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ABSTRAK

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING
TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VII

SMP NEGERI 4 NATAR  LAMPUNG SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh:
Tri Handayani

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Experiment. Dengan desain penelitian 
posttest-only control design. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Natar   Lampung 
Selatan. Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Kelas VII
pada materi pencemaran lingkungan. Sampel penelitian terdiri dari dua kelas yaitu kelas 
VIIF sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol yang masing-masing 
kelas berjumlah 34 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
acak kelas. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar 
observasi kemampuan berpikir kritis dan tes kemampuan berpikir kritis berupa soal 
uraian dan data yang dikumpulkan merupakan jenis data kuantitatif. Pengujian hipotesis
dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan taraf signifikasi 0,05 (5%).    Berdasarkan 
hasil uji hipotesis t untuk kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh thitung = 5,523 
sedangkan ttabel = 1,996. Dengan demikian diketahui bahwa thitung >  ttabel  yaitu 5,523 
> 1,996 yang berarti H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model Discovery Learning
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII pada materi pencemaran 
lingkungan.

Kata kunci : Model Pembelajaran Discovery Learning dan Kemampuan Berpikir Kritis.
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MOTTO

(QS. Ali-Imron’:190)1

                                                
1Sirah Aminah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Fatih, 2010), 281.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan dan membina potensi sumber 

daya manusia dan memiliki keseimbangan dalam perannya membangun peserta didik 

sebagai warga dunia, warga bangsa dan warga masyarakat melalui berbagai kegiatan 

belajar mengajar yang diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari tingkat 

dasar, menengah dan perguruan tinggi. Melalui pendidikan suatu negara dapat 

menciptakan, menghasilkan dan membina insan-insan yang mampu berkompetisi 

dengan perkembangan zaman, serta mempunyai kemampuan bukan hanya kecerdasan 

intelektual tetapi juga kemampuan kecerdasan emosional dan spiritual yang 

bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, 

merupakan hal yang logis bila kita harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan 

agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.1

Pendidikan merupakan proses yang terpenting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, penyempurnaan terhadap semua 

                                                
1
Yun Ismi Wulandari, Sunarto, Salman Alfarisy Totalia, Implementasi Model Discovery 

Learning Dengan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil 
Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IIS I SMA NEGERI 6 SURAKARTA Tahun 
Pelajaran 2014/2015 (Jurnal Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 
h. 3.



2

kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu 

ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan 

kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan memberikan kemungkinan pada 

siswa untuk memperoleh kesempatan, harapan dan pengetahuan agar dapat hidup 

secara lebih baik. Besarnya kesempatan dan harapan sangat bergantung pada kualitas 

pendidikan yang ditempuh.

Pendidikan juga dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan agar 

sebuah kondisi menjadi lebih baik. Pendidikan yang berkualitas tentunya melibatkan 

siswa untuk aktif belajar dan mengarahkan terbentuknya nilai-nilai yang dibutuhkan 

oleh siswa dalam menempuh kehidupan.2

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 4 ayat 1 yang

menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, 

berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

tersebut, dapat dipahami bahwa secara formal sistem pendidikan Indonesia diarahkan 

pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan 

peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Berdasarkan tujuan pendidikan 

nasional tersebut diharapkan peserta didik dapat menjadi manusia yang beriman, 

berilmu dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tujuan pendidikan Biologi yaitu 

                                                
2Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 2013 (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015), h. 1.
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membentuk sikap positif terhadap Biologi dengan menyadari keteraturan dan 

keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, memupuk 

sikap ilmiah, serta mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, deduktif 

dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi.3

Proses pendidikan yang baik dan benar diyakini bahwa manusia akan

memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam 

masyarakat sehingga akan terwujud dalam realitas kehidupan. Didalam Al-Qur’an 

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

ُأوُتوا۟    َوٱلَِّذیَن ِمنُكْم َءاَمُنو ا۟ٱلَِّذیَن ٱللَُّھ َیْرَفِع َفٱنُشُزوا۟ ٱنُشُزوا۟ ِقیَل َوِإَذا ۚ

َخِبیٌر                            َتْعَمُلوَن ِبَما َوٱللَُّھ ۚ َدَرَجٍٰت ٱْلِعْلَم

Artinya : “Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah: 11)4

Ayat diatas menjelaskan tentang kedudukan dan keutamaan orang yang 

beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Allah menjanjikan seseorang yang 

memiliki ilmu pengetahuan akan dinaikan derajatnya. Selain itu dijelaskan juga 

dalam hadits yaitu:

َوُمْسِلَمٍة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َفِرْیَضٌة اْلِعْلِم َطَلب

                                                
3Narni Lestari Dewi, Nyoman Dantes, I Wayan Sadia, Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar IPA (Jurnal pasca sarjana universitas 
Ghannesa, Singaraja, 2013). h. 1.

4Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Alfatih, 2012), h. 543.
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Artinya: “Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun 
muslim perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)5

Hadits tersebut menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah hal wajib bagi 

setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan untuk memperluas wawasan. 

Orang yang mempunyai ilmu mendapat kehormatan di sisi Allah dan Rasul-Nya. 

Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya dan berprestasi serta dengan ilmu

ibadah seseorang menjadi sempurna.

Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Begitu 

penting pendidikan sehingga harus dijadikan prioritas utama dalam pembangunan 

bangsa. Begitu pentingnya ilmu sehingga diperlukan metode pengajaran yang tepat 

sehingga ilmu dapat ditransfer dengan baik. Proses serta metode pembelajaran dan 

pengajaran menjadi komponen pendidikan yang utuh, menjadi satu sistem yang tidak 

bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam pembelajaran yang melibatkan 

guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya 

interaksi belajar mengajar siswa dengan dewan guru, siswa dengan lingkungan dan 

dengan sesama siswa. Sebagian besar hasil belajar siswa ditentukan oleh peranan

guru. Guru yang kompeten mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

akan lebih mampu mengelola pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa berada pada 

tingkat yang optimal apabila dilakukan dengan model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, dimana siswa dituntut aktif dalam proses pembelajaran.
                                                

5Darul Ilmi Cendikia. Hadits Tentang Kewajiban Menuntut Ilmu (On-line), tersedia di: 
http://www.dic.or.id/hadits-tentang-kewajiban-menuntut-ilmu. (24 Februari 2017).
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Didalam proses pembelajaran guru dituntut untuk tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa, 

melainkan sebuah kegiatan pemberdayaan siswa untuk membangun pengetahuannya 

sendiri, mampu untuk mengaktifkan siswa sehingga kemauan untuk belajar 

meningkat. Mengajar seharusnya adalah kegiatan mengajak siswa untuk berfikir,

sehingga melalui kemampuan berpikir akan membentuk siswa yang cerdas dan 

mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu untuk menghadapi

tantangan masa depan.

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh kompetensi dan 

ketepatan guru memilih serta menggunakan model pembelajaran. Model 

Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Guru dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi pembelajaran, serta 

sarana dan prasarana yang tersedia. Setiap model pembelajaran yang akan digunakan 

memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga guru dituntut memiliki kreativitas yang 

tinggi untuk dapat memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan 

keadaan siswa dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.

Proses pembelajaran yang diterapkan di Indonesia masih terdapat guru yang 

belum mampu memilih dan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan efektif. 

Kebanyakan model pembelajaran yang digunakan guru adalah model pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah. Tidak ada yang salah dengan model dan 

pembelajaran ini, hanya saja dengan model ini siswa kurang menampakkan aktivitas 
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yang aktif selama proses pembelajaran. Dengan kurang terlihatnya partisipasi siswa 

serta jarang terjadi interaksi aktif antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa, sehingga hasil belajar siswa juga kurang optimal.6 Dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa, guru juga perlu mengevaluasi, mengembangkan 

kreativitas dan terus berinovasi dalam menata desain pembelajaran yang dilakukan. 

Dengan adanya inovasi dan perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

kemajuan dalam pola pikir siswa.

Pengalaman belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran diharapkan dapat berdampak pada kemampuan berfikir siswa.

Kemampuan berfikir siswa yang semakin kritis akan menjadikan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh akan bertahan lebih lama sehingga akan berdampak pada hasil belajar 

siswa yang semakin meningkat.

Pembelajaran Biologi sebagai bagian dari sains, sesuai dengan hakikat 

pembelajarannya mengandung tiga hal yaitu produk, proses dan sikap. Biologi

sebagai produk diartikan sebagai tubuh pengetahuan yang terorganisir terdapat fakta-

fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori yang sudah diterima kebenarannya.

Biologi sebagai proses diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan 

pengetahuan. Biologi sebagai sikap diartikan sebagai sikap ilmiah yang harus dimiliki 

oleh siswa seperti tekun, terbuka, jujur, dan objektif.7

                                                
6Narni Lestari Dewi, Nyoman Dantes, I Wayan Sadia, Loc. Cit.
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Pembelajaran Biologi yang umumnya sekarang lebih terorientasi pada aspek 

produk sains sehingga kurang mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Pembelajaran Biologi yang terorientasi pada produk cenderung bersifat teoritis      

dan berpusat pada guru, dimana guru menjadi sumber pengetahuan, siswa bersifat 

pasif dalam pembelajaran sehingga kemampuan berpikir kritis siswa tidak 

terbedayakan. Siswa hanya ditransfer dengan konsep tanpa ada proses ilmiah untuk

menemukan sendiri konsep. Dalam pembelajaran Biologi siswa harus diajarkan 

untuk mampu berpikir, membuat pilihan secara rasional dan menganalisis persoalan 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan dan keterampilan      

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi hasil dari menemukan sendiri.

Pembelajaran Biologi memerlukan kegiatan penyelidikan atau eksperimen 

sebagai bagian dari kerja ilmiah yang melibatkan kemampuan berpikir kritis. Selain 

itu pembelajaran Biologi juga mengembangkan rasa ingin tahu melalui penemuan 

berdasarkan pengalaman langsung yang dilakukan melalui kerja ilmiah untuk 

memanfaatkan fakta, membangun konsep, teori dan hukum. Melalui kerja ilmiah, 

peserta didik dilatih untuk berfikir kritis. Dengan demikian pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila mengajak siswa untuk berpikir sehingga melalui kemampuan 

berpikir akan membentuk siswa yang cerdas dan mampu untuk memecahkan

                                                                                                                                          
7N. N. A. Suciati, I. B. P. Arnyana dan I G.A.N. Setiawan, Pengaruh Model Pembelajaran 

Siklus Belajar Hipotetik-Deduktif Dengan Setting 7e Terhadap Hasil Belajar IPA Ditinjau dari Sikap 
Ilmiah Siswa SMP (Jurnal pasca sarjana universitas Ghannesa, Singaraja, 2014), h. 1.
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masalah yang dihadapi serta mampu untuk menghadapi tantangan masa depan

dengan proses ilmiah.

Kemampuan berpikir kritis dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai 

pembelajaran sains, demi tercapainya tujuan dari pembelajaran Biologi yang ideal 

maka dibutuhkan serangkaian kemampuan berpikir kritis yang disiapkan dalam 

bentuk pembelajaran riil yang dapat menggiring siswa dalam penemuan konsep.

Kemampuan berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan           

dengan penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir kritis berarti menggunakan       

proses-proses mental, seperti memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan 

menilai/memutuskan. Dalam bentuk sederhananya, berpikir kritis didasarkan pada 

nilai-nilai intelektual universal, yaitu: kejernihan, keakuratan, ketelitian (presisi), 

konsistensi, relevansi, fakta-fakta, alasan-alasan yang baik, dalam, luas, dan sesuai.

Berpikir kritis mendorong siswa untuk belajar menemukan sendiri konsep hasil    

dari menemukan sendiri.

