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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Discovery 

Pembelajaran discovery merupakan suatu model pembelajaran yang mengacu 

pada kemampuan anak untuk dapat menemukan ide atau gagasan. Model penemuan 

(discovery) merupakan komponen dari praktik pendidikan yang meliputi model 

mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses, mengarahkan 

sendiri, mencari sendiri, dan reflektif (Suryosubroto, 2009, hlm.178). Model 

penemuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menggali 

pengetahuan melalui proses-proses empiris sederhana dari keingintahuan mereka.  

Menurut Kemendikbud (dalam materi pelatihan guru implementasi kurikulum 

2013, 2013, hlm. 31), discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan 

sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila siswa tidak disajikan materi 

pelajaran dalam bentuk final, melainkan diharapkan mengorganisasi sendiri. Model 

penemuan (discovery) merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga siswa dapat menemukan 

sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan 

tingkah laku (Hanafiah, 2009, hlm. 77). 

Kemendikbud (2014, hlm. 51) tahapan dalam pembelajaran yang menerapkan 

Discovery Learning ada 6, yakni: 

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Dalam tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya. Mereka dikenalkan dengan beberapa masalah sebagai stimulus 

yang harus mereka cari jalan keluarnya. Pada tahapan awal ini, guru tidak 

dianjurkan memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 
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Guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, 

anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada 

persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk 

menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu 

peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.  

2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang diberikan dengan materi 

pelajaran yang akan dibahas, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah) 

3. Data collection (Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan 

mencari data-data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketika eksplorasi 

berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan 

benar atau tidaknya hipotesis (Syah, 2004, hlm. 244). Tahapan ini berfungsi untuk 

menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Dengan 

demikian peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) 

berbagai informasi yang relevan dengan cara membaca literatur, mengamati objek, 

wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.  

4. Data Processing (Pengolahan Data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah informasi dan data yang 

telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara, observasi, dan 

sebagainya, lalu ditafsirkan (Syah, 2004, hlm. 244). Semua informasi hasil bacaan, 

wawancara, observasi, dan sebagainya, selanjutnya diolah, diacak, 

diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta 

ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu.  

5. Verification (Pembuktian) 
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Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan 

alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing (Syah, 2004, hlm. 244).  

 

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalisasi/menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah 

kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian 

atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi (Syah, 2004, hlm. 

244). Berdasarkan hasil verifikasi maka dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. 

Dengan menggunakan model pembelajaran discovery, Takdir (2012, hlm. 70) 

mengemukakan beberapa kelebihan belajar mengajar dengan discovery, yaitu: 1) 

Dalam penyampaian bahan discovery, digunakan kegiatan dan pengalaman langsung. 

Kegiatan dan pengalaman tersebut akan lebih menarik perhatian anak didik dan 

memungkinkan pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai makna. 2) 

Discovery lebih realistis dan mempunyai makna. Sebab, para anak didik dapat bekerja 

langsung dengan contoh-contoh nyata. 3) Discovery merupakan suatu model 

pemecahan masalah. Para anak didik langsung menerapkan prinsip dan langkah awal 

dalam pemecahan masalah. Melalui model ini mereka mempunyai peluang untuk 

belajar lebih intens dalam memecahkan masalah sehingga dapat berguna dalam 

menghadapi kehidupan dikemudian hari. 4) Dengan sejumlah transfer secara 

langsung, maka kegiatan discovery akan lebih mudah diserap oleh anak didik dalam 

memahami kondisi tertentu yang berkenaan dengan aktivitas pembelajaran. 5) 

Discovery banyak memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk terlibat 

langsung dalam kegiatan belajar. Kelima kelebihan tersebut pada intinya akan 

mengantarkan peserta didik pada pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar 

yang variatif. Dengan model pembelajaran discovery, peserta didik didorong untuk 
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memiliki berbagai keterampilan belajar yang mampu meningkatkan kompetensi 

personal mereka.  

