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Abstrak—Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu strategi 

yang dapat dipilih guru untuk membantu kesulitan siswa dalam belajar matematika. 

Dalam pandangan Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar yang di dalam 

prosesnya seorang siswa dihadapkan dengan suatu masalah atau situasi yang 

tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. Dalam kegiatan 

pembelajarannya siswa disarakan untuk menemukan sesuatu, merumuskan suatu 

hipotesa, atau menarik suatu kesimpulan sendiri. Pembelajaran dengan metode 

penemuan mempunyai definisi yang beragam. Secara sederhana, metode penemuan 

dapat diartikan sebagai kondisi ketika siswa harus berusaha mencari jawaban dari 

suatu masalah atau sebuah konsep baru dengan peralatan dan informasi yang 

disediakan oleh guru. Model Penemuan terbimbing, menempatkan guru sebagai 

fasilitator, guru membimbing siswa dimana guru diperlukan. Tujuan dari kajian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana guided discovery learning diaplikasikan dalam 

pembelajaran matematika, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan guided 

discovery learning, dan untuk mengetahui temuan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan guided discovery learning. Hasil kajian menunjukkan model pembelajaran 

guided discovery learning dapat merangsang kreativitas siswa dan membantu siswa 

dalam menemukan pengetahuan yang baru, dengan model penenemuan terbimbing 

ini, diharapkan dapat mengubah gaya belajar siswa, sehingga siswa menjadi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: Guided Discovery Learning, Pembelajaran 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, manusia selalu dalam kondisi belajar. Hal ini 

disebabkan oleh sifat manusia yang selalu ingin tahu dan berkeinginan untuk mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya. Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. 

Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu seperti tingkah laku yang 

berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup manusia adalah hasil dari belajar. Karena itu, belajar 

berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai 

suatu tujuan.  

Menurut Bruner [1] dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika 

proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok 

bahasan yang diajarkan, disamping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. 

Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan 

memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu 

pola atau struktur tertentu akan lebih mudah difahami dan diingat anak. Proses belajarnya melalui 3 tahap, 

yaitu (1) enactive (anak terlihat langsung dalam memanipulasi objek), (2) iconic (anak memanipulasi 

objek tidak langsung seperti pada enactive),  (3) symbolic (anak memanipulasi simbol). 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran atau bidang ilmu yang selalu diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut Elea Tinggih [1] 

matematika berarti “ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar”. Matematika terbentuk sebagai 

hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Menurut Mulyono: 

“matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktiknya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan fungsi teoritisnya memudahkan manusia berpikir dalam memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari” [2].  
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Matematika adalah cara berfikir yang digunakan untuk memecahkan semua jenis persoalan di dalam 

sains, pemerintahan, dan industri. Sebagai sains, matematika dapat dipandang sebagai pengetahuan yang 

diperoleh melalui penalaran yang hirarkis, aksiomatik deduktif, akurat, formal, dan abstrak. Sebagai alat, 

matematika dapat dipandang sebagai bahasa matematika serta sebagai sarana untuk mengembangkan 

cara-cara pemikiran yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menangani dan menjelaskan 

fenomena ilmu matematika itu sendiri, serta untuk menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di masa depan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan pembelajaran matematika di 

setiap tingkat pendidikan membutuhkan perhatian secara komprehensif.  

Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan, matematika merupakan ilmu universal yang 

mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin serta  

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang, dan diskrit. Untuk mengusai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini. Tujuan matematika dalam pendidikan, yaitu (1) Kemampuan dalam 

memecahkan masalah matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata, (2) kemampuan menggunakan matematika sebagai alat komunikasi, (3) kemampuan menggunakan 

matematika sebagai cara bernalar yang dapat dialih gunakan pada setiap keadaan, seperti berpikir kritis, 

berpikir logis, berpikir sistematis, bersifat objektif, bersifat jujur, bersifat disiplin dalam memandang dan 

menyelesaikan masalah [3]. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa matematika adalah cabang ilmu 

pengetahuan tentang bilangan, kalkulasi, penalaran logis, fakta-fakta kuantitatif, masalah ruang dan 

bentuk, aturan-aturan  dan pola keteraturan. Matematika tersusun secara teratur, maka untuk mempelajari  

matematika harus secara urut dan hierarkis. Dalam belajar matematika ada persyaratan tertentu yang 

harus dipenuhi sebelum suatu konsep tertentu dipelajari. Persyaratan  itu merupakan prasyarat misalnya: 

