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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis
Guided discovery pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif kuantitatif dengan sasaran sebanyak 46 mahasiswa Program Studi
Pendidikan IPA semester IV tahun akademik 2018/2019 yang dilaksanakan pada perkuliahan Anatomi
dan Fisiologi Makhluk Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan respons
positif terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
respons mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis Guided discovery pada mata kuliah Anatomi dan
Fisiologi Makhluk Hidup termasuk dalam kategori kuat.
Kata Kunci: aktivitas, respons, guided discovery
Abstract
This research aimed at describing the students’ response toward Guided discovery learning in
Anatomy and Physiology of Organisms lecture. It included a quantitative-qualitative descriptive study
which involved 46 students of Science Education Department on the 4th semester, in the academic year of
2018/2019 as the subjects. Findings obtained in this study indicated that students showed positive
response toward the learning process. To conclude, the students’ response toward Guided discovery
learning in Anatomy and Physiology of Organisms lecture can be categorized as strong criteria.
Keywords: Activity, response, guided discovery

PENDAHULUAN
Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan
yang berkaitan dengan cara pengajar
menyampaikan materi kepada anak didik dan
kegiatan pebelajar dalam mempelajari materi
yang disampaikan oleh pengajar (Sudjana dan
Rivai, 2002). Menurut BSNP (2006),
pembelajaran
merupakan
usaha
yang
disengaja, terarah, dan bertujuan agar orang
lain dapat memperoleh pengalaman yang
bermakna. Kegiatan pembelajaran diharapkan
dapat
memberikan
suasana
yang
menyenangkan bagi mahasiswa sehingga
mahasiswa dapat dengan mudah memahami
materi yang diajarkan. Maka dari itu, setiap
pengajar harus memahami proses belajar
mahasiswa dengan sebaik-baiknya agar dapat
memberikan arahan dan bimbingan belajar
serta dapat menyediakan lingkungan belajar

yang tepat dan sesuai keinginan mahasiswa
(Arsyad, 2009).
Pembelajaran sains dapat menjadi sarana
bagi mahasiswa untuk mempelajari alam dan
makhluk hidup serta interaksinya. Sajidan
(2013) menyatakan bahwa sains pada
hakekatnya adalah kumpulan pengetahuan,
cara berpikir, dan penyelidikan. Kumpulan
pengetahuan dapat berupa fakta, konsep,
prinsip, hukum, teori, dan model. Sains
sebagai cara berpikir adalah kegiatan berpikir
akibat dari adanya rasa ingin tahu untuk
memahami fenomena alam. Sedangkan sains
sebagai cara penyelidikan merupakan cara
bagaimana informasi ilmiah diperoleh, diuji,
dan divalidasikan.
Sains atau IPA dapat dikatakan sebagai
body of knowledge, karena sains mengandung
berbagai fakta dari hasil kegiatan berbasis
metode ilmiah yang menjelaskan apa,
mengapa, dan bagaimana suatu fenomena atau
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gejal alam dapat terjadi. Pengetahuan sendiri
terdiri atas konsep, prinsip, fakta, hukum, dan
teori tentang suatu gejala atau fenomena (Ali,
2013).
Scaria et al. (2013) mengungkapkan
bahwa sains memiliki kekhasan dan keunikan
dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain
karena merupakan salah satu ilmu pengetahuan
yang mempelajari makhluk hidup dan
kehidupannya dari berbagai aspek persoalan
dan tingkat organisasinya serta interaksi antar
satu organisme dengan organisme lain dan
juga dengan lingkungannya yang dikaitkan
dengan aspek fisik dan kimiawi. Adapun
produk keilmuan sains berwujud kumpulan
fakta-fakta maupun konsep-konsep sebagai
hasil dari proses keilmuan sains.
Ilmu sains memiliki peran sebagai alat
untuk mencapai tujuan pembelajaran yaitu
suatu proses untuk mengantarkan pebelajar
dalam mencapai tujuan belajarnya. Sains juga
mengajarkan mahasiswa untuk belajar
menggunakan metode ilmiah, meliputi
merumuskan masalah, melakukan observasi,
orientasi lapangan dan literatur, membuat
hipotesis dan anggapan dasar, mengumpulkan
data, dan menarik kesimpulan (Sajidan, 2013).
Mahasiswa yang belajar menggunakan
metode ilmiah diharapkan dapat memiliki ilmu
pengetahuan
yang
sesuai
dengan
perkembangan sains dan teknologi dan sikapsikap ilmiah seperti jujur, terbuka, rasa ingin
tahu, teliti, cermat, dan akurat yang merupakan
bagian dari nilai kehidupan (Sumintono, 2010).
Widhy (2013) juga mengungkapkan bahwa
mahasiswa yang berkarakter dapat dicirikan
apabila mahasiswa memiliki kemampuan
mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap dalam usaha untuk memahami
lingkungan.
Pembelajaran
sains
sebaiknya
berorientasi pada empat hal yaitu produk,
proses atau metode, sikap, dan teknologi.
Hutami & Wiyatno (2018) menyatakan bahwa
empat komponen tersebut diharapkan dapat
diterapkan dalam pembelajaran dengan saling
berkesinambungan agar mahasiswa mampu
belajar secara efektif.
Pembelajaran
sains
sebaiknya
dilaksanakan
dengan
tujuan
mampu
mengembangkan kemampuan mahasiswa
dalam memahami komponen kehidupan di
bumi dan mendorong mahasiswa untuk
menjaga dan memanfaatkannya secara
bijaksana. Pembelajaran sains juga dapat
meningkatkan minat mahasiswa dalam
menemukan tantangan, mengambil resiko, dan