Namun kenyataan dilapangan kemampuan berpikir kritis siswa belum 

diberdayakan akibatnya kurang maksimalnya ketercapaian hasil belajar siswa.

kenyataan dilapangan yang telah peniliti lakukan pada kelas VII di SMP Negeri 4 

Natar Lampung Selatan dari membagikan soal kemampuan berpikir kritis

menunjukkan masih rendah dibuktikan dalam tabel 1 sebagai berikut:
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Tabel 1
Tabel Hasil Sebar Angket Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII 

SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

No Kelas Jmlh
Siswa

Skor KBK PerIndikator J.S
J.S

Presentase
Per

Indikator
(%)

A B C D E

No.
Soal 

1

No.
Soal

2

No.
Soal

3

No.
Soal

4

No.
Soal

5
1. VIIA 35 5 5 4 2 4 20 57,1 %
2. VIIB 35 6 3 5 4 6 24 68,5 %
3. VIIC 34 10 6 5 3 4 28 77,7 %
4. VIID 34 7 5 4 3 1 20 58,8 %
5. VIIE 36 6 3 4 4 5 22 64,7 %
6. VIIF 34 6 4 4 2 3 19 55,8 %

∑208 ∑95

     Sumber: Hasil Prapenelitian Kemampuan Bepikir Kritis Kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan.

Keterangan:

1. A = Menganalisis Argument
2. B = Bertanya dan menjawab tentang sesuatu penjelasan dan tantangan
3. C = Mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi
4. D = Membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi
5. E = Membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi
6. J.S.J.S = Jumlah Siswa Jawaban Sempurna.

Tabel 2
Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis

                                                
8Septy Yustyan, Nur Widodo, Yuni Pantiwati. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

Dengan Pembelajaran Berbasis Scientific Approach Siswa Kelas X SMA Panjumara Malang (Jurnal 
Pendidikan Biologi, Vol. 1 No. 2, 2015), h. 15.

Nilai Kriteria

89-100 %
79-89 %
64-79 %
54-64 %
0-54 %

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat Rendah8
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Berdasarkan tabel data hasil survei penyebaran angket test kemampuan 

berpikir kritis berupa soal uraian atau esay. Hasil test menunjukkan data sebagai 

berikut bahwa kelas VIIA (57,1 %) dengan kategori rendah,  kelas VIIB (68,5 %) 

dengan kategori sedang, kelas VIIC (77,7%) dengan kategori sedang, kelas VIID 

(58,8 %) dengan kategori rendah, kelas VIIE (64,7 %) dengan kategori sedang dan 

kelas VIIF (55,8 %) dengan kategori rendah.

Data hasil survei tersebut merupakan data hasil survei kemampuan berpikir 

kritis siswa yang dimiliki oleh siswa kelas VII. Kemampuan Berpikir kritis        

siswa masih rendah karena proses pembelajaran di kelas masih bersifat teoritis       

dan berpusat pada guru, didukung sesuai dengan hasil wawancara guru mata 

pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan yang dilakukan oleh penulis,

guru menyatakan bahwa pada pembelajaran masing sering menggunakan model 

pembelajaran konvensional guru menjadi sumber pengetahuan sehingga siswa 

bersifat pasif dalam pembelajaran. 

Guru IPA Biologi Kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

menyatakan bahwa model pembelajaran Discovery Learning sudah pernah diterapkan 

dalam proses pembelajaran, tidak hanya model Discovery Learning saja ada beberapa 

model pembelajaran lainnya yang pernah diterapkan dalam proses pembelajaran di 

antaranya model pembelajaran Problem Based Instruction (PBI), Problem Based 

Learning (PBL) dan  Direct Instruction (DI),  namun guru lebih suka menerapkan 

metode konvensional karena dalam pandangan guru dengan menggunakan metode 
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konvensional guru lebih bisa memahami masing-masing kemampuan siswa daripada 

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada saat pembelajaran siswa 

yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan berpikir atau mengungkapkan 

hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan sehingga menyebabkan siswa 

yang pandai semakin pandai dan siswa yang tidak tahu akan semakin cenderung pasif

tidak memperhatikan penjelasan guru, kemudian kemampuan berpikir kritis belum 

pernah dilatihkan dalam pembelajaran.9

Pembelajaran metode konvensional menyebabkan kegiatan pembelajaran 

masih didominasi oleh guru, peserta didik kurang aktif dan cenderung menjadi malas 

berpikir secara mandiri. Lebih banyak terjadi komunikasi satu arah (One-way 

Communication), maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman peserta didik 

terhadap materi pembelajaran sangat terbatas pula disamping itu, komunikasi satu 

arah dapat mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan terbatas pada 

apa yang diberikan. Sulit untuk terjadinya interaksi aktif baik antar siswa maupun 

antara siswa dengan guru. Tidak semua siswa memperhatikan saat guru menjelaskan 

di depan kelas, terdapat siswa yang ramai mengobrol, bercanda dengan teman 

sebangku, tidur-tiduran, hingga mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Dalam 

pembelajaran Biologi selain tercapainya materi pembelajaran, siswa juga dituntut 

untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang memadai.

                                                
9Guru IPA, wawancara dengan penulis, SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan, Lampung 

Selatan 07 Februari 2017.
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Pemilihan dan penentu salah satu atau beberapa model pembelajaran yang 

tepat pada dasarnya bertujuan menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan terjadinya peran aktif siswa dalam mengeksplorasi hal-hal baru yang 

terkait dengan apa yang sedang dipelajari. Ketetapan model pembelajaran juga dapat 

mendorong tumbuhnya motivasi siswa, terjadinya iklim belajar yang menyenangkan 

sehingga siswa mampu memusatkan aktivitas serta perhatian terhadap kegiatan 

belajar yang sedang berlangsung.10

Model pembelajaran yang bervariasi dapat diaplikasikan melalui 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centred), karena dengan 

menggunakan pembelajaran tersebut siswa dapat menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat dioptimalkan. Oleh 

karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir ktiris siswa.

Salah satu model pembelajaran yang diyakini dapat berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran Discovery Learning

yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat 

secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Discovery

Learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang menuntut guru lebih kreatif 

menciptakan situasi yang dapat membuat siswa belajar aktif menemukan pengetahuan 

sendiri. Sesuai dengan teori Burner yang menyarankan agar siswa belajar secara   

                                                
10Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Cet. Ke-7, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 

172.
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aktif untuk membangun konsep dan prinsip. Kegiatan discovery learning melalui 

kegiatan eksperimen dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta didik 

secara simultan.11

Model Pembelajaran Discovery Learning merupakan pembelajaran penemuan. 

Artinya, peserta didik dituntut berpikir suatu persoalan dan mencari penyelesaian 

sendiri. Peserta didik lebih terlatih untuk menggunakan keterampilan pengetahuannya 

sehingga pengetahuan pengalaman belajar peserta didik dapat tertanam untuk jangka  

waktu yang lama.

Pada pembelajaran penemuan, siswa didorong terutama untuk belajar sendiri

melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan prinsip. Model pembelajaran Discovery 

Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang 

sebelumnya tidak diketahui, dengan mencari konsep sendiri siswa akan memiliki 

kemampuan berpikir kritis dan dapat menerapkan ilmunya serta meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki. Siswa belajar cara membangun dasar pengetahuan dengan 

diskusi. Siswa belajar ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan pemahaman

yang lebih tahan lama dalam memori ingatan siswa  bukan hanya sekedar hafalan.

Dengan model pembelajaran Discovery Learning siswa dapat lebih terlibat 

aktif sehingga dapat mengembangkan aspek afektik dan psikomotor. Proses belajar 

penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Pada proses 

informasi, siswa memperoleh informasi mengenai materi yang sedang dipelajari. 

Tahap transformasi, siswa melakukan identifikasi, analisis, mengubah, 
                                                

11 Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit. h. 98.



14

mentransformasikan informasi yang telah diperolehnya menjadi bentuk abstrak atau 

konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang   

lebih luas. Tahap evaluasi, siswa menilai sendiri informasi yang telah 

ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan 

masalah yang dihadapi.

Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi pencemaran 

lingkungan. Materi pencemaran lingkungan merupakan salah satu materi pelajaran 

IPA terdapat dalam SK 7 Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem dan

dalam KD 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk 

mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Materi pencemaran lingkungan 

dipilih dalam penelitian ini karena fenomena pencemaran lingkungan merupakan 

salah satu materi pelajaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 

pada materi tersebut menuntut siswa untuk melakukan pengamatan terhadap 

terjadinya perubahan lingkungan, menemukan usaha-usaha untuk mengatasi 

perubahan pada lingkungan dan mengaplikasikan peran diri sebagai manusia dalam 

pengelolaan perubahan lingkungan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiadnyana I W, Sadia I W, 

Suastra I W. Bahwa model pembelajaran Discovery Learning berpengaruh terhadap 

pemahaman konsep IPA dan sikap ilmiah siswa. Hasil penelitiannya yaitu terdapat 

perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa yang signifikan 

antara kelompok siswa yang belajar dengan model Discovery Learning dengan 

kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung, terdapat perbedaan 
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nilai rata-rata pemahaman konsep secara signifikan antara kelompok siswa yang 

belajar dengan model Discovery Learning dengan kelompok siswa yang belajar 

dengan model pengajaran langsung, terdapat perbedaan nilai rata-rata sikap ilmiah 

secara signifikan antara kelompok siswa yang belajar dengan Discovery Learning 

dengan kelompok siswa yang belajar dengan model pengajaran langsung.12

Yun Ismi Wulandari, Sunarto, dan Salman Alfarisy Totalia, hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara 

sebelum dan sesudah diimplementasikan. Implementasi model pembelajaran 

Discovery Learning dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi pelajaran 

ekonomi, ada perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

diimplementasikan Implementasi model pembelajaran Discovery Learning dengan

menggunakan pendekatan saintifik.13

Selain itu Galuh Arika Istiana, Agung Nugroho Catur S dan J.S Sukardjo

meneliti tentang pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dari hasil 

penilitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap meningkatkan prestasi belajar siswa yaitu prestasi kognitif siswa kelas XI 

IPA dengan pokok bahasan larutan penyangga.14

                                                
12Widiadnyana I W, Sadia I W, Suastra I W. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery 

Learning Terhadap Pemahaman Konsep IPA dan Sikap Ilmiah Siswa SMP (e-Journal Program 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Program Studi IPA Vol.4, 2014), h. 52.

13Yun Ismi Wulandari dkk, Op. Cit.  h. 18-19.
14Galuh Arika Istiana, Agung Nugroho Catur S dan J.S Sukardjo. Penerapan Model 

Pembelajaran Discovery Leraning Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Pokok Bahasan 
Larutan Penyangga pada Siswa Kelas XI IPA Semester II SMA Negeri 1 Ngemplak Tahun Pelajaran
2013/2014 (Jurnal Pendidikan Kimia (JPK) Universitas Sebelas Maret Vol .4 No. 2, 2015), h. 71.
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Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian

dengan mengangkat judul “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Natar 

Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017”. Penelitian ini hanya meneliti 

pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa saja tanpa 

melihat adanya pengaruh model pembelajaran ditinjau dari sikap ilmiah terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar 

Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan karena proses pembelajaran 

yang belum mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.

2. Kemampuan berpikir kritis siswa belum dikembangkan karena guru selama proses 

pembelajaran lebih mendominasi menyebabkan pembelajaran tidak berpusat pada 

siswa sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan kemampuan 

berpikir siswa tidak muncul.

3. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (Teacher Centered), kegiatan belajar 

mengajar hanya terjadi komunikasi satu arah sehingga kurangnya partisipasi siswa 

padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada siswa (Student Centered).)     

Pada saat pembelajaran hanya guru yang berperan aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung.
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4. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan guru sehingga pada proses 

belajar mengajar dominasi guru sangat tinggi, sedangkan partisipasi siswa sangat 

rendah sehingga pembelajaran cenderung membosankan.

5. Model Pembelajaran Discovery Learning sudah pernah diterapkan akan tetapi 

dalam pembelajaran guru lebih suka menggunakan pembelajaran metode

konvensional dengan pendekatan berpusat pada guru (teacher centred) guru 

menjadi sumber pengetahuan sehingga siswa bersifat pasif dalam pembelajaran.

6. Pembelajaran biologi di kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada 

materi pencemaran lingkungan masih menggunakan metode konvensional 

menyebabkan kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh guru, peserta didik 

kurang aktif dan cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri. Lebih banyak 

terjadi komunikasi satu arah (One-way Communication), maka kesempatan untuk 

mengontrol pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran sangat 

terbatas pula disamping itu, komunikasi satu arah dapat mengakibatkan

pengetahuan yang dimiliki peserta didik akan terbatas pada apa yang diberikan.

C. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka 

permasalahan penelitian hanya dibatasi pada:

1. Penelitian ini fokus pada Model Pembelajaran Discovery Learning.

2. Kemampuan berpikir kritis yang diukur yaitu pada indikator kemampuan berpikir 

kritis meliputi memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar 

dan menyimpulkan. 
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3. Materi dalam pembelajaran untuk penelitian ini adalah materi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan dengan SK 7 Memahami saling ketergantungan dalam 

ekosistem dan KD 7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: “Adakah pengaruh model pembelajaran Discovery Learning

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung 

Selatan pada materi pencemaran lingkungan?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi 

pencemaran lingkungan.

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Peneliti, yaitu memberikan pengalaman mengajar dan pengetahuan dengan 

menerapkan model pembelajaran Discovery Learning.

2. Siswa, yaitu membantu  peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa             

dalam pemecahan masalah pembelajaran biologi.

3. Guru, yaitu memberikan masukan pemikiran dalam memilih model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
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4. Sekolah, yaitu model pembelajaran Discovery Learning diharapkan                 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di SMP Negeri 4 Natar          

Lampung Selatan dan membantu mengoptimalkan kemampuan berpikir           

kritis siswa.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak menimbulkan anggapan yang berbeda-beda dan diharapkan dapat 

mencapai sasaran penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalaha pengaruh model pembelajaran Discovery Learning

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Negeri 4 Natar Lampung 

Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII semester genap SMP Negeri 4 Natar

Lampung Selatan pada tahun pelajaran 2016/2017.

3. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada tahun 

pelajaran 2016/2017.

4. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 2 bulan Mei tahun pelajaran 

2016/2017.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas                  

atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum,             

dan lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita ke dalam mendesain 

pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga                

tujuan pembelajaran tercapai.1

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),         

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas      

atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para      

guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk           

mencapai tujuan pendidikannya.2

                                                          
1Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), h. 22.
2Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), h. 133.
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Model pembelajaran adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas 

yang menyangkut pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang diterapkan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dan 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu.3

B. Model Pembelajaran Discovery Learning

Penemuan (Discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan 

pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin          

ilmu, melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.4

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru       

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Pendekatan konstruktivisme 

merupakan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan 

bahwa dalam proses memperoleh pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik 

kognitif, yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri. Pada akhir proses 

belajar, pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak didik melalui pengalamannya           

dari hasil interaktif dengan lingkungannya.5 Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

                                                          
3M. Ibrahim, Pembelajaran Kooperatif (Surabaya: University Press, 2000), h. 2.
4M. Hosnan, Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2016), h.280-281.
5Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pembelajaran (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), Cet. VI, h. 

168-169.
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terkait erat dengan pengalaman-pengalaman. Tanpa pengalaman seseorang tidak 

dapat membentuk pengetahuan.6

Pengertian Discovery Learning menurut Jerome Bruner adalah metode 

belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menarik 

kesimpulan dari prinsip-prinsip umum praktis contoh pengalaman. Hal yang menjadi 

dasar ide J. Bruner ialah pendapat dari Piaget yang menyatakan bahwa anak harus 

berperan berperan aktif di dalam belajar di kelas.  Untuk itu, Jerome Bruner memakai 

cara dengan apa yang disebutnya Discovery Learning yaitu dimana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir.7 Ide Bruner itu 

ditulis dalam bukunya Proces of Education, dalam hal ini ia mengemukakan 

pendapatnya bahwa mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam bentuk 

intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Pada tingkat permulaan      

pengajaran hendaknya dapat diberikan melalui cara-cara yang bermakna, dan makin  

meningkat ke arah yang abstrak.

Jerome Bruner mengemukakan belajar menemukan (Discovery Learning) 

mengacu pada penguasaan pengetahuan untuk diri sendiri. Belajar penemuan 

melibatkan arahan guru untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa 

seperti mencari, mengolah, menelusuri dan menyelidiki. Siswa mempelajari 

pengetahuan baru yang relevan dengan bidang studi dan keterampilan-keterampilan 

                                                          
6Aunurrahman, Op.Cit. h. 16-17.
7M. Hosnan, Op. Cit, h. 281
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masalah umum seperti memformulasikan aturan, menguji hipotesis dan 

mengumpulkan informasi”.8

Proses penemuan terhadap suatu objek dalam IPA mengarah pada suatu 

penyelidikan. Arti kata “Discovery” adalah penemuan. Pembelajaran Discovery

merupakan pembelajaran yang selalu melibatkan peserta didik dalam pembangunan 

konsep IPA yang melibatkan proses mental yang terjadi di dalam peserta didik.9

Menurut Wilcox, dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk 

belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman 

dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip 

untuk diri mereka sendiri.

Menurut Bell, belajar penemuan adalah belajar yang terjadi sebagai hasil dari 

siswa memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasi informasi sedemikian 

sehingga ia menemukan informasi baru.10 Pembelajaran Penemuan membantu 

merekrut kegiatan dimana siswa belajar untuk diri mereka sendiri dan menerapkan 

konsep yang mereka temukan, yang pada akhirnya menghasilkan pembelajaran yang 

efektif.11 Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode penemuan (discovery)

                                                          
8Yun Ismi Wulandari dkk, Op. Cit. h. 7.
9Asih Widi Wisudawati, Eka Sulistyowati, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta: PT. Bumi

Aksara, 2014), h. 80-81.
10 M. Hosnan, Op. Cit. h. 281.
11Abdelrahman Kamel Abdelrahman Mahmoud, The Effect of Using Discovery Learning 

Strategy in Teaching Grammatical Rules to first year General Secondary Student on Developing Their 
Achievement and Metacognitive Skills (International Journal of Innovation and Scientific Research 
Vol.5 No.2 Faculty of Education, Fayoum University, Egypt, 2014), h. 152.
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mirip dengan inkuiri (inquiry). Discovery adalah menemukan konsep melalui 

serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan.

“Dalam jurnal Pena Ilmiah UPI Bandung, Menurut Hamalik Discovery adalah 

proses pembelajaran yang menitikberatkan pada mental intelektual para anak 

didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga 

menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di 

lapangan”.12 Selanjutnya “dalam salah satu skripsi Unila yang berjudul 

Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa, Menurut Hosnan model pembelajaran 

Discovery Learning merupakan model pembelajaran berdasarkan pandangan 

kontruktivisme. Pada pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk terutama 

belajar sendiri melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip. Guru mendorong siswa agar mempunyai pengalaman dan melakukan 

eksperimen dengan memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip atau 

konsep-konsep bagi diri mereka sendiri”.13

Discovery Learning sesuai apa yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 

58 Tahun 2014 pada lampiran III adalah Model pembelajaran Discovery Learning 

mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan,                

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan.        

Penemuan konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik       

didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan        

                                                          
12Septiani Wahyu Tumurun, Diah Gusrayani, Asep Kurnia Jayadinata, Pengaruh Model 

Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa pada Materi Sifat-
Sifat Cahaya (Jurnal Pena Ilmiah, UPI Bandung, 2016), h. 102-103.

13Agustin Merry, Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan 
Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa (Skripsi Universitas Lampung, 2015), h. 8.
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dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasi atau mengkonstruksi

apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir.14

Pembelajaran Discovery Learning merupakan pembelajaran kognitif yang 

menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta didik 

belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Dalam pandangan Piaget tahap-tahap 

kognitif mempunyai kaitan yang sangat erat dengan empat karakteristik berikut:

1. Setiap anak pada usia yang berbeda akan menempatkan cara-cara yang berbeda 

secara kualitatif.

2. Perbedaan cara berpikir antara anak satu dengan yang lain seringkali dapat dilihat 

dari cara mereka menyusun kerangka berpikir yang saling berbeda.

3. Masing-masing cara berpikir akan membentuk satu kesatuan yang terstruktur.

4. Tiap-tiap urutan dari tahap kognitif pada dasarnya merupakan suatu integrasi 

hirarkhis dari apa yang telah dialami sebelumnya.15

Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas 

gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget menyelidiki 

masalah yang sama dari segi penyesuaian/adaptasi manusia serta meneliti 

perkembangan intelektual atau kognisi  berdasarkan dalil bahwa struktur    

intelektual didalam individu akibat interaksi dengan lingkungan.16 Teori belajar ini 

sesuai dengan teori Burner yang menyarankan agar peserta didik belajar secara aktif 

                                                          
14Eko Wahyudi, Penerapan Discovery Learning Dalam Pembelajaran IPA Sebagai Upaya 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IX-I Di SMP Negeri 1 Kalianget (Jurnal Lentera 
Sains Vol. 5 Jilid 1 Bandung, 2015), h. 2.

15Aunurrahman, Op. Cit. h. 58-59.
16Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), Cet. V, h. 130.
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untuk membangun konsep dan prinsip. Kegiatan Discovery Learning melalui

kegiatan eksperimen dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta      

didik secara simultan.17

Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan 

evaluasi. Pada proses informasi, tahap ini siswa memperoleh informasi            

mengenai materi yang sedang dipelajari. Tahap transformasi, pada tahap ini          

siswa melakukan identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan         

informasi yang telah diperolehnya menjadi bentuk abstrak atau konseptual         

supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas.   

Tahap evaluasi, pada tahap ini siswa menilai sendiri informasi yang telah 

ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan 

masalah yang dihadapi.

1. Karakteristik Discovery Learning

Adapun sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori 

konstruktivisme sebagai berikut:

1. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 

2. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai.

3. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekan           

pada hasil.

4. Mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan.

5. Menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar.
                                                          

17Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit. h. 98.
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6. Mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa.

7. Penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa.

8. Mendasarkan proses belajarnya pada prinsip-prinsip kognitif.18

2. Sintaks Pembelajaran Discovery Learning

Menurut Syah, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar yaitu:

Tabel 3
Prosedur Discovery Learning

No Tahap Pelaksanaan

1 Stimulation
(stimulasi/pemberian

rangsangan)

Pertama-tama pada tahap ini           
pelajar dihadapkan pada sesuatu      
yang menimbulkan kebingungannya,
kemudian dilanjutkan untuk tidak 
memberi generalisasi, agar timbul 
keinginan untuk menyelidiki sendiri. 
Disamping itu guru dapat memulai 
kegiatan PBM dengan mengajukan 
pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 
aktivitas belajar lainnya yang mengarah 
pada persiapan pemecahan masalah.

2 Problem Statement 
(pernyataan/identifikasi 

masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah 
selanjutya adalah guru memberi 
kesempatan kepada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin 
agenda-agenda masalah yang relevan 
dengan bahan pelajaran, kemudian salah 
satunya dipilih dan dirumuskan dalam 
bentuk hipotesis (jawaban sementara 
atas pertanyaan masalah).

                                                          
18M. Hosnan, Op. Cit, h. 284.
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No Tahap Pelaksanaan

3 Data Collection 
(Pengumpulan Data)

Ketika eksplorasi berlangsung, guru 
juga memberikan kesempatan     kepada 
para peserta didik untuk mengumpulkan 
informasi sebanyak-banyaknya yang 
relevan untuk membuktikan benar atau 
tidaknya hipotesis.

4 Data Processing
(Pengolahan Data)

Pengolahan data merupakan kegiatan 
mengolah data dan informasi yang telah 
diperoleh para peserta didik baik 
melalui wawancara, observasi dan 
sebagainya. Selanjutnya ditafsirkan dan 
semuanya diolah, diacak, 
diklarifikasikan, ditabulasikan bahkan 
bila perlu dihitung dengan cara tertentu 
serta ditafsirkan pada tingkat 
kepercayaan tertentu.

5 Verification 
(Pembuktian)

Pada tahap ini, peserta didik melakukan 
pemeriksaan secara cermat untuk 
membuktikan benar atau tidaknya 
hipotesis yang ditetapkan dengan 
temuan alternatif, dihubungkan dengan 
hasil data processing. 

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.19

3. Kelebihan Model Pembalajaran Discovery Learning

Secara garis besar Discovery Learning mempunyai kelebihan:

1. Dapat mengembangkan potensi intelektual siswa.

2. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa.