penjumlahan merupakan prasyaratan bagi perkalian, diferensial merupakan prasyaratan bagi integral, dan 

matematika adalah ilmu  yang mendasari dari berbagai ilmu-ilmu lainnya, karena konsep-konsep 

matematika tidak hanya pada kemampuan dalam menghitung akan tetapi membantu dalam kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pembelajaran matematika diperlukan adanya 

kemampuan kognitif yang tinggi, dan juga harus melakukan proses mental dalam pikirannya dengan cara 

mengaitkan antara satu konsep matematika dengan konsep lainnya. Hal ini, tentunya akan menyebabkan 

sulitnya siswa memahami matematika dengan benar dan cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan penemuan terbimbing (guided discovery learning).  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: 

1. Bagaimana guided discovery learning itu dilakukan dalam pembelajaran? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan guided discovery learning? 

3. Temuan/hasil penelitian apa yang berkaitan dengan guided discovery learning? 

 

C. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan artikel ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana guided discovery learning itu dilakukan dalam pembelajaran. 

2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan guided discovery learning. 

3. Untuk mengetahui temuan/hasil penelitian apa yang berkaitan dengan guided discovery learning. 

 

D. Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam artikel ini, diharapkan berguna sebagai berikut: 

1. Bagi siswa: melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan siswa tentang cara 

belajar matematika dan memberikan kesempatan untuk menemukan model atau pendekatan 

pembelajaran yang disukai. 

2. Bagi Guru Matematika: untuk memberikan sumbangan pemikiran menggunakan model 

pembelajaran guided discovery learning. 

3. Bagi sekolah: melalui penelitian ini diharapkan kepala sekolah memperoleh masukan sebagai 

upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajarasn matematika. 

4. Bagi peneliti: digunakan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang 

penelitian. 
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II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Discovery berasal dari kata “discover”  yang berarti menemukan dan “discovery” adalah penemuan 

[4]. Bahasa Indonesia memberi pengertian discover sebagai menemukan. Makna menemukan dalam 

pembalajaran mengarah pada pengertian memperoleh pengetahuan yang membawa kepada suatu 

pandangan. Cara belajar dengan menemukan (discovery learning) ini pertama kali dikenalkan oleh Plato 

dalam dialog antara Socrates dan seorang anak. Sedang guided dapat diartikan sebagai bimbingan atau 

terbimbing [5]. 

Apa itu “penemuan”, penemuan adalah suatu proses. Proses penemuan dapat menjadi kemampuan 

melalui latihan pemecahan masalah, praktek membentuk dan menguji hipotesis. Didalam pandangan 

Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana seorang siswa dihadapkan 

dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya ganjil sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. 

Dalam kegiatan pembelajarannya siswa disarankan untuk menemukan sesuatu, merumuskan suatu 

hipotesa, atau menarik suatu kesimpulan sendiri [6]. 

Menurut Sund [7], discovery adalah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip. Proses mental tersebut antara lain ialah: mengamati, mencerna, mengerti, membuat 

dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya”. Senada dengan pendapat 

tersebut guiede discovery learning (penemuan terbimbing) adalah model pembelajaran penemuan yang 

dalam pelaksanannya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk diberikan pada 

umumnya berbentuk pernyataan membimbing. Model penemuan terbimbing ini sebagai suatu metode 

pembelajaran dari sekian banyak metode pembelajaran yang ada, menempatkan guru sebagai fasilitator, 

guru membimbing siswa dimana guru diperlukan. Dalam metode ini, siswa didorong untuk berfikir 

sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan oleh 

guru, dengan model penenemuan terbimbing ini, diharapkan dapat mengubah gaya belajar siswa sehingga 

siswa menjadi aktif dalam mengikuti pelajaran. Sampai seberapa jauh siswa dibimbing, tergantung pada 

kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari. 

Menurut Dewey dan Piaget [5], discovery learning meliputi suatu strategi dan model pembelajaran 

yang memusatkan pada peluang belajar aktif langsung untuk para siswa. Menurut Bicnell menguraikan 

tiga atribut utama discovery learning seperti: 1) menyelidiki dan memecahkan masalah untuk 

menciptakan, mengintegrasikan, dan menyamaratakan pengetahuan, 2) mendorong para siswa untuk 

belajar berdasarkan pada cara/langkah mereka sendiri, dimana siswa menentukan frekuensi dan 

urutannya, 3) aktivitas untuk mendorong pengintegrasian dari prinsip penggunaan pengetahuan yang 

telah ada sebagai dasar untuk membangun pengetahuan yang baru. Dengan kata lain model penemuan 

terbimbing ini, siswa dihadapkan pada situasi dimana ia bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan, 

terkaan, intuisi, dan mencoba-coba (trial and eror) hendaknya dianjurkan.   

