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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. 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,

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)
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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.

Hamalik (2006:187) menyatakan bahwa metode discovery paling baik bila

dilaksanakan dalam kelompok belajar yang kecil, namun dapat juga

dilaksanakan dalam kelompok belajar yang lebih besar. Metode discovery

dapat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau komunikasi

dua arah.

a. Sistem satu arah (ceramah reflektif)

Sistem satu arah berdasarkan penyajian satu arah (penuangan/exposition).

Struktur penyajian sistem satu arah dalam bentuk usaha merangsang siswa
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melakukan proses discovery di depan kelas. Guru mengajukan suatu

masalah, dan kemudian memecahkan masalah tersebut melalui langkah-

langkah discovery. Caranya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan

kepada kelas, memberikan kesempatan kepada kelas untuk melakukan

refleksi. Selanjutnya guru menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang

diajukannya itu. Dalam prosedur ini guru tidak menentukan aturan-aturan

yang harus digunakan oleh siswa, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan

guru mengundang siswa untuk mencari aturan-aturan yang harus

diperbuatnya. Pemecahan masalah berlangsung selangkah demi selangkah

dalam urutan sendiri yang ditemukan sendiri oleh siswa. Guru

mengharapkan agar seluruh siswa berhasil melibatkan dirinya dalam

proses pemecahan masalah, menjawab pertanyaan yang diajukannya

secara reflektif.

b. Sistem dua arah (Discovery terbimbing)

Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan

guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka

ke arah yang tepat/benar. Gaya pengajaran demikian, oleh Cagne disebut

sebagai guide discovery. Dalam sistem ini, guru perlu memiliki

keterampilan memberikan bimbingan, yakni mendiagnosis kesulitan siswa

dan memberikan batuan dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Namun demikian, tidak berarti guru menggunakan metode ceramah

reflektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode discovery adalah suatu

metode dalam proses belajar mengajar guru memperkenankan
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siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara tradisional

biasa diberitahukan atau diarahkan.

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Metode Discovery

Langkah-langkah pelaksanaan metode discovery menurut Richard

Scuhman yang dikutip oleh Suryosubroto (2002: 199) adalah :

a) Identifikasi kebutuhan siswa,

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

generalisasi yang akan dipelajari,

c) Seleksi bahan dan problema serta tugas-tugas,

d) Membantu memperjelas problema yang akan dipelajari dan peranan

masing-masing siswa,

e) Mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan,

f) Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan

dan tugas-tugas siswa,

g) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan,

h) Membantu siswa dengan informasi dan data, jika diperlukan oleh

siswa,

i) Memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan

mengidentifikasi proses,

j) Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa,

k) Memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan,

dan

l) Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil

penemuannya.
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2. Kelebihan dan Kelemahan Metode Discovery

Metode penemuan, menurut Gilstrap (dalam Moedjiono dan Moh.

Dimyati, 2006: 87), memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan

metode pembelajaran yang lain.  Beberapa keunggulan dalam metode

penemuan adalah sebagai berikut.

a) Metode ini kemungkinan yang besar untuk memperbaiki dan / atau

memperluas persediaan dan penguasaan keterampilan dalam proses

kognitif siswa.

b) Pengetahuan sebagai pengetahuan yang melekat erat pada diri siswa.

c) Metode penemuan dapat menimbulkan gairah pada diri siswa karena

siswa merasakan jerih payahnya membuahkan hasil.

d) Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju

berkelanjutan sesusai dengan kemampuannya sendiri.

f) Metode ini menyebabkan siswa mengarahkan belajarnya sendiri,

sehingga lebih termotivasi untuk belajar.

g) Metode ini membantu siswa memperkuat konsep siswa dengan

bertambahnya rasa percaya diri selama proses kerja penemuan.

h) Metode ini terpusat pada siswa, guru sebagai fasilitator dan

pendinamisator dari penemuan.

i) 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.
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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 di bawah bimbingan guru.

B. Keterampilan Proses Sains

Keterampilan proses dapat diartikan sebagai keterampilan-

keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari

kemampuan-kemampuan mendasar yang pada prinsipnya telah ada

dalam diri siswa (Depdikbud, 1986 dalam Dimyati dan Mudjiono,

2006). Kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan

mendasar itu antara lain adalah kemampuan atau keterampilan

mengobservasi atau mengamati, menghitung, mengukur,

mengklasifikasi, mencari hubungan ruang waktu, membuat hipotesis,

merencanakan penelitian/eksperimen, mengendalikan variabel,

menginterpretasi atau menfsirkan data, menyusun kesimpulan



15

sementara (inferensi), meramalkan (memprediksi), menerapkan

(mengaplikasi), dan mengkomunikasikan (Semiawan, 1986:17-18).

Menurut Funk (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006:140) ada berbagai

keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-keterampilan

tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skills) dan

keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skills).