                                                          
19Ibid, h. 289-291.
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3. Memotivasi siswa untuk terus berusaha menemukan sesuatu sampai ketemu.

4. Melatih keterampilan memecahkan persoalan sendiri.

5. Melatih siswa untuk dapat mengumpulkan, mengolah dan menganalisa             

data sendiri.20

6. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. 

7. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah            

(Problem Solving).

8. Pengetahuan yang diperoleh melalui strategi ini sangat pribadi dan ampuh karena 

menguatkan pengertian, ingatan dan transfer.

9. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki          

dan berhasil. 

10.  Model ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

11. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama aktif mengeluarkan gagasan-  

gagasan. 

12.  Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah pada 

kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

13.  Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.

14. Melatih siswa belajar mandiri.

15. Siswa aktif daam kegiatan belajar mengajar, sebab ia berpikir dan menggunakan 

kemampuan untuk menemukan hasil akhir.

                                                          
20Yun Ismi Wulandari dkk, Op. Cit. h. 8-10.
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4. Kelemahan Model Discovery Learning

Kelemahan dari model Discovery Learning yaitu:

1. Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang 

umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator dan 

pembimbing siswa dalam belajar.

2. Tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya, topik-topik 

yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model 

penemuan.21

3. Harapan-harapan yang terkandung dapat buyar berhadapan dengan siswa dan guru 

yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.

4. Pengajaran Discovery Learning lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, 

sedangkan mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara 

keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan

oleh siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.22

5.  Pentingnya Model Pembelajaran Discovery Learning

Model pembelajaran Discovery Learning memiliki beberapa keuntungan. Ia 

menimbulkan keingintahuan peserta didik, memotivasi mereka melanjutkan 

kerja/usaha sampai mereka menemukan jawaban-jawaban. Peserta didik juga belajar 

                                                          
21M. Hosnan, Op. Cit. h. 287-289.
22Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Model Pembelajaran Penemuan (Discovery 

Learning (On-Line), tersedia di https://docs.google.com/document/d/ 1lY3rKYKB785 ddheIO8
PzspODRmSpECOnXLnbC1e3VGo/edit?pli=1. (07 Maret 2017).
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pemecahan masalah independen dan keterampilan-keterampilan berpikir kritis karena 

mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi. Guru sebagai fasilitator 

mendorong peserta didik memecahkan masalah sendiri atau kelompok sebagai 

pengganti mengajari mereka mencari jawaban-jawaban. Peserta didik sering lebih 

mendapatkan manfaat dengan melihat dan melakukan daripada mendengarkan 

pelajaran. Guru dapat membantu peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit 

dengan menggunakan demonstrasi atau gambar.23

C. Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir Kritis

Pikiran dapat diartikan sebagai kondisi letak hubungan antara bagian 

pengetahuan yang telah ada dalam diri yang dikontrol oleh akal. Berpikir berarti 

meletakkan hubungan antarbagian pengetahuan yang diperoleh manusia.24 Berpikir 

adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. 

Ini sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, 

membuat keputusan, berpikir kreatif dan memecahkan masalah.25 Jadi berpikir 

merupakan suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dalam memahami suatu 

konsep dan info yang diperoleh seseorang mengatasi berbagai permasalahan yang 

menjadi hasil yang positif untuk dirinya maupun lingkungan.

                                                          
23Masrida, Yusminah Hala, A. Mushawwir Taiyeb. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery 

Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA Kelas VIII MTSN Libureng 
Kabupaten Bone (Jurnal, Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, 2015). h. 86.

24Wasty Soemarno, Op. Cit. h. 31. 
25Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenasa Media Group, 2008), 

Cet. II, h. 357.
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Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang untuk mampu menilai mana 

yang baik dan mana yang salah dari pendapat mereka sendiri maupun orang lain.

Berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan 

nalar. Belajar untuk berpikir kritis berarti menggunakan proses-proses mental, seperti 

memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. Berpikir kritis 

memberi pengaruh besar terhadap penalaran untuk mengemukakan alasan-alasan dan 

untuk mengevaluasi penalaran sebaik mungkin. Berpikir kritis meliputi aktivitas-

aktivitas sebagai berikut:

1. Memperhatikan detil secara menyeluruh.

2. Identifikasi kecenderungan dengan pola, seperti memetakan informasi 

identifikasi kesamaan dan ketidaksamaan, dll.

3. Mengulangi pengamatan untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan.

4. Melihat informasi yang didapat dari berbagai sudut pandang.

5. Memilih solusi-solusi yang lebih disukai secara objektif.

6. Mempertimbangkan dampak dan konsekuensi jangka panjang solusi yang 

dipilih.26

Glaser mendifinisikan berpikir kritis sebagai suatu sikap mau berpikir         

secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam        

jangkauan pengalaman seseorang. Berpikir kritis menuntut upaya keras               

                                                          
26Sofan Amri, Implementasi Pembelajaran Aktif dalam Kurikulum 2013 (Jakarta: Prestasi 

Pustaka Raya, 2015), h. 149.
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untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan              

bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya.

Robert Ennis definisinya yang sudah beredar luas dalam bidang berpikir

kritis, berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang        

berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.       

Selanjutnya Richard Paul memberikan definisi sebagai berikut, berpikir kritis     

adalah model berpikir-mengenai hal, substansi atau masalah apa saja-               

dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani             

secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan            

menerapkan standar-standar intelektualnya.27

Menurut Dewey berpikir dimulai apabila seseorang dihadapkan pada       

sesuatu masalah (perplexity). Ia menghadapi sesuatu yang menghendaki adanya      

jalan keluar. Situasi yang yang menghendaki adanya jalan keluar tersebut, 

mengundang yang bersangkutan untuk memanfaatkan pengetahuan, pemahaman     

atau keterampilan yang sudah dimilikinya terjadi suatu proses tertentu di           

otaknya sehingga ia mampu menemukan sesuatu yang tepat dan sesuai                

untuk digunakan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya.         

Dengan demikian yang bersangkutan melakukan proses yang dinamakan         

berpikir.

Liliasari mengemukakan berpikir kritis untuk menganalisis argumen dan 

memunculkan gagasan terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi, untuk 
                                                          

27Alec Fisher, Berpikir Kritis Sebuah Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 3-4.
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mengembangkan pola penalaran yang konhensip dan logis memahami asumsi dan 

bisa yang mendasari tiap-tiap posisi, ahinya dapat memberikan model presentasi yang 

dapat dipercaya, ringkas, dan meyakinkan28

Costa menyatakan bahwa berpikir terdiri atas kegiatan atau proses berikut: (1) 

menentukan hukum sebab akibat, (2) pemberian makna terhadap sesuatu yang baru, 

(3) mendeteksi keteraturan di antara fenomena, (4) penentuan kualitas bersama 

(klasifikasi), dan (5) menentukan cirri khas suatu fenomena.29

Berpikir kritis yang ideal memiliki rasa ingin tahu yang besar, teraktual, 

nalarnya dapat dipercaya, berpikiran terbuka, fleksibel, seimbang dalam 

mengevaluasi, jujur dalam menghadapi prasangka personal, berhati-hati dalam 

membuat keputusan, bersedia mempertimbangkan kembali, transparan terhadap isu, 

cerdas dalam mencari informasi yang relevan, beralasan dalam memilih kriteria, 

fokus, dan gigih dalam mencari temuan.

Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan prilaku belajar terutama yang 

berkaitan denga pemecahan masaah. Pada umumnya peserta didik yang berpikir 

rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam 

menjawab pertanyaan “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dalam berpikir 

rasional peserta didik dituntut menggunakan logika (akal sehat) untuk menentukan 

sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan.dalam hal berpikir kritis peserta 

didik dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu unuk menguji keandalan 

                                                          
28 Muh Tanwil, Liliasari, Berpikir Kompleks dan Implementasinya dalam Pembelajaran IPA 

(Makasar: Universitas Negeri Makasar,2013), h. 8.
29Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 266.
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gagasan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan.30 Dalam bentuk 

sederhananya, berpikir kritis didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal, yaitu: 

kejernihan, keakuratan, ketelitian (presisi), konsistensi, relevansi, fakta-fakta yang 

reliabel, alasan-alasan yang baik, dalam, luas, dan sesuai. Pengembangan 

kemampuan berpikir kritis merupakan integrasi beberapa bagian pengembangan 

kemampuan, seperti pengamatan (observasi), analisis, penalaran, penilaian, 

pengambilan keputusan dan persuasi. Kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang  sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, dan berfungsi efektif 

dalam semua aspek kehidupan lainnya. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan 

pokok dalam pendidikan sejak 1942. 

Praktiknya penerapan proses belajar mengajar kurang mendorong              

pada pencapaian kemampuan berpikir kritis. Dua faktor penyebab berpikir kritis

tidak berkembang selama pendidikan adalah kurikulum yang umumnya       

dirancang dengan target materi yang luas sehingga dosen lebih terfokus                  

pada penyelesaian materi dan kurangnya pemahaman dosen tentang metode 

pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis                    

(Anderson et al., 1997; Bloomer, 1998; Kember, 1997 Cit in Pithers RT, Soden R., 

2000).31

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan        

bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan memecahkan          

                                                          
30 Syah Muhibbn, Psikologi Belajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 123.
31 Amri Sofan, Op. Cit. h. 149-150.
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masalah dengan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi alasan-alasan yang      

baik agar dapat mengambil keputusan yang baik dalam memecahkan masalah      

mata pelajaran dan selalu akan peka terhadap informasi atau situasi yang 

dihadapinya.

2. Ciri-Ciri Berpikir Kritis

1. Mampu membuat simpulan dan solusi yang akurat, jelas dan relevan terhadap 

kondisi yang ada.

2. Berpikir terbuka dan sistematis dan mempunyai asumsi, implikasi dan konsekuensi 

yang logis.

3. Berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. 

Berpikir kritis merupakan cara untuk membuat pribadi yang terarah, disiplin, 

terkontrol dan korektif terhadap diri sendiri. Semakin sering kita berlatih berpikir 

kritis secara ilmiah maka kita akan semakin berkembang tidak hanya sebagai 

pemikir kritis yang ulung, namun juga sebagai pemecah masalah yang ada 

dilingkungan.

3. Keterampilan Berpikir Kritis

Spliter mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah 

keterampilan bernalar dan berpikir reflektif yang difokuskan untuk memutuskan hal-

hal yang diyakini dan dilakukan. Selain itu, keterampilan berpikir kritis adalah 

ketermapilan yang terarah pada tujuan, yaitu menghubungkan kognitif dengan dunia 
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luar sehingga mampu membuat keputusan, pertimbangan, tindakan, dan keyakinan.32

Keterampilan yang harus dikuasai siswa agar dapat berpikir kritis:

1. Keterampilan Menganalisis

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguaraikan 

sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui pengorganisasian 

struktur tersebut. Dalam keterampilan tersebut, tujuan pokoknya adalah memahami 

sebuah konsep global dengan cara menguaraikan atau merinci globalitas tersebut ke 

dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Pertanyaan analisis, 

menghendaki agar pembaca mengidentifikasi langkah-langkah logis yang digunakan 

dalam proses berpikir hingga sampai pada sudut kesimpulan. Kata-kata operasional 

yang mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, diantaranya: menguraikan, 

membuat diagram, mengidentifikasi, menggambarkan, menghubungkan, memerinci, 

dan sebagainya.

2. Keterampilan mensintesis

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan dengan 

keterampilan menganalisis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. 

Pertanyaaan sintesis menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua informasi 

yang diperoleh dari materi bacaanya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang 

tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. Pertanyaan sintesis ini memberi 

kesempatan untuk berpikir bebas kontrol.
                                                          

32Kokom Komalasari, Op. Cit.
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3. Keterampilan mengenal dan Memecahkan Masalah

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu menangkap 

beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu mempola sebuah konsep. Tujuan 

keterampilan ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan menerapkan 

konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru.

4. Keterampilan menyimpulkan

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan ini menuntut 

pembaca untuk mampu menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap 

agar sampai kepada suatu formula baru, yaitu sebuah simpulan. Proses        

pemikiran manusia itu sendiri, dapat menempuh dua cara, yaitu deduksi dan indikasi. 

