
5 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Model Pembelajaran 

Model diartikan sebagai sebagai kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Model dapat 

dipahami sebagai : (1) Suatu tipe atau desain; (2) Suatu deskripsi atau 

analogi yang diperlukan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang 

tidak dapat dengan langsung diamati; (3) Suatu sistem asumsi-asumsi, 

data-data, dan inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan 

secara matematis suatu obyek atau peristiwa; (4) Siatu desain yang 

disederhanakan dari suatu sistemkerja, suatu terjemahan realitas yang 

disederhanakan; (5) Suatu deskripsi dari suatu sistem yang mungkin atau 

imajiner; (6) Penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan 

menunjukan sifat bentuk aslinya (Sagala, 2011) 

Model pembelajaran merupakan suatu rencana atau yang dapat 

digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas atau yang lain (Rusman, 2012). Model pembelajaran 

merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan 

perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model 

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik ( 

lerning style) dan gaya mengajar guru (teaching style) (Hanafi & Suhana, 

2009).  
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Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola sebagai pedoman dalam pembelajaran. 

Menurut Rusman (2010) model pembelajaran memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 

2. Mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 

3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar 

di kelas. 

4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan : 

a. Urutan langkah-lagkah pembelajaran. 

b. Adanya prinsip-prinsip reaksi. 

c. Sistem sosial. 

d. Sistem pendukung. 

5. Memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. 

6. Membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran 

yang dipilihnya. 

B. Penemuan Terbimbing (Discovery) 

Menurut Stund penemuan terbimbing (discovery) adalah proses 

mental dimana siswa mampu mengasimilasikan semua konsep  atau 

prinsip (Roestiyah, 2008). Stund menyatakan bahwa discoveri terjadi bila 

individu terlibat, dalam penggunaan proses-proses mentalnya untuk 

menemukan beberapa konsep dan prinsip (Hamalik, 2001). Dapat 

diartikan model penemuan terbimbing (discovery) adalah proses 
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mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur dan membuat kesimpulan dimana siswa mampu 

mengasimilasi suatu konsep atau prinsip. 

Menurut Markaban (2006) ada beberapa langkah-langkah dalam 

model pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) agar dalam 

pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, beberapa langkah-langkah 

tersebut adalah sebagai berkut : 

1. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data 

secukupnya, perumusannya harus jelas, hindari pernyataan yang 

menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak 

salah. 

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

mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, 

bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. 

Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke 

arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, atau LKS. 

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

dilakukannya. 

4. Bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa tersebut diatas 

diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan 

kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang hendak 

dicapai. 
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5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 

tersebut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada 

siswa untuk menyusunya. Disamping itu perlu diingat pula bahwa 

induksi tidak menjamin 100% kebenaran konjektur. 

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru 

menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah 

hasil penemuan itu benar. 

Menurut Roestiyah (2008) penggunaan model penemuan 

terbimbing (discovery) memiliki keunggulan sebagai berikut : 

1. Model ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, 

memperbanyak kesiapan, serta pengawasan keterampilan dalam 

proses kognitif atau pengenalan siswa. 

2. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau 

individual. Sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam 

jiwa siswa tersebut. 

3. Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 

4. Model ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa, untuk 

berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing masing. 

5. Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki 

motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. 

6. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada 

diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. 
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7. Model ini berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai 

teman belajar saja atau membantu bila perlu. 

C. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk menemukan 

kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya 

mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai 

bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui 

kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, merupakan 

proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih 

tinggi. Apabila seorang telah mendapatkan suatu kombinasi perangkat 

aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang sedang 

di hadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan masalah, melainkan juga 

telah berhasil menemukan suatu yang baru. Sesuatu yang dimaksut adalah 

perangkat prosedur atau strategi yang memungkinkan seseorang dapat 

meningkatkan kemandirian dalam berpikir (Wena, 2011) 

Masalah merupakan pertanyaan yang harus dijawab atau direspon. 

