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SARI 

Putri, Annisa Fitriandini. 2017. Efektivitas Model Pembelajaran Discovery 
Learning dan Model Pembelajaran Diskusi Kelas pada Materi Norma-Norma 
yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kelas VII SMP Negeri 1 
Subah. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si., Andi Suhardiyanto, 

S.Pd.,M.Si. 136 halaman. 

 
Kata Kunci: Model Discovery Learning, Model Diskusi Kelas, dan Norma 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata 

pelajaran yang penting dalam pembentukan karakter melalui mematuhi aturan-

aturan dan norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu guru harus 

mengembangkan model pembelajaran diantaranya discovery learning yang dapat 

melibatkan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guru dalam 

menerapkan model discovery learning  untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dengan materi norma dalam kehidupan sehari-hari 

pada  siswa kelas VII SMP Negeri 1 Subah. 

Metode penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Fokus penelitian yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menerapkan model pembelajaran 

discovery learning. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. 

Data dijaring dengan tes, observasi, dan dokumentasi.  

Hasil penelitian (1) terjadi peningkatan hasil belajar sebelum dan sesudah 

pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi dilihat dari besarnya selisih nilai pre-test 

dan post-test, terlihat bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan hasil 

belajar lebih tinggi, ini menunjukan penerapan model pembelajaran discovery 
learning lebih efektif  daripada model pembelajaran diskusi kelas terhadap hasil 

belajar PPKn pada kelas VII SMP Negeri 1 Subah. (2) pelaksanaan pembelajaran 

PKn dengan menggunakan  model discovery learning di SMP Negeri 1 Subah 

melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan pengerjaan tugas individu 

maupun tugas kelompok yang telah sesuai dengan langkah-langkah model 

pembelajaran discovery learning yang dibuat. Penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning membuat siswa bertanggung jawab memahami materi yang 

diberikan oleh guru sehingga interaksi siswa didalam kelas menjadi lebih aktif 

baik dalam berdiskusi maupun dalam presentasi. 

Saran yang diberikan penulis adalah (1) bagi guru model pembelajaran 

discovery learning dapat dijadikan inspirasi dalam proses pembelajaran lebih 

menarik; (2) Bagi Guru model pembelajaran discovery learning lebih baik 

diterapkan pada saat pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk ditutut 

aktif dalam proses pembelajarannya. 

.    
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ABSTRACT 
 

Putri, Annisa Fitriandini. 2017. Effectiveness Discovery Learning and Model 
Pembelajaran Dicussion Class Learning to Materi Norma-Norma to be Valid in  
Life Society in Class VII SMP Negeri 1 Subah. Essay. Department of Politics and 

Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. At. Sugeng, 

S.S.,M.Si., Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si. 136 pages. 

 
Keywords: Simulation Model, Dicussion Class Model, Democracy Values 
 Civic Education is one of the subjects that are important in forming the 

character through observance of the rules and norms. Therefore, teachers should 

develop a learning model such as Discovery learning model that can involve 

students when the learning takes place. The purpose of this study was to 

determine the planning, implementation, and evaluation done by the teachers in 

applying the Discovery learning model to enhance the interest of the seventh 

grade students of  SMP Negeri 1 Subah in learning norms and justice. 

 This was a quantitative research focusing on the planning, 

implementation, and evaluation in applying the Discovery learning model. Data of 

this study were obtained from informants, events, and documents. Then, the data 

were collected through tests, observations, and documentation. 

 The results of this study were as follows. (1) The planning in applying 

the Discovery learning model to enhance the interest of the seventh grade students 

of  SMP Negeri 1 Subah in learning norms and justice was mentioned in the 

syllabus and lesson plan (RPP) which is in conformity with the provisions and 

integrating norms and justice; (2) the implementation of learning civics using 

Discovery learning model in SMP Negeri 1 Subah through teaching and learning 

activities as well as doing individual and group task in the classroom had been in 

accordance with the plans made. Some values which were obtained included the 

value of cognitive, affective, and psychomotor; the value of faith and piety, 

tolerance, honesty, discipline, responsibility, mutual cooperation, courteous/polite, 

confident, bold expression, respecting differences of opinion, diversity, respect 

values and human dignity, mutual respect, capable of self-restraint, unity, balance, 

and deliberation appeared dominantly. In addition, Discovery learning could also 

improve the students' activity; that were active in thinking, interacting, talking or 

communicating; (3) the assessment used in this study was tests (written test and 

deed testing) and non-test (observing attitude). 

 Some advices given were as follows. (1) Discovery learning model can 

inspire the teachers in making the learning process becomes more interesting; (2) 

School is expected to improve their facilities and infrastructures to support the 

learning process which are creative, innovative, and interesting. 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum memang merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Dengan adanya suatu kurikulum dalam sekolah maka kegiatan belajar 

mengajar akan lebih mudah. Pada dasarnya kurikulum sangat membantu untuk 

menjadi standar kelulusan peserta didik dalam pembelajaran di sekolah. Dalam 

penyusunan kurikulum pemerintah selalu memiliki tujuan untuk dapat 

meningkatkan pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya 

pemerintah kerap kali merubah kurikulum yang telah diterapkan di sekolah-

sekolah. 

Kegiatan pembelajaran merupakan suatu hal yang terpenting dalam 

menyampaikan suatu materi yang telah disiapkan oleh pendidik. Suatu proses 

belajar mengajar juga didukung dengan adanya suatu kurikulum yang memadai. 

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan 

lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing 

sesuai pendidikan (Dr. Oemar Hamalik, 2003 : 19). 
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Perubahan merupakan sesuatu yang harus terjadi pada bidang pendidikan. 

Perubahan yang terjadi adalah pergantian kurikulum 2013 dari kurikulum 

sebelumnya. Dalam rangka menerapkan pendidikan yang bermutu, pemerintah 

telah menetapkan Kurikulum 2013 untuk diterapkan di sekolah/madrasah. Pada 

setiap aplikasi kurikulum mempunyai aplikasi pendekatan pembelajaran berbeda-

beda, demikian pada kurikulum sekarang ini.  Scientific approach adalah 

pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada aplikasi pembelajaran kurikulum 

2013. Pada setiap langkah inti proses pembelajaran, guru akan melakukan 

langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah. 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya 

keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, kemampuan 

yang dituntut dibentuk melalui pembelajaran berkelanjutan: dimulai dengan 

meningkatkan pengetahuan tentang model-model, dilanjutkan dengan 

keterampilan menyajikan suatu permasalahan secara matematis dan 

menyelesaikannya, dan bermuara pada pembentukan sikap jujur, kritis, kreatif, 

teliti, dan taat aturan. 

Pada saat ini menentukan kurikulum untuk pelaksanaan pembelajaran bagi 

peserta didik di sekolah selalu mengalami perubahan guna memperbaiki mutu 

pendidikan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari tergantinya lagi kurikulum 

2013 yang belum lama digunakan untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. 

Setiap perubahan kurikulum pasti memiliki kelebihan yang telah dikoreksi dari 

kurikulum yang sebulumnya guna memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. 
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Kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan scientific itu mengutamakan 

keaktifan bagi peserta didik. Karena dalam pendekatan scientific adanya kegiatan 

yang disebut 5M yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi 

dan mengomunikasikan. Pendekatan scientific dijadikan strategi dalam 

menjalankan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Di Indonesia pergantian 

kurikulum sudah terjadi beberapa kali, pergantian kurikulum di Indonesia 

bertujuan untuk meningkatkan pendidikan nasional. 

Proses dimana kurikulum itu dinyatakan berhasil dimana tingkat pencapaian 

tujuan pendidikan nasional telah tercapai. Padahal bila dilihat dari isi atau 

komponen-komoponen yang terdapat di dalam kurikulum 2013 dan dengan 

pendekatan scientific ini sudah terlihat cukup lengkap dan baik. Dimana seluruh 

peserta didik dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pembelajarannya di kelas. 

Pada penerapan Kurikulum 2013 di sekolah, guru salah satunya harus 

menggunakan pendekatan scientific, karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya 

dibandingkan pendekatan tradisional.  