belajar dari kesalahan karena mahasiswa
melaksanakan
proses
ilmiah
dalam
pembelajaran sains.
Pendekatan ilmiah juga merupakan
bagian yang penting dari pembelajaran karena
pembelajaran merupakan proses ilmiah yang
dapat menghasilkan perubahan pada aspek
pengetahuan, perilaku, dan pribadi yang
bersifat permanen. Perubahan tersebut dapat
bersifat
penambahan
atau
pengayaan
pengetahuan, perilaku, atau kepribadian, dapat
pula bersifat pengurangan atau reduksi
pengetahuan, perilaku, atau kepribadian yang
tidak dikehendaki (Riyanto, 2009).
Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah
juga bertujuan agar mahasiswa mampu
membangun konsep, hukum, atau prinsip
melalui
kegiatan
mengamati
untuk
mengindentifikasi hal-hal yang ingin diketahui,
merumuskan pertanyaan dan merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis/mengolah data
dan
menarik
kesimpulan
serta
mengkomunikasikan
kesimpulan
untuk
memperoleh pengetahuan, keterampilan dan
sikap. Langkah-langkah tersebut dapat
dilanjutkan dengan kegiatan mencipta
(Suyono, 2009).
Nasution (2013) memandang bahwa
pendekatan ilmiah paling cocok dalam
pengembangan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan.
Para
ilmuwan
dalam
melaksanakan
kerja
ilmiah
lebih
mengedepankan penalaran induktif (inductive
reasoning) dibanding penalaran deduktif
(deductive reasoning). Penalaran deduktif
dilakukan dengan mengamati fenomena umum
untuk menarik kesimpulan yang spesifik.
Sebaliknya, penalaran induktif dilakukan
dengan mengamati fenomena atau situasi
spesifik untuk menarik kesimpulan secara
keseluruhan.
Nasution (2013) mengungkapkan bahwa
pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah
dipandang mampu mengantarkan mahasiswa
mencapai keterampilan berpikir, merasa, dan
melakukan. Sajidan (2013) juga melaporkan
bahwa pembelajaran berbasis pendekatan
ilmiah
mampu
meningkatkan
kualitas
pembelajaran, yang ditunjukkan dengan
ketuntasan
hasil
belajar
kompetensi
pengetahuan sebesar 90,6% dan kompetensi
keterampilan sebesar 83,8%.
Berdasarkan hasil observasi pada
mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA
Universitas Trunojoyo Madura, sebagian besar
mahasiswa masih memiliki penguasaan konsep
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dan keterampilan pemecahan masalah yang
rendah. Selain itu, pembelajaran pada mata
kuliah Anatomi dan Fisologi Makhluk Hidup
berisi berbagai konsep dan istilah dalam sains
yang membutuhkan penguatan lebih matang.
Pembelajaran berbasis Guided discovery
merupakan salah satu pembelajaran sains yang
menerapkan metode ilmiah dan melibatkan
unsur sains berupa pengetahuan dari berbagai
sumber belajar, teknologi berupa aplikasi dari
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
memudahkan pengambilan keputusan saat
berada di lingkungan masyarakat yang ada di
sekitar kita. Mansour (2012) menyatakan
bahwa pembelajaran ini memungkinkan
mahasiswa untuk memahami konsep dan
proses sains yang berhubungan dengan
kehidupan nyata. Pembelajaran ini dapat
menggabungkan pengetahuan, kemampuan,
sikap, dan nilai-nilai penting dalam kehidupan.
Pembelajaran berbasis Guided discovery
dapat didefinisikan sebagai pembelajaran
penemuan terbimbing yang menciptakan
situasi belajar yang mampu melibatkan
pebelajar untuk belajar secara aktif dan
mandiri dalam menemukan suatu konsep atau
teori, pemahaman, dan pemecahan masalah.
Adapun
proses
pembelajaran
yang
memfokuskan pada kegiatan penemuan
membutuhkan pengajar sebagai fasilitator dan
pembimbing (Destrini dkk., 2018).
Pardede dkk. (2016) melaporkan bahwa
model
Guided
discovery
mampu
membangkitkan motivasi belajar. Selain itu,
Ali (2013) juga telah membuktikan bahwa
pembelajaran dengan model ini mampu
meningkatkan
kemampuan
memecahkan
masalah pada pebelajar. Pembelajaran Guided
discovery mampu memberikan kesempatan
pada mahasiswa untuk menemukan fakta dan
konsep terkait
sains
secara mandiri
(Gholamian, 2013).
Pembelajaran berbasis Guided discovery
mengharuskan
mahasiswa
menggunakan
informasi
untuk
mengkonstruksi
pemahamannya sendiri sehingga pemahaman
materi lebih berbekas dalam diri mahasiswa.
Model Guided Discovery Learning atau
pembelajaran
penemuan
terbimbing
merupakan
model
pembelajaran
yang
menciptakan suasana belajar yang mampu
melibatkan mahasiswa untuk belajar secara
aktif dan mandiri dalam menemukan suatu
konsep atau teori, pemahaman, dan pemecahan
masalah.
Proses
penemuan
tersebut
membutuhkan pengajar sebagai fasilitator dan

