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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendekatan Discovery

1. Pengertian Pendekatan Discovery

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap

proses pembelajaran. Sementara discovery mengandung arti “penemuan” merupakan

pendekatan mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara

berfikir siswa, pendekatan ini menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri,

mengembangkan kreatifan dalam memecahkan masalah. Siswa betul-betul

ditempatkan sebagai subjek yang belajar.  Dengan menganggap siswa sebagai subjek

dalam belajar mempunyai dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus

yang dapat menentang siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peran guru lebih

banyak menempatkan diri sebagai pembimbing atau sebagai pemimpin belajar dan

fasilitator belajar. Dengan demikian, siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri

atau dalam bentuk kelompok dalam memecahkan permasalahan dengan bimbingan

guru7.

Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses

yang sifatnya masih sangat umum oleh karenanya strategi dan metode pembelajaran

yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu8.

7 Sriyono dkk. Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)h. 97
8 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran.( Jakarta: Kencana, 2006) h. 126
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Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan

siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu.

Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan

pembelajaran, apakah guru akan menjelaskan suatu pengajaran dengan materi bidang

studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, ataukah dengan menggunakan

materi yang terkait satu dengan lainnya dalam tingkat kedalaman yang berbeda, atau

bahkan merupakan materi yang terintegrasi dalam suatu kesatuan multi disiplin ilmu.

Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjelas untuk mempermudah bagi para guru

memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami

materi ajar yang disampaikan guru, dengan memelihara suasana pembelajaran yang

menyenangkan9.

Disisi lain, Herdian mengemukakan Pendekatan Discovery (penemuan)

sebagai prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, yang

menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran

dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil maupun prosedur dan

semacamnya. Dengan demikian pembelajaran Discovery ialah suatu pembelajaran

yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat dengan

berdiskusi, membaca sendiri dan mencoba sendiri agar peserta didik dapat belajar

dengan sendirinya10.

9 Syaipul sagala, op, cit., h. 68
10 Herdian, Metode Pembelajaran Discovery
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Hal tersebut berarti bahwa, situasi belajar siswa lebih banyak beraktivitas dan

melakukan pekerjaan belajar sendiri, bukan hanya duduk dibangku sambil membaca,

mengisi lembar kerja, atau mendengarkan guru. Konsep belajar melalui Pendekatan

discovery didasarkan kepada keyakinan bahwa jika siswa tidak aktif, mereka tidak

akan dapat memperhatikan atau belajar sebaik yang diharapkan. Dengan

diterapkannya pendekatan discovery ini para siswa akan termotivasi untuk

mengeksplorasi secara mendalam, dan lebih mampu melihat nilai-nilai yang

dikandung pelajaran. Masalah-masalah yang disajikan dipilih yang memiliki

kesesuaian dan kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep yang dituntut

kurikulum.

2. Deskripsi Pendekatan Discovery

Salah satu pendekatan pembelajaran yang akhir-akhir ini banyak digunakan

di sekolah-sekolah yang sudah maju adalah model pendekatan Discovery. Hal

tersebut dikarenakan pendekatan discovery ini memiliki beberapa keunggulan

diantaranya:

1. Merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif.

2. Dengan menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari, maka

hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah

dilupakan siswa.

3. Hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada

hasil lainnya.
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4. Secara menyeluruh belajar discovery meningkatkan penalaran siswa dan

kemampuan untuk berfikir bebas. Secara khusus belajar penemuan melatih

keterampilan-keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan

memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain.

5. Siswa belajar berfikir analisis dan mencoba memecahkan problema yang

dihadapi sendiri, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan nyata.

Selain memiliki beberapa keuntungan seperti yang disebutkan di atas,

pendekatan discovery (penemuan) juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya

membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibandingkan dengan belajar menerima.

Namun, untuk mengurangi kelemahan tersebut maka diperlukan bantuan guru.

