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ABSTRAK 

Ulvi Nikmawati M, (2018): Studi Komparasi Model Guided Discovery 

Learning  dengan Structure Exercise Method 

dan Metode Drill terhadap Pemahaman 

Konsep Siswa pada Materi Stoikiometri  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan siswa dalam belajar. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Salah satu 

penerapan model Guided Discovery Learning dan metode latihan bertujuan untuk 

penemuan suatu konsep yang ditemukan secara mandiri dan latihan yang teratur 

untuk memperbaiki cara belajarnya agar siswa memahami materi yang sedang 

dipelajari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

pemahaman konsep siswa Kelas X MIA 2 yang menggunakan model Guided 

Discovery Learning dengan Structure Exercise Method dibandingkan kelas X 

MIA 3 yang menggunakan model Guided Discovery Learning dengan metode 

Drill pada pokok bahasan stoikiometri. Hasil pemahaman konsep siswa dapat 

diketahui dengan memberikan soal tes. Sampel terdiri dari dua kelas  yaitu X MIA 

2 dan X MIA 3 yang sebelumnya telah dilakukan uji homogenitas. Selanjutnya 

data hasil pengamatan dan penelitian pemahaman konsep siswa diuji dengan 

menggunakan rumus t-test komparasi independen . Hasil pengolahan data 

diperoleh – ttabel ≤  thitung ≤ + ttabel. (-1,68 < 2,28 > 1,68), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga terdapat perbedaan pemahaman konsep siswa yang signifikan 

anatara variabel model Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method dibandingkan model Guided Discovery Learning dengan Metode Drill 

pada pokok bahasan stoikiometri  dikelas X SMA Negeri 1 Tambang dengan 

perolehan rata-rata pemahaman konsep siswa kelas X MIA 2 sebesar 0,74 

menggunakan model Guided Discovery Learning dengan Structure Exercise 

Method sedangakan kelas X MIA 3 sebesar 0,66 menggunakan model Guided 

Discovery Learning dengan Metode Drill. 

 

Kata Kunci: Model Guided Discovery Learning, Structure Exercise Method, 

Metode Drill, Pemahaman Konsep Siswa dan Stoikiometri 
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ABSTRACT 

Ulvi Nikmawati M, (2018): The Comparative Study of Guided Discovery 

Learning Model with Structure Exercise Method 

and Drill Method Toward Student Concept 

Comprehension on Stoichiometry Subject 

Matteri 

This reasearch was instigated by difficulty students in learning. One of the model 

guided discovery learning and methods of training aimed at finding a concept 

found independently and regular practice to fix a study that students understand 

the subject matteri that is being studied. This research aimed at knowing whether 

there was or not a difference on student concept comprehension at the tenth grade 

of MIA 2 taught by using Guided Discovery Learning model with Structure 

Exercise method that was compared with the tenth grade of MIA 3 taught by 

using Guided Discovery Learning model with Drill method on Stoichiometry 

subject matteri.  Student concept comprehension result could be obtained from 

giving test question.  There were two sample classes the tenth-grade students of 

MIA 2 and 3 that homogeneity test was done previously.  The data of observation 

results and student concept comprehension were tested by using independent 

sample t-test.  Based on the data analysis, it was obtained -ttable ≤ tobserved ≤ +ttable (-

1.68<2.28>1.68).  So, H0 was rejected and Ha was accepted.  Thus, there was a 

significant difference on student concept comprehension between Guided 

Discovery Learning model with Structure Exercise and Guided Discovery 

Learning model with Drill method variables on Stoichiometry material at the tenth 

grade of State Senior High School 1 Tambang, mean score of student concept 

comprehension at the tenth grade of MIA 2 was 0.74 and the score of MIA 3 was 

0.66. 

Keywords: Guided Discovery Learning Model, Structure Exercise Method, 

Drill Method, Student Concept Comprehension, Stoichiometry  
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( : دراسة المقارنة بين نموذج التوجيه االكتشافي التعليمي 8102أولفي نعمواتي م، )
بأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية فى فهم المفهوم 

 (Stoikiometriلدى التالميذ بمادة سيتوي كيوميتري )

 

 .للمواد  التالميذ فهم قلة بسبب هذا .التعّلم يف التالميذ صعبة خالل من البحث هذا خلفية
 الكتشاف يدهف التمرين طريقة بأسلوب التعليمي اإلكتشايف التوجيه منوذج تطبيق من إحدى
 التالميذ يستطيع حىت التعّلم طريقة لتحسني منتظمة وتدريبة مستقل بشكل وجدت الذي مفهوم

يهدف هذا البحث إىل معرفة " هل وجد الفرق ىف فهم املفهوم بني تعّلمها  اليت املواد فهم من
" الذين تعلموا باستخدام منوذج  التوجيه االكتشايف 2تالميذ الصف العاشر لقسم الكيمياء "

" 3التعليمي بأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية وتالميذ الصف العاشر لقسم الكيمياء "
منوذج التوجيه االكتشايف التعليمي بأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية مبادة بدون استخدام 

(. والنتيجة عن فهم املفهوم لدى التالميذ معتمدة على نتيجة Stoikiometriسيتيو كيوميًتي ) 
" والصف العاشر لقسم 2االختبار. وعينة البحث تكّونت من الصف العاشر لقسم الكيمياء "

" حيث أن الباحثة قد قامت باالختبار املتجانس من قبل مث قامت الباحثة بتحليل 3الكيمياء "
املقارين املًتابطي. ونتيجة البحث  tبيانات املالحظة والبحث عن فهم املفهوم بانتفاع رمز اختبار 

، فالفرضية الصفرية مردودة والفرضية ttabel ≤ thitung≤+ttabel (-1,68<2,28>1,68)–أن 
قبولة. بناء على تلك النتيجة وجد الفرق اهلام ىف فهم املفهوم بني منوذج التوجيه االكتشايف البديلة م

التعليمي بأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية ودون استخدام منوذج التوجيه االكتشايف التعليمي 
( للصف العاشر  Stoikiometriبأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية مبادة سيتيو كيوميًتي ) 

باستخدام منوذج التوجيه االكتشايف التعليمي بأسلوب طريقة  4،،4" مبدى 2لقسم الكيمياء "
باستخدام منوذج  4،00التمرين والطريقة التدريبية والنتيجة ىف الصف العاشر لقسم الكيمياء 

 التوجيه االكتشايف التعليمي بأسلوب طريقة التمرين والطريقة التدريبية.
مات الرئيسية: نموذج التوجيه االكتشافي التعليمي، أسلوب طريقة التمرين، الطريقة الكل

 التدريبية، الفهم عن فهم مفهوم التالميذ وسيتيو كيوميتر
 


