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ABSTRAK: Tujuan Penelitian adalah untuk meningkatkan hasil belajar materi pokok
pengukuran menggunakan model pembelajaran guided discovery pada siswa VII SMPN 5
Sidoarjo. Penelitian ini berupa penelitian pre-experimental dengan menggunakan satu kelas
perlakuan. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMPN 5 Sidoarjo yang berjumlah 35
yang terdiri dari 20 siswa dan 15 siswi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan observasi, tes, dan angket. Penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada hasil
penelitian sebelumnya oleh Muin (2014) tentang implementasi model discovery learning bahwa
terjadi peningkatan keaktifan sebesar 76,52% dan hasil belajar siswa sebesar 69,70%. Penelitian
lain yang relevan dilakukan oleh Nur (2014) diperoleh bahwa analisis menggunakan uji N-Gain
menunjukkan adanya peningkatan keterampilan proses sains dan hasil belajar yang signifikan,
dibuktikan dengan uji-t diperoleh nilai bahwa thitung (15,35) > ttabel (1,69) dengan taraf signifikan α
= 0,05.
Kata Kunci: Guided Discovery, Hasil Belajar.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu aspek
kehidupan yang sangat penting bagi
pembangunan
suatu
bangsa.
Dalam
mewujudkan penyelenggaraan pendidikan,
harus disertai dengan kualitas pendidikan
yang baik. Pendidikan dapat dikatakan
berkualitas baik jika dapat mencapai
tujuan-tujuan pendidikan. Untuk mencapai
tujuan pendidikan tersebut diperlukan
berbagai perencanaan, persiapan yang
matang, dan pelaksanaan pembelajaran
yang terorganisir agar tujuan dari
pendidikan dapat terlaksana dengan baik
sesuai yang diharapkan.
Salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan adalah melalui kurikulum.
Kurikulum merupakan alat yang sangat
penting
bagi
keberhasilan
suatu
pendidikan. Kurikulum ibarat jantung
pendidikan, jika jantung itu berfungsi
baik maka keseluruhan badan pun akan
berfungsi dengan baik. Tanpa kurikulum
yang sesuai dan tepat, maka suatu tujuan
dan sasaran pendidikan sebagus apapun
akan sulit untuk dicapai. Dengan begitu,
tidak heran bahwa selalu ada upaya
perubahan dan perbaikan terhadap
kurikulum
nasional
hingga
sampai
kurikulum 2013 sekarang.
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Kemendikbud (2013) menyatakan
bahwa
proses
pembelajaran
dalam
kurikulum 2013 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan saintifik, oleh
sebab itu kegiatan pembelajaran harus
meliputi 5M, yaitu 1) Mengamati; 2)
Menanya; 3) Mengumpulkan informasi; 4)
Mengasosiasi; 5) Mengkomunikasikan.
Oleh karena itu, dalam kurikulum 2013
yang
mengharuskan
pembelajaran
saintifik, siswa ditekankan agar terlibat
dalam kegiatan pembelajaran.
Permendikbud nomor 65 tahun 2013
menyatakan bahwa untuk memperkuat
pendekatan ilmiah atau saintifik perlu
diterapkan pembelajaran berbasis penelitian
atau penemuan (discovery). salah bentuk
pembelajaran berbasis penemuan (discovery)
adalah penemuan terbimbing (guided
discovery) yang diharapkan dapat menunjang
terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat
dalam kurikulum 2013 yang berbasis
pendekatan saintifik berupa 5M yang
memerlukan keterlibatan siswa.
Wilcox
dalam
(Slavin,
1977)
menyatakan
bahwa
pembelajaran
penemuan (guided discovery) mendorong
siswa untuk belajar sebagian besar
melalui keterlibatan aktif mereka sendiri
dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip
dan guru mendorong siswa untuk
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memiliki pengalaman dan melakukan
percobaan yang memungkinkan mereka
menemukan prinsip-prinsip untuk mereka
sendiri.
Dalam pembelajaran guided discovery,
mulai dari observasi sampai dengan
eksperimen dan hasil penemuan semua
dilakukan oleh siswa melalui bimbingan
dan arahan guru. Hal ini sejalan dengan
pendapat Qori'ah (2010) yang menyatakan
bahwa guru merencanakan serangkaian
kegiatan belajar siswa, membimbing siswa
dalam menemukan pengetahuan yang
mereka peroleh agar tercapai keterarahan
tujuan pembelajaran. Oleh karena itu,
guided discovery dapat mendorong siswa
untuk mengembangkan cara belajar aktif
dengan menemukan, menyelidiki, dan
menyimpulkan sendiri melalui bimbingan
guru. Diharapkan dengan pengetahuan
berupa prinsip dan konsep yang siswa
peroleh akan lebih bermakna dan akan
tersimpan lebih lama dalam ingatan
siswa.