 

B. Strategi Writing To Learn 

Strategi writing to learn merupakan strategi yang dapat dipakai seluruh model 

pembelajaran untuk mengembangkan ide siswa mengenai suatu materi yang telah 

dipelajari. Writing to learn adalah kegiatan menulis siswa atau berupa tugas menulis 

siswa yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa menemukan suatu ide atau 

gagasan mengenai materi yang telah dipelajari. Penilaian dalam writing to learn 

difokuskan pada gagasan yang siswa berikan dan kurang memperhatikan aturan 

penulisan dan tanda baca (Michigan Science Teacher Assosiation, 1987).   

Dalam strategi writing to learn, guru memberikan arahan kepada siswa 

mengenai bagaimana dengan menggunakan tulisan sebagai alat berpikir untuk 

membantu belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Strategi writing to learn 

didasarkan pada pengamatan bahwa pemahaman serta pemikiran siswa akan tumbuh 

dan terklarifikasi melalui proses menulis (Bazerman dkk., 2005, hlm.57). Proses 

menulis membuat siswa melakukan pengulangan dalam proses pembelajaran.  

Fungsi utama dari sebuah tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak 

langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar 

untuk berpikir dan juga dapat menolong kita untuk berpikir kritis. Dengan menulis, 

dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Siswa dituntut untuk berpikir secara 

kreatif agar menghasilkan tulisan yang mampu dipahami oleh pembaca. Menulis 

membuat pengulangan membaca materi yang telah dipelajari agar siswa menjadi 

hafal terhadap kata-kata yang dituliskan, makna dari tulisan disampaikan, proses 

berpikir mengenai tulisan, dan keterkaitan ide pokok. Swafford dan Bryan (dalam 

Atasoy, 2013) menyebutkan bahwa strategi writing to learn membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan kognitifnya ketika membangun atau memodifikasi 

pemahaman konsep. 
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Dalam strategi writing to learn ini dapat pula dilakukan kombinasi antara 

membaca dan menulis. Ketika siswa diminta untuk menuliskan kembali hal apa saja 

yang telah didapatkan saat proses pembelajaran berlagsung, siswa akan membaca 

kembali materi yang telah didapatkan, baik dari buku atau sumber lainnya. Siswa   

menuliskan apa yang dipahami dengan sumber yang telah dibaca. O’Flahavan dan 

Tierney (dalam Thomas dan Peterson, 1997, hlm. 3) menyebutkan bahwa 

pembelajaran yang menggunakan kombinasi antar membaca, menulis, dan berdiskusi 

merupakan sarana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir siswa. Berdasarkan 

hasil penelitiannya, pembelajaran yang melibatkan memabac dan menulis membuat 

siswa akan lebih paham dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya 

mengandalkan kegiatan membaca saja. 

Strategi writing to learn memiliki beberapa pendekatan, diantaranya journaling 

(science notebook), cause-effect, coloumn notes, compare and contrast, concept 

definition map, concept/vocabulary development, CRAFT (Contest, Role, Audience, 

Format, Topic, and Strong Verb). GIST (Generating Interactions Between Schemata 

and Text). Main idea, marginal notes, metaphorical, thinking, time-sequence, 

visualizing and recording mental images, synthesizing of reading, serta quick write. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah journaling (science 

notebook). Sebuah jurnal adalah sebuah catatan pengalaman pembelajaran siswa 

dalam waktu tertentu. Catatan ini dapat digunakan untuk beberapa temuan, atau dapat 

digunakan untuk membuat refleksi dari membaca atau diskusi kelas. Jurnal ini lebih 

dari sebuah koleksi pengamatan, fakta yang dipelajari, dan petunjuk prosedur. 

Catatan juga mendokumentasikan refleksi siswa, pertanyaan, prediksi, dan 

kesimpulan. Menulis jurnal merupakan strategi belajar yang efektif  

Menulis jurnal memungkinkan siswa untuk merangkum informasi yang baru 

diperoleh untuk refleksi lebih lanjut dan untuk menentukan hal-hal kejelasan, 

penjelasan lebih dalam, serta pengembangan (Waters, 2014). Menulis sebuah jurnal 

dapat juga meningkatkan daya ingat dan daya jangkau yang luas terhadap apa yang 
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orang tersebut pernah alami. Hal tersebut tentu akan melatih otak untuk berkembang 

lebih dan lebih lagi. Fulwiler (dalam Young, 2011) menyebutkan juga bahwa dengan 

menulis jurnal siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. 