Menurut Muhibbin [5], bahwa tahap-tahap penerapan dalam discovery lerning adalah sebagai 

berikut: 

1) Stimulus (pemberian perangsang); kegiatan belajar dimulai dengan memberikan pertanyaan 

yang merangsang berpikir siswa, menganjurkan dan mendorongnya untuk membaca buku dan 

aktivitas  belajar lain yang mengarah kepada persiapan pemecahan masalah. 

2) Problem statement (mengidentifikasi masalah); memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian 

memilih dan merumuskannya dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara dari masalah 

tersebut). 

3) Data collection (pengumpulan data); memberikan kesempatan kepada siswa mengumpulkan 

informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis 

tersebut. 

4) Data processing (pengolahan data); mengolah data yang telah diperoleh siswa melalui kegiatan 

wawancara, observasi, dan lain lain. Data tersebut kemudian ditafsirkan. 

5) Verifikasi; mengadakan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar tidaknya 

hipotesis yang ditetapkan dengan hasil pengolahan data. 

6) Generalisasi; mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum yang berlaku 

untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.  

Pada proses penemuan terbimbing ini guru bertindak sebagai penunjuk jalan, ia membantu siswa 

agar menggunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk 

mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengajuan pertanyaan yang tepat oleh guru akan merangsang 

kreativitas siswa dan membantu mereka dalam menemukan pengetahuan yang baru tersebut. Metode ini 

memerlukan waktu yang relatif banyak dalam pelaksanaannya, akan tetapi hasil belajar yang dicapai 

tentunya sebanding dengan waktu yang digunakan.  
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Menurut Markaban [6], pada penerapan model penemuan terbimbing ini, guru dapat menggunakan 

strategi penemuan yaitu secara induktif, deduktif, atau keduanya.  

1) Strategi Penemuan Induktif 

Sebuah argumen induktif meliputi dua komponen, yang pertama terdiri dari pernyataan atau 

fakta yang mengakui untuk mendukung kesimpulan, dan yang kedua adalah bagian dari 

argumentasi itu.  Kesimpulan dari suatu argumentasi induktif  itu tidak perlu mengikuti fakta 

yang mendukungnya. Fakta mungkin membuat lebih percaya, tergantung sifatnya, tetapi tidak 

bisa membuktikan dalil untuk mendukung. Sebagai contoh, fakta bahwa 3, 5, 7, 11, dan 13 

adalah semuanya bilangan prima dan masuk akal secara umum kita buat kesimpulan bahwa 

semua bilangan adalah ganjil tetapi hal itu sama sekali “tidak membuktikan”. Guru beresiko di 

dalam suatu argumentasi induktif bahwa kejadian semacam itu sering terjadi. Oleh karena itu, 

suatu kesimpulan yang dicapai oleh induksi harus berhati-hati karena hal seperti itu nampak 

layak dan hampir bisa dipastikan atau mungkin terjadi. Sebuah argumentasi dengan induktif 

dapat ditandai sebagai suatu kesimpulan dari yang diuji ke tidak diuji. Bukti yang diuji terdiri 

dari kejadian atau contoh pokok-pokok. 

2) Strategi Penemuan Deduktif 

Deduktif merupakan proses berfikir dimana siswa dijelaskan konsep dan prinsip materi tertentu 

untuk mendukung perolehan pengetahuan matematika yang tidak dikenalnya dan guru 

cenderung untuk menanyakan suatu urutan pernyataan untuk mengarahkan pemikiran siswa 

kearah kesimpulan yang menjadi tujuan pembelajaran. Sebagai contohnya adalah dialog tentang 

cara memecahkan masalah sistem persamaan dengan menggunakan determinan koefisien dari 

dua garis yang sejajar dengan penemuan deduktif, dimana hasil akhirnya guru menggunakan 

pertanyaan untuk memandu siswa kearah penarikan kesimpulan tertentu. 

