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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  “Pengaruh adalah daya yang ada

atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak,

kepercayaan atau perbuatan seseorang”. Sehingga pengaruh dapat diartikan

sebagai suatu kekuatan yang muncul dari benda atau orang yang dapat

memberikan perubahan. Perubahan dalam proses pembelajaran dapat dilihat

dari hasil belajar (Purwanto, 2013:67). Untuk melihat perubahan (gain)

evaluasi hasil belajar dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pendidikan.

B. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan seorang guru untuk

membantu siswa dalam proses belajar, sehingga adanya perubahan dari

kondisi tidak mengerti menjadi mengerti atau dari kondisi tidak tahu menjadi

tahu. Sebab berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar ditentukan oleh proses

pembelajaran yang dilakukan guru.

Wina Sanjaya (2009:26), berpendapat bahwa “pembelajaran adalah proses

kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan

sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu
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sendiri maupun potensi yang ada di luar diri siswa”. Sedangkan menurut

Dimyanti dan Mudjiono (2009:297), mendefinisikan “pembelajaran adalah

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat

siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber

balajar”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah

laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran bertujuan

membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan

pengalaman itu tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan

dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku

siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya.

C. Pembelajaran Teori Konstruktivisme

Teori pembelajaran terus mengalami perbaikan dan pengembangan seiring

permasalahan didalam dunia pendidikan. Saat ini kita mengenal teori

pembelajaran kontemporer. Menurut Rifa’i dan Catharina dalam Agus N

Cahyo (2013:31) pembelajaran teori kontemporer adalah pembelajaran yang

mengacu dan dikembangkan pada teori belajar konstruktivisme. Sehingga

teori belajar konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kontemporer

yang saat ini sedang dipraktikan oleh dunia pendidikan.

Pada pembelajaran kontemporer yang merujuk pada konstruktivisme, dalam

teori pembelajaran tersebut, guru lebih berfungsi membekali kemampuan
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siswa dalam menyeleksi informasi yang dibutuhkan. Dengan menerapkan

pembelajaran student centered learning strategies, maka pembelajaran

konstruktivisme mengkritisi konsep pembelajaran yang selama ini

berlangsung yang cenderung berpusat pada subjek belajar. Pengajar dan siswa

sama-sama aktif, siswa aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pengajar

sebagai fasilitator. Bentuk pembelajaran “student-centered” dilaksanakan

melalui belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif,

generative learning dan problem based learning.

Teori belajar konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan

yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan salah satu filsafat

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah buatan kita

sendiri. Pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui

kegiatan individu dengan membuat struktur, kategori, konsep dan skema yang

diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut.

Menurut Hill dalam Agus N Cahyo (2013:34), teori konstruktivisme

didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan

mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme lebih

memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan

pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Menurut teori ini, satu

prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan

kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri

pengetahuan di dalam memorinya.
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Teori konstruktivisme lebih menekankan pengetahuan sebagai konstruksi

aktif siswa. Menurut teori konstruktivisme ini, bila seseorang tidak

mengonstruksikan pengetahuan secara aktif, meskipun ia berumur tua

pengetahuan yang dimilikinya tidak akan berkembang.

Dalam teori ini, kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk

berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif mereka. Mereka akan terbantu

menjadi orang yang kritis menganalisi sesuatu hal, karena mereka berpikir

bukan hanya meniru.

Pendekatan konstruktivisme memiliki beberapa karakter yang dapat dilihat

dari proses pembelajarannya. Karakteristik pendekatan konstruktivisme

menurut Hanafiah dan Suhana dalam (Imas dan Berlin, 2014:39) adalah

sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik.
2. Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan

baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik.
3. Pandangan yang berbeda diantara peserta didik dihargai sebagai

tradisi dalam proses pembelajaran.
4. Dalam proses pembelajaran peserta didik didorong untuk

menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara
terintegrasi.

5. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong
peserta didik dalam proses pencarian yang alami.

6. Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan
kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif
dan menyenangkan.

7. Proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta
didik dihadapkan ke dalam pengalaman nyata.
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a. Kelebihan Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivisme ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak

dimiliki oleh teori pembelajaran lain. Menurut Agus N cahyo (2013:69)

diantara beberapa kelebihan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik menurut

konstruktivisme adalah peserta didik yang aktif mengonstruksi

pengetahuan yang ia dapat.