pembimbing. Adapun banyaknya bantuan yang
diberikan oleh pengajar tidak mempengaruhi
mahasiswa untuk melakukan penemuan
sendiri.
Model pembelajaran Guided discovery
telah terbukti mampu membimbing mahasiswa
untuk meningkatkan keterampilan dan proses
kognitif, menguatkan kognitif, meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah, memperkuat
konsep, mendorong keterlibatan mahasiswa,
dan melatih mahasiswa dalam belajar aktif dan
mandiri. Dikarenakan pembelajaran tesebut
mampu memfasilitasi pebelajar untuk dapat
belajar secara mandiri dan aktif, maka perlu
dilaksanakan pembelajaran berbasis Guided
discovery pada mata kuliah Anatomi dan
Fisiologi Makhluk Hidup.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mendeskripsikan respons mahasiswa terhadap
pembelajaran berbasis Guided discovery pada
mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk
Hidup.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif kuantitatif, Sasaran
penelitian ini adalah 46 mahasiswa Program
Studi Pendidikan IPA semester IV tahun
akademik 2018/2019. Pembelajaran Guided
discovery dilaksanakan pada materi sistem
pencernaan dalam perkuliahan Anatomi dan
Fisiologi Makhluk Hidup. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Mei 2019 pada
Program Studi Pendidikan IPA Universitas
Trunojoyo Madura.
Pembelajaran Guided discovery terdiri
atas beberapa tahapan, yaitu: 1) pemberian
stimulus, 2) problem statement, 3) data
collecting, 4) data processing, 5) verifikasi
data, dan 6) generalisasi. Pembelajaran ini
memfokuskan pada pengayaan konsep dan
pemberian permasalahan terkait materi sistem
pencernaan manusia.
Tahap
pertama
yaitu
stimulus,
mahasiswa
diberikan
pertanyaan
atau
menganjurkan mahasiswa untuk mengamati
gambar maupun membaca buku mengenai
materi sistem pencernaan.
Selanjutnya, tahap kedua yaitu Problem
statement dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan
kepada
mahasiswa
untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah
yang relevan dengan bahan pelajaran,
kemudian memilih dan merumuskannya dalam
bentuk hipotesis.
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Tahapan ketiga yaitu Data collection,
yaitu
memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk mengumpulkan informasi
terkait materi sistem pencernaan. Tahapan
keempat yaitu Data processing, yaitu
mahasiswa dibimbing untuk mengolah data
yang telah diperoleh oleh mahasiswa.
Selanjutnya,
tahapan
Verifikasi
dilaksanakan dengan meminta mahasiswa
untuk mengadakan pemeriksaan secara cermat
untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis
yang telah dirumuskan. Tahapan terakhir
adalah Generalisasi, yaitu kegiatan dimana
mahasiswa dibimbing untuk melakukan
penarikan kesimpulan.
Data respons mahasiswa diperoleh dari
instrumen lembar angket respons yang berisi
tujuh pertanyaan. Hasil respons mahasiswa
diukur menggunakan skala Guttman, yaitu
skala yang digunakan untuk jawaban yang
bersifat tegas dan konsisten, berupa skor
tertinggi yang bernilai 1 untuk jawaban “ya”
dan skor terrendah yang bernilai 0 untuk
jawaban
“tidak”.
Persentase
respons
mahasiswa dihitung menggunakan rumus
berikut:
Respons mahasiswa (%) =