Namun tidak semua pertanyaan akan menjadi masalah, suatu pertanyaan 

akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu menunjukan adanya 

tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur 

rutin (routine procedure) yang sudah diketahui sipelaku (Shadiq, 2004). 

Untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan waktu yang 

relative lebih lama dari proses pemecahan soal rutin biasa, sehingga dalam 
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proses penyelesaikannya dapat dilakukan dengan empat langkah penting 

yaitu : 

1. Memahami masalah 

Menentukan dengan jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

2. Membuat suatu rencana pemecahan 

Membuat suatu aturan-aturan atau model dalam penyelesaian masalah 

tersebut. 

3. Melaksanakan rencana 

Menyelesaikan turan-aturan atau model yang telah dibuat untuk 

mendapatkan hasil penyelesaian masalah tersebut. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh 

Mengecek kembali hasil dari penyelesaian masalah tersebut. 

Berdasarkan langkah langkah diatas maka didapat empat indikator 

pemecahan masalah yaitu : 

1. Memahami masalah. 

2. Merencanakan cara penyelesaian. 

3. Melaksanakan rencana. 

4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan dalam memahami 

suatu masalah dan mencari penyelesaiannya. 
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D. Pokok Bahasan 

Prisma dan Limas 

Standar Kompetensi : 5.   Memahami sifat-sifat kubus, balok, 

prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume  

kubus, balok, prisma dan limas 

Luas permukaan dan volume Prisma dan Limas 

1. Prisma 

Luas permukaan :   (           )  (               ) 

Volume :                

2. Limas 

Luas permukaan :                                      

Volume :   
 

 
             

E. Kerangka Berpikir 

Untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dicapai dengan empat 

tahapan yaitu : (1) Memahami suatu masalah; (2) Merencanakan cara 

penyelesaian; (3) Melaksanakan rencana; (4) Memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. Untuk membangun keempat tahapan tersebut tentunya 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dipandang tepat dalam 

membangun kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Model pembelajaran penemuan terbimbing (discovery) diduga 

tepat dalam membangun kemampuan pemecahan masalah matematika 
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siswa, karena dalam langkah-langka pelaksanaan model pembelajaran ini 

dapat mencakup keempat tahapan pemecahan masalah, langkah-langkah 

tersebut diantaranya : (1) Siswa diberikan permasalahan untuk kemudian 

oleh siswa dianalisis, hal ini akan melatih siswa dalam memahami setiap 

masalah yang dihadapinya; (2) Menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil 

analisis, dari kegiatan ini siswa dilatih untuk nerencanakan cara 

penyelesaian. (3) Menguji kebenaran konjektur, dalam proses pengujian 

konjektur siswa melaksanakan rencana penyelesaian dalam proses 

pemecahan masalah; (4) Setelah konjektur dimungkinkan benar, siswa 

memeriksa kebali tentang kebenaran konjektur tersebut dengan 

menerapkan konjektur tersebut pada soal yang diberikan oleh guru. Hal ini 

penting agar siswa terbiasa mengecek kembali kebenaran dari hasil 

perencanaan yang mereka buat. 

Dari uraian tersebut, pembelajaran penemuan terbimbing 

(discovery)  melatih siswa dalam memahami suatu masalah, merencanakan 

dan melaksanakan perencanaan tersebut dalam setiap penyelesaian suatu 

masalah, dan memeriksa kembali kebenaran dari setiap rencana tersebut. 

Hal tersebut merupakan keempat tahap penting dalam pemecahan masalah. 

Maka akan ada pengaruh model penemuan terbimbing (discovery) 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

F. Hipotesis penelitian 

Dari kerangka berpikir, maka rumusan hipotesisnya adalah ada 

pengaruh model pembelajaran penemuan terbimbing terhadap kemampuan 
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pemecahan masalah matematika siswa SMP Muhammadiyah 1 

Purbalingga. 
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