Strategi writing to learn sebagai sebuah strategi pembelajaran yang 

didefinisikan sebagai salah satu yang dilakukan pengajar di akhir pembelajaran untuk 

berinteraksi dengan para siswa dan mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep 

pembelajaran. Terlihat jelas bahwa menulis merupakan suatu strategi pemebelajaran 

fisika yang berlangsung selama proses pembelajaran. Strategi ini memberikan 

dorongan kepada siswa dalam materi pembelajaran sebagaimana pembelajaran untuk 

belajar biasanya.  Siswa menggunakan variasi metode dan model (lisan, visual, 

tulisan) untuk mengembangkan sebuah pemahaman personal dari konsep fisika.  

Fulwiler (2007) merumuskan langkah-langkah untuk menerapkan strategi 

writing to learn atau penulisan jurnal, yaitu: 

1. Sesi Pembelajaran di Kelas 

a) Engagement  

Ketika pembelajaran dimulai, siswa diharapkan menulis tanggal pada buku 

catatan dan pada tahapan ini guru fokus menuliskan pemikiran siswa dalam 

perencana penulisan  

b) Active investigation  

Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa diminta untuk menuliskan 

yang hal-hal yang terkait dengan materi. Pada tahapan ini siswa dapat 

berdiskusi dengan siswa lain maupun guru untuk membantu siswa 

menambah pengetahuan pemahamannya  

c) Shared reflection 

Siswa diminta untuk mempresentasikan hasil catatannya di depan kelas dan 

mendiskusikan dengan teman-temannya. 

d) Application  
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Pada akhir pembelajaran, guru memberikan konfirmasi hasil disikusi 

terkait penerapan materi yang sedang diajarkan dengan kehidupan sehari-

hari dan membimbing siswa untuk mencari informasi lagi melalui sumber 

lain seperti buku, internet, dan lain-lain.  

2. Sesi Menulis 

a) Shared review 

Pada akhir pembelajaran, siswa mengingat kembali apa yang telah 

dipelajari dan menyimpulkan hasil pembelajarannya 

b) Shared writing 

Pada tahap ini, guru memberikan tugas menulis dan menjelaskan tujuan 

menulis dan format khusus untuk menulis jurnal 

c) Scaffolding  

Guru memberikan penjelasan petunjuk pengerjaan penulisan jurnal, dan 

membimbing siswa untuk mengembangkan kerangka menulis, contohnya 

penyajian data, grafik dan lain-lain.  

d) Independent writing  

Pada tahap ini siswa mengembangkan hasil menulis jurnalnya, masing-

masing yang didalamnya merupakan pemahaman siswa yang telah 

didapatkan pada saat proses pembelajaran di kelas maupun sumber lain  
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Gambar 2.1 Contoh tugas menulis dengan strategi jurnal (Russek, 1998) 

 

 



20 
 

 
Herlina Agustina Br. Tobing, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY YANG DISISIPI STRATEGI WRITING TO 
LEARN TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA SMA 
PADA MATERI GERAK PARABOLA 
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

                 (Atasoy, 2013)  

Gambar 2.2 Contoh format jurnal  

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa strategi writing ro learn dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan kelas yang tidak mengunakan 

strategi writing to learn (Thomas dan Peterson, 1997; Chen, 2013; Atasoy, 2012; 

Linton dkk., 2014) 

 

C. Model Pembelajaran Discovery yang Disisipi Strategi Writing To Learn 

Dalam penelitian ini, model pembelajaran discovery disisipi dengan strategi 

writing to learn. Hal ini didasarkan pada keyakinan dasar bahwa menulis merupakan 

kegiatan yang secara nyata memberikan pengalaman kepada siswa untuk berpikir 

secara sistematis, kritis dan kreatif dalam memilih susunan kata yang akan ditulis dan 

dikembangkan. Kegiatan menulis memberikan penguatan pada kemampuan siswa 

dalam memahami dan mengingat materi. Discovery yang disisipi dengan strategi 

writing to learn memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan setiap ide 
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atau gagasan yang ditemukan dan kemudian dikembangkan secara kritis menjadi satu 

tulisan yang memberikan penguatan pada pemahaman dan daya ingat mereka. 

