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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Guided Discovery (Penemuan Terbimbing) 

1. Pengertian Pembelajaran Guided Discovery 

Menurut Shadiq (2009) pembelajaran Guided Discovery 

(penemuan terbimbing) merupakan pembelajaran yang mendorong siswa 

untuk berfikir sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan 

arahan dan bahan yang disediakan guru. Sementara menurut Suryosubroto 

(2009) Guided Discovery adalah suatu prosedur mengajar yang 

mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi objek, percobaan, dan 

lain-lain sebelum sampai kepada generalisasi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Guided Discovery adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

berfikir dan melakukan percobaan demi menemukan sendiri konsep 

ataupun prinsip umum berdasarkan bimbingan guru dan bahan yang telah 

disediakan.  

Dalam pembelajaran ini, guru menciptakan situasi sehingga siswa 

dapat belajar sendiri. Siswa didorong untuk mempunyai pengalaman dan 

melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan 

pengetahuan bagi dirinya. Siswa dihadapkan dengan situasi dimana ia 

bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan (hipotesis), mencoba-

coba (trial and error), mencari dan menemukan keteraturan (pola), 
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menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, 

membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Guru bertindak sebagai penunjuk 

jalan, membantu dan memberi kemudahan bagi siswa sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat mempergunakan ide, konsep, dan ketrampilan yang 

sudah dipelajari untuk menemukan pengetahuan yang baru. Serangkaian 

pertanyaan baik lisan maupun tulisan akan sangat membantu siswa dalam 

proses penemuannya. 

2. Langkah – langkah Pembelajaran Guided Discovery 

Langkah-langkah pembelajaran Guided Discovery menurut 

Markaban (2006) adalah sebagai berikut : 

1. Merumuskan masalah yang akan dipaparkan kepada siswa dengan data 

secukupnya.  

2. Dari data yang diberikan guru, siswa menyusun dan menambah data 

baru, memproses, mengorganisir dan menganalisis data tersebut. 

3. Siswa menyusun konjektur (prakiraan atau dugaan) dari hasil analisis 

yang dilakukannya. 

4. Bila dipandang perlu, konjektur (prakiraan atau dugaan) yang telah 

dibuat siswa tersebut diperiksa oleh guru. 

5. Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 

tersebut, maka verbalisasi konjektur diserahkan pada siswa untuk 

menyusunnya. 

6. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, guru memberikan soal 

latihan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. 
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3. Pelaksanaan pembelajaran Guided Discovery 

 Pelaksanaan pembelajaran Guided Discovery dalam penelitian ini 

didasarkan pada keenam langkah di atas. Adapun rincian dari kegiatan 

pada tiap langkah adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan masalah dengan data secukupnya. 

Pada tahap ini guru telah menyiapkan materi yang sudah jelas 

perumusannya. Menghindari pertanyaan yang menimbulkan salah 

tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. 

2. Siswa menyusun dan menambah data baru, memproses, 

mengorganisir dan menganalisis data tersebut. 

Dalam kegiatan ini, peran guru hanya memberikan bimbingan sejauh 

yang diperlukan siswa saja. Bimbingan sebaiknya mengarahkan siswa 

untuk melangkah kearah yang hendak dituju melalui LKS. 

3. Penyusunan konjektur. 

Siswa menyusun konjektur (prakiraan atau dugaan) dari hasil analisis 

yang dilakukannya. Dalam hal ini guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk mencoba memperkirakan hasil analisis dari proses yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

4. Pemeriksaan konjektur yang telah dibuat oleh siswa. 

Pada tahap ini guru berkeliling untuk memeriksa konjektur-konjektur 

yang telah dibuat siswa apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, 

guru dapat memberikan bantuan dengan mengarahkan siswa agar 

dapat menyusun konjektur yang benar. 
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5. Penyusunan verbalisasi konjektur. 

Pada tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membuat kesimpulan dengan kalimatnya sendiri. 

6. Pemberian soal latihan untuk memeriksa kebenaran hasil penemuan. 

Guru memberikan soal latihan. Bersama siswa mengoreksi hasil 

penemuannya, mengevaluasi, dan membimbing siswa menyimpulkan 

materi. 

4. Kelebihan Dan Kekurangan Pembelajaran Guided Discovery 

 Menurut Markaban (2006) pembelajaran Guided Discovery 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran Guided 

Discovery adalah sebagai berikut : 

1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 

2. Menumbuhkan sikap inquiry (mencari-temukan). 

3. Mendukung kemampuan problem solving siswa. 

4. Memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan 

guru.  