∑
∑

x 100%

(1)
Keterangan:
∑ = Jumlah mahasiswa yang memberikan
jawaban “Ya”.
∑ = Jumlah mahasiswa yang mengisi lembar
angket respons mahasiswa.

Selanjutnya,
persentase
respons
mahasiswa yang diperoleh dapat disimpulkan
dengan kriteria sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria penilaian respons mahasiswa
No
1.

Persentase
0 - 20%

2.
3.
4.
5.

21 – 40%
41 – 60%
61 – 80%
81 – 100%

Kategori
Sangat
lemah
Lemah
Cukup
Kuat
Sangat kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil respons mahasiswa terhadap
pembelajaran berbasis Guided discovery pada
mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk
Hidup disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil respons mahasiswa

No

Pertanyaan

1.

Apakah pembelajaran
GD menyenangkan?
2.
Apakah pembelajaran
GD mudah diikuti?
3.
Apakah materi yang
telah dipelajari
dengan pembelajaran
GD mudah difahami?
4.
Apakah pengajar
membimbing selama
pembelajaran GD?
5.
Apakah pembelajaran
GD baru bagimu?
6.
Apakah kegiatan
pembelajaran tersebut
dapat meningkatkan
motivasi belajar
kamu?
7.
Apakah kamu setuju
jika semua topik
diajarkan
menggunakan model
pembelajaran ini?
Persentase total respons
mahasiswa (%)