Di dalam pembelajaran perlu adanya suatu strategi pembelajaran yang 

mendukung jalannya suatu penyampaian materi tersebut. Agar materi yang ingin 

disampaikan itu dapat di mengerti oleh para peserta didik maka pendidik harus 

dapat membuat strategi pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada saat 

pembelajaran. Ada bebarapa model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menjadi strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat diterapkan di dalam kelas. 

Macam-macam model pembelajaran yang ada antara lain model pembelajaran 

langsung (direct instruction), model pembelajaran kooperatif (cooperative 
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learning), model pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning), 

model pembelajaran penemuan terbimbing (discovery learning), model 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), dan model 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning). 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 

oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

atau murid. Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut 

meliputi: tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran 

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan model-

model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.Hal 

ini membawa implikasi kepada keharusan pembelajaran untuk menerapkan suatu 

model pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa dengan meningkatkan 

produktivitas belajar untuk kebermaknaan konteks pembelajaran misalnya dengan 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. 

Model pembelajaran Discovery Learning pertama kali dikembangkan oleh 

Jerome Bruner, seorang ahli psikologi yang lahir di New York pada tahun 1915. 

Bruner menganggap bahwa belajar penemuan (Discovery Learning) sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang paling baik. Bruner menyarankan agar siswa hendaknya 

belajar melalui berpartisipasi aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip agar 

mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-
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eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan konsep dan prinsip itu 

sendiri. 

Model pembelajaran Discovery Learning dari beberapa model pembelajaran 

yang tepat untuk diterapkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mata 

pelajaran PPKn untuk dapat menyampaikan suatu materi kepada para peserta 

didik. Pada penerapan kurikulum 2013 model pembelajaran discovery learning 

merupakan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi permasalahan para 

peserta didik dalam pembelajaran. Tetapi penerapan discovery learning 

membutuhkan proses yang sangat sulit dikarenakan pada awalnya guru tidak 

memberitahukan terlebih dahulu konsep yang akan diajarkan dalam kegiatan 

belajar mengajar sehingga peserta didik yang harus dapat berperan aktif dalam 

mencari materi-materi yang akan di sampaikan oleh guru. 

Penyampaian materi dalam mata pelajaran PPKn memang seharusnya peserta 

didik yang dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Mata pelajaran PPKn memiliki materi yang sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari kita di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga model 

pembelajaran discovery learning sangat efektif diterapkan dalam mata pelajaran 

PPKn, tetapi para peserta didik harus dapat memiliki mental yang kuat dalam 

mencari suatu konsep  untuk dijadikan materi.    

Ada banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan pada kurikulum 2103 

dengan menerapkan pendekatan scientific. Model-model pembelajaran yang ada 

di dalam krurikulum 2013 antara lain pembelajaran mencari dan bermakna, 

pembelajaran terpadu, pembelajaran kooperatif, pembelajaran picture and picture, 
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pembelajaran cooperative integrated reading and composition, model 

pembelajaran berdasarkan masalah, model penemuan terbimbing (discovery 

learning), model pembelajaran langsung, model pembelajaran Missouri 

mathematics project, model pembelajaran problem solving, model pembelajaran 

problem posing, dan pembelajaran kontekstual. Kurikukulum 2013 dianggap telah 

memenuhi kekurangan yang terdapat di dalam kurikulum yang sebelumnya yang 

masih mengedepankan metode pembelajaran ceramah. Dimana metode ceramah 

itu terpusat hanya pada seorang guru saja yang menyampaikan semua materi yang 

ada di pembelajaran di kelas. Disini peserta didik hanya dapat memperhatikan dan 

mendengarkan guru pada saat menjelaskan materi yang telah disiapkannya 

terlebih dahulu. Walupun disini peserta didik juga dituntut untuk dapat aktif 

dalam proses belajar tetapi lebih banyak peran guru dalam proses pembelajaran di 

kelas.  

Berdasarkan data obeservasi yang diperoeleh di SMP Negeri 1 Subah model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyampaikan materi di dalam 

kelas menerapkan model pembelajaran diskusi kelas. Tetapi ternyata guru PPKn 

kelas VII di SMP Negeri 1 Subah belum menerapkan model pembelajaran 

discovery learnig. Hal ini terlihat pada kegiatan pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru PPKn kelas VII di SMP Negeri 1 Subah. Di tambah lagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas terpaku pada buku guru yang 

di dapat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga dalam 

menyampaikan materi pelajaran peserta didik terlihat hanya mengikuti apa yang 

di perintah oleh guru dan tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan 
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kreatifitas yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Padahal di dalam model 

pembelajaran discovery learning sangat ditekankan kepada peserta didik harus 

aktif dalam memperoleh informasi serta pengetahuan di luar dari yang 

disampaikan oleh guru di depan kelas. Sehingga pada dasarnya model 

pembelajaran discovery learning sangat mempermudah bagi guru dalam 

menyampaikan pembelajaran di dalam kelas, karena guru hanya memancing 

minat peserta didik dalam membuat dan menjawab pertanyaan tersebut secara 

mandiri. Tetapi sampai saat ini model pembelajaran discovery learning tersebut 

belum diterapkan di kelas VII pada mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Subah 

tersebut. Hal yang menjadi keterbatasan dari pengembangan model pembelajaran 

yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik ialah informasi yang 

dimiliki oleh guru terhadap model-model pembelajaran yang ada saat ini. 

Pada SMP Negeri 1 Subah memang masih ada kendala dalam menerapkan 

kurikulum 2013, sehingga baru kelas VII saja yang menerapkan kurikulum 2013. 

Guru belum dapat merangsang minat belajar peserta didik guna untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran, terlebih lagi bila akan menerapkan kurikulum 2013. 

Sehingga selama ini guru menyampaikan materi pembelajaran melalui 

rangsangan-rangsangan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendasar 

yang dapat membuat peserta didik mengajukan beberapa pertanyaan lalu dengan 

membentuk berbagai macam kelompok. Kemudian dengan adanya rasa ingin tahu 

dari peserta didik guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk 

didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu peserta didik 

harus dapat mengemukakan hasil diskusi yang telah dikerjakan bersama 
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kelompoknya kepada semua pserta didik lainnya berserta guru. Tugas guru 

mengkonfirmasi benar atau salah dari pendapat peserta didiknya. Penerapan 

model pembelajaran yang monoton yang diterapkan pada semua kompetensi dasar 

yang ada di mata pelajaran PPKn akan membuat peserta didik merasa jenuh. 

Sehingga memungkinkan adanya kelemahan yang terjadi dalam kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas. Kelemahan yang paling terlihat adalah peserta didik 

akan merasa bosan kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga peserta didik 

akan cenderung berbicara dengan temannya di dalam kelas dan tidak 

memperhatikan pelajaran. Kelemahan lainnya yaitu peserta didik untuk 

menyampaikan pendapatnya masih merasa malu dan takut setelah itu adanya 

perbedaan antarpeserta didik yang terlalu aktif dan yang terlalu pasif di dalam 

kelas, dan yang terakhir dalam mencari informasi atau materi dari sumber lain 

peserta didik terhambat dengan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. 

Terlebih lagi peserta didik yang duduk di kelas VII masih merasa asing berada di 

sekolah barunya yaitu naik ke jenjang selanjutnya yaitu tingkat menengah 

pertama, sehingga peserta didik masih bersikap dan berprilaku seperti murid 

sekolah dasar. 

Terlebih lagi bila suatu model pembelajaran itu terus-menerus diterapkan di 

dalam kelas pasti akan adanya kejenuhan pada peserta didik dalam kegiatan 

belajar di dalam kelas.  Maka dari itu seorang guru harus dapat cermat dan kraetif 

dalam menciptakan suasana yang dapat membangun minat belajar peserta didik di 

dalam kelas. Ada banyak pula model pembelajaran yang dapat diterapkan di 

dalam kelas yang dapat membangkitkan keaktifan peserta didik di dalam kelas. 
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Serta selain dapat membangkitkan keaktifan peserta didik di dalam kelas juga 

dapat membuat peserta didik menjadi lebih mandiri dalam menyiapkan 

kemampuannya dalam menguasai materi pelajaran. 

