran

discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan

mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba

sendiri, agar siswa dapat belajar sendiri.

Model pembelajaran discovery merupakan suatu model pengajaran yang

menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran

dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan

semacamnya.

Tiga ciri utama belajar menemukan yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan

masalah untuk menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan;

(2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru

dan pengetahuan yang sudah ada (Herdian, 2010).

Langkah-langkah pembelajaran discovery menurut Herdian adalah sebagai

berikut:

1) Identifikasi kebutuhan siswa;

2) Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan

generalisasi pengetahuan;
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3) Seleksi bahan, problema/ tugas-tugas;

4) Membantu dan memperjelas tugas/ problema yang dihadapi siswa serta

peranan masing-masing siswa;

5) Mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan;

6) Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan;

7) Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan;

8) Membantu siswa dengan informasi/ data jika diperlukan oleh siswa;

9) Memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan yang

mengarahkan dan mengidentifikasi masalah;

10) Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa;

11) Membantu siswa merumuskan prinsip dan generalisasi hasil penemuannya

(Herdian, 2010).

Salah satu model belajar yang akhir-akhir ini banyak digunakan di sekolah-

sekolah yang sudah maju adalah model discovery. Hal ini disebabkan karena

model ini: (1) merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa

aktif; (2) dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari,

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

dilupakan siswa; (3) pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian

yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer dalam situasi lain;

(4) dengan menggunakan strategi discovery anak belajar menguasai salah satu

metode ilmiah yang akan dapat dikembangkan sendiri; (5) siswa belajar berpikir

analisis dan mencoba memecahkan problema yang dihadapi sendiri, kebiasaan ini

akan ditransfer dalam kehidupan nyata.
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Beberapa keuntungan belajar discovery menurut Herdian yaitu: (1) pengetahuan

bertahan lama dan mudah diingat; (2) hasil belajar discovery mempunyai efek

transfer yang lebih baik dari pada hasil lainnya; (3) secara menyeluruh belajar

discovery meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas.

Secara khusus belajar penemuan melatih keterampilan-keterampilan kognitif

siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain

(Herdian, 2010).

Beberapa keunggulan model discovery juga diungkapkan oleh Suherman (2001:

179) sebagai berikut:

1) Siswa aktif dalam kegiatan belajar, sebab ia berpikir dan menggunakan

kemampuan untuk menemukan hasil akhir;

2) Siswa memahami benar bahan pelajaran, sebab mengalami sendiri proses

menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat;

3) Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin ini mendorong

ingin melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat;

4) Siswa yang memperoleh pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih

mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks;

5) Metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri.

Selain memiliki beberapa keuntungan, model discovery (penemuan) juga memiliki

beberapa kelemahan, diantaranya membutuhkan waktu belajar yang lebih lama

dibandingkan dengan belajar menerima. Untuk mengurangi kelemahan tersebut

maka diperlukan bantuan guru (Suherman, 2001: 179). Bantuan guru dapat

dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan memberikan
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informasi secara singkat. Pertanyaan dan informasi tersebut dapat dimuat dalam

lembar kerja siswa yang telah dipersiapkan oleh guru sebelum pembelajaran

dimulai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan model pembelajaran

discovery (penemuan) adalah model pembelajaran dimaksud siswa memperoleh

pengetahuan melalui pemberitahuan sebagian atau seluruhnya atau ditemukan

sendiri. Model pembelajaran discovery adalah pembelajaran yang mana siswa

menemukan suatu pengetahuan dengan sendiri. Jadi model pembelajaran

discovery model yang menitikberatkan pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator

dan membimbing siswa untuk menemukan konsep pengetahuan, sehingga guru

dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta terselenggaranya

kegiatan pembelajaran yang efektif dan aktif. Langkah-langkah pembelajaran

discovery yang dimaksud adalah (1) Membentuk kelompok discovery, (2)

Menyajikan pelajaran, (3) Pemberian tugas kelompok, (4) Pemberian pertanyaan

kepada seluruh siswa secara individu, (5) Memberi evaluasi, (6) Memberikan

penghargaan dan membuat kesimpulan.

B. Pengertian Belajar

Keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar merupakan kegiatan

yang paling pokok, karena berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan

banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai

siswa.
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Belajar pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang

atau individu dalam upaya untuk mengetahui segala sesuatu yang belum

diketahuinya.  Belajar adalah membentuk suatu perubahan perilaku yang di dapat

dari orang lain atau dari pengalaman seseorang tersebut baik di dalam

keluarganya, lingkungan sekitar maupun sekolah.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan  tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2001:4)

Hutabarat (2004: 12) mengemukakan bahwa belajar adalah “Sesuatu proses aktif,

artinya orang yang belajar itu ikut serta dalam proses itu dengan aktif. Orang yang

belajar itu mempelajari apa yang dirahasiakannya dan apa yang dipikirkannya. Ia

memberikan reaksi atau tanggapan terhadap apa yang terjadi sewaktu

berlangsungnya proses belajar Jika tidak ada tanggapan, maka hasil belajar tidak

ada.

Pengertian lain tentang belajar, sebagaimana dikemukakan oleh Dewa Ketut

Sukardi (2003: 15) adalah: “Perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman,

kecuali perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh proses menjadi matangnya

seseorang atau perubahan yang instrinsik atau yang bersifat temporer”.