5. Materi yang dipelajari dapat lebih lama membekas dalam ingatan 

siswa karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. 

Sedangkan kekurangan model pembelajaran Guided Discovery adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. 
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2. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Fakta 

di lapangan menunjukkan beberapa siswa masih terbiasa dan lebih 

mudah memahami materi dengan model ceramah. 

3. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. 

 

B. Pembelajaran Kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining  

1. Pengertian Pembelajaran Kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining 

Menurut Johnson & Johnson (Isjoni, 2011) pembelajaran 

kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam suatu 

kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan 

maksimal yang mereka miliki dan mempelajari satu sama lain dalam 

kelompok tersebut. Pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explaining merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan siswa lainya 

(Suprijono, 2012). Menurut Lie (2007) pembelajaran kooperatif tipe 

Student Facilitator and Explaining merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang 

dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan 

untuk meningkatkan penguasaan akademik.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining adalah 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk lebih menguasai materi 
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pelajaran dengan cara mempresentasikan ide atau pendapat pada rekan 

siswa lainya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Dalam pembelajaran ini siswa dilatih untuk berperan sebagai 

facilitator bagi siswa lainnya sehingga pemahaman siswa terhadap materi 

harus jelas dan benar. Pembelajaran diawali dengan guru menyajikan 

materi atau bila perlu mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Sebaiknya 

materi tidak dijelaskan secara penuh, melainkan guru hanya menjelaskan 

bagian yang penting-penting saja. Siswa diberi permasalahan sebagai 

bahan diskusi kelompok untuk menguatkan pemahamannya. Selanjutnya 

siswa dituntut untuk mampu menjelaskan kembali materi sesuai dengan 

ide atau pikirannya masing-masing misalnya melalui bagan atau peta 

konsep. 

2. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif tipe Student Facilitator 

and Explaining 

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif menurut Trianto (2009) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyampaian tujuan dan motivasi siswa. 

2. Penyajian informasi. 

3. Pengorganisasian siswa ke dalam kelompok kooperatif. 

4. Bimbingan terhadap kelompok-kelompok. 

5. Evaluasi. 

6. Pemberian penghargaan. 
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Sementara itu, langkah-langkah pembelajaran Student 

Facilitator and Explaining (Suprijono, 2012) adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. 

3. Memberi kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lainnya 

misalnya melalui bagan atau peta konsep. 

4. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. 

5. Guru menerangkan semua materi yang disajikan saat itu. 

6. Penutup. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Facilitator and 

Explaining 

Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif (Trianto, 

2009) dan langkah-langkah Student Facilitator and Explaining 

(Suprijono, 2012) maka langkah-langkah pembelajaran dalam penelitian 

ini dapat dikembangkan menjadi: 

1. Penyampaian kompetensi yang ingin dicapai. 

Pada tahap ini guru menyampaikan tentang tujuan kompetensi yang 

ingin dicapai. Siswa juga diberitahu bahwa siswa harus benar-benar 

memperhatikan apa yang disampaikan guru karena nantinya siswa 

akan dituntut untuk dapat menjelaskan kembali materi yang sedang 

dipelajari kepada rekan siswa lainnya. Kelompok terbaik akan 

mendapat penghargaan, hal ini dimaksudkan agar lebih memotivasi 

siswa. 
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2. Penyajian materi pembelajaran. 

Pada tahap ini, guru menjelaskan / mendemonstrasikan materi 

pelajaran kepada siswa. Sebaiknya materi tidak dijelaskan 

sepenuhnya, tetapi dari apa yang dijelaskan guru diusahakan masih 

dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran siswa. 

3. Pengelompokkan siswa dalam kelompok. 

Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang 

beranggotakan 3 - 4 orang secara heterogen.  

4. Diskusi kelompok. 

Guru memberikan LKS sebagai bahan diskusi  kelompok. Dalam 

tahap ini siswa harus mempersiapkan diri sebagai fasilitator. Guru 

juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih 

menjelaskan kepada siswa lainnya secara bergiliran dalam kelompok 

sebelum ditunjuk secara acak untuk tampil di depan kelas.  