Menyikapi tentang hal diatas merupakan tantangan bagi seorang pendidik atau 

guru untuk merubah cara mengajar peserta didik. Dari yang semula hanya banyak 

yang mengajari anak untuk belajar. Oleh karena itu, seorang pendidik atau guru 

harus bisa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan serta mampu 

memahami karakteristik peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Guru 

sebagai seorang pendidik yang profesional dengan tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik dalam 

proses belajar mengajar maka guru berkewajiban untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan memberikan dorongan 

serta motivasi kepada peserta didik untuk belajar. Kurangnya keaktifan peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas menyebabkan 

pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan, karena 

semua interaksi yang berlangsung hanya terjadi satu arah yaitu hanya didominasi 

oleh guru.  

Kurangnya kreatifitas guru dalam mengatur model pembelajaran 

menyebabkan siswa merasa bosan. Oleh karena itu guru yang professional harus 

menguasai berbagai macam model pembelajaran guna meningkatkan keberhasilan 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan peserta didik dalam 

belajar dapat dilihat dari pemahaman, penguasaan materi, dan hasil belajar peserta 

didik tersebut. Pada kenyataannya sekarang masih banyak peserta didik yang 
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kurang memahami konsep dalam pembelajaran PPKn. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil belajar peserta didik yang rendah. Rendahnya hasil belajar dari peserta didik 

bukan hanya disebabkan dari peserta didik itu sendiri, tetapi juga bisa dari proses 

belajar yang belum susuai dengan karakteristik siswa. 

Model pembelajaran discovery learning tersebut dapat diterapkan bilamana 

peserta didik dapat berperan aktif di dalam kegiatan belajar di dalam kelas. 

Dimana disini peran guru hanya membimbing para peserta didik dalam 

menyampaikan informasi dan materi pembelajaran. Guru hanya mengarahkan 

peserta didik kepada suatu penarikan kesimpulan yang diperoleh peserta didik 

sendiri. 

Discovery adalah proses mental dimana peserta didik mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menggolongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, menjelaskan, menyimpulkan, dan 

sebagainya. Menurut Illahi (2012), discovery learning merupakan suatu model 

yang memungkinkan siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga mampu menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep 

atau teori yang sedang dipelajari. Penerapan discovery learning membuat siswa 

lebih aktif untuk membaca dan mencari informasi, pengetahuan, serta pemecahan 

masalah. 

Berdasarkan dari alasan di atas bahwa penerapan model pembelajaran 

discovery learning akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam 

hasil belajar dan minat peserta didik dalam pencapaiannya dibandingkan dengan 

model pembelajaran diskusi kelas. Sehingga dari penjelasan di atas penulis 
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mengangkat sebuah judul skripsi “Efektivitas Model Pembelajaran Discovery 

Learning dan Model Pembelajaran Diskusi Kelas pada Materi Norma-

Norma yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kelas VII SMP 

SMP 1 Negeri  Subah”. Hal ini dikarenakan penulis ingin meneliti tentang 

perbandingan hasil belajar dari penerapan discovery learning dengan model 

pembelajaran diskusi kelas yang akan di teleti di SMP tersebut. 

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini, yang pertama 

penelitian yang berjudul, “Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X TAV pada Standar Kompetensi Melakukan 

Instalasi Sound System di SMK Negeri 2 Surabaya” oleh Chusni dan Edy Tahun 

2015 menunjukan bahwa model pembelajaran Discovery Learning berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar siswa kelas X TAV. (2) Pada analisis respon siswa, 

didapatkan Hasil Rating sebesar 77,39%. 

Yang kedua penelitian yang berjudul, “Penerapan Model Pembelajaran 

Discovery Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn Siswa Menunjukkan 

Peningkatan Rata-Rata Hasil Belajar” oleh Rismayani Tahun 2013 menunjukan 

bahwa peningkatan hasil belajar ini tentunya didahului dengan perbaikan kualitas 

proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan memperhatikan hasil evaluasi 

dan refleksi di tiap-tiap pertemuan dan tiap siklus. Peningkatan rata-rata hasil 

belajar siklus I ke siklus II sebesar 9,2%. Peningkatan ketuntasan hasil belajar 

siswa siklus I ke siklus II yaitu 33,4%. 

Beberapa penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan namun berbeda dengan 
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penelitian yang sebelumnya. Pada penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Subah 

yang menggunakan kurikulum 2013 dengan materi Norma dan Keadilan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar identifikasi masalah yang telah dibuat oleh penulis maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi : 

1. Apakah penerapan model discovery learning tersebut dapat meningkatkan 

minat belajar peserta didik pada mata pelajaran PPKn ? 

2. Bagaimana penerapan discovery learning yang diterapkan di kelas VII pada 

materi tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan di SMPN 1 Subah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk memahami penerapan discovery learning yang diterapkan di kelas VII 

pada materi tentang memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat di SMPN 1 Subah.  

2) Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya penerapan model discovery learning 

tersebut dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran 

PPKn. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Teori belajar yang melandasi model pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teori Penemuan yang dikembangkan oleh Jerome 

Bruner. Teori Penemuan menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan 
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sendirinya memberi hasil yang paling baik. (Sofan, 2013 : 37). Secara teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan rasa keingintahuan dari peserta 

didik untuk dapat menemukan konsep-konsep serta bahan-bahan dalam materi 

pelajaran terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

2. Praktis  

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat 

bermanfaat bagi: 

a. Bagi Guru. 

Hasil penelitian ini memberikan inspirasi bagi guru dalam hal pembelajaran 

PKn terutama dengan penerapan model pembelajaran discovery learning guna 

meningkatkan kemampuan siswa kelas VII dalam pembelajaran PKn. 

b. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran yang menarik dan 

mudah dipahami sehingga siswa lebih aktif dalam belajar. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang baik pada sekolah dalam 

rangka perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sebagai tambahan kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

karya ilmiah lebih lanjut. 

d. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran 

discovery learning guna meningkatkan kemampuan siswa kelas VII SMPN 1 

Subah. 
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E. Batasan Istilah 

Berdasarkan pemikiran di atas batasan istilah yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hal yang dapat 

dijadikan sebagai taraf perbandingan antara input maupun outpun dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga dapat menghasilkan suatu pencapaian dengan 

tujuan tertentu dan dapat memenuhi kualitas dan kuantitas hasil belajar. 

2. Discovery learning 

Discovery learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memahami 

konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam 

penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, 

penentuan dan inferi penemuan yang bertujuan untuk mencari materi dalam mata 

pelajaran PPKn yang didapat dari beberapa sumber yang terpecaya. Sehingga 

penemuan yang terbimbing tersebut dapat diarahkan untuk kegiatan belajar 

mengajar di kelas yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Penemuan 

tersebut dalat dijadikan sumber belajar bagi guru dan peseta didik pada saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung maupun ketika kegiatan belajar mengajar 

tersebut telah berakhir. 
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3. Diskusi Kelas 

Diskusi kelas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam 

penerapan model diskusi kelas ialah peserta didik berhak untuk mengekuarkan 

pendapat, berkomentar, bertanya, menjawab pertanyaan dan mempertanyakan 

jawaban dari temannya. 

4. Norma-norma dalam Kehidupan Sehari-hari 

Norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah aturan-aturan yang mengatur masyarakat atau kelompok untukdapat 

mengendalikan tingkah laku manusia dalam kehidupan beramasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Norma-

norma yang berlaku di dalam masyarakat antara lain norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. 

5. Keadilan 

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan yang dapat 

diwujudkan oleh norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada 

dasarnya setiap pelaksanaan norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-

hari itu bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan yang hakiki yang dapat 

diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan adanya norma-norma 

tersebut dapat terwujudnya keadilan. 

6. Mata Pelajaran PPKn 

 Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan yang beragam 
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dan segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh 

Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar di dalam 

kelas membahas seluruh kaedah yang terjadi pada bangsa Indonesia yang 

berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. 
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BAB II TIJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Belajar dan Pembelajaran 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Banyak definisi yang menjelaskan tentang belajar, bahwa Gagne dalam Dahar 

(2006:2), belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu 

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar menyangkut 

perubahan dalam suatu organisme yang  membutuhkan waktu tertentu.  Pendapat 

Gagne didukung oleh pandangan Skiner dalam Dimyati, (2006:9), belajar adalah 

suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Pada sisi lain Piaget 

dalam Dimyati, (2006:13) mengatakan bahwa pengetahuan dibentuk oleh 

individu. Sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. 