Bantuan guru dapat dimulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan dengan

memberikan informasi secara singkat. Pertanyaan dan informasi tersebut dapat

dimuat dalam lembar kerja siswa yang telah dipersiapkan oleh guru sebelum memulai

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan siswa SD masih memerlukan bantuan guru

sebelum menjadi penemu murni. Oleh sebab itu, pendekatan discovery yang

digunakan dalam penelitian ini masih tetap berada dalam bimbingan guru untuk

mencapai target daripada materi ajar yang nantinya akan dikuasai oleh siswa dalam

proses pembelajarannya.

B. Syarat-Syarat Pendekatan Discovery

Setiap pendekatan dalam pembelajaran mengandung berbagai macam syarat

yang harus dipenuhi sebelum pendekatan tersebut diterapkan. Adapun Syarat yang
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dimaksud adalah kemampuan guru untuk melihat sejauh mana tingkat kemampuan

siswa dalam menerima materi pelajaran kemudian menyeseuaikannya dengan metode

pembelajaran  yang nantinya akan digunakan sehingga, penerapan discovery ini dapat

terlaksana dengan baik. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada

kelas.

2. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan

situasi belajar yang menyenangkan.

3. Adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup.

4. Adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi.

5. Partisipasi setiap siswa dalam kegiatan belajar.

6. Guru tidak banyak campur tangan dan intervensi terhadap kegiatan siswa11.

C. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pendekatan Discovery

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pendekatan discovery ini adalah

sebagai berikut:

1.  Identifikasi kebutuhan siswa.

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

generalisasi yang akan dipelajari.

11 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching. (Padang: PT. Ciputat
Press, 2007) h.. 12
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3. Membantu memperjelas tugas atau problema yang akan dipelajari dan peranan

masing-masing siswa.

4. Mempersiapkan setting kelas dan alat yang diperlukan.

5. Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan

tugas-tugas siswa.

6. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan dan membantu

siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa.

7. Membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam menemukan solusi.

8. Merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa.

9. Memuji dan membesarkan siswa yang giat dalam proses penemuan.

10. Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atau hasil

penemuannya.

11. Menjelaskan dan menyimpulkan hasil yang telah ditemukan12.

Dengan melihat dari beberapa item-item di atas, baik dari segi langkah-

langkah pelaksanaan pendekatan discovery maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi

sebelum penerapan pendekatan tersebut dilaksanakan, pada intinya pendekatan

discovery ini berusaha meletakkan pemahaman kepada para pendidik khususnya guru

bahwa sesungguhnya tujuan pembelajaran adalah bagaimana membelajarkan peserta

didik untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mereka sendiri.

Dengan demikian guru tidak lagi berperan hanya sebagai sumber belajar, akan

tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar peserta didik

12 Suryosubroto, op, cit., h. 199
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mau dan mampu belajar. Inilah makna proses pembelajaran berpusat kepada peserta

didik. Peserta didik tidak lagi dipandang sebagai gelas kosong yang harus diisi oleh

guru. Peserta didik adalah subjek didik, dan bukan objek. Dalam memperoleh

pengalaman belajar dalam ruang kelas. Mereka bukan burung beo yang cukup hanya

disuruh menirukan bunyi sang pelatihnya. Sebaliknya, peserta didik adalah anak

manusia yang telah lahir dengan seperangkat potensi yang harus dikembangkan

secara optimal melalui proses pembelajaran. Peserta didik harus diberi banyak

kesempatan untuk beraktivitas dalam memperoleh pengalaman belajar yang akan

diperlukan ketika mereka telah terjun dalam masyarakat.

D. Tahap Mengajar

Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran. Tiga hal yang dimaksud tersebut adalah: tahap permulaan

(prainstruksional), tahap pengajaran (instruksional), dan tahap penilaian dan tindak

lanjut.

Tahapan Instruksional

1 2 3

Ketiga tahapan ini harus ditempuh pada setiap saat melaksanakan pengajaran.