5. Penampilan perwakilan kelompok. 

Pada tahap ini guru menunjuk secara acak perwakilan satu atau dua 

orang dari masing-masing kelompok untuk tampil didepan kelas dan 

menjelaskan kembali materi yang sedang dipelajari. Melalui tahap 

ini, guru juga melakukan penilaian untuk menentukan kelompok 

terbaik. 

6. Penyimpulan pendapat siswa. 

Guru menyimpulkan ide / pendapat siswa dan memperjelas materi. 

7. Evaluasi pembelajaran. 
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Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan 

pemahaman konsep matematika secara individu. 

8. Pemberian penghargaan pada kelompok terbaik. 

Sesuai dengan langkah pembelajaran kooperatif, pada tahap ini guru 

akan memberikan penghargaan pada kelompok terbaik. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif tipe Student 

Facilitator and Explaining  

Pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran kooperatif 

tipe Student Facilitator and Explaining adalah sebagai berikut : 

1. Sebagian besar siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran yang 

menempatkan guru sebagai penyaji materi. Sehingga pembelajaran 

ini cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual (melihat) 

dan auditory (mendengarkan). 

2. Siswa diajak untuk dapat menerangkan kepada siswa lain, dapat 

mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat 

memahami materi. 

3. Melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan saling bertukar 

pendapat, guna menemukan suatu kebenaran dalam kerja sama 

anggota kelompok. 

4. Menumbuhkan sikap berani dan percaya diri siswa untuk tampil dan 

berbicara di depan orang banyak. 
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Kekurangan pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator 

and Explaining adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang malas memiliki kesempatan untuk tetap pasif dalam 

kelompok dan memungkinkan akan mempengaruhi siswa lain dalam 

kelompoknya. 

2. Penilaian individu agak sulit karena tersembunyi di balik 

kelompoknya. 

3. Tidak mudah bagi siswa untuk membuat peta konsep atau 

menjelaskan materi secara singkat, padat dan jelas. 

 

C. Kemampuan Pemahaman Konsep  

Menurut KBBI, kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti 

kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu sehingga kemampuan dapat 

diartikan sebagai kecakapan, kesanggupan melakukan sesuatu. Pengertian 

pemahaman menurut Sudjana (2013) adalah bagaimana seseorang 

menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri sesuatu yang diketahuinya, 

memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan 

petunjuk penerapan pada kasus lain. Menurut Wardhani (2010) konsep adalah 

suatu ide abstrak yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk 

menggolongkan atau mengelompokkan suatu objek sehingga objek itu 

termasuk contoh konsep atau bukan konsep.  

Pemahaman konsep menurut Jihad (2009) adalah kompetensi yang 

ditunjukkan siswa dalam memahami konsep dan dalam melakukan prosedur 
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algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. Sementara menurut Shadiq 

(2009) ciri-ciri siswa yang mempunyai kemampuan pemahaman konsep 

adalah siswa yang mampu mendefinisikan, mengidentifikasi, dan memberi 

contoh atau bukan contoh dari suatu konsep. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan definisi 

kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk memahami semua ide abstrak yang memungkinkannya untuk 

menjelaskan kembali ide tersebut dengan kalimatnya sendiri, menggolongkan 

suatu objek, memberikan contoh atau bukan contoh serta mampu 

menggunakan ide tersebut pada kasus yang lain. 

Indikator pemahaman konsep matematika menurut Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No.506/C/Kep/PP/2004 (Wardhani, 2006) adalah sebagai berikut: 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep yaitu mengungkapkan kembali apa 

yang telah dipelajari berdasarkan konsep esensial yang dimiliki sebuah 

objek. 

2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya yaitu mampu mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya 

berdasarkan sifat-sifat tertentu yang dimiliki sesuai dengan konsepnya.  

3. Memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep yaitu mampu 

membedakan atau memberikan contoh dan non contoh dari suatu konsep. 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis yaitu 

mampu memaparkan konsep secara berurutan dan menyajikannya dalam 
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berbagai bentuk representasi matematis seperti dalam grafik, tabel, 

piktogram, dsb sehingga orang lain mampu memahami maksudnya. 

5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep yaitu 

mampu mengkaji mana syarat perlu dan syarat cukup yang terkait dengan 

suatu objek.  

6. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu yaitu mampu menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan 

langkah-langkah atau prosedur yang benar. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah yaitu 

mampu menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Dalam penelitian ini, instrumen penilaian yang mengukur kemampuan 

pemahaman konsep matematika mengacu pada ketujuh indikator di atas. 