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan 

lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. 

Pendapat  lain tentang belajar dikemukakan oleh teori behavioristik diartikan 

sebagai proses perubahan tingkah laku. Belajar menurut pandangan teori kognitif 

diartikan proses untuk membangun presepri aeseorang dari sebuah obyek yang 

dilihat. Adapun pandangan dari  teori konstruktivisme belajar adalah upaya untuk 

membangun pemahan atau presepsi atas dasar pengalaman yang dialami siswa, 
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oleh sebab itu belajar menurut pandangan teori ini merupakan proses untuk 

memberikan pengalaman nyata bagi siswa. (Zainal, 2013 : 66-67)  

Belajar ialah usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003 : 2). Secara umum 

pengertian pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku sisiwa berubah ke arah yang lebih baik. 

Sehingga dapat disimpulkan belajar merupakan usaha dari masing-masing 

individu untuk mendapatkan sesuatu yang baru untuk dapat berkembang. 

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan 

terjadinya aktifitas belajar dalam diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran 

merupakan sesuatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk 

mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu (Richey dalam 

buku Pribadi, 2009 : 10). 

a. Prinsisp-prinsip belajar 

Soekamto dan Winatapura, 1997 dalam Baharuddin, (2015 : 19-20) 

menyatakan ada beberapa prinsip belajar, sebagai berikut : 

1) Apa pun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. 

Untuk itu siswalah yang harus bertindak aktif. 

2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. 

3) Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada 

setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. 
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4) Penugasan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan 

membuat proses belajar lebih berarti. 

5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab 

dan kepercayaan penuh atas belajarnya.  

b. Tujuan pembelajaran 

Tujuan (goals) aldalah rumusan yang luas mengenai hasil-hasil pendidikan 

yang diinginkan. Di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target 

pembelajaran dan menyediakan pilar untuk menyediakan pengalaman-

pengalaman belajar. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

sadar dan sengaja. Oleh karena itu pembelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan 

pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap 

perilaku siswa (Darsono, 2002 : 24-25) 

Dalam buku Zainal, (2014 : 40) adapun fungsi tujuan dalam pembelajaran 

adalah sebagai berikut. 

a) Sebagai titik pusat perhatian dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

b) Sebagai penentu arah kegiatan pembelajaran. 

c) Sebagai titik pusat dan pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran. 

d) Sebagai pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan kegiatan 

pembelajaran.  
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c. Ciri-ciri belajar 

Baharuddin, menjelaskan bahwa ciri-ciri belajar dapat dilihat dari bebrapa 

unsur, sebagai berikut : 

1) Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change behavior).  

2) Perubahan prilaku relative permanent. 

3) Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses 

belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 

4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

5) Pengalaman atau pelatihan itu dapat memberi penguatan. (Baharuddin, 2015 : 

18-19). 

d. Ciri-Ciri Pembelajaran 

Darsono, mengatakan  ada ciri-ciri pembelajaran yang dapat diterapkan, antara 

lain: 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang 

bagi siswa 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menyenangkan bagi siswa 

5) Pembelajaran dapat menciptakan susasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik  

maupun psikologi (Darsono, 2004 : 24) 



21 
 

 
 

e. Implementasi Belajar Mengajar 

Syaiful menyatakan bahwa Job description guru dalam implementasi proses 

belajar mengajar adalah : 

a) Perencanaan instruksional, yaitu alat atau media untuk mengarahkan kegiatan-

kegiatan organisasi belajar. 

b) Organisasi belajar yang merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas-

fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang mengandung 

kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar. 

c) Menggerakkan anak didik yang merupakanusaha memancing, 

membangkitkan, dan mengarahklan motivasi belajar siswa. 

d) Supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, membantu, 

menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan 

perencanaan instruksional yang telah didesain sebelumnya. 

e) Penelitian yang bersifat penafsiran (assessment) yang mengandung pengertian 

yang lebih luas disbanding dengan pengukuran atau evaluasi pendidikan. 

(Syaiful, 2013 : 29) 

f. Perlunya Inovasi dalam Pembelajaran 

Aris, (2014: 21) menyatakan bahwa diperlukan inovasi dan kreasi 

pembelajaran untuk penguasaan terhadap materi yang dikelola dan ditampilkan 

secara profesioanal, dari hati dan tanpa paksaan, logis dan menyenangkan serta 

dipadukandengan pendekatan personal-emosioanal terhadap peserta didik akan 

menjadikan proses pembelajaran yang ingin dicapai terwujud. Selain itu, 
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pembelajaran juga harus dibuat bervariasi dengan menciptakan suatu metedo 

pembelajaran yang baru atau dengan kata lain inovasi. 

2. Model-Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan pangkat-pangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum dan lain-lain. Model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai 

tujuan belajar yang menyangkut sintaks, system social prinsip reaksi dan system 

pendukung (Joice&ells). Seangkan Arends dalam Trianto, mengatakan “model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. (Trianto, 2011 : 5).  Dalam buku 

Zainal, dkk (2014 : 24-25) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pola yang dapat kitagunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatp 

muka dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, media (film-film), tipe-tipe, program-program media 

computer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar). 

Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan 

pembelajarannya, sintaks (pola urutannya), dan sifat lingkungan belajarnya. 

(Sofan Amri, 2013 : 6).  Trianto (2011: 53) menyatakan fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar dan para guru 
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dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk memilih model ini sangat dipengaruhi 

oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, dan juga dipengaruhi oleh tujuan yang 

akan dicapai dalam pengajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik. Di 

samping itu pula, setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap 

(sintaks) yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Antara sintaks yang 

satu dengan sintaks yang lain juga mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan 

ini, diantaranya pembukaan dan penutupan pembelajaran yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Oleh karena itu, guru perlu menguasai dan dapat menerapkan 

berbagai keterampilan mengajar, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

beraneka ragam dan lingkungan belajar yang menjadi ciri sekolah pada dewasa 

ini. Sedangkan pandangan lain yang menyatakan model pembelajaran dari 

pendapat Kardi dan Nur dalam Trianto (2011: 142) istilah model pembelajaran 

mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. 

Sehingga dapat disimpulkan model pembelajran adalah usaha yang dapat 

direncanakan untuk dapat dilaksanakan oleh seorang guru dalam penyampaian 

materi pelajaran yang telah disiapkan kepada peserta didik dengan menggunakan 

pedoman yang telah ditetapkan. 

Model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, 

sintaknya (langkah-langkahnya), dan sifat lingkungan belajarnya. Arends (1997) 

menyebutkan enam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru 

dalam pembelajaran, yaitu: presentasi, pengajaran langsung (direct instruction), 

pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah 

(problem besad instruction), dan diskusi kelas (Zainal dkk, 2014 : 26). Dalam 
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pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 1) sifat dari materi yang 

akan diajarkan, 2) tujuan akan dicapai dalam pengajaran, 3) tingkat kemampuan 

peserta didik, 4) jam pelajaran (waktu pelajaran), 5) lingkungan belajar, dan 6) 

asilitas penunjang yang tersedia (Zainal dkk, 2014 : 27).   

b. Ciri-Ciri Khusus Model Pembelajaran 

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki oleh 

strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri khusus model pembelajaran adalah:  

1) Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 

Model pembelajaran mempunyai teori berfikir yang masuk akal. Maksudnya 

para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan 

teorinya dengan kenyataan sebenarnya serta tidak secara fiktif dalam 

menciptakan dan mengembangankannya.  

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). Model pembelajaran mempunyai tujuan 

yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan 

bagaimana siswa belajar dengan baik serta cara memecahkan suatu masalah 

pembelajaran.  

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku 

mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar 

selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya.  

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif 
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serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek 

penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. (Kemendikbud : 

2016) 

Pendapat dari Ngalimun dkk, (2011 : 7-8) model pembelajaran memiliki 

empat ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metodeatau prosedur. Ciri-

ciri teresebut ialah: 

1) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar 

(tujuanpembelajaran yang akan dicapai), 

3) Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. 

c. Model Pembelajaran Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 menggunakan 3 (tiga) model pembelajaran utama 

(Permendikbud No. 103 Tahun 2014) yang diharapkan dapat membentuk perilaku 

saintifik, perilaku social serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model 

tersebut adalah : model Pembealajarn Berbasis Masalah (Problem Besad 

Learning), model Pembelajaran Berbasis Projek (Project Based Learning), dan 

model Pembelajaran Melalui Penyingkapan/Penemuan (Discovery Laearning). 

1) Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir 

dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk 

mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual 
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2) Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL). 

Merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam 

kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-

tugas atau permasalahn untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan 

secara kerjasama dalam upaya memcahkan masalah. 

3) Model Pembelajaran Penemuan dan Pencarian (Discovery Learning)  

Merupakan pembelajaran untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery 

terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk 

menemukan bebrapa konsep dan prinsip. (Kemendikbud : 2016) 

d. Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013 

Aris (2014) menyatakan ada beberapa model pembelajaran inovatif dalam 

penerapan kurikulum 2013, antara lain : 

1.) Model Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) adalah model 

pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa 

yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan procedural 

yang terstruktur dengan baikyang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang 

bertahap, selangkah demi selangkah (Aris, 2014:64). 

2.) Model Pembealajaran Kooperatif (Cooperative Learning) merupakan suatu 

model pembelajaran yang mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan berbeda. (Aris, 2014:45) 

3.) Contextual Teaching and Learning merupakan suatu proses pembelajaran 

yang holistic dan bertujuan memotivasi siswa untuk memhami makna materi 
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pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan 

konteks kehidupan sehari-hari (konteks pribadi, social dan kultural) sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat 

diterapkan (ditransfer) dari suatu permasalahan ke permasalahan yang lainnya 

(Aris, 2014:41) 

4.) Model Pembelajaran Inkuiri merupakan salah satu model yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran (Aris, 2014:85) 

5.) Model pembelajaran Problem Solving (Pemechan Masalah) adalah suatu 

model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan 

keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan 

(Aris, 2014:135) 

3. Discovery Learning 

a. Pengertian Discovery Learning (Pembelajaran Penemuan Terbimbing) 

Mohammad, (2012 : 34) dalam buku Pembelajaran Discovery Strategy & 

Mental Vocational Skill menyatakan bahwa pengertian discovery strategy 

tersebut, setidaknya memberikan gambaran dan acuan fundamental untuk 

memahami secara mendalam apa dan bagaimana sebenarnya substansi 

pembelajaran discovery strategy yang dilaksanakan di lembaga-lembaga 

pendidikan, terutama pendidikan kejuruan. Kegiatan discovery strategy di sekolah 

akan menjadi wadah pembelajaran yang kreatif dan progresif. 

Dalam buku Syarifuddin, (2016 : 213-214) beberapa ahli berpendapat tentang 

belajar penemuan atau discovery, di antaranya: 
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1.) Jerome Bruner : discovery merupakan belajar penemuan yang sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang paling baik (Ratna Wills Dahar : 103) 

2.) Robert B. Sund : discovery adalah proses mental dimana siswa 

mengasimilasikan sesauatu proses atau suatu prinsip. Proses mental tersenut 

misalnya, mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan. 

3.) Suryosubroto : discovery adalah suatu proses belajar mengajar dimana guru 

memperkenankan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara 

tradisioanal biasa diberitahukan atau diceramahkan saja (B. Suryosubroto: 

179). 

Strategi belajar discovery paling baik dilaksanakan dalam kelompok belajar 

yang kecil. Namun dapat juga dilaksanakan dalam kelompok belajar yang lebih 

besar. Kendatipun tidak semua siswa dapat terlibat dalam proses discovery, 

namun pendekatan discovery dapat memberikan manfaat bagi siswa yang belajar. 

Pendekatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau 

komunikasi dua arah, bergantung pada besarnya kelas. (Oemar, 2004 :187) 

b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Discovery Learning 

Mulyasa, (2015: 144) mengemukakan ada beberapa sintak pembelajaran 

discovery learning sebagai berikut : 

1.) Stimulasi (stimulation). Pada kegiatan ini guru memberikan stimulant, dapat 

berupa bacaan, gambar, dan cerita seuai dengan materi pembelajaran yang 
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dibahas, sehingga peserta didik mendapat pengalaman belajar melalui 

kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. 

2.) Identifikasi masalah (problem statement). Pada tahapini peserta didik 

diharuskan menemukan permasalahan apa saja yang dihadapi dalam 

pembelajaran, mereka diberikan pengalaman untuk menanya, mengamati, 

mencari informasi, dan mencoba merumuskan masalah. 

3.) Pengumpulan data (data collecting). Pada tahap ini peserta didik diberikan 

pengalaman mencari dan mengumpulkan data/informasi yang dapat digunakan 

untuk menemukan alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan ini 

juga melatih keteletian, akurasi, dan kejujuran, serta membiasakan peserta 

didik untuk mencari atau merumuskan berbagai alternative pemecahan 

masalah. 

4.) Pengolahan data (data processing). Kegiatan mengolah data akan melatih 

peserta didik untuk mencoba danmengeksplorasi kemampuan konseptualnya 

untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata, sehingga kegiatan ini juga dapat 

melatih keterampilan berpikir logis dan aplikatif. 

5.) Verifikasi (verification). Tahap ini mengarahkan peserta didik untuk 

mengecek kebenaran dan keabsahan hasil pengolahan data, melalui berbagai 

kegiatan, antara lain bertanya kepada teman, berdiskusi dan mencari berbagai 

sumber yang relevan, serta mengasosiasikannya, sehingga menjadi suatu 

kesimpulan. 

6.) Generalisasi (generalization). Pada kegiatan ini peserta didik digiring untuk 

menggeneralisasikan hasil simpulannya pada suatu kejadian atau 
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permasalahan yang serupa, sehingga kegiatan ini juga dapat melatih 

pengetahuan metakognisi peserta didik.   

  Pendapat Mulyasa di dukung oleh Syarifuddin, (2016 : 218) Trianto 

mengemukkan bahwa langkah-langkah model pembelajaran discovery learning 

menurut Eggen & Kauchak, sebagai berikut: 

Tabel 11.3 Model Pembelajaran Eggen & Kauchak 

Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan pertanyaan atau 

masalah 

Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah dan masalah 

dituliskan di papan tulis. 

Guru membagi siswa dalam 

kelompok. 

2. Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk curah pendapat dalam 

membentuk hipotesis. 

Guru membimbing siswa dalam 

menemukan hipotesis yang reelevan 

dengan permasalahan dan 

memprioritaskan hipotesis mana yang 

menjadi prioritas pendidikan.   

3. Merancang percobaan Guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menentukan langkah-

langkah yang sesuai dengan hipotesis 

yang dilakukan. Guru membimbing 

siswa mengurutkan langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

4. Melakukan diskusi untuk 

memperoleh informasi 

Guru membimbing siswa 

mendapatkan informasi melalui 
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diskusi. 

5. Mengumpulkan dan menganalisis 

data 

Guru  memberikan kesempatan pada 

tiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil pengolahan data yang terkumpul. 

6. Membuat kesimpulan Guru membimbing siswa dalam 

membuat kesimpulan. 

 

Sofan, (2013 : 12-13) menjelaskan bahwa Langkah yang ditempuh oleh guru 

dalam pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah yang diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. 

Perumusan harus jelas, hindari pernyataan yangmenimbulkan salah tafsir 

sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

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

dan menganalisis data tersebut. Bimbinmgan guru dapat diberikan sejauh yang 

diperlukan. Bimbingan sebaiknya mengarah siswa untuk melangkah kea rah 

yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan atau lembar kerja siswa 

(work sheet). 

3. Siswa menyusun konjektur (perkiraan) dari hasil analisis yang dilakukan. 

4. Konjektur yang telah dibuat siswa, diperiksa oleh guru. Hal ini digunakan 

untuk meyakinkan kebenaran pikiran siswa, sehingga akan menuju arah yang 

hendak dicapai. 

