
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Metode Discovery  

1. Latar Belakang Berkembangnya Metode Discovery 

 

Metode penemuan atau discovery  telah berkembang dari berbagai gerakan 

pendidikan dan pemikiran yang mutakhir, salah satunya dari gerakan pendidikan 

progresif yang tidak puas akan keformilan yang dianggap kosong dari sebagian 

besar pendidikan, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Metode 

yang sering dipakai saat itu drill dan hafalan di luar kepala, sehingga timbul 

verbalitas dan gejala membeo. Reaksi terhadap keadaan ini adalah tumbuhnya apa 

yang disebut dengan “belajar untuk pemecahan masalah” sebagai tujuan dan 

metode terpenting, dan dalam hal ini John Dewey sebagai tokohnya.   

 

Selain gerakan progresif, metode penemuan juga berkembang bersama dengan 

perkembangan pendekatan yang berpusat pada anak. Pendekatan ini menekankan 

pada pentingnya menyusun kurikulum yang sesuai dengan anak didik dan 

menekankan partisipasinya dalam proses pendidikan.  Adapun tokoh yang 

menemukan metode pendidikan ini adalah Bruner (Suryosubroto, 2002:191) 

 

 

 



2. Pengertian Metode Discovery 

Metode Discovery menurut Suryosubroto (2002:192) diartikan sebagai suatu 

prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi 

obyek dan lain-lain, sebelum sampai kepada generalisasi. 

 

Metode Discovery merupakan komponen dari praktik pendidikan yang meliputi 

metode mengajar yang memajukan cara belajar aktif, beroreientasi pada proses, 

mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif.   

 

Metode Penemuan menurut Roestiyah (2001:20) adalah metode mengajar 

mempergunakan teknik penemuan. Metode discovery adalah proses mental di 

mana siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental 

tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dalam teknik ini 

siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental itu sendiri, 

guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode discovery adalah suatu metode 

dimana dalam proses belajar mengajar guru memperkenankan siswa-siswanya 

menemukan sendiri informasi yang secara tradisional biasa diberitahukan atau 

diarahkan. 

 

3. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Discovery 

 

Langkah-langkah pelaksanaan metode discovery menurut Richard Scuhman yang 

dikutip oleh Suryosubroto (2002:199) adalah : 



1. identifikasi kebutuhan siswa,  

2. seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian, konsep dan 

generalisasi yang akan dipelajari,  

3. seleksi bahan dan problema serta tugas-tugas,  

4. membantu memperjelas problema yang akan dipelajari dan peranan masing-

masing siswa,  

5. mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan,  

6. mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan 

tugas-tugas siswa,  

7. memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan,  

8. membantu siswa dengan informasi dan data, jika diperlukan oleh siswa,  

9. memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 

mengidentifikasi proses,  

10. merangsang terjadinya interaksi antarsiswa dengan siswa,  

11. memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan, dan  

12. membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil 

penemuannya. 

 

4. Kelebihan dan Kelemahan Metode Discovery 

Metode penemuan, menurut Gilstrap (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006:87), 

memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode pembelajaran yang 

lain.  Beberapa keunggulan dalam metode penemuan adalah sebagai berikut : 



1. Metode ini kemungkinan yang besar untuk memperbaiki dan / atau 

memperluas persediaan dan penguasaan ketrampilan dalam proses kognitif 

siswa.  

2. Pengetahuan sebagai pengetahuan yang melekat erat pada diri siswa. 

3. Metode penemuan dapat menimbulkan gairah pada diri siswa karena siswa 

merasakan jerih payahnya membuahkan hasil.  

4. Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju berkelanjutan 

sesusai dengan kemampuannya sendiri. 

5. Metode ini menyebabkan siswa mengarahkan belajarnya sendiri, sehingga 

lebih termotivasi untuk belajar. 

6. Metode ini membantu siswa memperkuat konsep siswa dengan 

bertambahnya rasa percaya diri selama proses kerja penemuan. 

7. Metode ini terpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator dan pendinamisator 

dari penemuan. 

8. Metode ini membantu perkembangan siswa menuju ke skeptisme (perasaan 

meragukan) yang sehat untuk mencapai kebenaran akhir dan mutlak. 

 

Selain memiliki kelebihan, metode penemuan juga memiliki kelemahan.  

