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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Metode Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

 

Metode pembelajaran penemuan adalah suatu metode pembelajaran  dimana 

dalam proses belajar mengajar dimana guru memberi siswa contoh-contoh 

topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut (Jenny 

dalam Eggen 2012: 177). Metode pembelajaran ini merupakan suatu cara 

untuk memahami suatu topik. Fungsi pengajar disini bukan untuk 

menyelesaikan masalah bagi peserta didiknya, melainkan membuat peserta 

didik mampu menyelesaikan masalah itu sendiri.  

 

Menurut Marks dalam Syarif (2012: 2) yang mengatakan bahwa pembelajaran 

penemuan mencakup penciptaan suasana lingkungan atau cara yang 

memungkinkan siswa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu yang 

baru bagi mereka.  

 

Metode ini memberikan pemahaman kepada siswa untuk menemukan, 

menyelidiki suatu permasalahan yang ada dilingkungan sekitar, siswa 

mendapat pengalaman baru yang belum pernah mereka katahui sebelumnya. 

 

Sedangkan Menurut Ruseffendi (dalam Misriyadi, 2013:19), metode 

penemuan adalah  metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian 

rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum 
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diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, tetapi sebagian atau seluruhnya 

ditemukan sendiri.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas penemuan terbimbing memungkinkan siswa 

dapat menemukan suatu masalah yang diberikan guru, melalui keterlibatannya 

secara aktif dalam pembelajaran yang didasarkan pada serentetan pengalaman-

pengalaman belajar yang lampau. Yang dimaksud keterlibatan secara aktif 

dapat berupa kegiatan mengadakan percobaan/penemuan sebelum membuat 

kesimpulan, atau memanipulasi, membuat struktur, dan mentransfer informasi 

sehingga menemukan informasi baru yang berupa kebenaran alam. Selama 

proses penemuan, siswa mendapat bimbingan guru baik berupa petunjuk 

secara lisan maupun petunjuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk lembar 

kerja siswa. Guru menciptakan lingkungan atau cara yang memungkinkan 

siswa melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu. Pemberian 

bimbingan dimaksudkan untuk membangkitkan perhatian pada tugas yang 

sedang dihadapi, mengurangi pemborosan waktu, dan menghindari kegagalan 

proses penemuan. 

 

Fase-fase pembelajaran metode penemuan terbimbing menurut Eggen (2012 : 

190) adalah sebagai berikut : 

1. Pendahuluan; guru berusaha menarik perhatian siswa dan menetapkan 

fokus pelajaran. 

2. Fase terbuka; guru memberi contoh dan meminta siswa untuk mengamati 

dan membandingkan contoh-contoh. 

3. Fase konvergen; guru menanyakan pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik 

yang dirancang untuk membimbing siswa mencapai pemahaman tentang 

konsep atau generalisasi. 

4. Penutup dan Penerapan; guru membimbing siswa memahami definisi 

suatu konsep atau pernyataan generalisasi dan siswa menerapkan 

pemahaman mereka ke dalam konteks baru. 
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Langkah-langkah pembelajaran penemuan terbimbing menurut Setiawan 

dalam Simamora (2010: 4), adalah sebagai berikut : 

1. Guru merumuskan masalah yang akan dihadapkan kepada siswa, dengan 

data secukupnya. Perumusan harus jelas, dalam arti tidak menimbulkan 

salah tafsir, sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

2. Dari data yang diberikan, siswa menyusun, memproses, 

mengorganisasikan dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini 

bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan 

ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke arah yang tepat. 

Misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan atau LKS. 

3. Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang 

dilakukannya. 

4. Bila perlu konjektur di atas diperiksa oleh guru. Ini perlu dilakukan untuk 

meyakinkan kebenaran prakiraan siswa. 

5. Bila telah diperoleh kepastian kebenaran konjektur tersebut, maka 

verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk 

menyusunnya. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya 

guru menyediakan soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil 

penemuan itu benar. 

 

 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menjadi tahapan-tahapan terhadap 

metode pembelajaran penemuan terbimbing, tahapan-tahapan ini nantinya 

sangat memperhatikan pemahaman kepada siswa tentang konsep dan 

menerapkan pemahaman mereka ke dalam konteks pembelajaran penemuan 

terbimbing tersebut. 

 

Menurut Hudojo dalam Syarif (2012: 4), penerapan metode penemuan 

terbimbing dalam pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan seperti 

dipaparkan berikut ini :  

1. Siswa ikut berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan belajarnya sebab ia 

harus berpikir, bukan sekedar mendengarkan informasi atau menelaah 

seonggok ilmu pengetahuan yang telah siap.  

2. Siswa benar-benar memahami suatu konsep atau rumus sebab mengalami 

sendiri proses mendapatkan rumus itu. 
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3. Metode ini memungkinkan pengembangan sifat ilmiah dan menimbulkan 

semangat ingin tahu para siswa.  