2. Siswa lebih aktif dan kreatif. Sebagai akibat konstruksi mandiri

siswa terhadap sesuatu, siswa dituntut aktif dan kreatif untuk

mengaitkan ilmu baru yang mereka dapat dengan pengalaman

mereka sebelumnya, sehingga tercipta konsep yang sesuai dengan

yang diharapkan.

3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. Siswa mendapatkan

ilmunya tidak hanya dengan mendengarkan penjelasan gurunya,

tetapi juga dengan mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan

informasi baru yang mereka dapat.

4. Siswa memiliki kebebasan belajar. Siswa dapat dengan bebas

mngonstruksi ilmu baru itu sesuai pengalamannya sebelumnya,

sehingga tercipta konsep yang diinginkan.

5. Perbedaan individu terukur dan dihargai.

6. Membina sikap produktif dan percaya diri.

7. Proses evaluasi difokuskan pada penilaian proses. Siswa dituntut

untuk mengonstruksi ilmu barunya dengan merefleksikaan pada

pengalaman sebelumnya untuk membuat konsep baru.
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8. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir

untuk menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan.

9. Siswa menjadi lebih paham.

10. Mudah ingat karena siswa terlibat secara langsung dengan aktif,

mereka akan ingat lebih lama semua konsep.

11. Kemahiran sosial yang diperoleh apabila berinteraksi dengan teman

dan guru dalam membina pengetahuan baru.

b. Kelemahan Teori Konstruktivisme

Adapun kekurangan dari teori konstruktivisme menurut Agus N Cahyo

(2013:71) adalah sebagai berikut:

1. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses

belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang

berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada

pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang

bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya.

2. Belajar merupakan suatu proses pembentukan siswa. Namun, yang

paling menentukan adalah niat belajar siswa itu sendiri.

3. Peranan guru hanya membantu siswa untuk membentuk

pengetahuannya sendiri.

4. Sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peranan utama

dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengonstruksi

pengetahuannya sendiri.
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5. Evaluasi. Lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai

pandangan dan interpretasi terhadap pengetahuan dan aktivitas yang

didasarkan pada pengalaman.

D. Pembelajaran Geografi

Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI) dalam Sumadi (2003:4), geografi

adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer

dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks

keruangan. Sedangkan menurut Bintarto dalam Sumadi (2003:4), geografi

merupakan ilmu yang mempelajari hubungan klausal gejala muka bumi dan

peristiwa yang terjadi di muka bumi baik fisik maupun yang menyangkut

mahluk hidup berserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan,

ekologi, dan kewilayahan.

Pakar-pakar geografi pada seminar Lokakarya Peningkatan Kualitas

Pengajaran Geografi di Semarang tahun 1988 telah merumuskan konsep

geografi yaitu, Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau

kewilayahannya dalam konteks keruangan.

Konsep geografi di atas menegaskan bahwa yang menjadi objek studi

geografi tidak lain adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang hakikatnya

merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer (lapisan udara),

litosfer (lapisan batuan, kulit bumi), hidrosfer (lapisan air, perairan) dan

biosfer (lapisan kehidupan).
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E. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang selama ini sering

digunakan guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini adalah salah

satu model pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Wina Sanjaya

(2009:177) mengemukakan bahwa model pembelajaran konvensional adalah

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara

verbal dari seseorang guru kepada kelompok, siswa dengan maksud agar

siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal.

Menurut Wina Sanjaya (2009:177) terdapat beberapa karakteristik

pembelajaran konvensional diantaranya:

1. Proses pembelajaran dilakukan dengan cara menyampaikan materi

pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara ilmu merupakan alat

utama dalam melakukan pembelajaran ini, oleh karena itu sering orang

mengindetikannya dengan ceramah.

2. Biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran

yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang

harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berfikir ulang.

3. Tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu

sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir siswa diharapkan

dapat memahaminya dengan benar dan dapat mengungkapkan kembali

materi yang diuraikan.
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F. Belajar

Slameto (2003:2) mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi

dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Skinner dalam Dimyanti dan

Mudjiono (2009:9) mendefinisikan “belajar adalah suatu perilaku yang

membuat seseorang menjadi lebih baik.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses

perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut

ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman,

keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain.

Menurut Suparno dalam Sardiman (2012:38), ada beberapa ciri atau prinsip

dalam belajar yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari
apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan alami.

b. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus.
c. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi

merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat
pengertian yang baru.

d. Hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan
dunia fisik dan lingkungannya.

e. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui,
si subjek belajar, tujuan, motivasi yang memengaruhi proses
interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.

