
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. Metode Discovery 
 

 
Dalam proses pembelajaran, agar tujuan tercapai maka perlu adanya metode 

atau cara yang tepat, sehingga guru dalam menyampaikan informasi kepada 

siswa lebih mudah diterima, dipahami, dimengerti bahkan dikuasai. Seorang 

guru dalam melaksanakan pembelajaran harus terampil dalam menggunakan 

berbagai metode mengajar agar penyampaian menarik. Untuk itu diperlukan 

model mengajar yang bervariasi sesuai materi yang disajikan pada siswa. 

 
Menurut Encyclopedia of Educational Research, penemuan merupakan suatu 

strategi yang unik dapat diberi bentuk oleh guru dalam berbagai cara, termasuk 

mengajarkan ketrampilan menyelidiki dan memecahkan masalah sebagai alat 

bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa metode discovery adalah suatu metode dimana dalam proses 

pembelajaran guru memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri 

informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau diceramahkan saja.  

   
Metode discovery menurut Mulyasa (2005:110) merupakan metode yang lebih 

menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode 

penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Cara mengajar 
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dengan metode discovery menurut Mulyasa (2005:2) menempuh langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Adanya masalah yang akan dipecahkan,  

2.  Sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik,  

3.  Konsep atau prinsip yang harus ditemukan oleh peserta didik melalui    

        kegiatan tersebut perlu dikemukakan dan ditulis secara jelas,  

4.  Harus tersedia alat dan bahan yang diperlukan,  

5.  Susunan kelas diatur sedemian rupa sehingga memudahkan terlibatnya  

        arus bebas pikiran peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar,  

6.  Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk   

        mengumpulkan data, 

7.  Guru harus memberikan jawaban dengan tepat dengan data serta   

        informasi yang diperlukan peserta didik. 

 
Menurut Roestiyah (2001:20)  dan Suryosubroto (2002:192)  adalah proses 

mental dimana siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses 

mental tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 

Kelebihan metode discovery menurut Roestiyah (2001:20) yaitu :   

a.     Teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan,  

        memperbanyak kesiapan, serta panguasaan ketrampilan dalam proses   

        kognitif/ pengenalan siswa,  

b. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi / individual    

        sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut,  

c.  dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 



10 
 

d. tehnik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk    

        berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

e. mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi 

yang kuat untuk belajar lebih giat 

f.     membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri  

       sendiri dengan proses penemuan sendiri. 

g.    strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagi teman    

 belajar saja; membantu bila diperlukan. Sedangkan  kekurangan dari 

metode discovery, menurut Roestiyah yaitu: 

a. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara  

belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui 

keadaan  sekitarnya dengan baik, 

b.  Bila kelas terlalu besar penggunaan teknik ini akan kurang berhasil,  

c.  Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanan dan   

         pembelajaran yang tradisional mungkin akan sangat kecewa bila   

         diganti  dengan teknik penemuan, 

d. Dengan teknik ini ada yang berpendapat proses pengertian saja, kurang   

         memperhatikan perkembangan/ pembentukan sikap dan keterampilan    

              bagi siswa,  

e. Teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir   

 secara  kreatif.  
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B. Keterampilan Proses 
 

 
Keterampilan proses adalah sejumlah keterampilan yang dimiliki oleh 

siswa untuk dapat menemukan fakta-fakta, konsep-konsep, dan teori-teori 

tentang ilmu Pengetahuan dan alam sekitar secara ilmiah. (Anonim, 

2003:12). Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan keterampilan 

proses ini, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri produk ilmu 

pengetahuan yang sedang mereka pelajari, karena sains bukan hanya 

penguasaan ilmu pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konep-konsep, 

prinsip-prinsip saja, namun merupakan suatu proses penemuan. 

Keterampilan proses dapat dibedakan menjadi 2 tingkatan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2002:140), 

sebagai berikut: 

1. Keterampilan dasar ( Basic Skills) yang terdiri dari 5 keterampilan yaitu 

    mengobservasi, mengklasifikasikan, memprediksikan, mengukur,      

    menyimpulkan. 