5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka 

veberalisasi konjektur tersebut sebaiknya diseerahkan kepada siswa untuk 

menyusunnya. 
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6. Sesudah siswa sudah menemukan apa yang dicari, hendaknya guru 

memberikan soal latihan atau soal tambahan. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Nanang, (2012: 78) beberapa langkah 

yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran discovery learning, 

diantaranya: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa, 

2. Seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari, 

3. Seleksi bahan atau masalah yang akan dipelajari, 

4. Menentukan peran yang akan dilakukan masing-masing peserta didik, 

5. Mencek pehaman peserta didik terhadap masalah yang akan diselidiki dan 

ditemukan, 

6. Mempersiapkan setting kelas, 

7. Mempersiapkan fasilitas yang akan diperlukan, 

8. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penyelidikan 

atau penemuan, 

9. Menganalisis sendiri atas data temuan, 

10. Merangsang terjadinya dialog interaksi antarpeserta didik, 

11.  Memberi penguatan kepada peserta didik untuk giat melakukan penemuan, 

12. Memfasilitasi peserta didik dalam merumuskan prinsip-prinsip dan 

generalisasi atas hasil temuannya.  
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c. Macam-macam model pembelajaran discovery learning 

Dalam Syarifuddin, (2016 : 217) Sund dan Trow Bridge sebagaimana 

dikemukakan oleh E. Mulyasa mengemukakan tiga macam model pembelajaran 

discovery learning, sebagai berikut: 

1.) Discovery terpimpin 

Siswa memperoleh pedoman sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman-

pedoman tersebut biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing. 

Model ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman belajar 

dengan model discovery learning, dalam hal ini gurumemberikan bimbingan dan 

pengarahan yang cukup luas. Tahap awal pembelajaran, bimbingan lebih banyak 

diberikan, dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan pengembangan 

pengalaman siswa. Pelaksanaannya, sebagian besar dibuat oleh guru. Siswa tidak 

merumuskan pernasalahan. Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana 

menyusun dan mencatat data diberikan oleh guru. 

2.) Discovery bebas 

 Siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang ilmuan. Siswa harus 

dapat mengidentifikasuikan dan merumuskan berbagaitopik permasalahan yang 

hendak diselidiki. Pelaksanaannya, melibatkan siswa dalam kelompok tertentu. 

Setiap anggota kelompok memiliki tugas, misalnya coordinator, pembimbing 

teknis, pencatatan data dan mengevaluasi proses. 

3.) Discovery bebas yang dimodiikasi 
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 Guru memberikan permaslahan atau problem,selanjutnya siswa diminta untuk 

memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan 

prosedur penelitian. 

  Pendapat dari Nanang dkk, (2009 : 77) macam-macam model discovery 

learning, antara lain: 

1. Discovery terpimpin, yaitu pelaksanaan discovery dilakukan atas petunjuk 

guru. Keduanya, dimulai dari pertanyaan inti, guru mengajukan berbagai 

pertanyaan yang melacak, dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik 

ketitik kesimpulan yang diharapkan. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan 

untuk membuktikan pendapat yang dikemukakannya. 

2. Discovery bebas, yaitu peserta didik melakukan penyelidikan bebas 

sebagaimana seorang ilmuan, antara lain permasalahan dirumskan sendiri, 

penyelidikan dilakukan sendiri, dan kesimpulan diperoleh sendiri. 

3. Discovery bebas yang dimodifikasi, yaitu masalah diajukan guru didasarkan 

teori yang sudah dipahami peserta didik. Tujuannya untuk melakukan 

penyelidikan dalam rangka membuktikan kebenarannya.   

d. Keunggulan Discovery Learning 

Dalam bukunya Nanang menjelaskan ada beberapa keunggulan metode 

discovery learning, yaitu : 

1) Membantu peserta didik untuk mengembangkan, kesiapan, serta penguasaan 

keterampilan dalam proses kognitif; 

2) Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat 

dimengerti dan mengendap dalam pikirannya; 



35 
 

 
 

3) Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar 

lebih giat lagi; 

4) Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan 

dan minat masing-masing; 

5) Memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses 

menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan 

peran guru yang sangat terbatas. (Nanang, 2012 : 79) 

Pendapat Nanang didukung oleh pandangan Syarifuddin, (2016 : 218) model 

pembelajaran discovery learning memiliki kelebihan. Kelebihan model 

pembelajaran discovery learning antara lain : 

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “self concept” pada diri siswa, 

sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses 

belajar yang baru. 

3) Mendorong siswa untuk berikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, 

bersikapobjektif, jujur dan terbuka. 

4) Mendorong siswa untuk berfikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 

5) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik. 

6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 

7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 

8) Memberi kebebasan siswa untuk dapat belajar sendiri. 

9) Sisa dapat menghindari cara-cara belajar tradisional. 
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10) Dapat memberikan waktu pada siswa sehingga mereka dapat mengasimilasi 

dan mengakomodasi informasi. 

e. Kelemahan Discovery Learning 

Nanang, 2012 : 79 mengemukakan ada beberapa kelemahan discovery 

learning, yaitu : 

1) Siswa  harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani 

dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik; 

2) Keadaan kelas di kita kenyataannya gemuk jumlah siswanya maka model ini 

tidak akan mencapai hasil yang memuaskan; 

3) Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan PBM gaya lama maka 

model discovery learning ini akan mengecewakan; dan 

4) Ada kritik, bahwa proses pengertian dalam model discovery learning terlalu 

mementingkan proses pengertian saja, kurang memerhatikan perkembangan 

sikap dan keterampilan bagi siswa. (Nanang, 2012 : 79) 

Pendapat Nanang didukung oleh Syarifuddin, (2016 : 218) model 

pembelajaran discovery learning memiliki kekurangan. Kekurangan model 

pembelajaran discovery learning antara lain : 

a) Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental, siswa harus berani 

dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. 

b) Keadaan kelas di kita kenyataannya gemuk jumlah siswanya maka metode ini 

tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. 

c) Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan prosesbelajar gaya lama 

maka metodediscovery learning ini akan mengecewakan. 
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d) Ada kritik, bahwa proses dalam metode discovery terlalu mementingkan 

proses pengertian saja, kurang memerhatikan perkembangan sikap dan 

keterampilan bagi siswa.  

4. Model Pembelajaran Diskusi Kelas 

Suprijono, (2016 : 210) mengemukakan diskusi ialah proses penglihatan dua 

atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka 

mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar-menukar 

informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. Pendapat itu juga 

didukung oleh Soeparman Kardi menyatakan bahwa diskusi adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang memungkinkan berlangsungnya dialog anatara 

guru dan siswa, serta antara siswa dengan siswa. 

Dalam buku Soeparman Kardi, (1999 : 143) menjekaskan ada beberapa 

sintak-sintak model pembelajaran diskusi kelas, antara lain : 

1. Guru  mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula pokok 

masalah yang akan didiskusikan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat 

dipahami dengan baik oleh siswa. 

2. Guru mengarahkan siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih 

pemimpin diskusi (ketua, sekretaris, pelapor), mengatur tempat duduk, 

ruangan, sarana, dan sebagainya. 

3. Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing, sedangkan guru 

berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lainnya (kalau ada lebih dari satu 
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kelompok), serta memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota 

kelompok berpartisipasi aktif agar diskusi berjalan lancar. 

Kegunaan model pembelajaran diskusi kelas dalam buku Soeparman Kardi, 

antara lain : 

1. Mendidik siswa untuk belajar mengemukakan pikiran atau pendapat. 

2. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh penjelasan-penjelasan 

dari berbagai sumber data. 

3. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati pembaharuan suatu 

problem bersama-sama. 

4. Melatih siswa untuk berdiskusi di bawah asuhan guru. 

5. Merangsang siswa untuk ikut mengemukakan pendapat sendiri, menyetujui 

atau menentang teman-temannya. 

6. Membina suatu perasaan tanggung jawab mengenai suatu pendapat pendapat 

sendiri, menyetujui atau menentang pendapat, kesimpulan, atau keputusan 

yang akan atau telah diambil. 

7. Mengembangkan rasa solidaritas/toleransi terhadap pendapat yang bervariasi 

atau mungkin bertentangan sama sekali. 

8. Membina siswa untuk berpikir matang-matang sebelum berbicara. 

9. Bediskusi bukan hanya menuntut pengetahuan, siap dan kefasihan berbicara 

saja tetapi juga menuntut kemampuan berbicara secara sistematis dan logis. 

10. Dengan mendengarkan semua keterangan yang dikemukakan oleh pembicara, 

pengetahuan dan pandangan siswa mengenai suatu problem akan bertambah 

luas. 
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Kelemahan model pembelajaran diskusi kelas dalam Hasibuan, (2001 : 57) 

antara lain : 

1. Tidak semua topic dapat dijadikan modeldiskusi kelas hanya hal-hal yang 

bersifat probelamatis saja yang dapat didiskusikan. 

2. Diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. 

3. Sulit untuk menentukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi. 

4. Biasanya tidak semua siswa berani menyatakan pendapat sehingga waktu akan 

terbuang karena menunggu siswa mengemukakan pendapat. 

5. Pembicaraan dalam diskusi mungkin didominasi oleh siswa yang berani dan 

biasa berbicara. Siswa pemalu dan pendiam tidak akan menggunakan 

kesempatan untuk berbicara. 

6. Memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antarkelompok sendiri lebih 

pandai dan serba tahu daripada kelompok lain atau menganggap kelompok lan 

sebagai saingan, lebih rendah, remeh atau lebih bodoh.     

Suprijono, (2016 : 211) menyatakan bahwa ada 5 fase dalam model 

pembelajaran diskusi kelompok yaitu (1) menyampaikan tujuan yang hendak 

dicapai dan mempersiapkan diskusi; (2) memfokuskan diskusi; (3) mengendalikan 

diskusi; (4) mengakhiri diskusi; (5) refleksi kritis terhadap diskusi dan proses 

berpikir (debrief).  

Suprijono, (2016 : 213) menyatakan model pembelajaran diskusi kelas 

mempunyai berbagai jenis antara lain : 

(1) Whole group (lecture discussion), adalah diskusi kelompok utuh dimana kelas 

di modifikasi menjadi satu kelompok dengan posisi guru berada di hadapan 
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suatu kelas dan memberi informasi serta pernyataan kepada peserta didik juga 

mengambil bagian dengan menjawab pertanyaan. 

(2) Buzz group, suatu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, 

terdiri atas 4-5 peserta didik. temoat diatur agar peserta didik dapat 

berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. 

(3) Panel (round table discussion), suatu kelompok kecil, biasanya 3-6 peserta 

didik. Mendiskusikan satu objek tertentu, duduk dalam susunan semi 

lingkaran , dipimpin oleh satu moderator. 

(4) Syndicate group, suatu kelompok kecil yang terdiri dari  3-6 peserta didik.  

Masing-masing kecil melakukan tugas-tugas tertentu. 

(5) Brainstroming group, merupakan diskusi uraian pendapat, di mana setiap 

kelompok menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. 

(6) Syimposium merupakan diskusi di mana beberapapeserta didik membahs 

tentang berbagai aspek dari sebuah objek tertentu, dan membacakan di depan 

kelas secara singkat (5-20 menit), kemudian diikuti dengan sanggahan dan 

pertanyaan dari para pendengar. 

(7) Colloquium merupakan diskusi di mana seseorang atau sumber menjawab 

pertanyaan dari peserta didik dan peserta didik melakukan wawancara 

terhadap orang atau narasumber tersebut. 

(8) Informal debate, yaitu diskusi yang dilakukan di mana peserta didik 

berhadapan satu sama lain dan membahas perdebatan yang bersiat 

problematika bukan yang bersifat actual. 
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(9) Fish bowl, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, yang disebut 

sebagai (kelompok luar) mendiskusikan suatu masalah tertentu, dan kelompok 

lainnya(kelompok luar) sebagai pendengar. 

5. Mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan atau civics memiliki banyak pengertian dan 

istilah. Muhammad Numan Somantri merumuskan pengertian civics sebagai Ilmu 

Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan: (a) manusia 

dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, 

politik); (b) individu-individu dengan negara. Istilah lain yang hampir sama 

maknanya dengan civics adalah citizenship. Dalam hubungan ini Stanley E. 

Diamond, seperti dikutip Somantri, menjelaskan hubungan sebagai berikut: 

“citizenship as it relates to school activities has two fold meanings. In a narrow-

sense, citizenship includes only legal status in country and the activities closely 

related to the political function-voting, governmental organization, holding of 

office, and legal right and responsibility…..” (Citizenship sebagaimana 

keberhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian 

dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam 

sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak-hak hukum dan 

tanggung jawab). Dari perspektif ini Civics dan Citizenship erat kaitannya dengan 

warga negara dan negara. 

Dalam bukunya Sukaya, (2012:5) Pendidikan kewarganegaraan dapat 

disejajarkan dengan civic education yang dikenal di berbagai negara. Sebagai 

bidang study ilmiah, PKn bersifat interdisipliner (antar bidang) bukan 



42 
 

 
 

monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu 

kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu melipiti ilmu hukum, 

politik, sosiologi, administrasi negara, ilmu ekonomi pembangunan, sejarah 

perjuangan bangsa dan ilmu filsafat . 

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan 

hubungan antar warga negara dan negara serta pendidikan pendahuluan bela 

negaraagar menjadi warga negara yang dapat di andalkan oleh bangsa dan negara 

kesatuaan republik Indonesia (UU No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan 

nasional) 

Pendapat lain tentang Pendidikan Kewarganegaraan di kemukkan juga oleh 

Somantri (1976:29) bahwa, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia 

akan di capai lewat “The Great Ought” yaitu dengan menanamkan konsep-konsep 

dan sistem nilai yang sudah dianggap baik sebagai titik tolak untuk menumbuhkan 

warga negara yang baik. 

6. Kurikulum  

a. Kajian tentang Kurikulum 

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan 

memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuainnya dengan 

lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan 

dam teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing 

sesuai pendidikan (Dr. Oemar Hamalik, 2003 : 19) 
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Berdasarkan dari buku karangan Prof. Dr. S. Nasution, M.A , (2009 : 17) 

Ralph W. Tyler dalam bukunya Basic Principles of Curiculum and Instruction 

(1949), salah satu buku yang paling berpengaruh dalam pengembangan 

kurikulum, mengajukan 4 pertanyaan pokok, yakni : 

a. Tujuan apa yang harus dicapai sekolah ? 

b. Bagaimanakah memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu ? 

c. Bagaimanakah bahan disajikan agar efektif diajarkan ? 

d. Bagaimanakah efektivitas belajar dapat dinilai ? 

b.  Membedah peran penting Kurikulum 

Dalam buku Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan karangan 

(Moh. Yamin, 2012 : 36). Kurikulum hanya akan eisien dan efektif menjalankan 

fungsi pendidikan bila dilaksanakan oleh guru yang memiliki kemampuan 

professional. Menurut Nasution, (2009: 121) dalam buku Asas-Asas Kurikulum 

menyatakan kurikulum yang formal, mengubah pedoman kurikulum, relative 

lebih terbatas daripada kurikulum yang rill. Kurikulum yang rill bukan sekedar 

buku pedoman, melainkan segala sesuatu yang dialami anak dalam kelas., ruang 

olahraga, warung sekolah, tempat bermain, karyawisata, dan banyak kegiatan 

lainnya, pendek kata mengenai seluruh kehidupan anak sepanjang bersekolah. 

Mengubah kurikulum dalam arti yang luas ini jauh lebih luas dan demikian lebih 

pelik, sebab menyangkut banyak variable. Perubahan kurikulum disini berarti 

mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru snediri, murid, kepala 

sekolah,pemilik sekolah, juga orangtua dan masyarakat umumnya yang 

berkepentingan dalam pendidikan sekolah. Dalam hal ini dikatakan bahwa 
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perubahan kurikulum adalah perubahan social, curriculum change is social 

change. 

c. Makna Guru 

Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan kepada anak didik. Guru 

dalam pandangan masyarakat dalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga 

di masjid, di surau/mushola, di rumah dan sebagainya. Drs. Syaiful Bahri 

Djamarah, M.Ag, (2005 : 31) Pendapat lain tentang guru dikemukakan oleh 

Syaiful Bahri bahwa guru  adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru 

adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan 

penting dalam pendidikan. Lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan 

guru. Di sekolah, guru hadir untuk mengabdikan diri kepada umat manusia dalam 

hal inianak didik. Negara menuntut generasinya yang memerlukanpembinaan dan 

bimbingan dari seorang guru. Guru dan anak didik adalah dua sosok manusia 

yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan, bisa jadi dimana ada guru 

disitu ada anak didik yang mendapat pembinaan dan dimana ada anak didik disitu 

ada guru yang akan membina. Drs. Syaiful Bahri Djamarah, (2005 : 1 ). 