4. Dengan metode penemuan terbimbing, guru tetap mempunyai kontak 

pribadi dengan siswa.  

5. Terbukti bahwa siswa yang memperoleh pengetahuan melalui metode 

penemuan lebih mampu menstransfer pengetahuannya ke berbagai 

konteks. 

6. Metode ini membatasi guru untuk menambah materi baru bila siswa masih 

belum memahami materi yang sedang dipelajari.  

 

Beberapa keuntungan yang dikemukakan di atas menjadi pertimbangan positif 

dalam memilih metode penemuan sebagai salah satu model pembelajaran IPA. 

Agar pembelajaran dengan metode penemuan dapat mencapai hasil maksimal, 

maka perlu diwaspadai beberapa kekurangan atau kelemahannya. 

 

Selanjutnya Hudojo dalam Syarif (2012: 5-6) merinci kekurangan metode 

penemuan seperti berikut ini :  

1. Memerlukan banyak waktu dan belum dapat dipastikan apakah siswa akan 

tetap bersemangat menemukan.  

2. Tidak semua guru mempunyai semangat dan kemampuan mengajar 

dengan metode ini, terutama guru yang pekerjaannya “sarat muatan”. 

3. Tidak setiap siswa dapat diharapkan menjadi seorang “penemu”. 

Bimbingan yang tidak sesuai dengan kesiapan intelektual siswa akan 

merusak struktur kognitifnya. 

4. Pembelajaran menggunakan kelas kecil karena perhatian guru terhadap 

masing-masing siswa sangat diperlukan.  

 

Melihat keuntungan lebih banyak daripada kekurangannya, maka dengan 

menggunakan metode penemuan terbimbing ini dianggap dapat meningkatkan 

aktivitas dan prestasi belajar siswa. Dan perlu di ingat bahwa metode 

pembelajaran  yang seperti ini sangat sulit dilaksanakan karena peserta didik 

belum sebagai ilmuwan, tetapi mereka masih calon ilmuwan. Peserta didik 

masih memerlukan bantuan dari pengajar sedikit demi sedikit sebelum 
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menjadi penemu yang murni. Jadi metode pembelajaran yang mungkin 

dilaksanakan adalah metode pembelajaran penemuan terbimbing dengan 

demikian kegiatan belajar mengajar melibatkan secara maksimum baik 

pengajar maupun peserta didik. 

 

B. Aktivitas Belajar 

Mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. 

Dalam pembelajaran, siswalah yang menjadi subjek, dialah pelaku kegiatan 

belajar. Agar siswa berperan sebagai pelaku dalam kegiatan belajar, maka 

guru hendaknya merencanakan pembelajaran, yang menuntut siswa banyak 

melakukan aktivitas belajar.  

 

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. Risk 

dalam Rohani, (2004: 6) mengemukakan tentang belajar mengajar sebagai 

berikut: mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. 

Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik itu dengan 

keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. 

 

Jadi mengajar adalah membimbing pengalaman belajar siswa, karena melalui 

keaktifannya siswa dapat menghasilkan reaksi terhadap lingungannya sendiri.   

Kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

akan berdampak baik pada hasil belajarnya. Seperti yang dikemukakan oleh 

Djamarah, (2000: 67) bahwa: “Belajar sambil melakukan aktivitas lebih 

banyak mendatangkan hasil bagi anak didik, sebab kesan yang dapat 
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didapatkan oleh anak didik lebih tahan lama tersimpan didalam benak anak 

didik”. 

Dilihat dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran adalah 

melakukan aktifitas akan menghasilkan banyak pengetahuan dan akan 

tersimpan lebih banyak didalam benak anak didik. 

 

Sedangkan menurut John dalam Dimyati, (2006: 44) mengemukakan bahwa 

belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya 

sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri, guru sekedar 

pembimbing dan pengarah. Sedangkan menurut Hamalik, (2001: 171) 

mengatakan bahwa pengajaran yang efektif adalah pengajaran yang 

menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. 

 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa itu sendiri, kemudian inisiatif 

akan datang dengan sendirinya dan guru hanya memberikan membimbing 

serta guru hanya menyediakan kesempatan belajar bagi siswa. 

Di lain pihak, Rohani. (2004: 96) menyatakan bahwa: 

“Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas 

fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik giat-aktif dengan 

anggota badan, membuat suatu bermain atau bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Kegiatan fisik tersebut sebagai 

kegiatan yang tampak, yaitu saat peserta didik melakukan percobaan, 

membuat kontruksi model, dan lain-lain. Sedangkan peserta didik yang me-

miliki aktivitas psikis (kejiwaan) terjadi jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya atau banyak berfungsi dalam pengajaran. Ia mendengarkan, me-
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ngamati, menyelidiki, mengingat, dan sebagainya. Kegiatan psikis tersebut 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, 

mengambil keputusan, dan sebagainya”. 