Proses induktif-dedukif dapat digunakan untuk mempelajari konsep matematika. Namun demikian, 

pembelajaran dan pemahaman suatu konsep dapat diawali secara induktif melalui peristiwa nyata atau 

intuisi. Kegiatan dapat dimulai dengan beberapa contoh atau fakta yang teramati, membuat daftar sifat 

yang muncul (sebagai gejala), memperkirakan hasil baru yang diharapkan, kemudian dibuktikan secara 

deduktif. Dengan demikian, cara belajar induktif dan deduktif dapat digunakan sama-sama dalam 

mempelajari matematika. Pembelajaran dengan model ini dapat diselenggarakan secara individu atau 

kelompok. Model ini sangat bermanfaat untuk mata pelajaran matematika sesuai dengan krakteristik 

matematika tersebut.  Peran siswa dalam model pembelajaran dengan penemuan terbimbing ini cukup 

besar, karena pembelajaran tidak lagi terpusat pada guru tetapi pada siswa. Guru memulai kegiatan 

belajar mengajar dengan menjelskan kegiatan yang akan dilakukan siswa dan mengorganisir kelas untuk 

kegiatan seperti pemecahan masalah, investigasi atau aktivitas lainnya.  

Menurut Fadilah Muntaz [8], agar pelaksanaan model pembelajaran peneman terbimbing ini berjalan 

dengan efektif, beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru matematika adalah sebagai berikut: 

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

2) Perumusan masalah harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah 

yang ditempuh siswa tidak salah. 

3) 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 lembar kerja siswa. 

4) Siswa menyusun konjektur (prakiraan) dari hasil analisis yang dilakukannya. 

5) Bila dipandang perlu konjektur yang telah dibuat siswa tersebut diperiksa oleh guru. Hal ini 

penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah 

yang akan dicapai. 

6) Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka verbalisasi 

konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya, disamping itu perlu 

diingat pula bahwa induksi tidak menjamin  100% kebenaran konjektur. 

7) Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal 

tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar. 

 

A. Kelebihan dan Kekurangan Guided Discovery Learning 

Guided discovery learning sebagai salah satu teknik pembelajaran memiliki kelebihan dan 

kekurangan sebagaimana teknik pembelajaran lain, karena tidak ada suatu lembaga yang menjamin suatu 

strategi hanya memiliki kelebihan dan tidak memiliki kekurangannya. Guided discovery learning 

membatu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dimana dalam proses berfikir 
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matematika siswa dilibatkan dalam berfikir matematika pada saat manipulasi, eksperimen, dan 

menyelesaikan masalah.  Menurut Markaban [6], kelebihan dan kekurangan guided discovery learning, 

yaitu sebagai berikut; kelebihan guided discovery learning adalah, (1) siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, karena ia berfikir dan menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir, (2) 

memberikan wahana interaksi antar siswa, maupun siswa dengan guru, (3) materi yang dipelajari dapat 

mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama hilang,  karena siswa dilibatkan langsung dalam 

proses penemuannya, (4) mendukung kemampuan problem solving siswa, (5) siswa memahami benar 

bahan pelajaran, karena siswa mengalami sendiri proses menemuknnya, sesuatu yang diperoleh dengan 

cara ini lebih lama diingat, (6) menemukan sendiri menimbulkan  rasa puas, kepuasan batin ini 

mendorong ingin melakukan penemuan lagi hingga minat belajar meningkat, (7) siswa yang memperoleh 

pengetahuan dengan metode penemuan akan lebih mampu mentrasfer pengetahuannya keberbagai 

konteks, (8) metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri, (9) situasi belajar menjadi lebih 

menggairahkan.  

Kekurangan guided discovery learning adalah, (1) metode ini banyak menyita waktu, dan tidak 

menjamin siswa bersemangat mencari penemuan-penemuan, (2) tidak semua siswa dapat mengikuti 

pelajaran dengan cara ini, (3) tidak semua topik cocok disampaikan dengan metode ini, (4) tidak setiap 

guru mempunyai selera atau kemampuan mengajar dengan cara penemuan, (5) tidak semua anak mampu 

melakukan penemuan. Apabila bimbingan guru tidak sesuai dengan kesiapan intelektual siswa, ini dapat 

merusak struktur pengetahuannya, dan bimbingan yang terlalu banyak dapat mematikan inisiatifnya, (6) 

kelas yang banyak siswanya akan sangat merepotkan guru dalam memberikan bimbingan dan pengarahan 

belajar dengan penemuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru perlu 

memperhatikan kelebihan yang ada dan berupaya memanfaatkan kelebihan tersebut, namun guru juga 

perlu mewaspadai kekurangan agar guided discovery learning dapat memberikan dampak positif dalam 

proses pembelajaran. 