Pembelajaran discovery memiliki tahapan yang jelas dan sistematis sesuai 

aturan yang telah ditentukan. Adapun dalam penelitian ini menerapkan model 

pembelajaran discovery yang disisipi kegiatan menulis dalam setiap tahapannya. 

 

D. Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Menulis 

1. Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif adalah tingkat kemampuan siswa untuk memahami suatu 

materi pembelajaran, yang diukur melalui tes kognitif berbentuk pilihan ganda. Utari 

(2011) menyatakan bahwa ranah kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek 

intelektual seperti pengetahuan dan ketrampilan berpikir.  Dalam taksonomi Blom 

yang telah direvisi (Krathwohl, 2002), struktur dimensi proses kognitif ditunjukkan 

pada tabel 2.1. 

 

 

 

Tabel 2.1 Kategori dan Proses Kognitif 

Kategori Proses Kognitif 

C1. Mengingat (remember) – 

mengambil pengetahuan yang 

relevan dari memori jangka 

panjang 

1. Mengenali (recognizing) 

 Mengidentifikasi (identifying) 

2. Mengingat (recalling) 

 Menelusuri (retrieving) 

C2. Memahami  (understand) – 

menentukan maksud dari 

materi pembelajaran, termasuk 

komunikasi lisan, tertulis, dan 

grafis 

1. Menafsirkan (interpreting) 

 Menjelaskan (clarifying) 

 Menguraikan (paraphrasing) 

 Menyajikan (representing) 

 Menerjemahkan (translating) 



22 
 

 
Herlina Agustina Br. Tobing, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY YANG DISISIPI STRATEGI WRITING TO 
LEARN TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA SMA 
PADA MATERI GERAK PARABOLA 
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

2. Memberi contoh (exemplifying) 

 Menggambarkan (illustrating) 

 Mencontohkan (instantiating) 

3. Mengklasifikasi (classifying) 

 Mengkategorikan (categorizing) 

 Mengelompokkan (subsuming) 

4. Merangkum (summarizing) 

 Meringkas (abstracting) 

 Menggeneralisasi (generalizing) 

5. Menyimpulkan (inferring) 

 Menyimpulkan (concluding) 

 Mengekstrapolasi (extrapolating) 

 Menginterpolasi (interpolating) 

 Memprediksi (predicting) 

6. Membandingkan (comparing) 

 Mengontraskan (contrasting) 

 Memetakan (mapping) 

 Mencocokkan (matching) 

7. Menjelaskan (explaining) 

 Membangun model (constructing 

models)  

C3. Mengaplikasikan (apply) – 

melaksanakan dan 

menggunakan prosedur dalam 

situasi tertentu 

1. Melaksanakan (executing) 

 Melaksanakan (carrying out) 

2. Menerapkan (implementing) 

 Menggunakan (using) 

C4. Menganalisis (analyze) – 

memecah materi kedalam 

1. Membedakan (differentiating) 

 Membedakan (discriminating) 
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bagian-bagian penyusunnya 

dan mendeteksi bagaimana 

bagian-bagian tersebut 

berhubungan satu sama lain 

 Memilah (distinguishing) 

 Memfokuskan (focusing) 

 Memilih (selecting) 

2. Mengorganisasi (organizing) 

 Menemukan hubungan (finding 

coherence) 

 Mengintegrasikan (integrating) 

 Membuat garis besar (outlining) 

 Menguraikan (parsing) 

 Menstrukturkan (structuring) 

3. Menghubungkan (attributing) 

 Mendekonstruksi (deconstructing) 

C5. Mengevaluasi (evaluate) – 

mengambil keputusan 

berdasarkan kriterian dan 

standar  

1. Memeriksa (checking) 

 Mengkoordinir (coordinating) 

 Mendeteksi (detecting) 

 Mengamati (monitoring) 

 Menguji (testing) 

2. Mengkritik (critiquing) 

 Menilai (judging) 

C6. Membuat (create) – meletakkan 

berbagai unsur untuk 

membentuk suatu yang baru, 

berhubungan, atau membuat 

suatu hasil yang asli 

1. Menghasilkan (generating) 

 Membuat hipotesis 

(hypothesizing) 