 

Selanjutnya penggunaan aktivitas besar nilainya dalam pembelajaran, sebab 

dengan melakukan aktivitas pada proses pembelajaran, siswa dapat mencari 

pengalaman sendiri, memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa, 

siswa dapat bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri, siswa dapat 

mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis, dapat mengembangkan 

seluruh aspek pribadi siswa, serta suasana belajar menjadi lebih hidup 

sehingga kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran menyenangkan 

(Hamalik, 2001: 175). 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan siswa selama proses pembelajaran baik aktivitas fisik maupun 

psikis, dengan melakukan berbagai aktivitas dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri tentang IPA 

dengan bantuan guru. Dalam hal ini, aktivitas yang diamati selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung dibatasi pada ruang lingkup. 

 

C. Prestasi Belajar 

 

Prestasi belajar adalah adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah ia 

melakukan perubahan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

http://belajarpsikologi.com/
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Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik 

secara individu maupun secara kelompok (Djamarah dalam Anwar 2013: 5). 

Menurut Tirtonegoro dalam Azelina (2012: 1), mengemukakan bahwa : 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan 

dalam bentuk simbol angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik dalam periode tertentu. 

 

Sedangkan menurut Nurkencana dalam Anwar (2013: 5) mengemukakan 

bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau diperoleh anak 

berupa nilai mata pelajaran. Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan 

hasil yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prestasi belajar 

adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan dinilai 

yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan. 

 

D. Pembelajaran IPA di SD 

Melalui pengamatan kasat mata terhadap segala sesuatu yang berada di sekitar 

kita, maka kita akan menemukan bahwa bumi tempat kita hidup atau alam 

semesta ini ternyata penuh dengan fenomena-fenomena yang menakjubkan, 

penuh dengan keragaman yang memukau, yang kesemuanya itu menimbulkan 
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pertanyaan-pertanyaan kepada kita tentang mengapa dan bagaimana semua itu 

dapat  terjadi. 

Menurut Badarudin (2011: 1) Ilmu Pengetahuan Alam (selanjutnya disebut 

IPA) merupakan suatu ilmu yang menawarkan cara-cara kepada kita untuk 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, IPA pun menawarkan cara  

kepada kita untuk dapat memahami kejadian, fenomena, dan keragaman yang 

terdapat dalam semesta, dan yang paling penting adalah IPA juga memberikan 

pemahaman kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan cara 

menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut. 

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan alam 

langsung agar mampu menyesuaikan diri, menjaga dan tidak merusak 

lingkungan karena ditangan manusialah rusak atau tidaknya suatu alam. Siswa 

diharapkan dikemudian hari dapat menghargai, menjaga dan melestarikan 

ciptaan Tuhan dengan ilmu pengetahuan mereka miliki.  

Permendiknas No. 22 (Depdiknas, 2006) tentang standar isi bahwa 

pembelajaran IPA memiliki tujuan untuk : 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam  

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

 

 

Ilmu Pengetahuan Alam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang 

dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar 
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tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan 

ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana. 

 

Kemudian Badarudin (2011: 1) mendefiniksan IPA sebagai suatu kumpulan 

pengetahuan yang tersusun secara alam. Perkembangan IPA tidak hanya 

ditandai dengan adanya fakta, tetapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap 

ilmiah. Metode ilmiah dan pengamatan ilmiah menekankan pada hakikat IPA. 

Secara rinci hakikat IPA adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas; pada dasarnya konsep-konsep IPA selalu dapat dinyatakan dalam 

bentuk angka-angka. 

2. Observasi dan eksperimen; merupakan salah satu cara untuk dapat 

memahami konsep-konsep IPA secara tepat dan dapat diuji kebenarannya. 

3. Ramalan (prediksi); merupakan salah satu asumsi penting dalam IPA 

bahwa misteri alam raya ini dapat dipahami dan memiliki keteraturan. 

Dengan asumsi tersebut lewat pengukuran yang teliti maka berbagai 

peristiwa alam yang akan terjadi dapat diprediksikan secara tepat. 

4. Progresif dan komunikatif; artinya IPA itu selalu berkembang ke arah 

yang lebih sempurna dan penemuan-penemuan yang ada merupakan 

kelanjutan dari penemuan sebelumnya. 

Proses; tahapan-tahapan yang dilalui dan itu dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah dalam rangkan menemukan suatu 

kebernaran. 

5. Universalitas; kebenaran yang ditemukan senantiasa berlaku secara umum.  

 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA, dimana 

konsep-konsepnya diperoleh melalui suatu proses dengan menggunakan  

metode ilmiah dan diawali dengan sikap ilmiah kemudian diperoleh hasil 

(produk). 
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E. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis 

tindakan yaitu jika metode pembelajaran penemuan terbimbing dilakukan 

dengan langkah-langkah yang benar, maka dapat meningkatkan aktivitas dan 

prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 4 Kresnowidodo Kecamatan 

Tegineneng Tahun Pelajaran 2013/2014. 