Dalam buku Super Power In Edicating karangan Fathul Mujib, (2012 : 85) 

menyatakan bahwa guru merupakan teladan bagi para siswa dan semua orang 

yang menganggapnya sebagai guru. Beberapa hal yang harus dimiliki olehguru 

teladan adalah gaya bicara yang sopan, suka bekerja keras, pengalaman yang luas, 

penampilan (cara berpakaian) yang baik, hubungan social yang baik, cara berpikir 

yang cerdas, dan gaya hidup yang bersahaja. 
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Dikutip dari bukunya Drs. Oemar Hamalik, (2004 : 24) dikatakan bahwa 

“Guru yang baik antara lain harus mampu membuat program belajar mengajar 

yang baik serta menilai dan melakukan pengayaan terhadap materi kurikulum 

yang telah digariskan. Diasumsikan bahwa guru yang baik adalah guru yang 

mampu menciptakan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik ialah 

pengajaran yang berhasil melalui proses pengajaran yang efektif.” 

B.  Kerangka Berfikir 

Proses belajar mengajar di dalam peningkatan mutu pendidikan sangatlah 

penting. Di dalam pendidikan diperlukannya suatu kurikulum yang dijadikan 

sebagai patokan dalam proses belajar mengajar. Guru maupun peserta didik 

diarahkan melalui suatu kurikulum, sehingga dengan adanya kurikulum maka 

kegiatan belajar mengajar akan lebih terarah. Kurikulum dibuat dengan tujuan 

untuk meningkatkan mutu belajar peserta didik, serta untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi kepada peserta didik agar dapat dipahami dengan baik oleh 

peserta didik. 

Dalam proses belajar mengajar guru harus dapat memiliki suatu strategi 

pembelajaran agar dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat untuk para 

peserta didik. Model pembelajaran tersebut harus dapat mengarahkan peserta 

didik kepada tujuan akhir dari proses belajar mengajar. Tujuan akhir yang harus 

dicapai oleh peserta didik adalah pemahaman materi yang telah disiapkan oleh 

guru. Ada beberapa strategi yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan 

materi-materi tersebut kepada peserta didik. 
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Sehingga berdasarkan hasil pengamatan di SMPN 1 Subah kelas VII pada 

mata pelajaran PPKn model pembelajaran yang diterapkan oleh guru mata 

pelajaran PPKn berbagai macam model pembelajaran yang diterapkan di dalam 

kelas. Dimana model pembelajaran discovery leraning tersebut jarang diterapkan 

di kompetensi dasar yang ada di mata pelajaran PPKn. Sehingga akan adanya 

suatu ketertarikan pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas. Hal ini dikarenakan peserta didik belum pernah mengetahui sintak yang ada 

di dalam model pembelajaran discovery learning tersebut dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Maka dari itu perlu diterapkannya model pembelajaran yang 

lain yaitu model pembealajaran discovery learning yang memiliki tujuan untuk 

dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara mandiri, jadi peserta 

didiklah yang menentukan kemampuannya sendiri. Dengan cara mencari serta 

mempelajari sendiri materi yang telah ada dan harus dapat dikembangkan sesuai 

keinginan masing-masing individu tetapi tetap guru membimbing peserta didik. 

Sehingga dalam pencapaiannya tentu saja ada melalui proses kegiatan belajar 

mengajar yang dapat mengembangkan kemampuan individu dari para peserta 

didik dalam menerapkan model pembelajaran discovery learning tersebut. 

Discovery learning merupakan model pembelajaran yang mengedepankan 

perkembangan individu secara mandiri tetapi tetap terbimbing. Berdasrkan 

gambaran di atas, kerangka berpikir dalam penelitian seperti berikut : 
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Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran berpusat 

pada buku teks/buku 

ajar sehingga wawasan 

peserta didik terbatas 

Peserta didik merasa 

jenuh dan kurang tertarik 

terhadap pembelajaran 

Minat peserta didik dalam belajar rendah, sehingga hasil 

belajar ikut rendah 

Dilakukan penelitian 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pembelajaran menggunakan model 

Discovery Learning 

Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran diskusi kelas 

Dibandingkan  

Hasil Belajar 

Materi Norma dalamkehidupan 

bermasyarakat 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir hipotesis dalam penelitian ini penerapan 

discovery learning yang diterapakan di kelas VII pada materi norma dalam 

kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Setelah pembelajaran discovery 

learning adanya suatu perubahan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

serta akan adanya suatu perubahan dalam hasil serta kemampuan dari para peserta 

didik.
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BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran discovery learning 

dalam meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa pada materi norma dan 

keadilan di siswa kelas VII SMP Negeri 1 Subah yang dilakukan oleh peneliti dan 

pembahasan yang disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan perhitungan Uji independent sampel-test kelas kontrol dan 

eksperimen diperoleh  nilai  sig (2-tailed) pada equal variances assumed =  

0.022  kurang  dari taraf signifikansi = 0,05 maka Ho ditolak yang berarti  ada 

perbedaan hasil belajar hasil post test kelas eksperimen dan kontrol dan hasil 

belajar kelas eksperimen yang menerapkan model pembelajaran discovery 

learning lebih tinggi dari pada kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran diskusi kelas. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

hasil belajar sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi 

dilihat dari besarnya selisih nilai pre-test dan post-test, terlihat bahwa kelas 

eksperimen mengalami peningkatan hasil belajar lebih tinggi dari 53.03 

menjadi 82.11selisih 29.08. Sedangkan pada kelas kontrol juga terjadi 

peningkatan dari 54.27 menjadi 77.58 selisih 23,21. Sehingga ini menunjukan 

penerapan model pembelajaran discovery learning lebih efektif  daripada 

model pembelajaran diskusi kelas terhadap hasil belajar PPKn pada kelas VII 

SMP Negeri 1 Subah. 
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2. Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning mengalami beberapa 

proses dalam kelas eksperimen yang dilakukan oleh guru dalam 

pelaksanaannya. Pertama guru memberikan rangsangan kepada peserta didik 

dengan memperlihatkan tayangan video dan gambar-gambar yang telah 

disiapkan oleh guru. Setelah peserta didik sudah mulai merespon dan tertarik 

guru mulai membuat peserta didik untuk melakukan tanya jawab dengan 

temannya atau bahkan dengan guru. Agar peserta didik dapat memahami 

materi yang akan disampaikan oleh guru maka cara yang dilakukan oleh guru 

dalam penerapan model pembelajaran discovery learning adalah dengan cara 

memerikan tugas kepada peserta didik yang dikerjakan secara individu maupun 

secara kelompok. Setelah itu guru membiarkan peserta didik untuk mencari 

jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mencari dari berbagai sumber sercara 

mandiri, tetapi guru tetap membimbing peserta didik dalam menemukan 

jawaban tersebut. Bahkan guru juga dapat menjadi salah satu sumber yang 

dapat di manfaatkan oleh pserta didik. Proses akhir dari pembelajaran 

discovery learning adalah menarik kesimpulan yang dapat disampaikan oleh 

peserta didik dengan konfirmasi dari guru.  Penerapan model pembelajaran 

Discovery Learning membuat siswa bertanggung jawab memahami materi 

yang diberikan oleh guru sehingga interaksi siswa didalam kelas menjadi lebih 

aktif baik dalam berdiskusi maupun dalam presentasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat 

direkomendasikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi Guru model pembelajaran discovery learning lebih baik diterapkan pada 

saat pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk ditutut aktif dalam 

proses pembelajarannya. 

2. Bagi Guru dalam penerapan model pembelajaran  discovery learning sebelum 

pembagian tugas guru harus dapat merangsang minat anak dalam menjawab 

pertanyaan terlebih dahulu serta dalam tugas kelompok harus dijelaskan 

aturan berdiskusi agar diskusi dapat berjalan lancar dengan 

mempertimbangkan pengalokasian waktu. 

3. Bagi Guru model pembelajaran discovery learning  memang terpusat pada 

peserta didik tetapi guru tetap harus membimbing dan mengawasi peserta 

didik dalam menemukan jawaban yang dicari. Serta guru tetap harus 

memberikan konfirmasi dalam menemukan kesimpulan yang di dapat oleh 

peserta didik.  
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