Jika, satu tahapan tersebut ditinggalkan, maka sebenarnya tidak dapat dikatakan telah

Tahap Penilaian
dan Tindak Lanjut

Tahap
Instruksional

Tahap
Prainstruksional
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terjadi proses pengajaran13. Lebih lanjut, Sagala menjelaskan ketiga tahapan tersebut

secara lebih terinci sebagaimana dikutip, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Prainstruksional

Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru pada saat ia

memulai proses belajar dan mengajar. Beberapa kegiatan yang dapat

dilakukan oleh guru atau oleh siswa pada tahapan ini:

a. Guru menanyakan kehadiran siswa, dan mencatat siapa yang tidak hadir.
b. Bertanya kepada siswa, sampai dimana pembahasan pelajaran

sebelumnya. Hal ini bukan soal guru sudah lupa, tapi menguji dan
mengecek kembali ingatan siswa terhadap bahan yang telah dipelajarinya.

c. Mengajukan pertanyaan kepada siswa di kelas, atau siswa tertentu tentang
bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya. Hal ini dilakukan
untuk mengetahui sampai di mana pemahaman materi yang telah
dipelajari apakah tahan lama diingat, atau tidak. Jika ternyata siswa dapat
menjawabnya, sangat bijaksana bila guru memberi pujian dan
penghargaan

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan
pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah dilaksanakan
sebelumnya.

e. Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi
mencakup semua bahan aspek yang telah dibahas sebelumnya.

Tujuan tahapan ini, pada hakikatnya adalah mengungkapkan kembali

tanggapan siswa terhadap bahan yang telah di terimanya, dan menumbuhkan kondisi

belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Tahap prainstruksional dalam

strategi mengajar mirip dengan kegiatan pemanasan dalam olah raga. Kegiatan ini

akan mempengaruhi keberhasilan siswa. Seperti pemain bulu tangkis, melakukan

pemukulan pemanasan, sebelum ia bermain yang sebenarnya. Oleh karena itu tak

13 Sagala, op,cit., h. 226
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pernah terjadi seorang pemain langsung bertanding tanpa melakukan pemukulan

pemanasan.

2. Tahap Instruksional

Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti. Yakni tahapan

memberikan bahan pelajaran yang telah disusun guru sebelumnya. Secara

umum dapat diidentifikasi beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus di capai siswa.
b. Menuliskan pokok materi yang akan dibahas hari itu yang diambil dari

buku sumber yang telah disiapkan sebelumnya.
c. Membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Dalam pembahasan

materi itu dapat ditempuh dua cara yakni: pertama, pembahasan dimulai
dari gambaran umum materi pengajaran menuju kepada topic secara lebih
khusus. Cara kedua dimulai dari topik khusus menuju topik umum.

d. Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh
konkret. Demikian pula siswa harus diberikan pertanyaan atau tugas,
untuk mengetahui tingkat pemahaman dari setiap pokok materi yang telah
dibahas.

e. Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap
pokok materi sangat diperlukan.

f. Menyimpulkan hasil pembahasan dari pokok materi. Kesimpulan ini
dibuat oleh guru dan sebaiknya pokoknya-pokonya ditulis dipapan tulis
untuk dicatat siswa.

3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahapan yang ketiga adalah tahap evaluasi atau penilaian dan tindak

lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk

mengetahui hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru. Dan merupakan

informasi belajar atau hasil mengajar berupa kompetensi dasar yang dikuasai

dan yang belum dikuasai oleh siswa. Hasil belajar siswa digunakan untuk

memotivasi siswa dan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas pembelajaran
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oleh guru14.Tujuan tahapan ini, ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan

dari tahapan kedua (instruksional), kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini

antara lain:

a. Mengajukan pertanyaan kepada kelas, mengenai semua pokok materi yang
telah dibahas pada tahapan kedua. Pertanyaan ini disebut post-test. Berhasil
tidaknya tahapan kedua, dapat dilihat dari dapat/tidaknya siswa menjawab
pertanyaan yang diajukan guru. Salah satu patokan yang dapat digunakan
adalah apabila kira-kira 70 % dari jumlah siswa di kelas tersebut dapat
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, maka proses pengajaran
tahapan kedua dikatakan berhasil.

b. Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa kurang
dari 70% maka guru harus mengulang kembali materi yang belum dikuasai
siswa.

c. Untuk memparkaya pengetahuan siswa tentang materi yang dibahas, guru
dapat memberikan tugas/pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan
topik atau pokok materi yang telah dibahas.

d. Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau member tahu pokok materi yang
akan dibahas pada pelajaran berikutnya. Informasi ini perlu agar siswa
dapat mempelajari bahan tersebut dari sumber-sumber yang dimilikinya.15

Ketiga tahap yang diuraikan di atas, merupakan satu rangkaian kegiatan yang

terpadu, tidak terpisahkan satu sama lain. Guru dituntut untuk mampu dan dapat

mengatur waktu dan kegiatan secara fleksibel, sehingga ketiga rangkaian kegiatan

tersebut diterima oleh siswa secara utuh. Disinilah letak keterampilan professional

dari seorang guru dalam melaksanakan strategi mengajar. Kemampuan mengajar

seperti dilukiskan dalam uraian di atas secara teoritis mudah dikuasai, namun dalam

14 Departemen Pendidikan Nasional. Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Dan Penilaian
Mata Pelajaran Fisika. (Sulawesi Selatan, 2003) h.25

15 Sagala, op,cit., h. 229
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rakteknya tidak semudah seperti digambarkan. Hanya dengan latihan dan kebiasaan

yang terencana, kemampuan itu dapat diperoleh16

E. Faktor Penentu Hasil Belajar

Tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah tidak tumbuh dan

berkembang bagitu saja, akan tetapi merupakan suatu hasil proses interaksi dari

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil

belajar, itu dapat bersifat eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu keadaan di luar

diri siswa yang meliputi: kondisi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan faktor

internal yaitu keadaan dalam diri siswa yang meliputi: keadaan fisik dan keadaan

psikologis termasuk kelemahan baik fisik maupun psikis17.

Untuk memperlancar proses belajar dan memperoleh mutu yang sesuai

diharapkan diperlukan ciri-ciri, prinsip-prinsip, dan teori belajar, pengetahuan ini

penting guna menentukan pendekatan yang sesuai baik dilihat dari bidang keilmuan

maupun anak didik sebagai subjek belajar. Teori dan konsep-konsep belajar tersebut

member kontribusi bagi para pendidik dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Karena itu belajar yang teratur dan terarah sesuai prinsip-prinsip belajar dapat

dikatakan sebagai upaya menuntut ilmu untuk meningkatkan kemampuan sebagai

hasil belajar.

16 Ibid., h. 229
17 Dalyono. Psikologi Pendidikan. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996) h. 55
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Guru sebagai salah satu penentu dalam proses keberhasilan belajar dan

pembelajaran serta pelaksana kurikulum memiliki beberapa kemampuan yang

dipersyaratkan, diantaranya:

1. Kemampuan meningkatkan kompetensi pribadi.

2. Kompetensi profesional yang menyangkut kemampuan mengatasi

landasan-landasan pendidikan, kemampuan menguasai bahan pengajaran,

kemampuan merencanakan pengajaran, dan kemampuan melaksanakan

evaluasi dalam belajar dan pembelajaran; dan

3. Kompetensi sosial guru18.

Berdasakan hasil kajian tentang faktor-faktor yang menentukan hasil belajar

siswa tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pikir bahwa kemampuan

guru dalam proses belajar-mengajar dan motivasi belajar siswa serta sistem belajar

sangat erat hubungannya dengan hasil belajar siswa. Ia diibaratkan layaknya hukum

Kausalitas (sebab akibat). Ketika seorang guru cakap dan professional dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar maka sudah barang tentu ia mampu

melahirkan peserta didik yang cakap dan profesinal pula dalam proses hasil

belajarnya. Dalam konteks penelitian ini yang akan dijadikan acuan untuk

menentukan hasil belajar adalah nilai yang diperoleh siswa setelah diberi

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan discovery.

Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus menyadari betul tentang peran

yang harus dilakukan bahwa dia bukan hanya sekedar pengajar tetapi juga sebagai

18 Sagala, op,cit., h.262
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pendidik, jadi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga harus

melihat sejauh mana terjadi perubahan sikap, agar terlihat adanya peningkatan

kualitas pada diri setiap individu peserta didik.