 

B. Temuan/Hasil Penelitian Berkaitan Dengan Guided Discovery Learning 

Hingga saat ini, temuan atau hasil penelitian yang berkaitan dengan guided discovery learning sudah 

banyak dilakukan penelitian, apalagi guided discovery learning dalam pembelajaran matematika. Mfon 

Effiong Udo melakukan penelitian tentang guided discovery learning pada pembelajaran matematika. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi-eksperimental yang didasarkan pada dua eksperimen set, 

dimana siswa mempelajari unit "rekayasa" menggunakan guided discovery learning dan strategi 

pengajaran ekspositori. Penelitian terdiri dari siswa dari sekolah State Secondary Education Board, SSEB 

tahun akademik  2010-2011, yang terdiri dari dua kelompok eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan 

secara signifikan bahwa secara berturut-turut kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan 

guided discovery learning jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pengajaran ekspositori [9].  

Akhmad Afendi melakukan penelitian tentang guided discovery learning terhadap hasil belajar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan quasi-eksperimental  yang menggunakan pretest-posttest kontrol 

group desain. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas berupa penggunaan metode 

pembelajaran guide discovery learning, variabel terikat berupa hasil belajar, dan variabel kontrol berupa 

materi dan guru mata pelajaran. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Diponegoro kelas X yang berjumlah 

90 siswa di Yogyakarta, yang terdiri dari 3 kelas yaitu 2 kelas otomotif dan 1 kelas tatabusana. 

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purporsive sampling dengan subjek kelas, 

ditentukan kelas X-1 sebagai kelas eksperimen dan kels X-2 sebagai kelas kontrol. Teknik analisis data 

menggunakan uji t (independent sampel t-test), dimana siswa mempelajari materi menggunakan metode 

guided discovery learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan guided discovery 

learning lebih baik dari rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Hal ini berarti penggunaan metode pembelajaran guide discovery learning lebih efektif dari 

pada metode pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa [10]. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis diatas maka penulis mengajukan beberapa kesimpulan sebagai tindak lanjut dari 

artikel ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika memerlukan adanya kemampuan kognitif yang tinggi, dan juga harus 

melakukan proses mental dalam pikirannya dengan cara mengaitkan antara satu konsep matematika 

dengan konsep lainnya. Hal ini, tentunya akan menyebabkan sulitnya siswa memahami matematika 
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dengan benar dan cepat. Untuk mengatasi masalah tersebut, strategi guide discovery learning 

merupakan salah satu strategi yang dapat dipilih guru untuk membantu kesulitan siswa dalam belajar.  

2. Guiede discovery learning (penemuan terbimbing) adalah model pembelajaran penemuan yang 

dalam pelaksanannya dilakukan oleh siswa berdasarkan petunjuk-petunjuk guru. Petunjuk diberikan 

pada umumnya berbentuk pernyataan membimbing,  disini guru sebagai fasilitator, guru 

membimbing siswa dimana guru diperlukan. Dalam metode ini siswa didorong untuk berfikir sendiri 

sehingga dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan oleh 

guru. Sampai seberapa jauh siswa dibimbing dalam pembelajaran tergantung pada kemampuannya 

dan materi apa yang sedang dipelajari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai tindak lanjut dari 

artikel ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar pasti dialami siswa terutama ketika menghadapi materi baru. Namun agar berjalan 

dengan benar dan efektif maka mereka perlu mendapatkan pelatihan yang cukup, mengingat guided 

discovery learning memiliki kelebihan dan kelemahan dan dengan adanya kelebihan strategi guided 

discovery learning tersebut guru dapat dan perlu memanfaatkannya dan mengurangi kelemahannya. 

2. Guru harus menggunakan strategi guided discovery learning dengan baik dan adil, dimana guru tidak 

harus membeda-bedakan membimbing siswa dalam proses menemukan solusi dari pernyataan yang 

diberikan oleh guru. 

3. Karena model pembelajaran discovery learning hanya dapat dipakai untuk materi materi tertentu, 

maka seorang guru atau seorang calon guru disarankan agar mampu memilih dan memilah materi 

mana yang tepat dan cocok yang dapat diterapkan dalam proses belajar agar tidak menyita waktunya 

juga tidak hanya melibatkan beberapa siswa saja, karena model pembelajaran discovery diperlukan 

keaktifan seluruh siswa. 

4. Alat–alat bantu mengajar (audio visual, dll) haruslah diusahakan oleh guru atau calon guru yang 

hendak menerapkan metode ini, tujuannya untuk memberikan siswa pengalaman langsung. 
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