Menurut Bloom, dkk dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:26) ranah kognitif

terdiri dari enam jenis perilaku sebagai berikut:



18

1. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang
telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan

2. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna
tentang hal yang dipelajari

3. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan model dan kaidah
untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru.

4. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami
dengan baik.

5. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
6. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.

Ranah afektif menurut Krathwohl dan Bloom, dkk dalam Dimyati dan

Mudjiono (2009:27) terdiri dari lima perilaku-perilaku sebagai berikut:

1. Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan
kesediaan memperhatikan hal tersebut.

2. Partisipasi, yang mencakup kerelaan, kesedian memperhatikan,
dan berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

3. Penilaian dan penentuan sikap, yang mencakup menerima suatu
nilai, menghargai, mengakui dan menentukan sikap.

4. Organisasi, yang mencakup kemampuan membentuk suatu sistem
nilai pedoman dan pegangan hidup.

5. Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan
menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola nilai
kehidupan pribadi.

Menurut Simpson dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:29) ranah psikomotor

terdiri dari tujuh jenis perilaku.

1. Persepsi, yang mencakup kemampuan memilah-milahkan
(mendeskripsikan) hal-hal secara khas, dan menyadari adanya
perbedaan yang khas tersebut.

2. Kesiapan, yang mencakup kemampuan penempatan diri dalam
keadaan dimana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian
gerakan.

3. Gerakan terbimbing, mencakup kemampuan melakukan gerakan
sesuai contoh, atau gerakan peniruan.

4. Gerakan yang terbiasa, mencakup kemampuan melakukan
gerakan-gerakan tanpa contoh.

5. Gerakan kompleks, yang mencakup kemampuan melakukan
gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap, secara
lancar, efisien dan tepat.



19

6. Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan
mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan
persyaratan khusus yang berlaku.

7. Kreativitas, mencakup kemampuan melahirkan pola gerak-gerik
yang baru atas dasar prakarsa sendiri.

Menurut Gagne dalam Wina Sanjaya (2009:66) bahwa belajar seseorang

dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi yang dibawa atau

datang dari dalam individu siswa, seperti kemampuan dasar, gaya belajar

seseorang, minat dan bakat serta kesiapan setiap individu yang belajar. Faktor

eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yakni berkaitan dengan

penyediaan kondisi atau lingkungan yang didesain agar siswa belajar. Kondisi

internal dapat dibangkitkan oleh pengaturan kondisi eksternal.

G. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dimyati dan Mudjiono (2009:3)

mengatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak

belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar ini tidak terlepas dari tindak guru,

pencapaian tujuan pengajaran pada bagian ini merupakan peningkatan

kemampuan siswa.

Hasil belajar yang digunakan pada penelitian ini dibatasi hanya menyangkut

aspek kognitif saja. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini instrumen tes

yang digunakan berupa soal untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan

setelah menggunakan model pembelajaran discovery learning.
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Terdapat dua istilah penting sebagai hasil belajar yaitu behavior (tingkah

laku) dan performance (penampilan) yaitu dua istilah yang menunjukkan

sesuatu yang dapat diamati oleh orang lain. Hasil belajar seseorang dapat

berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap. Pengetahuan memang sifatnya

abstrak sehingga tidak secara nyata dapat diamati, akan tetapi manifestasi

pemilikan pengetahuan dapat diketahui apabila diukur dengan cara yang

tepat.

Hasil belajar yang berupa keterampilan, menunjuk pada sesuatu yang dapat

diamati karena memberikan gambaran tentang bergeraknya organ tubuh. Di

dalam pengertian modern dikenal dengan istilah keterampilan kognitif  yaitu

jenis keterampilan yang menyangkut pemikiran yang ditandai dengan

kreativitas, kelincahan berpikir, kecepatan memecahkan masalah dan lain-lain

bentuk yang merupakan unjuk nyata dari ketinggian kemampuan seseorang

dalam aspek kognitif.

Berbeda dengan hasil belajar yang berupa pengetahuan dan keterampilan

yang dapat diukur dan diketahui pencapaiannya, hasil belajar yang berupa

sikap yang ditampilkan oleh siswa tidak dapat dengan cepat dipandang oleh

guru sebagai hasil upaya mereka di sekolah. Banyak sekali faktor luar yang

berpengaruh terhadap perkembangan sikap seseorang.