Brunner (1997) menyatakan bahwa
dalam pembelajaran guided discovery
peserta
didik
diberikan
suatu
permasalahan untuk dipecahkan dan guru
memberikan petunjuk, arahan, umpan
balik,
serta
contoh-contoh
untuk
membimbing
peserta
didik
dalam
menyelesaikan masalah tersebut. Model
pembelajaran guided discovery dapat
memberikan
perubahan
paradigma
pembelajaran yang semula berpusat pada
guru (teacher centered) beralih menjadi
berpusat pada siswa (student centered),
dan pendekatan yang semula lebih
bersifat
tekstual
beralih
menjadi
kontekstual. Dengan model pembelajaran
guided discovery yang bersifat kontekstual
dan berpusat pada siswa, maka akan
muncul keterlibatan siswa untuk aktif
dalam kegiatan belajar sehingga penilaian
terhadap
siswa
dapat
mencakup
kompetensi sikap dan keterampilan bukan
hanya pengetahuan dan hasil belajar
siswa sesuai dengan kurikulum 2013.
Penelitian yang akan dilakukan ini
didasarkan
pada
hasil
penelitian
sebelumnya oleh Muin (2014) tentang
implementasi model discovery learning
bahwa terjadi peningkatan keaktifan
sebesar 76,52% dan hasil belajar siswa
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sebesar 69,70%. Penelitian lain yang
relevan dilakukan oleh Nur (2014)
diperoleh bahwa analisis menggunakan uji
N-Gain
menunjukkan
adanya
peningkatan keterampilan proses sains
dan hasil belajar yang signifikan,
dibuktikan dengan uji-t diperoleh nilai
bahwa thitung (15,35) > ttabel (1,69) dengan
taraf signifikan α = 0,05.
Pemilihan materi dalam penelitian ini
dilakukan berdasarkan dokumen hasil
belajar yang diperoleh peneliti dari guru
IPA SMPN 5 Sidoarjo yaitu hasil belajar
terendah siswa terdapat pada materi
pengukuran dengan rata-rata hasil belajar
sebesar 68,20% dan dapat dikatakan
kurang
sehingga
perlu
adanya
peningkatan hasil belajar pada materi
tersebut.
Berdasarkan paparan diatas, masalah
yang perlu dipecahkan adalah bagaimana
cara meningkatkan hasil belajar siswa
dengan berbasis pendekatan saintifik
sesuai kurikulum 2013. Dengan adanya
penelitian ini maka dapat diperoleh
rumusan masalah yaitu bagaimanakah
pengaruh
implementasi
model
pembelajaran guided discovery terhadap
hasil belajar siswa. Kemudian dapat
dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan
penelitian
yaitu
1)
bagaimanakah
keterlaksanaan
pembelajaran
guided
discovery pada materi pengukuran kelas
VII-A
di
SMPN
5
sidoarjo?
2)
bagaimanakah hasil belajar setelah
diterapkan pembelajaran guided discovery
pada materi pengukuran kelas VII-A di
SMPN 5 sidoarjo? 3) bagaimanakah
respon siswa terhadap pembelajaran
guided discovery yang telah dilakukan?
Tujuan
penelitian
ini
adalah
mendeskripsikan bagaimana pengaruh
implementasi model pembelajaran guided
discovery terhadap peningkatan hasil
belajar siswa sehingga kelak diharapkan
akan dijadikan alternatif pendidik dalam
memilih model pembelajaran yang dapat
meningkatkan
hasil
belajar
dan
memotivasi siswa misalnya dengan
pembelajaran penemuan (discovery).
METODE PENELITIAN
Jenis
adalah

penelitian yang
pre-experimental

digunakan
dengan
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menggunakan satu kelas perlakuan.
Kemudian rancangan penelitian yang
digunakan adalah one group pre-test and
post-test design yaitu perlakuan yang
dilakukan hanya pada satu kelompok
tanpa kelompok pembanding. Dalam
desain penelitian ini dilakukan tes
sebanyak 2 kali yaitu sebelum dilakukan
pembelajaran (pre-test) dan sesudah
dilakukan
pembelajaran
(post-test).
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan saintifik
berupa 5M yaitu mengamati, menanya,
mengorganisasi,
menganalisis,
dan
mempresentasikan.
Teknik pengambilan data terdapat 3
metode yaitu metode observasi digunakan
untuk mendeskripsikan keterlaksanaan
kegiatan pembelajaran guided discovery
menggunakan
instrumen
lembar
keterlaksaan
dan
mendeskripsikan
kompetensi
sikap,
spiritual,
dan
psikomotor
siswa
melalui
lembar
penilaian. Metode tes digunakan untuk
mendeskripsikan hasil belajar siswa
menggunakan soal pre-test dan post-test.
Metode
angket
digunakan
untuk
mendeskripsikan respon siswa terhadap
pembelajaran guided discovery. Teknik
analisis data yang dilakukan adalah 1)
keterlaksanaan kegiatan pembelajaran
menggunakan 4 kriteria penilaian yaitu
“sangat baik”, “baik”, “cukup”, dan
“kurang”
kemudian
dianalisis
menggunakan skala Guttman 2) hasil
belajar pengetahuan dianalisis dengan
melakukan uji normalitas, uji-t, dan ngain.
Aspek
sikap
dan
spiritual
menggunakan kriteria penilaian dan
perhitungan sesuai permendikbud 81A
tahun
2013.
Aspek
keterampilan
menggunakan kriteria penilaian dan
perhitungan sesuai permendikbud 81A
tahun 2013 3) analisis respon siswa
dihitung
dengan
cara
menghitung
persentase
jawaban
responden
menggunakan rumus jumlah siswa yang
menjawab dibagi jumlah responden
kemudian
diinterpretasikan
sesuai
kriteria skor respon siswa menurut
Arikunto (2010).
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