Persentase
Ya (%)
78

Kateg
ori
Kuat

76

Kuat

65

Kuat

74

Kuat

67

Kuat

83

Sangat
kuat

83

Sangat
kuat

75

Kuat

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat
dilihat bahwa respons mahasiswa terhadap
pembelajaran Guided discovery pada mata
kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
adalah sebesar 75% dengan kategori kuat.
Ali
(2013)
menyatakan
bahwa
pembelajaran berbasis Guided discovery
terbukti efektif digunakan dalam pembelajaran
karena memuat dua kriteria penting dalam
pembelajaran aktif. Dua kriteria tersebut
adalah membangun pengetahuan untuk
membentuk pemahaman tentang informasi
baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru
dengan pengetahuan awal mahasiswa sehingga
terbentuk pengetahuan yang tepat (Destrini
dkk., 2018).
Pembelajaran Guided discovery juga
terbukti menyenangkan dilihat dari respons
positif mahasiswa. Slavin (2009) menyatakan
bahwa situasi belajar harus menyenangkan
karena semakin menyenangkan dalam belajar,
maka semakin banyak konsep materi yang
dapat dipahami oleh mahasiswa.
Selanjutnya, berdasarkan data tersebut
dapat dikatakan bahwa metode penemuan
adalah suatu kegiatan belajar yang dirancang
sedemikian sehingga mahasiswa dapat
menemukan konsep atau prinsip melalui proses
mental yang dilaluinya sendiri (Rachayuni,
2016). Selain itu, menurut Taufik (2012)
proses mental yang dialami oleh pebelajar
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selama memahami suatu materi dapat berupa
mengamati,
menggolongkan,
membuat
dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat
kesimpulan, dan sebagainya.
Model pembelajaran Guided discovery
telah terbukti mampu membimbing mahasiswa
untuk meningkatkan keterampilan dan proses
kognitif, menguatkan kognitif, meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah, memperkuat
konsep, mendorong keterlibatan mahasiswa,
dan melatih mahasiswa dalam belajar aktif dan
mandiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
telah dilakukan oleh Yusniawati dkk. (2015)
yang juga telah membuktikan bahwa
pembelajaran Guided discovery mampu
meningkatkan hasil belajar, aktivitas, dan
respons pebelajar.
Adapun Slavin (2009) menyatakan
bahwa proses belajar dengan metode
penemuan memberikan kesempatan secara luas
kepada mahasiswa untuk mendapatkan
pengalaman. Melalui pengalaman belajar
dengan pengamatan langsung, mahasiswa akan
lebih termotivasi untuk belajar.
Hasil belajar dengan memberikan
pengalaman berupa pengamatan langsung akan
membuat materi ajar akan bertahan lebih lama
pada memori mahasiswa (Shieh & Lean, 2016)
Senada dengan teori Bruner mengungkapkan
bahwa pembelajaran dengan penemuan
terbimbing sukses meningkatkan pemahaman
konsep tentang sains. Hasil penelitian tersebut
dapat membuktikan bahwa pembelajaran
dengan
penemuan
terbimbing
dapat
menigkatkan pemahaman konsep sehingga
meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
Sejalan dengan Hosna (2014) yang
memaparkan kelebihan dari model Guided
Discovery Learning adalah sebagai berikut: 1)
Membantu mahasiswa untuk memperbaiki dan
meningkatkan keterampilan-keterampilan dan
proses-proses kognitif, 2) Pengetahuan yang
diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan
ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan,
dan transfer, 3) Mampu meningkatkan
kemampuan mahasiswa untuk memecahkan
masalah, 4)) Membimbing mahasiswa
memperkuat
konsep
dirinya,
karena
memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan
yang lain, 5) Mendorong keterlibatan keaktifan
mahasiswa, 6) Mendorong mahasiswa berpikir
intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, 7)
Melatih mahasiswa belajar mandiri, dan 8)
Mahasiswa mampu secara aktif terlibat dalam
kegiatan belajar mengajar, karena mahasiswa