Sekaligus pendapat Oemar Hamalik (2003: 21) , belajar adalah: “Sesuatu bentuk

pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang (murid) yang dinyatakan dalam

cara-cara tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalaman”.
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Sehubungan dengan pengertian di atas belajar adalah  perubahan tingkah laku

sebagai hasil pengalaman yang dapat membuat perubahan pada diri seseorang

menjadi matang.

C. Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Aktivitas atau kegiatan

merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk

melaksanakan atau menyelesaikan sesuatu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Jadi yang dimaksud aktivitas adalah kegiatan atau keaktifan.  Jadi segala sesuatu

yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik

merupakan suatu aktivitas (Mulyono, 2001: 26).

Pengertian aktivitas belajar yang lain adalah segala kegiatan yang dilaksanakan

baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas belajar siswa selama proses belajar

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar

(Sriyono, 2002:28). Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar

adalah kegiatan atau keaktifan seseorang di dalam melakukan segala sesuatu baik

fisik maupun non fisik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

Pengertian aktivitas belajar yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa

keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator

adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Siswa dikatakan memiliki

keaktifan apabila ditemukan prilaku selalu ingin belajar.  Dari uraian di atas maka

Natawijaya(2005:31) mengemukakan bahwa, aktivitas belajar merupakan segala
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kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka

mencapai tujuan belajar.

Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab

dengan adanya aktivitas belajar siswa terutama dalam proses pembelajaran

terciptalah situasi belajar aktif. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar

merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk

belajar. Yang dimaksud dengan belajar aktif adalah: “Suatu sistem belajar

mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan

emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif,

afektif dan psikomotor” (Depdiknas, 2002: 31). “Siswa dikatakan memiliki

keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti: sering bertanya kepada guru

atau siswa lain, mau mengerjakan tugas yang diberikan guru, mampu menjawab

pertanyaan, senang diberi tugas belajar, dan lain sebagainya. Hal yang paling

mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan siswa”.

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang

tinggi antara guru dengan siswa ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan

mengakibatkan suasana kelas menjadi segar dan kondusif, di mana masing-

masing  siswa dapat melibatkan kemampuannya semaksimal mungkin. Aktivitas

yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula terbentuknya pengetahuan dan

keterampilan yang akan mengarah pada peningkatan hasil belajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aktivitas dalam proses belajar

mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa dalam

mengikuti pelajaran dapat indikasi (1) bertanya hal yang belum jelas, (2)
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mencatat, (3) mendengar, (4) berpikir, (5) membaca, dan (6) segala kegiatan yang

dilakukan.

D. Hasil Belajar

Kemampuan belajar seorang siswa, akan dapat diketahui berdasarkan hasil belajar

yang dicapainya. Pencapaian hasil belajar ini adalah setelah siswa tersebut

mengikuti dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang

diberikan guru di sekolah, yang kemudian dapat diketahui melalu hasi rapor catur

wulan atau semester atau melalui nilai yang diperolehnya pada pembagian rapor.

Sejalan dengan uraian di atas, Hamalik mengemukakan bahwa hasil belajar

adalah: Perubahan tingkah laku yang diharapkan pada siswa setelah melakukan

proses belajar mengajar (Oemar Hamalik, 2003:84). Selanjutnya Winkel (2004:

161) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah bukti usaha yang dapat dicapai

atau prestasi adalah hasil yang dicapai pada suatu saat. Sementara

Poerwadarminta (2004: 768) berpendapat bahwa hasil belajar adalah: Hasil yang

telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya). Pengertian lain tentang

hasil belajar, yaitu “ Menunjukan hasil pekerjaan atau buah cipta atas usaha dan

upaya mencapai tujuan yang diinginkan ” (Suryo, 2003 : 147).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah hasil

yang diproleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukan

dengan nilai tes yang diberikan oleh guru setiap selesai memberikan materi

pelajaran pada satu pokok bahasan.
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E. Kerangka Pikir

Kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Matematika di kelas IV SD Negeri 2

Way Lunik masih kerap ditemui dalam proses belajar mengajar guru

menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran lebih mengandalkan

metode ceramah sehingga siswa menjadi bosan dan kurang aktif. Mata pelajaran

Matematika sebagai mata pelajaran yang menuntut kemampua menghitung.

Diduga untuk meningkatkan proses belajar dan hasil belajar  mata pelajaran

Matematika pada siswa kelas IV SDN 2 Way Lunik yaitu dengan

melakukan pembelajaran dengan Model Discovery Learning.

Skema Pembelajaran dengan model discovery Learning untuk

meningkatkan proses belajar dan hasil belajar pada peserta didik kelas

IV SDN 2 Way Lunik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Aktivitas
Belajara
Rendah

Guru menggunakan model
discovery Learning
1.Membentuk kelompok
2.Menyajikan pelajaran
3.Pemberian tugas kelompok
4.Pemberian pertanyaan
5.Evaluasi
6.Memberi penghargaan

1.Siswa aktif belajar ≥ 75%
2.Hasil Belajar ≥ 75% yang

memenuhi KKM ≥ 65

Sebelum
Menggunakan
discovey
Learning

Tindakan Setelah Menggunakan
Discovery learning
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F. Hipotesis

Hipotesis penelitian  dirumuskan: ”Apabila pembelajaran dengan model

discovery Learning dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat maka,

aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 2 Way Lunik dapat

meningkat”.