2. Merencanakan (planning) 

 Mendesain (designing) 

3. Memproduksi (producing) 

 Membangun (constructing) 

                  (Krathwohl, 2002) 
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Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan 

kognisi, hasil belajar kognitif tidak merupakan kemampuan tunggal melainkan 

kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang 

meliputi beberapa jenjang atau tingkat (Purwanto, 2010, hlm. 50). Tujuan pengukuran 

ranah kognitif adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instruksional oleh siswa pada ranah kognitif khususnya pada 

tingkat hapalan pemahaman, penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. Manfaat 

pengukuran ranah kognitif adalah untuk memperbaiki mutu atau meningkatkan 

prestasi siswa pada ranah kognitif khususnya pada tingkat hapalan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesa dan evaluasi. 

Dengan diterapkannnya strategi writing to learn diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif yang dimiliki siswa pada mata pelajaran fisika. 

Dalam penelitian ini yang hanya digunakan 4 ranah kognitif yaitu C1, C2, C3 dan C4. 

 

2. Kemampuan Menulis 

Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian 

kemampuan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir setelah kemampuan 

menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis paling akhir, bukan 

berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting. Dalam menulis semua 

unsur keterampilan berbahasa harus dikonsentrasikan secara penuh agar mendapat 

hasil yang benar-benar baik. Menurut Djago Tarigan (dalam Elina Syarif, 

Zulkarnaini, Sumarno., 2009, hlm. 5) menulis berarti mengekpresikan secara tertulis 

gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan.  

Kemampuan menulis adalah kemampuan yang menghubungkan fakta atau 

informasi suatu ide secara berkaitan dengan kualitas tulisan. Kemampuan menulis 

memiliki manfaat terutama pada kemampuan menulis lanjutan yang berhubungan 

dengan proses belajar mengajar. Kemampuan menulis siswa diukur dengan 
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menjumlahkan setiap skor perolehan siswa berdasarkan rubrik penilaian yang 

disarankan oleh Sinaga (2014).  

 

E. Gerak Parabola 

Gerak parabola merupakan gerak dalam dua dimensi yang memiliki ciri khusus 

berupa percepatan kostan. Karena percepatannya yang kostan baik besar maupun 

arahnya, maka komponen percepatan pada arah sumbu-x dan arah sumbu-y. Jadi 

dalam pandangan dua dimensi dapat dinyatakan bahwa sebuah gerak dalam bidang 

datar merupakan paduan dari dua buah komponen gerak yang terjadi secara serempak 

dalam dua arah yang saling tegak lurus, yaitu pada arah sumbu-x dan pada arah 

sumbu-y. 

Bila sebuah benda mendapat dua komponen percepatan yang konstan dalam 

dua arah yang saling tegak lurus, maka misalnya benda akan bergerak dengan lintasan 

berupa garis lengkung. Bila salah satu komponen percepatan itu nol dan yang lain 

konstan tidak sama dengan nol, maka lintasan benda akan berbentuk parabola, dan 

karena itu geraknya disebut sebagai gerak parabola. Bila salah satu komponen 

percepatan nol, maka komponen gerak pada arah ini akan berupa gerak lurus 

beraturan, dan bila komponen percepatan pada arah yang lain konstan tidak nol, maka 

komponen gerak pada arah ini akan berupa gerak lurus berubah beraturan. Dengan 

demikian maka gerak parabola dapat dipandang sebagai perpaduan dari gerak lurus 

beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang terjadi secara serempak dalam dua 

arah yang saing tegak lurus. Oleh sebab itu, maka peninjauan gerak parabola akan 

menjadi lebih mudah dengan cara menguraikannya dalam dua arah yang saling tegak 

lurus, yaitu arah sumbu-x dan sumbu-y.  

 

1. Komponen Gerak pada arah sumbu-x dan sumbu-y 
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Gambar 2.3 Lintasan Gerak Parabola 

Pada gambar tersebut dilukiskan sebuah benda ditembakkan atau dilemparkan 

dengan kecepatan awal  ⃗  yang arahnya mengapit sudut   dengan arah sumbu-x yang 

mendatar. Sudut ini biasa disebut sebagai sudut elevasi. 