berpikir dan menggunakan kemampuan untuk
menemukan hasil akhir.
Model Guided Discovery Learning
menganut pandangan konstruktivisme yang
menekankan pemahaman konsep belajar
melalui peran aktif mahasiswa (Hamalik,
2003). Dalam pembelajaran ini, pengajar
merancang
kegiatan
yang
dapat
mengakomodasi
mahasiswa
melakukan
penemuan menggunakan proses mental untuk
menemukan konsep atau prinsip. Kegiatan
proses
mental
meliputi
mengamati,
menggolongkan,
mengukur,
menduga,
menganalisis, dan menyimpulkan (Sardiman,
2007).
Proses
penemuan
menggunakan
bimbingan lebih menguntungkan dikarenakan
mampu meningkatkan penemuan konsep pada
mahasiswa daripada penemuan murni (Alfieri,
Patricia, & Naomi, 2011). Adapun bimbingan
dari pengajar bertujuan untuk membantu
mahasiswa dalam memahami tujuan dan
prosedur kegiatan pembelajaran (Ratumanan,
2009).
Tanggapan dan ketertarikan mahasiswa
terhadap pembelajaran Guided Discovery yang
telah dilaksanakan karena mahasiswa mampu
berperan secara aktif, sehingga tidak merasa
bosan dan jenuh selama proses pembelajaran.
Suasana yang menyenangkan membuat
mahasiswa dapat menikmati pembelajaran,
sehingga hasil belajar juga dapat mengalami
peningkatan (Kertamuda, 2008).
Selain itu, partisipasi aktif dari
mahasiswa dalam mengajukan dan menjawab
pertanyaan,
mendiskusikan,
dan
menyimpulkan dapat membuat belajar menjadi
bermakna,
sehingga
mahasiswa
dapat
mengontruksi konsepnya sendiri yang dapat
meningkatkan hasil belajar ranah pengetahuan.
Pembelajaran berbasis Guided discovery
merupakan salah satu pembelajaran yang
menerapkan metode ilmiah dan melibatkan
unsur sains berupa pengetahuan dari berbagai
sumber belajar, teknologi berupa aplikasi dari
ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk
memudahkan pengambilan keputusan saat
berada di lingkungan masyarakat yang ada di
sekitar kita. Mansour (2012) menyatakan
bahwa pembelajaran ini memungkinkan
mahasiswa untuk memahami konsep dan
proses sains yang berhubungan dengan
kehidupan nyata. Pembelajaran ini dapat
menggabungkan pengetahuan, kemampuan,
sikap, dan nilai-nilai penting dalam kehidupan.
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Pembelajaran berbasis Guided discovery
dapat didefinisikan sebagai pembelajaran
penemuan terbimbing yang menciptakan
situasi belajar yang mampu melibatkan
pebelajar untuk belajar secara aktif dan
mandiri dalam menemukan suatu konsep atau
teori, pemahaman, dan pemecahan masalah.
Adapun
proses
pembelajaran
yang
memfokuskan pada kegiatan penemuan
membutuhkan pengajar sebagai fasilitator dan
pembimbing (Destrini dkk., 2018).
Proses pembelajaran dikatakan berhasil
tidak terlepas dari kemampuan pengajar dalam
menerapkan model pembelajaran yang mampu
melibatkan mahasiswa secara aktif. Penerapan
model pembelajaran yang tepat dapat
menciptakan kondisi pembelajaran yang
menyenangkan untuk mendorong mahasiswa
belajar secara aktif (Aunurrahman, 2009).
Suasana belajar yang tidak membosankan juga
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar
(Mulyani, 2000). Pernyataan Aunurrahman
dan Mulyani sejalan dengan hasil penelitian
yang menunjukan adanya respons mahasiswa
yang positif terhadap pembelajaran yang telah
dilaksanakan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penerapan Guided Discovery Learning
merupakan model yang tepat untuk mendorong
mahasiswa untuk belajar aktif.
Fahrudin (2010) juga menjelaskan
bahwa pengajar yang tidak dapat menerapkan
model
pembelajaran
tertentu
dapat
mengakibatkan hasil belajar anak didik
menjadi rendah. Pembelajaran Guided
discovery telah terbukti mampu meningkatkan
minat belajar mahasiswa yang dapat dilihat
dari hasil respons mahasiswa yang positif dan
termasuk ke dalam kategori kuat.
Dalam pembelajaran Guided discovery
juga telah terbukti bahwa mahasiswa mampu
melatih sikap self-awareness. Mendatu (2010)
mengemukakan
Self-Awareness
adalah
keadaan dimana seseorang bisa memahaminya
dirinya sendiri dengan setepat-tepatnya.
seseorang disebut memiliki Self-Awareness
jika seseorang tersebut memahami emosi dan
mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap
informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar
tentang dirinya yang nyata.
Adapun indikator kemampuan SelfAwareness adalah: 1) Adanya pengetahuan
yang dalam dan akurat mengenai diri dan
emosi diri, 2) Adanya pemahaman dan
peramalan mengenai reaksi emosi diri terhadap
situasi, 3) Benar-benar mengetahui nilai-nilai
dan keyakinan inti diri sendiri serta