                  2. Keterampilan terintegrasi terdiri dari 10 keterampilan yaitu 

    mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data    

    dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar variabel,    

    mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun   

     hipotesis, mengidentifikasikan variabel secara oprasional, merancang   

     penelitian, dan melaksanakan eksperimen.  

 
Pada penelitian ini keterampilan peroses dasar ( Basic Skills) saja yang 

diukur. Funk dalam Dimyati  dan Mujiono (2002:141) lebih lanjut 



12 
 

mengemukakan “meskipun keterampilan-keterampilan proses 

merupakan dasar atau  landasan sebelum menuju keterampilan-

keterampilan terintegrasi yang lebih kompleks. 

 
Menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:141) kegiatan keterampilan proses 

dasar dapat dilaksanakan dengan bentuk-bentuk: 

  1. Mengamati/mengobservasi  

      Siswa dapat melakukan suatau kegiatan belajar melalui proses :     

      melihat, mendengar, merasa (kulit meraba), mencium/membau,          

      mencicipi/mengecap, mengukur, mengumpulkan data/informasi 

  2. Mengklasifikasikan 

      Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses: mencari    

      persamaan, mencari perbedaan, membandingkan, mengkontraskan,    

      menggolongkan 

        3. Memprediksi 

      Suatu prediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat   

      ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang   

      berdasarkan perkiraan pada hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip  

      dalam ilmu pengetahuan. Dapat dilakukan dengan menghitung     

      penentuan secara tepat perilaku terhadap lingkungan kita. 

    4. Mengukur 

     Membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah   

     ditetapkan sebelumnya. 

                5. Menyimpulkan 

              Siswa dapat melakukan kegiatan belajar melalui proses: menggunakan      
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              (informasi, kesimpulan, konsep, teori, sikap nilai, atau keterampilan   

               dalam situasi baru dan situasi lainnya), menghitung, mendeteksi,    

               menghubungkan konsep, mefokuskan pertanyaan penelitian, menyusun     

               hipotesis, membuat  model. 

  6. Mengkomunikasikan 

   Siswa dapat melakukan suatu kegiatan belajar melalui proses:     

   berdikusi, mendeklamasikan, mendramakan, bertanya, mengarang,    

   memperagakan, mengekspresikan dan melaporkan dalam bentuk lisan,   

   tulisan, gambar, atau penampilan. 

Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan 

kemampuan-kemampuan mental, fisik dan sosial yang mendasar sebagai 

penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan-

kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-

kelamaan akan menjadi suatu keterampilan, sedangkan pendekatan 

keterampilan proses adalah cara memandang anak didik sebagai manusia 

seutuhnya. Cara memandang ini dijabarkan dalam kegiatan belajar 

mengajar memperhatikan pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, serta 

keterampilan. Ketiga unsur itu menyatu dalam satu individu dan terampil 

dalam bentuk kreatifitas. 

Keterampilan proses menurut   Semiawan  (1986:17) antar lain terdiri dari: 

Observasi atau mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, mencari 

hubungan ruang dan waktu, menghitung, membuat hipotesa, 

merencanakan penelitian, mengendalikan variabel, menginterprestasikan 
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atau menafsirkan data, menyusun kesimpulan sementara, mengaplikasikan, 

dan mengkomukasikan. 

Semiawan (1986:17)  lebih lanjut menjelaskan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam merencanakan suatu pembelajaran antara lain: 

1. Siswa sebagai orang yang terlibat dalam situasi belajar mengajar; 

2.  Waktu yang akan digunakan dalam pengajaran; 

3.  Urutan bagaimana materi akan dibahas;  

4. Rangkaian perkembangan proses berfikir dan keterampilan yang 

akan ditumbuhkan pada siswa; 

5. Alat peraga akan digunakan;  

6. Penilaian pelajaran yang akan diberikan. 

 

 