Indikator Hasil Belajar

Indikator adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk

menujukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan mata

pelajaran. Dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan
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pelajaran. Sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat

perkembangan mental yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum

belajar.

Indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian.

Kata-kata operasional yang dapat digunakan untuk indikator hasil belajar,

baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Indikator

hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang

mencakup aspek kognitif saja dengan kompetensi pengetahuan, pemahaman

dan analisis.

Tabel 2.1. Indikator hasil Belajar

No Aspek Kompetensi Indikator Hasil Belajjar
1 2 3 4

1 Kognitif Pengetahuan Mengidentifikasi dan
mendefinisikan.

Pemahaman Menguraikan, dan menjelaskan
Penerapan Menghasilkan, menggunakan dan

menunjukkan
Analisis Menguraikan, memilih dan

membedakan
Sintesis Merumuskan dan

mengorganisasikan.
Evaluasi Mengkritisi, menafsirkan, dan

memberikan evaluasi.
2 Afektif Penerimaan Mempercayai, mengikuti dan

bertanya
Menanggapi Konfirmasi, menjawab, membaca,

membantu, dan melaksanakan
Penanaman nilai Mengundang, melibatkan,

mengusulkan dan melakukan
Pengorganisasian Memverifikasi, menyusun,

menyatukan, menghubungkan dan
mempengaruhi.

Karakterisasi Menggunakan nilai-nilai sebagai
pendangan hidup dan
mempertahankan nilai-nilai yang
sudah diyakini
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1 2 3 4
3 Psikomot

orik
Pengamatan Mengamati proses dan  memberi

perhatian pada tahap-tahap sebuah
perbuatan.

Peniruan Melatih, mengubah, dan
menggunakan sebuah model

Pembiasaan Membiasakan perilaku yang sudah
dibentukknya dan mengontrol
kebiasaan agar tetap konsisten

Penyesuaian Menyesuaikan model,
mengembangkan model, dan
menerapkan model.

Sumber: Bloom, dkk dalam Dimyati dan Mudjiono (2009).

H. Model Discovery Learning

Menurut Jerome Bruner dalam Hosnan (2014:281) discovery learning adalah

model belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan

menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktik contoh pengalaman.

Model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning adalah

model mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak

memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui tidak melalui

pemberitahuan, namun ditemukan sendiri (Agus N. Cahyo, 2013:100).

Model discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang mementingkan

pengajaran perseorangan, memanipulasi objek sebelum sampai pada

generalisasi. Sehingga, anak harus berperan aktif di dalam belajar. Peran aktif

anak dalam belajar ini diterapkan dengan cara melalui cara penemuan.

Discovery juga merupakan proses mental dimana siswa mampu

mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud
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antara lain: mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya.

Prinsip belajar yang tampak jelas dari model pembelajaran ini adalah materi

atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam bentuk

final melainkan melalui proses yang aktif. Dalam hal ini, siswa sebagai

peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui

dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisir atau

membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu

bentuk akhir. Siswa secara aktif merekonstruksikan pengalamannya dengan

menghubungkan pengetahuan baru dengan internal modal atau struktur

kognitif yang telah dimilikinya.

Pada intinya, model pembelajaran discovery learning ini mengubah kondisi

belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang

teacher oriented dimana guru menjadi pusat informasi menjadi student

oriented, siswa menjadi subjek aktif belajar.

Aplikasi dalam model discovery learning dilakukan dengan dua tahap.

1. Tahap Persiapan

Dalam mengaplikasikan model discovery learning di dalam kelas,

seorang guru bidang studi harus melakukan beberapa persiapan terlebih

dahulu. Menurut Bruner dalam Agus N. Cahyo (2013:248) tahap

perencanaan dalam pembelajaran discovery antara lain:
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1) Menentukan tujuan pembelajaran

2) Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat,

dan gaya belajar)

3) Memilih materi pelajaran

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif

(contoh-contoh generalisasi)

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh,

ilustrasi, tugas untuk dipelajari siswa.

6) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks,

dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai

ke simbolik.

7) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

2. Tahap aplikasi discovery learning

Menurut Syah dalam Agus N. Cahyo (2013:249), dalam mengaplikasikan

model discovery learning di dalam kelas, tahapan atau prosedur yang

harus dilakukan dalam belajar mengajar antara lain:

1. Stimulasi atau pemberian rangsangan

Siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan,

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Pada tahap ini guru bertanya

dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca

atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Stimulasi

pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar
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yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam

mengeksplorasi. Dalam hal ini, Bruner memberikan stimulasi

menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada

kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2. Pernyataan atau identifikasi masalah

Setelah dilakukan stimulasi, langkah selanjutnya guru memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan ajar. Kemudian

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

3. Pengumpulan data

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan

kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya

hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur,

mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji

coba sendiri dan sebagainya.

4. Pengolahan data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi

yang telah diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi

dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Pengumpulan data juga disebut

pengkodean atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan
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konsep dan generalisasi. Dengan generalisasi tersebut, siswa akan

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

5. Pembuktian

Menurut Bruner, pembuktian bertujuan agar 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.

6. Menarik kesimpulan atau generalisasi

Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan adalah proses menarik

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku

untuk semua kejadian atau masalah yang sama, tentu saja dengan

memperhatikan hasil verifikasi. Dengan kata lain, tahap ini

berdasarkan hasil verifikasi tadi anak didik belajar menarik

kesimpulan atau generalisasi tertentu. Akhirnya, siswa dapat

merumuskan suatu kesimpulan dengan kata-kata atau tulisan tentang

prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.

Dalam hubungan antara guru dan siswa, Dahar dalam Agus N. Cahyo

(2013:113) mengemukakan beberapa peranan guru dalam pembelajaran

dengan penemuan, yakni sebagai berikut:

1. Merencanakan pembelajaran sedemikan rupa sehingga pelajaran itu

terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa
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2. Menyajikan meteri pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para

siswa untuk memecahkan masalah.

3. Guru juga harus memperhatikan cara penyajian yang enactive, iconic,

dan symbolic.

4. Bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis,

guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor.

5. Menilai hasil belajar siswa merupakan suatu masalah dalam belajar

penemuan.

Untuk menunjang proses belajar, lingkungan perlu memfasilitasi rasa ingin

tahu siswa pada tahap eksplorasi. Untuk memfasilitasi proses belajar yang

baik dan kreatif harus berdasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai

dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Hal ini sama dengan pendapat

Bruner bahwa memanipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi

kemampuan siswa dalam berpikir (merepresentasikan apa yang dipahami)

sesuai dengan tingkat perkembangannya. Menurut Bruner perkembangan

seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat

lebih tepatnya menggambarkan lingkungan, yaitu enactive, iconic, dan

symbolic.

1. Tahap enactive, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya

untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami

dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya

melalui gigitan, sentuhan dan sebagainya.
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2. Tahap iconic, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui

gambar-gambar dan visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia

sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan.

3. Tahap symbolic, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-

gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam

berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar

melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika dan sebagainya.

a. Kelebihan Discovery Learning

Menurut Bruner dalam Agus N. Cahyo (2013:116) pendekatan discovery

mempunyai empat keuntungan yaitu kode-kode generik memfasilitasi

transfer dan retensi. Discovery juga memfasilitasi transfer dan memori.

Kemudian keuntungan lainnya berkaitan dengan pemecahan masalah dan

motivasi. Bruner menandaskan bahwa makin sering digunakan model-

model discovery makin membawa seorang pelajar untuk menguasai

keterampilan dalam pemecahan masalah.

Selain keuntungan yang dijelaskan Bruner, Imas dan Berlin (2014:66)

juga mengemukakan keuntungan-keuntungan dari penerapan model

discovery.

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan
keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif.

2. Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi
dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

3. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa
menyelidiki dan berhasil.

4. Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan
sesuai dengan kecepatannya sendiri.

5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri
dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.
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6. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya,
karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang
lainnya.

7. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif
mengeluarkan gagasan-gagasan.

8. Membantu siswa menghilangkan keragu-raguan karena mengarah
pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

9. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.
10. Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.
11. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis

sumber belajar.
12. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.

b. Kelemahan Discovery Learning

Menurut Ausubel, menurutnya hanya sedikit sekolah-sekolah yang

mengembangkan belajar discovery pada siswa. Hal ini karena bukan

hanya membutuhkan waktu yang lama, melainkan siswa-siswa kurang

memiliki kemampuan dalam mengikuti model discovery yang justru

membutuhkan penguasaan informasi yang lebih cepat, dan tidak

diberikan dalam bentuk final.