Komponen gerak pada arah sumbu-x : 

Komponen percepatan pada arah sumbu-x adalah  

 ⃗    

Karena komponen percepatan pada arah sumbu-x ini sama dengan nol, maka 

komponen gerak pada arah sumbu-x adalah geraklurus beraturan, sehingga komponen 

kecepatannya pada arah sumbu-x adalah konstan, yaitu  

 ⃗   ⃗      

Dan komponen posisinya pada arah sumbu-x setiap saat akan memenuhi persamaan  

 ⃗   ⃗ (    )   ⃗  

Komponen gerak pada arah sumbu-y 

Komponen percepatan pada arah sumbu-y adalah 

 ⃗   ⃗ 
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Karena komponen perecpatan pada arah sumbu-y sama dengan percepatan gravitasi, 

padahal percepatan gravitasi ini dianggap konstan, maka komponen gerak pada arah 

sumbu-y adalah gerak lurus berubah beraturan, sehingga komponen kecepatannya 

pada arah sumbu-y ini setiap saat memenuhi persamaan  

 ⃗   ⃗   ⃗      

Dan komponen posisinya pada arah sumbu-y ini memenuhi persamaan 

 ⃗  
 

 
 ⃗    ⃗ (    )  

Dengan apa yang diuraikan di atas, maka besar kecepatannya adalah  

  √        

2. Titik Tertinggi dan Titik Terjauh 

Dalam gerak parabola terdapat nilai-nilai maksimum yang dapat dicapai yaitu 

tinggi maksimum atau titik tertinggi dan jarak tembak atau titik terjauh. Nilai-nilai 

maksimum itu dapat dicari seperti berikut 

Karena percepatan konstan yang arahnya menuju ke bawah, maka selama 

gerakan ke atas (naik) benda akan diperlambat, oleh sebab itu maka komponen 

kecepatan pada arah sumbu-y akan semakin kecil. Pada saat benda mencapai titik 

tertinggi, komponen kecepatan pada arah sumbu-y itu adalah nol. Komponen 

kecepatan pada arah sumbu-y memenuhi persamaan 

 ⃗   ⃗   ⃗      

Dan besarnya adalah 

  (  )   ⃗      

Sehingga diperoleh selang waktu untuk mencapai titik tertinggi, yaitu 
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 ⃗     

 
 

Bila selang waktu ini kita masukkan ke dalam persamaan untuk mencari posisi pada 

arah sumbu-y, maka akan diperoleh persamaan untuk titik tertinggi sebagai berikut 

 ⃗  
 

 
 ⃗    ⃗ (    )  

   
 

 
 ⃗ (
 ⃗     

 
)

 

  ⃗ (    ) (
 ⃗     

 
) 

Bila disederhanakan, maka persamaan di atas akan menjadi  

   
 ⃗ 
      

  
 

Titik terjauh atau jarak tembak adalah jarak horizontal paling besar yang 

dicapai benda yang bergerak parabola diukur dari titik awal penembakkan benda. 

Jarak terjauh ini tercapai apabila ketinggian gerak parabola atau posisi gerak parabola 

pada arah sumbu-y adalah nol, padahal posisi pada arah sumbu-y itu memenuhi 

persamaan  

 ⃗  
 

 
 ⃗    ⃗ (    )  

Dan besarnya pada saat benda mencapai titik terjauh adalah 

  
 

 
(  )    ⃗ (    )  

Dari persamaan tersebut dapat diperoleh selang waktu yang dibutuhkan untuk 

mencapai titik terjauh, yaitu 

  
  ⃗     
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Bila selang waktu ini dimasukkan ke dalam persamaan posisi horizontal atau posisi 

pada arah sumbu-x, yaitu 

 ⃗   ⃗ (    )  

Maka akan diperoleh besarnya jarak titik terjauh, yaitu 

  
 ⃗      

 
 

Benda‐benda yang melakukan gerak parabola dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Gaya yang 

diberikan menjelaskan bagaimana proses benda‐benda tersebut dilemparkan, 

ditendang dan sebagainya. Kita hanya memandang gerakan benda tersebut setelah 

dilemparkan dan bergerak bebas di udara hanya dengan pengaruh gravitasi. Kedua, 

seperti pada gerak jatuh bebas, benda‐benda yang melakukan gerak parabola 

dipengaruhi oleh gravitasi, yang berarah ke bawah (pusat bumi) dengan besar g = 9,8 

m/s
2
. Ketiga, hambatan atau gesekan udara. Setelah benda tersebut ditendang, 

dilempar, ditembakkan atau dengan kata lain benda tersebut diberikan kecepatan awal 

hingga bergerak, maka selanjutnya gerakannya bergantung pada gravitasi dan 

gesekan alias hambatan udara.  