Beberapa kelemahan metode penemuan adalah sebagai berikut : 

1. Metode ini mempersyaratkan suatu persiapan kemampuan berpikir yang 

dapat dipercaya. 

2. Metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas yang jumlahnya besar. 



3. Harapan yang ditimbulkan oleh metode ini, kurang bisa diterapkan oleh guru 

dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran yang 

tradisional. 

4. Mengajar dengan pengetahuan akan dipandang sebagai metode yang telalu 

menekankan pada penguasaan pengetahuan dan kurang memperhatikan 

perolehan sikap. 

5. Metode ini tidak memungkinkan siswa untuk berpikir kreatif, bila sejak awal 

konsep yang akan ditemukan telah dipilih guru dan proses penemuannya 

juga dibawah bimbingan guru. 

 

B.  Penguasaan Materi 

 

Materi pelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus dipelajari oleh 

siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumuskan dalam kurikulum 

(Muhammad, 2003:17). Dengan materi pelajaran siswa dapat mempelajari suatu 

kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara 

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi 

pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Awaluddin, 2008:1). 

 

Penguasaan merupakan kemampuan menyerap arti dari materi suatu bahan yang 

dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai apa yang pernah 

dipelajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai proses kegiatan 

mental sehingga lebih bersifat dinamis (Arikunto, 2003:115).   

 



Penguasaan materi merupakan hasil belajar dari ranah kognitif. Hasil belajar dari 

ranah kognitif mempunyai hirarki atau bertingkat-tingkat. Adapun tingkat-tingkat 

yang dimaksud adalah : 1) informasi non verbal; 2) informasi fakta dan 

pengetahuan verbal; 3) konsep dan prinsip; dan  4) pemecahan masalah dan 

kreatifitas. Informasi non verbal dikenal atau dipelajari dengan cara penginderaan 

terhadap objek-objek dan peristiwa-peristiwa secara langsung. Informasi fakta dan 

pengetahuan verbal dikenal atau dipelajari dengan cara mendengarkan orang lain 

dan dengan jalan membaca. Semuanya itu penting untuk memperoleh konsep-

konsep. Selanjutnya, konsep-konsep itu penting untuk membentuk prinsip-prinsip. 

Kemudian prinsip-prinsip itu penting di dalam pemecahan masalah atau di dalam 

kreativitas (Slameto, 2001:131). 

 

Berdasarkan rumusan Bloom dalam (Dimyati dan Mudjiono, 2004:23-28) ranah 

kognitif terdiri dari 6 jenis perilaku sebagai berikut :  

1) Pengetahuan mencakup ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan      

tersimpan dalam ingatan, 

2) Pemahaman mencakup kemampuan menangkap arti dan makna hal yang  

dipelajari, 

3) Penerapan mencakup kemampuan menerapkan metode 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 menbentuk suatu pola baru, 



6) Evaluasi mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal 

berdasarkan kriteria tertentu. 

 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan evaluasi. 

Thoha (1994:1) menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Instrumen 

atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi adalah tes.   

 

Tes adalah pengukuran berupa pertanyaan perintah dan petunjuk yang ditujukan 

kapan testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu (Fathurrohman 

dan Sutikno, 2009:174). Menurut Arikunto (2001:53) tes merupakan alat atau 

prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan 

aturan-aturan yang sudah ditentukan. Menurut Suryosubroto (2002:106) tes tidak 

lain adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai tujuan-tujuan instruksional setelah mereka mengalami proses belajar 

mengajar. 

 

Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa persen tujuan pembelajaran dicapai 

setelah satu kali mengajar atau satu kali pertemuan adalah postes atau tes akhir. 

Disebut tes akhir karena sebelum memulai pelajaran guru mengadakan tes awal atau 

pretes. Kegunaan tes ini ialah terutama untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

memperbaiki rencana pembelajaran.  Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan 

umpan balik dalam meningkatkan mutu pembelajaran (Daryanto, 1999:195-196). 

 



Melalui hasil tes tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tingkat penguasaan 

materi siswa. Tingkat penguasaan materi oleh siswa dapat diketahui malalui 

pedoman penilaian. Bila nilai siswa ≥ 66 maka dikategorikan baik, bila 55 ≤ nilai 

siswa < 66 maka dikategorikan cukup baik, dan bila nilai siswa < 55 maka 

dikategorikan kurang baik (Arikunto, 2001:245). 