Menurut Imas dan Berlin (2014:67) kelemahan model pembelajaran

discovery learning yaitu metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada

kesiapan pikiran untuk belajar. Harapan-harapan yang terkandung dalam

metode ini dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang telah

terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Metode ini tidak efisien

utnuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan waktu

yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan

masalah lainnya. Serta tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk

berfikir yang akan ditemukan oleh siswa karena telah dipilih terlebih

dahulu oleh guru.
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I. Penelitian yang Relevan

Kajian tentang penelitian terdahulu dibuktikan dengan penelitian yang

dilakukan oleh: Fajar Astuti (2014) Judul Skripsi “Pengaruh Model

Pembelajaran Discovery Learning Pada Tema Menghargai Jasa Pahlawan

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Tegorejo”.

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa guru SD Negeri 1 Tegorejo masih

merasa kesulitan dalam proses pembelajaran meski sudah melakukan

berbagai usaha dengan model tanya jawab, diskusi dan mengikuti beberapa

penelitian. Kesulitan tersebut dikarenakan sarana dan prasarana sekolah yang

tidak mendukung, buku pegangan guru mengenai buku tematik relatif sedikit,

buku siswa yang ada pada Kurikulum 2013 tidak bersifat fleksibel dengan

lingkungan daerah dan siswa terkadang membuat kegaduhan di dalam kelas,

sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif dan proses pembelajaran

menjadi terganggu. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan model

discovery.

Data penelitian berupa penerapan model pembelajaran discovery dan hasil

belajar. Hasil belajar siswa meningkat dilihat dari persentase rata-rata pretes

dan postes antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas ekperimen

nilai pretes 76 meningkat menjadi 85. Sedangkan untuk kelas kontrol nilai

pretes rata-rata siswa adalah 75 meningkat menjadi 83.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, maka dapat

diketahui bahwa model discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar

siswa. Diharapkan dengan model discovery learning dapat mempengaruhi
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hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Merapi Barat Kecamatan Merapi

Barat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Maka perlu dilakukan penelitian

tentang “Pengaruh Model Pengaruh Model Discovery Learning terhadap

Hasil Belajar Kognitif siswa pada Mata Pelajaran Geografi Kelas X di SMA

Negeri 1 Merapi Barat Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera

Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015 Semester Genap”.

J. Kerangka Pikir

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang pokok dilakukan dalam

proses pembelajaran di sekolah. Model pembelajaran yang dilakukan oleh

guru dan keaktifan siswa dalam proses belajar yang dilakukan siswa akan

berdampak pada berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan pembelajaran.

Penerapan model yang tepat dan yang dapat membuat siswa terlibat langsung

secara aktif dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar

siswa.

Dalam proses pembelajaran di kelas pada siswa kelas X SMA Negeri 1

Merapi Barat, peneliti melihat masih rendahnya nilai siswa pada mata

pelajaran geografi, siswa kurang berpartisipasi secara aktif dan terlibat dalam

pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari adanya siswa yang hanya

mendengarkan saja, duduk diam dan mengobrol sesama teman sebangku.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan guru adalah dengan penggunaan

model discovery learning. Discovery Learning merupakan salah satu model

pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan konstruktivis. Pada
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pembelajaran penemuan ini, siswa didorong untuk terutama belajar sendiri

melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.

Pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan

cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri,

maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak

akan mudah dilupakan oleh siswa.

Diharapkan dengan penggunaan model discovery learning, siswa dapat

belajar dengan aktif dan dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada

diri mereka sehingga indikator pembelajaran dapat tercapai. Jika siswa sudah

mulai aktif dalam mengikuti proses pembelajaran maka akan berpengaruh

dengan hasil belajar siswa juga akan baik.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat.

Variabel bebas adalah pengaruh model discovery learning sedangkan variabel

terikat adalah hasil belajar siswa yang mencakup aspek kognitif.

K. Hipotesis

Menurut Sukardi (2008:41), hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat

sementara dan bersifat teoritis. Sedangkan menurut Margono (2010:67),

hipotesis adalah jawaban sementara masalah penelitian yang secara teoritis

dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenaranya. Hipotesis

dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji atau dites

kebenarannya dengan data yang diperlukan.
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Berdasarkan landasan teori dan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh penggunaan model discovery learning terhadap

hasil belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 1 Merapi Barat.

Ha : Ada pengaruh penggunaan model discovery learning terhadap hasil

belajar kognitif siswa kelas X SMA Negeri 1 Merapi Barat.