 

F. Hubungan antara Model Pembelajaran Discovery yang Disisipi Strategi 

Writing to Learn dengan Kemampuan Kognitif pada Materi Gerak Parabola 

Menulis merupakan proses yang kompleks dan melibatkan sejumlah aktivitas 

kognitif dan metakognitif (Negari, 2011). Santa dan Havens (1991) menyebutkan 

beberapa manfaat menulis diantaranya: 

 

1. Menulis menghubungkan pengetahuan sebelumnya,  

2. Menulis membantu siswa dalam metakognitif, 

3. Menulis medorong siswa untuk beroeran aktif dalam pembelajaran, dan  

4. Menulis membangun keterampilan mengorganisasi informasi. 
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Strategi writing to learn adalah strategi yang digunakan guru pada seluruh 

dan/atau di akhir pembelajaran untuk mengikutsertakan siswa-siswa dalam 

mengembangkan ide dan konsep yang besar (Michigan Science Teacher Association, 

1987).  

Hubungan antara model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to 

learn dengan kemampuan kognitif pada materi gerak parabola disajikan dalam tabel 

2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Hubungan antara model pembelajaran discovery yang disisipi 

strategi writing to learn dengan kemampuan kognitif pada materi gerak 

parabola 

Sintaks 

Discovery 

Learning 

Strategi 

Writing to 

Learn 

Kemampuan 

Kognitif yang 

Diukur 

Gerak Parabola yang 

Dipelajari 

Stimulation Engagement  C1, C2 Gerak parabola 

Problem 

Statement 

Active 

investigation 

C1, C2 Jarak maksimum, tinggi 

maksimum, sudut elevasi, 

waktu yang dibutuhkan  

Data 

Collection 

Active 

investigation 

C2, C3 Melakukan percobaan 

gerak parabola 

Data 

Processing 

Active 

investigation 

C3 Menafsirkan tujuan dari 

percobaan gerak parabola 

Verification  Shared 

reflection 

 Application  

C2, C3, C4  Mempresentasikan hasil 

percobaan dan 

menganalisis hasil 

percobaan yang 

disampaikan temannya 

 Mendiskusikan gerak 

parabola 
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Generalisati-

on 

 Shared 

reflection 

 Shared 

writing 

 Scaffolding  

C4  Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

 Membuat laporan 

tertulis 

 Mengerjakan soal 

evakuasi 

 

Pada materi gerak parabola model pembelajaran discovery yang disisipi strategi 

writing to learn dengan menggunakan pendekatan jurnal. Karena materi gerak 

parabola berkaitan dengan materi vektor, gerak lurus beraturan dan gerak lurus 

berubah beraturan yang telah dipelajari sebelumnya, maka bagian apersepsi atau 

engagement dalam sesi pembelajaran adalah mengenai sejauh mana pemahaman 

siswa mengenai materi vektor, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah 

berautran. Selanjutnya siswa diminta menuliskan apa saja yang telah dipahami dari 

materi tersebut. 

Tugas menulis dalam tahapan independent writing pada strategi writing to learn 

dilakukan siswa di luar jam pelajaran, baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini 

ditunjukkan agar siswa dapat mencari sumber lain yang mendukung terkait materi 

yang dipelajari seperti dari buku, internet, dan lain sebagainya. Dengan adanya tugas 

menulis, siswa secara aktif menggali materi gerak parabola untuk menemukan 

jawaban dari berbagai pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dengan aktifnya siswa 

mencari materi dan menuliskannya, maka itulah yang dimaksud dengan penerapan 

model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn.  

 

 