Keterampilan-keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan,

yakni: mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur,

menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan-

keterampilan terintegrasi terdiri dari: mengidentifikasi variabel,

membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik,

menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan

mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun hipotesis,

mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian,

dan melaksanakan eksperimen. Agar lebih jelas, berikut penjabaran

secara singkat arti keterampilan-keterampilan dasar pada

keterampilan proses:

a. Mengamati

Mengamati memiliki dua sifat utama, yakni sifat kualitatif dan sifat

kuantitatif. Mengamati bersifat kualitatif apabila dalam

pelaksanaannya hanya menggunakan pancaindra untuk memperoleh

informasi. Contoh kegiatan mengamati yang bersifat kualitatif ialah

menentukan warna (penglihatan), membandingkan rasa manis gula
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dengan sakarin (pengecap), menentukan kasar dan halus suatu objek

(perabaan), mengamati bersifat kuantitatif apabila dalam

pelaksanaannya menggunakan pancaindra, juga menggunakan

peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan tepat. Contoh

kegiatan mengamati yang bersifat kuantitatif ialah menghitung

panjang ruang kelas dengan satuan ukuran tegel, menetukan suhu air

mendidih dengan bantuan termometer, dan kegiatan lain yang sejenis.

b. Mengklasifikasikan

Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilah

berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya, sehingga

didapatkan golongan/kelompok sejenis dari objek peristiwa yang

dimaksud.

c. Memprediksi

Memprediksi dapat diartikan sebagai mengantisipasi atau membuat

ramalan tentang segala hal yang akan terjadi pada waktu mendatang,

berdasarkan perkiraan pada pola atau kecenderungan tertentu, atau

hubungan antara fakta, konsep, dan prinsip dalam ilmu pengetahuaan.

d. Mengukur

Mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur

dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Menyimpulkan

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk

memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan fakta,

konsep, dan prinsip yang diketahui.
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f. Mengkomunikasikan

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan

memperoleh fakta, kosep, dan prinsip ilmu pengetahuaan dalam

bentuk suara, visual, atau suara visual (Dimyati dan Mudjiono,

2006:141-145).

Table 1. Usman (2002:43-44) menjabarkan keterampilan proses

dalam bentuk kemampuan sebagai berikut:

No Kemampuan Indikator

1. Mengamati Melihat, mendengarkan, merasa,

meraba, membau, mencicipi,

mengecap, menyimak, mengukur,

membaca.

2. Menggolongkan Mencari persamaan, menyamakan,

membedakan, membandingkan,

mengontraskan, mencari dasar

penggolongan.

3. Menafsirkan

(menginterpretasi)

Menaksirkan, memberi arti,

mengartikan, memposisikan, mencari

hubungan ruang-waktu, menemukan

pola, menarik kesimpulan,

mengeneralisasikan.

4. Meramalkan (prediksi) Mengantisipasi berdasarkan

kecenderungan, pola, atau hubungan

antar data atau informasi.

5. Menerapkan Menggunakan (informasi, kesimpulan,

konsep, hukum, teori, sikap, nilai, atau

keterampilan dalam situasi),

menghitung, menentukan variabel,

mengendalikan variabel,

menghubungkan konsep, merumuskan

konsep pertanyaan penelitian,

menyusun hipotesis, membuat model.

6. Merencanakan penelitian Menentukan masalah/objek yang akan

diteliti, menentukan tujuan penelitian,
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menentukan ruang lingkup penelitian,

menentukan sumber data/informai,

menentukan cara analisis, menentukan

langkah pengumpulan data, menetukan

alat, bahan dan sumber kepustakaan,

menentukan cara penelitian.

7. Mengkomunikasikan Berdiskusi, mendeklamasikan,

mendramakan, bertanya, merenungkan,

mengarang, meragakan,

mengungkapkan, melaporkan (dalam

bentuk lisan, tulisan, gerak, atau

penapilan).

Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilan memproseskan

perolehan, anak akan mampu menemukan dan mengembangkan

sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan dan mengembangkan

sikap dan nilai yang dituntut. Dengan demikian, keterampilan-

keterampilan itu mejadi roda penggerak penemuan dan

pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan

pengembangan sikap dan nilai. Seluruh irama gerak atau tindakan

dalam proses belajar-mengajar seperti ini akan menciptakan kondisi

cara belajar siswa aktif (Semiawan, 1986:18).

Berdasarkan pemaparan di atas, kegiatan memproseskan perolehan

pengetahuan pada siswa itu amat penting. Pembelajaran akan menjadi

lebih bermakna jika siswa terlibat secara aktif dalam proses

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa akan lebih

berperan aktif apabila dalam kegiatan tersebut melibatkan

keterampilan-keterampilan dasar yang telah dimiliki oleh siswa.
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Melalui pengembangan keterampilan-keterampilan dasar tersebut,

siswa dapat digiring untuk menemukan fakta dan mengembangkan

konsep.