 

D. Materi Lingkaran 

Lingkaran merupakan salah satu materi yang diberikan untuk siswa 

kelas VIII SMP pada semester genap. Materi Lingkaran mencakup : 

Standar kompetensi :  GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

4.Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

Tabel 2.1 Materi Lingkaran 

Kompetensi Dasar Indikator 

4.1.Menentukan unsur dan 

bagian-bagian 

lingkaran. 

 

 Menyebutkan unsur-unsur dan bagian-

bagian lingkaran : pusat lingkaran, jari-

jari, diameter, busur, tali busur, 

tembereng, juring, apotema.  
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4.2.Menghitung keliling 

dan luas lingkaran. 

 

 

 

4.3.Menggunakan 

hubungan sudut pusat, 

panjang busur, luas 

juring dalam 

pemecahan masalah. 

 

 

 

 Menemukan nilai . 

 Menentukan rumus keliling dan luas 

lingkaran. 

 Menghitung keliling dan luas lingkaran. 

 

 Mengenal hubungan sudut pusat dan sudut 

keliling jika menghadap busur yang sama. 

 Menentukan besar sudut keliling jika 

menghadap diameter dan busur yang 

sama. 

 Menentukan panjang busur, luas juring 

dan tembereng. 

 Menggunakan hubungan sudut pusat, 

panjang busur, luas juring dalam 

pemecahan masalah. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Shandy (2013) memberikan 

kesimpulan bahwa pembelajaran Guided Discovery dapat meningkatkan 

kemandirian belajar dan pemahaman konsep matematika pada materi Kubus 

dan Balok siswa SMP Negeri 1 Patikraja. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Fira (2010) menyimpulkan bahwa penerapan strategi Student 

Facilitator and Explaining dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran matematika tentang keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi. 

 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran Guided Discovery (penemuan terbimbing) merupakan 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk berfikir sehingga dapat 

menemukan konsep maupun prinsip umum berdasarkan bimbingan guru dan 
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bahan yang telah disediakan. Langkah awal yang dilakukan guru adalah 

merumuskan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa. Dalam hal ini 

diharapkan siswa dapat memahami maksud dari permasalahan yang disajikan. 

Siswa mengetahui apa yang ditanyakan dan informasi-informasi apa saja 

yang sudah ada, sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan 

tepat. 

Langkah kedua adalah siswa menyusun, memproses, mengorganisir 

dan menganalisis data yang telah diberikan guru sebelumnya. Pada langkah 

ini menuntut siswa untuk belajar mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, belajar untuk menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis serta dan belajar untuk membedakan 

mana contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. Langkah berikutnya yaitu 

siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya 

dan menyusun verbalisasi konjektur. Melalui langkah tersebut siswa belajar 

untuk menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis dan 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Pada tahap 

pemeriksaan konjektur oleh guru, siswa juga belajar untuk menyatakan ulang 

sebuah konsep. Selanjutnya ketika siswa sudah dapat menemukan apa yang 

dicari, guru memberikan soal latihan untuk memeriksa apakah hasil 

penemuan itu benar. Pada tahap ini siswa belajar untuk dapat 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah sekaligus 

dapat menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 
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Pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining 

merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar 

mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Pembelajaran  

diawali dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa lebih 

siap dalam mengikuti pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah guru 

menyajikan pokok-pokok materi dan jika perlu dengan mendemonstrasikan 

terlebih dahulu. Setelah tahap ini dilalui diharapkan siswa mampu 

mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya 

serta memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

Langkah berikutnya adalah siswa melakukan diskusi dalam kelompok, 

melakukan kegiatan untuk menguatkan pemahaman konsep sehingga dalam 

langkah ini siswa belajar untuk mengembangkan syarat perlu atau syarat 

cukup dari suatu konsep. Pada tahap selanjutnya, siswa diberikan kesempatan 

untuk dapat menjelaskan kembali materi kepada rekan siswa lainnya. Dengan 

ini, siswa dituntut untuk dapat menyatakan ulang sebuah konsep, menyajikan 

konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Selanjutnya pada 

tahap evaluasi pembelajaran siswa dituntut dapat mengaplikasikan konsep 

atau algoritma dalam pemecahan masalah sekaligus dapat menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik dugaan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti 

pembelajaran Guided Discovery akan berbeda dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. 
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G. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran Guided Discovery dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. 
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