mengetahui
dampak dan
efek
yang
membahayakan dari nilai dan keyakinan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa kemampuan Self-Awareness adalah
wawasan mengenai diri sendiri atau wawasan
mengenai alasan-alasan dari tingkah laku
sendiri, pemahaman diri sendiri. Pada proses
pembelajaran Guided discovery, mahasiswa
mampu melatihkan keterampilan dan sikap
ilmiah, salah satunya adalah keterampilan
berpikir tingkat tinggi dan kemampuan selfawareness.
Pada pembelajaran Guided dsicovery
juga dapat dinyatakan bahwa mahasiswa
belajar dengan pendekatan ilmiah sehingga
sikap ilmiah mahasiswa juga dapat terlatihkan.
Nasution
(2013)
memandang
bahwa
pendekatan ilmiah paling cocok dalam
pengembangan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan.
Para
ilmuwan
dalam
melaksanakan
kerja
ilmiah
lebih
mengedepankan penalaran induktif (inductive
reasoning) dibanding penalaran deduktif
(deductive reasoning). Penalaran deduktif
dilakukan dengan mengamati fenomena umum
untuk menarik kesimpulan yang spesifik.
Sebaliknya, penalaran induktif dilakukan
dengan mengamati fenomena atau situasi
spesifik untuk menarik kesimpulan secara
keseluruhan.
Beberapa prinsip pendekatan ilmiah
dalam
kegiatan
pembelajaran
adalah
pembelajaran yang berpusat pada anak didik,
terhindar dari verbalisme, dapat membentuk
students’
self
concept,
memberikan
kesempatan
pada
mahasiswa
untuk
mengasimilasi dan mengakomodasi konsep,
hukum, dan prinsip, mendorong terjadinya
peningkatan kemampuan berpikir mahasiswa,
meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan
mengajar guru, memberikan kesempatan
kepada mahasiswa untuk melatih kemampuan
dalam komunikasi, dan adanya proses validasi
terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang
dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.
Pada pembelajaran ini diketahui bahwa
pada tahapan terakhir, mahasiswa mampu
mengelola hasil melalui proses belajar
penemuan dan mengevaluasi kesimpulan yang
telah dibuat (Veermans, 2013). Kegiatan
mengevaluasi digunakan untuk memeriksa
pemahaman yang telah dibuat oleh mahasiswa,
sehingga pemahaman yang dimiliki oleh
mahasiswa sesuai dengan konsep yang benar.
Adapun apabila pembelajaran berbasis
Guided Discovery yang telah dilaksanakan
dikaitkan dengan teori pembelajaran, berikut
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adalah pemaparannya. Teori Vygotsky
menekankan pada aspek sosial pembelajaran
karena ia yakin bahwa interaksi sosial dengan
orang lain dapat memicu pembangunan ide-ide
baru
dan
memperkaya
perkembangan
intelektual mahasiswa. Menurut Vygotsky,
proses pembelajaran terjadi apabila mahasiswa
bekerja atau mengerjakan tugas yang belum
pernah dipelajari, namun tugas tersebut masih
berada
dalam
daerah
perkembangan
mahasiswa atau yang disebut dengan zone of
proximal development.
Ide penting dari Vygotsky adalah
scaffolding, yaitu mahasiswa diberikan tugas
yang sulit dan realistik, dan diberikan bantuan
secukupnya dalam menyelesaikan tugas
tersebut
dengan
tujuan
memberikan
kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil
alih tanggungjawab yang semakin besar segera
setelah mahasiswa dapat melakukannya (Nur
dkk., 2008b).
Selain itu, pembelajaran Guided
discovery juga dapat dikaitkan dengan teori
perkembangan kognitif. Teori pembelajaran ini
menerangkan bahwa setiap individu harus
membangun pengetahuan sendiri atau melalui
pengalaman sendiri dengan lingkungannya.
Menurut pandangan Piaget, pengetahuan
datang dari tindakan, perkembangan kognitif,
dan sebagian besarnya bergantung pada
seberapa jauh anak aktif berinteraksi dengan
lingkungannya. Prinsip Piaget ini dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran yang
menekankan pada kegiatan penemuan,
penyelidikan, dan pengalaman nyata agar
mahasiswa dapat memperoleh pengalaman
belajar yang luas (Nur dkk., 2008a).
Berdasarkan pemaparan terkait hasil
penelitian yang telah diperoleh, dapat
diasumsikan bahwa pembelajaran Guided
discovery mampu meningkatkan kualitas
belajar mahasiswa dibuktikan dari persepsi
positif yang diberikan oleh mahasiswa.
Sehingga perlu dilaksanakan pembelajaran ini
pada materi yang lain dan pada mata kuliah
yang lain agar sikap ilmiah, keterampilan, dan
hasil belajar mahasiswa mampu meningkat
secara signifikan.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa respons
mahasiswa terhadap pembelajaran berbasis
Guided discovery pada mata kuliah Anatomi
dan Fisiologi Makhluk Hidup termasuk dalam
kategori kuat, dengan persentase sebesar 75%.
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