Jadi, kesimpulan merupakan sebuah proses berpikir yang memperdayakan 

pengetahuannya sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau 

pengetahuan yang baru.

5. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan       

nilai sesuatu dengan berbagai criteria yang ada. Keterampilan menilai     

menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur       

dengan menggunakan standar tertentu. Dalam taksonomi belajar, menurut         

Bloom, keterampilan mengevaluasi merupakan tahap berpikir kognitif yang           
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paling tinggi. Pada tahap ini siswa dituntut agar ia mampu mensinergikan            

aspek-aspek kognitif lainnya dalam menilai sebuah fakta atau konsep.33

4. Indikator Berpikir Kritis

Ennis mengemukakan indikator kemampuan berpikir kritis sebagai berikut:

Tabel 4
Indikator Kemampuan Berpikir Kritis34

No Indikator Sub Indikator Penjelasan

1. Memberikan
penjelasan 
sederhana 
(Elemntary 
clarification)

a. Memfokuskan 
pertanyaan

1. Mengidentifikasi atau 
merumuskan pertanyaan

2. Mengidentifikasi kriteria 
kriteria untuk 
mempertimbangkan 
jawaban yang unik.

3. Menjaga kondisi pikiran

b. Menganalisis 
argument

1. Mengidentifikasi 
kesimpulan

2. Mengidentifikasi alasan
3. Mengidentifikasi alasan 

yang tidak dinyatakan
4. Mengidentifikasi ketidak 

relavan dan kerelavanan
5. Mencari persamaan dan 

perbedaan
6. Merangkum

c. Bertanya dan 
menjawab pertanyaan 
klasifikasi dan 
pertanyaan yang 
menantang

1. Mengapa
2. Apa intinya
3. Apa contohnya
4. Bagaimana 

menerangkapnya dalam 
kasus tersebut.

                                                          
33 Amri Sofan, Op. Cit. h. 151-52.
34Kokom Komalasari, Op. Cit. h. 267.
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No Indikator Sub Indikator Penjelasan

2. Membangun 
keterampilan 
dasar (basic 
support)

a. Mempertimbangkan 
kredibilitas suatu 
sumber

1. Ahli
2.Tidak adanya confict 

interest
3. Menggunakan prosedur 

yang ada

b. Mengobservasi dan 
mempertimbangkan 
hasil observasi

1. Ikut terlibat dalam 
menyimpulkan

2. Dilaporkan oleh 
pengamatan sendiri

3. Mencatat hal-hal yang 
diinginkan.

3. Inferensi 
(menyimpulkan)

a. Membuat deduksi dan 
mempertimbangkan 
hasil deduksi

1. Kelompok yang logis
2. Kondisi yang logis

b. Membuat induksi dan 
mempertimbangkan 
hasil induksi

1. Membuat generasi
2. Membuat kesimpulan 

dan hipotesis

c.  Membuat dan 
mempertimbangkan 
induksi

1. Latar belakang fakta
2. Penerapan prinsip-

prinsip
3. Memikirkan alternative

4. Membuat 
penjelasan lebih 
lanjut (advanced 
clation)

a. Mengidentifikasi 
asumsi

1. Penawaran secara 
implicit

2. Asumsi yang diperlukan

5. Mengatur 
strategi dan 
taktik (Strategis 
and tactic)

a.  Merumuskan suatu 
tindakan

1.  Menidenifikasi masalah
2.  Merumuskan alternatif 

yang memungkinkan
3.  Merumuskan hal-hal 

yang akan dilakukan 
secara tentative

4.  Me-review
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5. Pentingnya Berpikir Kritis

Mengembangkan berpikir kritis penting dalam kehidupan. Siswa yang 

memiliki kecenderungan memberikan komentar menyanggah gagasan dengan analisa 

yang logis, mampu memberikan perbandingan, memberikan saran dan kritik, berbeda 

pendapat, berpikir meluas atau berpikir mengkerucut serta memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kritis ini amat penting bagi siswa 

bukan saja untuk menjawab berbagai test akademik agar bisa menjawab dengan 

akurat melainkan juga bekal life skill siswa agar dapat memiliki kecakapan dalam 

pengambilan keputusan.35

Berpikir kritis  merupakan suatu yang penting di dalam pendidikan karena 

beberapa pertimbangan antara lain, pertama mengembangkan berpikir kritis             

di dalam pendidikan berarti kita memberikan penghargaan kepada peserta didik 

sebagai pribadi (respect a person). Hal ini akan memberikan kesempatan kepada 

perkembangan pribadi peserta didik sepenuhnya karena mereka merasa diberikan 

kesempatan dan dihormati akan hak-haknya dalam perkembangan pribadinya.

Kedua, Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam pendidikan 

karena mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaannya.

Ketiga, Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam 

kehidupan demokratis. Demokratis hanya dapat berkembang apabila warga negaranya 

dapat berpikir kritis di dalam masalah-masalah politik, sosial dan demokratis.

                                                          
35Sofan Amri, Op. Cit. h. 159.
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Berpikir sangat penting bagi setiap manusia, karena dengan berpikir kita dapat 

memahami suatu informasi, memecahkan masalah dan sebagainya. Pentingnya berpikir telah 

dijelaskan oleh Allah dalam qur’an surat Ali-‘Imran ayat 190 sebagai berikut:

آلَیاٍت  لُِّأْوِلي      َوالنََّھاِر اللَّْیِل َواْخِتَالِف اَألْرِض َو السََّماَواِت  َخْلِق ِفي ِإنَّ

األْلَباِب                                 
Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 
berakal”. (QS. Ali-‘Imran: 190)36

Ayat diatas menjelaskan bahwa kompleksnya fenomena penciptaan langit dan 

bumi serta silih bergantinya malam dan siang, tidak akan dapat dipahami dan 

diungkap rahasianya kecuali oleh para ilmuwan yang tekun, tawadhu’, dan cerdas. 

Seorang saintis kita harus memikirkan mengapa hal demikian dapat terjadi melalui 

ilmu pengetahuan alam (biologi) dan sebagai muslim kita harus berpikir kritis   

dengan merujuk kepada ciptaan Allah SWT kita dapat mengetahui bahwa             

alam semesta serta fenomena alam tersebut tidak akan terjadi jika bukan   

pengetahuan dan kekuasaan-Nya. Sebuah tindakan yang mencerminkan berpikir 

kritis terhadap informasi Ilahi adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, 

menganalisis, dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan 

sikap dan tindakan positif.

D. Kerangka Berpikir

IPA khususnya Biologi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan 

bidang ilmu lain. Biologi adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 

                                                          
36Departemen Agama RI,  Op. Cit. h. 75.
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atau prinsip tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses. Pembelajaran IPA 

mengarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan 

lingkungan sekitar.

Pembelajaran IPA adalah interaksi antara komponen-komponen pembelajaran 

dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk 

kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA terdiri atas                 

tiga tahap, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran 

dan penilaian hasil pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran 

maka perlu mengevaluasi, mengembangkan kreativitas dan terus berinovasi        

dalam menata desain pembelajaran yang dilakukan. Dengan adanya inovasi dan 

perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam pola pikir, 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, induktif dan deduktif, 

menggunakan konsep dan prinsip biologi.

Proses pembelajaran IPA harus memerhatikan karakteristik IPA sebagai 

proses dan IPA sebagai produk. Objek proses belajar IPA adalah kerja                 

ilmiah (prosedur), sedangkan objek produk IPA adalah pengetahuan faktual, 

pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif IPA. 

Dalam IPA berkaitan dengan cara bagaimana mencari kebenaran suatu         

fenomena alam secara sistematis dan runtut melalui proses penemuan dengan     

metode ilmiah.
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Pembelajaran Biologi sebagai bagian dari sains, sesuai dengan hakikat 

pembelajarannya mengandung tiga hal yaitu  produk, proses dan sikap.             

Biologi sebagai produk diartikan sebagai tubuh pengetahuan yang terorganisir 

terdapat fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan teori yang sudah         

diterima kebenarannya. Biologi sebagai proses diartikan sebagai suatu proses     

untuk mendapatkan pengetahuan. Biologi sebagai sikap diartikan sebagai            

sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh siswa seperti tekun, terbuka,                       

jujur, dan objektif.

Pembelajaran Biologi memerlukan kegiatan penyelidikan atau eksperimen 

sebagai bagian dari kerja ilmiah yang melibatkan kemampuan berpikir kritis.      

Selain itu pembelajaran Biologi juga mengembangkan rasa ingin tahu                

melalui penemuan berdasarkan pengalaman langsung yang dilakukan                

melalui kerja ilmiah untuk memanfaatkan fakta, membangun konsep,                    

teori dan hukum.

Namun kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa pembelajaran Biologi 

tidak menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif,  tidak lebih menekankan       

pada ditemukannya konsep sendiri, sehingga siswa kurang  dapat mengumpulkan, 

mengolah dan menganalisa data sendiri.

Berdasarkan kenyataan yang ada, sehingga peneliti mencoba untuk       

meneliti “Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan 
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Berpikir Kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan Tahun 

Pelajaran 2016/2017”.

Dalam pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning, siswa diberi    

beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan sehingga 

mendorong kemampuan siswa menemukan konsep dari hasil belajar sendiri.     

Dengan harapan, potensi intelektual siswa berkembang sehingga dapat    

mengeluarkan gagasan-gagasan untuk melihat masalah dari berbagai sudut    

pandang, memecahkan masalah-masalah dan dapat melatih kemampuan berpikir 

kritis. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di kelas VII         

SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan. Pada penelitian ini instrument                    

yang digunakan yaitu lembar observasi kemampuan berpikir kritis dan tes 

kemampuan berpikir kritis berupa tes soal uraian atau (esay).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran 

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP 

Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan.

H1: Ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar 

Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan, 

Dusun Sri Rejo Desa Branti Raya Kecamatan Natara Kabupaten Lampung Selatan. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester II Bulan Mei Tahun 

Pelajaran 2016/2017.

B. Metode dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

quasi eksperimen (eksperimen semu), karena peneliti tidak memungkinkan untuk 

mengontrol semua variabel yang muncul. Rancangan eksperimen dalam penelitian 

yang dilakukan adalah dengan pola posttest-only control design. 

                                                  Tabel 5
                         Desain Penelitian Quasi Eksperimen1

Kelompok Perlakuan Tes Akhir

Eksperimen X O2

Kontrol C O2

  Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

                                                          
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: 

Alpabeta , 2012), h. 79.
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      Keterangan:

O2: Posttest/ tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
  X:  Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery     

Learning. 
  C:  Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Direct 

Instruction. 

C. Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel yaitu variabel yang mempengaruhi (variabel bebas) dan 

variabel yang dipengaruhi (variabel terikat). Adapun variabel dalam penelitian ini 

adalah:

1. Variabel bebas yaitu pembelajaran dengan sub variabel (X1) pembelajaran

menggunakan model Discovery Learning (DL) dan sub variabel (X2) pembelajaran 

menggunakan model Direct Instruction (DI).

2. Variabel terikat (variabel Y) yaitu kemampuan berpikir kritis.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Subjek penelitian terdiri dari populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh 

data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang lingkup, populasi berhubungan 

dengan data bukan manusianya. Populasi terdiri atas subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan.2 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

                                                          
2Ibid, h. 117.
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yang terdiri dari 6 kelas yang berjumlah 208 siswa dengan distribusi kelas sebagai 

berikut:

Tabel 6
Distribusi Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

No Kelas Jumlah Peserta Didik
1 VII A 35 orang
2 VII B 35 orang
3 VII C 34 orang
4 VII D 34 orang
5 VII E 36 orang
6 VII F 34 orang

Jumlah 
Keseluruhan

∑208

                  Sumber: Dokumen SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data 

penelitian.3 Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kelas VIIF yang 

berjumlah 34 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC yang berjumlah 34

siswa sebagai kelas kontrol. 

E. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak kelas, dengan cara 

menyiapkan kertas undian sebanyak populasi kelas VII yang ada di sekolah, 

kemudian diundi hingga 2 kali pengambilan acak. Pengambilan acak pertama untuk 

menentukan kelompok kelas eksperimen yang memperoleh model pembelajaran 

Discovery Learning (DL) sedangkan pengambilan acak yang kedua untuk 

menentukan kelompok kelas kontrol yang memperoleh model Direct Instruction (DI).
                                                          

3Ibid, h. 57.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan mencari data di lapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.4 Teknik pengumpulan data 

yang dimaksud disini adalah suatu cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang menghimpun data             

atau informasi yang dilakukan dengan memperhatikan (melihat) atau     

mendengarkan orang atau peristiwa dan hasilnya telah terungkap                 

selanjutnya dicatat.

Tipe observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tersusun yang      

telah dirancang secara sistematis tentang apa yang harus di amati, kapan dan     

dimana tempatnya. Observasi tersusun tersebut berupa lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis setiap siswa yang dalam lembar obeservasi tersebut benar-benar 

mewakili indikator-indikator kemampuan berpikir kritis.

2. Tes

Tes adalah alat yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian, 

biasanya berupa sejumlah pertanyaan/ soal yang diberikan untuk dijawab oleh subjek 

                                                          
4Karunia Eka Lestari dan M. Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan Matematika

(Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 231.
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yang diteliti (siswa/ guru).5 Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis siswa. Tes yang akan diberikan kepada siswa berbentuk 10 soal uraian (esay).

Tes ini berupa tertulis, penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis siswa terhadap 

indikator-indikator kemampuan berpikir kritis pada materi pencemaran lingkungan.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang keadaan sekolah, 

siswa, dan lain-lainnya sebelum diadakan tes yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa foto sekolah dan data 

nilai biologi siswa. Teknik ini juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran seperti foto saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran pada saat 

penelitian berlangsung dan perangkat pembelajaran yang digunakan pada saat 

penelitian berlangsung.

G. Instrumen Penelitian

1. Lembar Observasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

observasi karena teknik ini berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, ataupun 

gejala-gejala alam pada responden yang diteliti. Observasi terstruktur berupa lembar 

observasi kemampuan berpikir kritis dengan mengacu indikator kemampuan berpikir 

kritis yang akan diteliti seperti memberi penjelasan sederhana  (sub indikatornya 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasan atau 

tantangan), membangun keterampilan dasar (sub indikatornya mempertimbangkan 
                                                          

5Ibid, h. 164.
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kreadibilitas sumber) dan menyimpulkan (sub indikatornya membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi).

2. Tes 

Tes tertulis dalam bentuk uraian atau essay sebanyak 10 soal yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Tes dilakukan  pada akhir kegiatan 

pembelajaran (posttest).

H.   Analisis Uji Coba Instrumen

Untuk mengetahui apakah instrumen penelitian ini dapat digunakan dalam 

penelitian ini maka instrumen penelitian ini diuji cobakan terlebih dahulu. Agar dapat 

diperoleh data yang valid dan reliabel.

1. Uji Soal Tes

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika memiliki validitas yang 

tinggi, yaitu bila instrumen tersebut telah dapat mengukur apa yang diinginkan.6  Uji 

validiatas merupakan suatu tes yang dilakukan dan yang akan di ukur sehingga dapat 

menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur, mengukur apa yang ingin diukur sehingga 

mempunyai validitas atau tidak valid. Validitas ini dihitung dengan koefisien 

menggunakan product moment yang dikemukakan oleh person sebagai berikut:

=	 N∑XY − (∑X)((∑Y)
[ ∑ −(∑X2)][ ∑ −(∑ )]

                                                          
6 Ibid, h. 211. 
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Keterangan:
∑: Koefisien Korelasi

: Banyaknya subjek yang dikenai tes
: Skor untuk butir ke-I (dari subyek uji coba)
: Total skor (dari subyek uji coba)7

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria dengan menggunakan tolak ukur mencari angka korelasi “r” product 

moment (rxy) dengan menggunakan derajat kebebasan sebesar (N-2) pada taraf 

signifikansi ( ) = 0,05 dengan ketentuan bahwa rxy lebih besar atau sama dengan rtabel

maka hipotesis nol diterima atau soal dapat dinyatakan valid. Sebaliknya jika rxy lebih 

kecil dari rtabel maka soal dikatakan tidak valid.8

Tabel 7
Interprestasi Indeks Korelasi “r”Product moment”

Besarnya “r”Product moment” (rxy) Interpretasi 

rxy ≤ 0, 30 Tidak valid

rxy > 0,30 Valid 

Sumber Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2012.

b. Uji Reabilitas Soal

Reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument itu sudah baik. Tes yang 

digunakan berbentuk uraian, Untuk mengukur realibilitas dapat digunakan rumus 

Alpha:

                                                          
7Suharsimi, Arikunto. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) , h. 

72.
8Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet. XII, h.

181.
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	( 	) ( −∑ )

Keterangan:
R11:     Reliabilitas yang dicari

:        Jumlah item
:    Varian total∑ 2 : Jumlah varian yang dicari

Adapun kriteria  pengujiannya adalah:

Tabel 8
Kriteria Koefisien Reliabilitas

Nilai Keterangan< 0,20 Sangat rendah0,20 ≤ < 	0,40 Rendah0,40 ≤ < 	0,70 Sedang0,70 ≤ < 	0,90 Tinggi0,90 ≤ < 	1,00 Sangat tinggi9

c. Uji Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran ini dilakukan untuk menguji apakah butir item soal yang

digunakan ini sebagai butir soal yang baik, artinya butir soal tersebut memiliki 

tingkat kesukaran tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit dengan kata lain tingkat 

kesukaran butir item soal itu adalah sedang. Tingkat kesukaran suatu butir item soal 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

P = 
∑

Keterangan:

                                                          
9Ibid, h. 115.
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P:    Indeks kesukaran∑ : Banyaknya peserta tes yang menjawab soal benar
: Skor Maksimum

N:    Jumlah peserta tes.10

Tabel 9
Kriteria Uji Tingkat Kesukaran

Kesukaran Kriteria
0,00 – 0,30 Soal Sukar
0,31 – 0,70 Soal Sedang
0,71 – 1,00 Soal Mudah11

d. Daya Beda

Daya beda yang dimaksud adalah untuk membedakan kemampuan antara 

peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi dengan 

kemampuan berpikir kreatif yang kurang dalam menjawab butir item soal. Adapun 

rumus yang digunakan dalam hal ini yaitu:

D = 	- = PA – PB

Keterangan:
DB: Indeks daya pembeda
BA: Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok atas
BB: Jumlah peserta yang menjawab benar pada kelompok bawah
JA: Jumlah peserta tes kelompok atas
JB: Jumlah peserta tes kelompok bawah
PA: Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar
PB: Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar12

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut:

                                                          
10Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reabilitas dan Interprestasi Hasil Tes (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2004), cet.I, h.12.
11Ibid, h. 223-225.
12Anas Sudijono, Op. Cit. h. 385.
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Tabel 10
Klasifikasi Daya Pembeda

Daya Pembeda Klasifikasi 
0,00 Sangat jelek0,00 < ≤ 0,20 Jelek0,20 < ≤ 0,40 Cukup0,40 < ≤ 0,70 Baik> 0,70 Sangat baik

          Sumber: Anas Sudijono dalam buku Pengantar Evaluasi Pendidikan

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Lembar Observasi Kemampuan Berpikir Kritis

Pengolahan data pada lembar observasi kemampuan berpikir kritis dilakukan 

dengan cara menghitung frekuensi kemunculan kemampuan berpikir kritis dalam 

bentuk presentase. Data yang diperoleh berupa data cek pada lembar observasi, 

dihitung lalu dipresentasekan.13

Penilaian yang dicapai = 
	 	
	 x 100 %

Tabel 11
  Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis

                                                          
13Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2002),h.102. 
14Septy Yustyan, Nur Widodo, Yuni Pantiwati. Op.Cit.

Nilai Kriteria

89-100 %
79-89 %
64-79 %
54-64 %
0-54 %

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Sangat Rendah14
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3. Teknik Analisis Data

a. Uji Prasyarat

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuai apakah sempel yang diambil 

dalam penelitian berdestribusi normal atau tidak. Uji normalitas populasi harus 

dipenuhi dengan syarat untuk menetukan perhitungan yang akan dilakukan pada uji 

hipotesis berikutnya. Data yang diuji yaitu data kelas eksperimen dan data kelas 

kontrol. Dalm penelitian ini uji normalitas menggunakan uji lilliefors.15 Dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar

2. Mengurutkan nilai Z dari tiap-tiap data, dengan rumus:

Zi = 

  Keterangan:

  S   = simpangan baku data tunggal
  
Xi = data tunggal

X = rata-rata data tunggal

Adapun kriteria pengujian adalah :

Jika harga Lh< Lt maka data berdistribusi normal.

Jika harga Lh> Lt maka data tidak berdistribusi normal.

                                                          
15Sudjana, Metode Statistik (Bandung: Pustaka Tarsito, 2001), h. 466.
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2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah populasi penelitian 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang digunakan adalah 

uji homogenitas dua varians atau uji fisher yaitu:16

F = , dimana S2 = 
	∑ (∑ )

	( )

Keterangan :
F: Homogenitas 

: Varians terbesar
: Varians terkecil 

Kriteria untuk uji homogenitas ini adalah

H0 diterima jika Fh < Ft = data memiliki varians homogen

H0 ditolak jika Fh > Ft = data tidak memiliki varians homogen

b. Uji Hipotesis 

1) Uji T

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah tes “t”, karena dalam

pengujian ini, peneliti akan mencari perbedaan rata-rata dari kedua sampel. Tes “t” 

atau“t” Test, adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji

kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol yang menyatakan bahwa di antara dua buah

mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat

perbedaan yang signifikan.

                                                          
16Budiyono, Statistika Untu Penelitian (Surakarta: UNS Press, 2013), h.170.
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Pengujian hipotesis menggunakan uji t independen dengan persamaan sebagai 

berikut17:

= −
∑ + ∑+ . 1 + 1+

Keterangan:

M = nilai rata-rata hasil perkelompok

N = banyaknya subjek

X = deviasi setiap nilai X2 dan X1

Y = deviasi nilai Y2 dari mean Y1

Adapun kriteria pengujiannya adalah:

H0 = ditolak, jika thitung < ttabel

H1 = diterima, jika thitung > ttabel, dengan α = 0,05 (5 %)

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh signifikan pengaruh model Dsicovery Learning

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar 

Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan.

H0 = Tidak ada pengaruh signifikan model Dsicovery Learning terhadap

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung 

Selatan pada materi pencemaran lingkungan.

                                                          
17Sugiyono, Op. Cit. h.273.
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I. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Studi Pendahuluan

Izin ke Sekolah Penyusunan Proposal

Seminar Proposal

Penyusunan Perangkat

Uji coba instrumen

Pelaksanaan Penelitian

Kelas Kontrol

Pembelajaran menggunakan model 
Direct Instruction (DI)

Kelas Eksperimen

Perlakuan pembelajaran 
menggunakan model Discovery 

Learning (DL)

Tes Akhir

Pengumpulan data

Pengolahan data

Kesimpulan

RPP, LKS, 
Instrumen
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan dengan 

sampel siswa kelas VIIF sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 34 siswa dan kelas 

VIIC sebagai kelas kontrol dengan jumlah 34 siswa. Pada kelas eksperimen proses 

pembelajaran diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran  Discovery 

Learning sedangkan pada kelas kontrol saat proses pembelajaran berlangsung 

menggunakan model Direct Instruction. Setelah mengadakan penelitian, data yang 

diperoleh oleh peneliti berupa data observasi kemampuan berpikir kritis, tes (posttest)

kemampuan berpikir kritis dan dokumentasi kegiatan pembelajaran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan berupa data kuantitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu hasil lembar observasi kemampuan berpikir          

kritis dan tes berupa nilai posttest. Hasil lembar observasi kemampuan berpikir       

kritis dan  nilai posttest digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis.   

Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan tabel yang dideskripsikan 

secara rinci dibawah ini:

1. Hasil Observasi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, hal yang 

diamati berupa perilaku yang muncul pada siswa sesuai dengan indikator-indikator 
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kemampua berpikir kritis. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Rincian data 

yang diperoleh peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Observasi Masing-masing Indikator Kemampuan Berpikir Kritis

pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
No Indikator Presentase Kriteria Presentase Kriteria

1 Memberi Penjelasan 
Sederhana

85 % Tinggi 65 % Sedang

2 Membangun Keterampilan 
Dasar

60 % Sedang 40 % Rendah

3 Menyimpulkan 80 % Sedang 60 % Rendah

Kelas Eksperimen Kontrol

Berdasarkan tabel 12 diatas pada kelas kontrol terlihat bahwa pada     

indikator memberikan penjelasan sederhana memperoleh presentase yang paling 

tinggi pada kelas eskperimen yaitu sebesar 85 % dengan kriteria tinggi, perolehan 

presentase sebesar 80 % pada indikator menyimpulkan dengan kriteria sedang dan

perolehan presentase paling rendah yaitu sebesar 60 % pada indikator membangun 

keterampilan dasar dengan kriteria sedang. Sedangkan pada kelas kontrol terlihat 

bahwa pada indikator memberikan penjelasan sederhana memperoleh presentase yang 

paling tinggi pada kelas kontrol yaitu sebesar 65 % dengan kriteria sedang, perolehan 

presentase sebesar 40 % pada indikator membangun keterampilan dasar dengan 

kriteria  rendah dan perolehan prsentase rendah yaitu sebesar 60 % pada indikator 

menyimpulkan dengan kriteria rendah. 
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Hasil yang diperoleh masing-masing indikator yang telah ditentukan, 

kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen lebih baik daripada  pada kelas 

kontrol dimana pada kelas eksperimen diperoleh satu indikator dengan kriteria tinngi 

dan dua indikator dengan kriteria sedang. Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh

satu indikator dengan kriteria sedang dan dua indikator dengan kriteria rendah. Hasil 

kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

diagram di bawah ini:

Diagram 1. Presentase Hasil Observasi Masing-masing Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol SMP Negeri 4 Natar 

Lampung Selatan
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Keterangan Indikator Kemampuan Berpikir Kitis:

1. Memberikan Penjelasan Sederhana (Elementary clarification): Sub 

indikator menganalisis argumen dan bertanya dan menjawab tentang suatu 

penjelasan dan tantangan.

2. Membangun Keterampilan Dasar (Basic support): Sub indikator 

mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber.

3. Menyimpulkan (Inteferensi): Sub indikator membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi.

2. Uji Normalitas dan Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis

Prasyarat uji t yang digunakan oleh penulis terdiri dari uji normalitas yaitu uji 

normalitas kelas eksperimen dan uji normalitas kelas kontrol. Untuk menguji 

normalitas kedua kelas  tersebut, digunakan rumus Uji Liliefors sedangkan untuk 

menguji  homogenitasnya menggunakan Uji Fisher. Berikut adalah hasil yang 

diperoleh dari perhitungan tersebut:

Tabel 14
Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Kemampuan Berpikir Kritis

Karakteristik Kelas Hasil Interpensi
Eksperimen Kontrol

Lhitung 0,078 0,113 Lhitung < Ltabel Berdistribusi 
NormalLtabel 0,151 0,151

Fhitung 0,845 Fhitung < Ftabel Homogen
Ftabel 1,149
Taraf Signifikansi 5 % (0,05)

Ketentuan pengujian normalitas, yaitu jika Lhitung < Ltabel maka dinyatakan 

bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 14 diperoleh hasil uji normalitas 
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untuk Lhitung kelas eksperimen = 0,0788 dan Lhitung kelas kontrol = 0,1131. Dengan 

demikian kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan berdistribusi normal karena 

Lhitung < Ltabel  yaitu 0,0788 < 0,1519 dan 0,113 < 0,151. Seperti halnya ketentuan uji 

normalitas, uji homogenitas juga memiliki ketentuan untuk mengambil keputusan, 

yaitu jika Fhitung < Ftabel maka dinyatakan bahwa data tersebut homogen. Hasil uji 

homogenitas berdasarkan tabel 14 untuk Fhitung = 0,845 dan Ftabel = 1,149 pada      

taraf nyata 5 % (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut homogen      

karena Fhitung < Ftabel yaitu 0,845 < 1,149.

3. Uji Hipotesis Kemampuan Berpikir Kritis

Setelah uji normalitas didapatkan berdistribusi normal dan uji homogenitas 

memiliki varians yang homogen, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis     

yaitu menggunakan analisis Uji T. Hipotesis penelitian yang diuji dengan                

Uji T adalah hipotesis untuk melihat pengaruh yang signifikan penggunaan         

model pembelajaran Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis        

siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi pencemaran 

lingkungan.

Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas            

terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan pengujian    

hipotesis dengan menggunakan rumus Uji T. Cara menentukan hipotesis           

diterima atau ditolak yaitu jika thitung > ttabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, 

begitupun sebaliknya. Berikut adalah hasil yang perolehan dari perhitungan dari uji t.
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Tabel 15
Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Berpikir Kritis

Karakteristik Kelas Hasil Interpensi
Eksperimen Kontrol

N 34 34 Thitung >  Ttabel  Varians 
SamaRata-rata 81,205 70,676

Thitung 5,523
Ttabel 1,996

Sebagaimana hasil perhitungan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

rumus Uji T, didapatkan hasil thitung = 5,523 sedangkan ttabel = 1,996. Dengan 

demikian diketahui bahwa thitung >  ttabel yaitu 5,523 > 1,996 yang berarti H1       

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh       

yang signifikan penggunaan model Discovery Learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi 

pencemaran lingkungan.

B. Pembahasan

Pendidikan adalah salah satu usaha yang dikerjakan secara sadar serta 

terencana untuk mewujudkan keadaan serta sistem evaluasi supaya peserta           

didik secara aktif dapat meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya.          

Melalui pendidikan suatu negara dapat menciptakan, menghasilkan dan membina 

insan-insan yang mampu berkompetisi dengan perkembangan zaman, serta 

mempunyai kemampuan bukan hanya kecerdasan intelektual tetapi juga     

kemampuan kecerdasan emosional dan spiritual yang bermanfaat untuk             

dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, merupakan            
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hal yang logis bila kita harus lebih memperhatikan kualitas pendidikan agar               

dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.1

Paradigma dan visi pendidikan menurut UNESCO dalam World Education

Forum dalam mempersiapkan pendidikan manusia abad ke-21 yaitu pendidikan 

hendaknya mengubah paradigma teaching (mengajar) menjadi learning         

(belajar). Dengan perubahan ini proses pendidikan menjadi “proses bagaimana 

belajar bersama antara guru dan peserta didik”. Guru dalam konteks ini                   

juga   termasuk dalam proses belajar. Sehingga lingkungan sekolah, meminjam 

istilahnya Ivan Illich, menjadi learning society (masyarakat belajar). Dalam 

paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut pupil (siswa), tetapi learner             

(yang belajar).2

Sejalan dengan paradigma pendidikan, saat ini pendidikan di Indonesia 

menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diselenggarakan untuk membentuk 

watak, membangun pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan untuk 

meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Kegiatan pembelajaran dan           

skema kurikulum 2013 mampu memberdayakan semua potensi peserta didik       

untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Pemberdayakan diarahkan   

untuk mendorong pencapaian kompetensi secara maksimal supaya peserta          

didik mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat 

belajar sesuai dengan paradigma pendidikan. Pemberdayaan tersebut dapat  

                                                          
1
Yun Ismi Wulandari, Sunarto, Salman Alfarisy Totalia, Op. Cit. h. 3.

2Anonim, Paradigma Pendidikan (Materi 1 MP )pdf, h. 1.
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terlaksana melalui model pembelajaran yang disajikan oleh guru dengan           

metode pembelajaran yang inovatif (students-centered). Penggunaan kurikulum   

2013 belum terlaksana disemua titik pendidikan sekolah. Salah satu sekolah         

yang belum menggunakan kurikulum 2013 di Provinsi Lampung kabupaten Lampung 

Selatan adalah SMP Negeri 4 Natar Lampung selatan. SMP Negeri 4 Natar Lampung 

Selatan merupakan salah satu sekolah yang belum menjalankan program kurikulum 

2013 meski sejak dikeluarkannya peraturan baru pergantian kurikulum, sekolah 

tersebut masih menjalankan program kurikulum 2006 (KTSP).

  Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan, pada 

penelitian yang telah terlaksana digunakan dua kelas sebagai sampel yaitu pada siswa

kelas VIIF sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIC sebagai kelas kontrol. Proses 

pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan model Discovery Learning, pada 

kelas kontrol proses pembelajaran menggunakan model Direct Instruction. Siswa

yang terlibat sebagai sampel pada penelitian ini adalah dengan total keseluruhan 

sebanyak 68 siswa. Materi yang diajarkan adalah pencemaran lingkungan, untuk 

mengumpulkan data-data pengujian hipotesis, peneliti mengajarkan materi 

pencemaran lingkungan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen masing-masing 

sebanyak 2 kali pertemuan, yaitu 1 kali pertemuan pertama dilaksanakan untuk proses 

belajar mengajar dan 1 kali pertemuan kedua dilaksanakan untuk proses belajar 

mengajar penyelesaian materi dan evaluasi atau tes akhir (posttest) siswa sebagai data 

penelitian dengan bentuk tes uraian. Untuk observasi dilakukan pada saat proses 

kegiatan pembelajaran berlangsung, hal yang diamati berupa perilaku yang muncul 
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pada siswa sesuai dengan indikator-indikator kemampua berpikir kritis yang telah 

ditentukan untuk mengukur kemmampuan berpikir kritis siswa selama pembelajaran, 

kemudian evaluasi atau tes akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan soal 

tes uraian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa setelah diberi perlakuan model pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan perolehan hasil lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis pada kelas eksperimen diperoleh nilai presentase yang termasuk         

ke dalam kategori tinggi yaitu sebesar (80 %) pada indikator memberi penjelasan 

sederhana (Elementary Clarification) dengan sub indikator menganalisis argumen 

dan bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasa dan tantangan, nilai presentase 

yang termasuk ke dalam kategori sedang yaitu (70 %) pada indikator membangun 

keterampilan dasar (Basic Support) dengan sub indikator mempertimbangkan 

kredibilitas sumber dan nilai presentase yang termasuk ke dalam kategori           

sedang yaitu (75 %) pada indikator menyimpulkan (Inference) dengan sub indikator 

membuat induksi dan mempertimbangkan hasil induksi.

Perolehan hasil lembar observasi kemampuan berpikir kritis pada kelas 

kontrol diperoleh nilai presentase yang termasuk ke dalam kategori sedang           

yaitu (65 %) pada indikator memberi penjelasan sederhana (Elementary Clarification)

dengan sub indikator menganalisis argumen dan bertanya dan menjawab          

tentang suatu penjelasa dan tantangan, nilai presentase yang termasuk ke dalam 

kategori rendah yaitu  (60 %) pada indikator membangun keterampilan dasar  (Basic 

Support) dengan sub indikator mempertimbangkan kredibilitas sumber dan nilai 
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presentase yang termasuk ke dalam kategori rendah yaitu (60 %) pada indikator 

menyimpulkan (Inference) dengan sub indikator membuat induksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi.

Presentase kemampuan berpikir kritis untuk kelas eksperimen pada indikitator 

yang telah diukur memperoleh kriteria “tinggi sedang dan sedang”, untuk kelas 

kontrol pada indikator yang telah ditentukan memperoleh kriteria “sedang, rendah 

dan rendah”. Ketercapaian yang berbeda dari kelas eksperimen ini disebabkan pada 

kelas kontrol siswa hanya menerima materi dari guru sehingga menyebabkan hasil 

presentase masing-masing pada indikator dan sub indikator yang  diukur kemampuan 

berpikir kritis siswa pada kelas kontrol lebih rendah dari  kelas eksperimen. Siswa di 

kelas eksperimen lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan karena 

siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin 

disampaikan melalui pengamatan terhadap beberapa contoh kasus pencemaran 

lingkungan. Model pembelajaran Discovery Learning dapat membantu siswa 

memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan 

yang lainnya serta dapat mendorong siswa untuk berpikir intuisi dan merumuskan 

hipotesis sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. Temuan penelitian ini sesuai mendukung peneliti 

yang sebelumnya yang dilakukan oleh Khoirunnisa, Arwin Achmad dan Berti Yolida 

yang meneliti tentang pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar IPA, hasil penelitiannya bahwa 
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penerapan model berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

siswa pada materi pokok ekosistem serta sebagian besar siswa memberikan 

tanggapan yang positif terhadap penerapan model pembelajaran Discovery Learning.3

Soal tes akhir adalah instrumen yang sesuai dengan kriteria soal kemampuan 

berpikir kritis  dan sudah diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan uji daya 

beda sebagai uji kelayakan soal. Peneliti menggunakan 10 butir soal untuk tes 

kemampuan berpikir kritis  dari 10 soal yang valid.

Soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 soal, soal tersebut sudah 

memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis dan indikator materi pencemaran 

lingkungan yang ada sehingga soal tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran materi pencemaran lingkungan di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, pada pertemuan kedua dilakukan evaluasi atau tes 

akhir (posttest) berupa soal uraian yang telah mencakup indikator kemampuan

berpikir kritis siswa sebagai pengumpulan data hasil penelitian dan diperoleh bahwa 

skor   rata-rata hasil tes kemapuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen lebih 

tinggi dari kelas kontrol. Pengolahan nilai posttest kelas eksperimen yaitu untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa setelah diajarkan materi pencemaran 

lingkungan dengan perlakuan yang berbeda pada kelas kontrol diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Direct Intsruction dan pada kelas eksperimen 

diberi perlakuan menggunakan model pembeajaran Discovery Learning. 

                                                          
3Khoirunnisa, Arwin Achmad, Berti Yolida, Pengaruh Model Discovery Leraning Terhadap 

Kemampuan Berpikir Krits dan Hasil Belajar Siswa. (Artikel Pendidikan Biologi FKIP Universitas 
Lampung, 2015), h. 15.
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Berdasarkan teknik analisis data uji prasyarat yaitu uji normalitas dan 

homogenitas dengan menggunakan program Microsoft Office Excel 2007 untuk uji 

normalitas pada kelas eksperimen diperoleh Lhitung < Ltabel yaitu  0,078 < 0,151 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh Lhitung < Ltabel yaitu 0,113 < 0,151, sehingga 

data posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Untuk uji 

homogenitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh Fhitung < Ftabel yaitu

0,0845 < 1,149 sehingga data  posttest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

homogen, karena data tersebut berdistribusi normal dan homogen dapat disimpulkan 

uji prasyarat terpenuhi maka bisa dilanjutkan untuk pengujian hipotesis 

mengguanakan Uji T dengan taraf nyata signifikan 5 % (0,05).

Dari uji pasca Uji T dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh               

yang signifikan penggunaan model Discovery Learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada          

materi pencemaran lingkungan.

Temuan penelitian ini mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan oleh 

Yusmanto dan Tatang Herman yang meneliti tentang pengaruh model pembelajaran 

Discovery Learning berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis, hasil penelitiannya terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika dengan model 
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Discovery Learning lebih baik daripada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

dengan pembelajaran langsung.4

Terdapatnya pengaruh tersebut disebabkan bahwa model pembelajaran 

Discovery Learning mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

pembelajaran langsung karena model pembelajaran mempunyai sintaks    

pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matemastisnya.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya peneliti yang 

dilakukan oleh Akhsanul In’am meneliti tentang belajar Geometri melalui 

pembelajaran Discovery menggunakan pendekatan ilmiah dari hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa hasil pembelajaran siswa dalam bidang geometri selama 

pembelajaran dikatakan sangat baik.5

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya penelitian          

yang dilakukan oleh Fuad Haris, Yudi Rinanto dan Umi Fatmawati meneliti      

tentang pengaruh model pembelajaran Guided Discovery Learning dari hasil 

penilitiannya menyatakan model Guided Discovery Learning berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa, dibuktikan dengan membandingkan nilai rata-rata 

                                                          
4Yusmanto, Tatang Herman, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning

Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self Confidence Siswa Kelas V 
Sekolah Dasar (.Jurnal Pascasarjana UPI Bandung, 2014), h. 9.

5Akhsanul In’am, Learning Geometry through Discovery Learning Using a Scientific 
Approach (International Journal of Instruction University of Muhammadiyah Malang Indonesia 
Vol.10, No.1, 2017), h. 66.
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setiap aspek kemampuan berpikir kritis kelas eksperimen terlihat lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol.6

Terdapatnya pengaruh tersebut disebabkan bahwa berdasarkan aspek 

kemampuan kemampuan berpikir kritis di dalam aspek interpensi, siswa       

dilatihkan untuk memahami dan mengekspresikan makna dari berbagai            

macam pengalaman, situasi, kejadian dan fenomena sekitar. Pada aspek          

analisis, siswa dieri kesempatan untuk mengenli hubungan inferensial                    

yang diharapkan dan yang sesungguhnya antara pernyataan dan deskripsi teori   

antara kenyataan yang terjadi berdasarkan pengalaman. Pada aspek evaluasi,        

siswa dibimbing untuk menggunakan kemampuan pengetahuan yang                      

telah diperolehnya pada tahap-tahap selanjutnya untuk ditinjau kembali                    

dan mengambil keputusan tentang permasalahan pencemaran lingkungan.              

Pada aspek penjelasan, siswa dilatihkan untuk menyusun konsep-konsep              

dalam pembelajaran tentang pencemaran lingkungan dari informasi yang       

diperoleh pada setiap tahap pembelajaran melalui penemuan dan pengumpulan       

data untuk kemudian dikonstruksi menjadi pengetahuan yang utuh dan bermakna.      

Selain itu, siswa dilatihkan untuk dapat menyajikan argumen-argumen    

permasalahan yang telah ditemukan beserta pemecahan masalahnya.                       

Pada aspek pengaturan diri, melakukan evaluasi diri dan menerepakan pengetahuan       

yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan dan pada aspek                 

                                                          
6Fuad Haris, Yudi Rinanto, Umi Fatmawati, Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X SMA NEGERI KARANGPANDAN Tahun Pelajaran 
2013/2014. (Jurnal Pendidikan Biologi FKIP UNS, Vol. 7 No. 2, 2015), h. 23.
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kesimpulan, siswa dilatihkan untuk memecahkan suatu dengan permasalahan          

dan mempertimbangkan informasi yang relevan, sehingga siswa dapat            

membuat kesimpulan dengan pertimbangan yang masuk akal.

Temuan Penelitian ini juga mendukung penelitian yang sebelumnya   

dilakukan oleh Fitri Apriani Pratiwi meneliti tentang pengaruh model Discovery 

Learning dengan pendekatan saintifik terhadap keterampilan berpikir kritis siswa 

SMA dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan keterampilan 

berpikir kritis antara siswa yang diajar menggunakan model Discovery Learning

dengan pendekatan saintifik dengan siswa yang diajar dengan menggunakan model 

Cooperative Learning dengan pendekatan saintifik. 

Terdapat adanya pengaruh tersebut disebabkan pembelajaran aktif melalui 

model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik dapat menghasilkan

pemahaman konsep yang baik dan bertahan lama dan lebih memnugkinkan untuk 

mengaitkan materi dibandingkan dengan model Cooperative Learning dimana siswa 

cenderung hanya berdiskusi tapi tidak menemukan sendiri pengetahuan melalui 

percobaan langsung.7

Temuan Penelitian ini juga mendukung penelitian yang sebelumnya   

dilakukan oleh Yun Ismi Wulandari, Sunarto, Salman Alfarisy Totalia             

meneliti tentang impelementasi model  dengan pendekatan saintifik untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dari                    

                                                          
7Fitri Apriani Pratiwi, Pengaruh Penggunaan Model Discovery Learning Dengan Pendekatan 

Saintifik Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMA. (Jurnal Penelitian Program Studi 
Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tanjung Pura, 2014), h. 43.
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hasil penelitiannya menyatakan bahwa impelementasi model pembelajaran        

dengan menggunakan pendekatan saintifik dapat meningkatkan kemampuan     

berpikir kritis siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 6 Surakarta pada mata         

pelajaran ekonomi.

Terdapat adanya pengaruh tersebut disebabkan karena siswa terlibat        

secara langsung dalam proses pembelajaran untuk berdiskusi dengan teman      

sekelas untuk memecahkan permasalahan terkait dengan materi yang            

dipelajari, sehingga membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi     

pelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil. belajar siswa. Kegiatan     

diskusi di dalam kelas akan memunculkan suatu keaktifan pada siswa              

diantara teman sekelompoknya untuk mengeluarkan pendapat, merumuskan 

pertanyaan, menganalisis argumen, menilai dampak permasalahan yang ada         

serta berpikir   sebagai upaya pemecahan masalah atas kasus atau permasalahan      

yang diberikan oleh guru hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan            

berpikir   kritis.8

Temuan penelitian ini juga mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan 

oleh Masrida, Yusminah Hala, A. Mushawwir Taiyeb meneliti tentang pengaruh 

model pembelajaran Discovery Learning terhadap keterampilan berpikir kritis        

dan hasil belajar IPA dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa model 

pembelajaran Discovery Learning dapat berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA.
                                                          

8Yun Ismi Wulandari, Sunarto, Salman Alfarisy Totalia, Op. Cit.
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Terdapat adanya pengaruh tersebut disebabkan karena pada proses 

pembelajaran peserta didik lebih aktif untuk menemukan sendiri inti materi          

yang diajarkan. Pada proses pembelajaran Discovery Learning, peserta didik 

dihadapkan pada suatu konsep yang harus mereka selesaikan bersama teman 

kelompoknya melalui kegiatan pengkajian literature atau berbagai sumber buku      

dan pengetahuan peserta didik untuk bertukar informasi dan pengalaman dalam    

suatu kegiatan diskusi kelompok dan diskusi kelas. Peserta didik diberi          

tanggung jawab penuh untuk mengelola sendiri proses belajar sendiri dan guru     

hanya sebagai fasilitator, serta peserta didik mempunyai kesempatan yang           

sama dalam mengeluarkan pendapatnya dan menanggapi pendapat temannya.       

Jadi, proses pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dalam        

materi pembelajaran tetapi juga akan meningkatkan keterampilan berpikir            

kritis peserta didik.9

Temuan penelitian ini juga mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan 

oleh Neni Sudiani meneliti tentang Implementasi model pembelajaran Discovery 

Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis   

serta dampaknya terhadap disposisi matematis siswa SMP dari hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa ditinjau dari keseluruhan, peningkatan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang memperoleh model pembelajaran Discovery Learning lebih 

                                                          
9Masrida, Yusminah Hala, A. Mushawwir Taiyeb, Pengaruh Model Pembelajaran Discovery 

Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPA Kelas VIII MTSN Libureng 
Kabupaten Bone (Jurnal Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, 2015), h. 31.
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baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran ekspositori.10

Temuan penelitian ini juga mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan 

oleh Anisak Intan Eka Prani, Wartono, Sulur meneliti tentang peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep fisika menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning dan Interactive Demonstration dari hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dan 

penguasaan konsep fisika kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Levels of inquiry tahap Discovery Learning dan Interactive Demonstration dengan 

kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional.11

Temuan penelitian ini juga mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan 

oleh Leny Dhianti Haeruman, Wardani Rahayu, Lukita Ambarwati meneliti tentang 

pengaruh model Discovery Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir

kritis matematis dan self-confidence ditinjau dari kemampuan awal matematis siswa 

SMA di Bogor Timur dari salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik antara yang 

                                                          
10Neni Sudiani, Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis Serta Dampaknya Terhadap Disposisi Matematis 
Siswa SMP. (Artikel Jurnal Penelitian Magister Pendidikan Matematika Fakultas Pascasarjana 
Universitas Pasundan, 2016), h. 48.

11Anisak Intan Eka Prani, Wartono, Sulur, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan 
Penguasaan Konsep Fisika Menggunakan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Interactive 
Demonstration.. (Jurnal Riset Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang, Vol. 1, No.1, 2016), h. 
29.
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mendapat pembelajaran dengan model Discovery Learning secara keseluruhan lebih 

tinggi daripada peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional.12

Temuan Penelitian ini juga mendukung peneliti yang sebelumnya dilakukan 

oleh Ivan Eldes Dafrita meneliti tentang pengaruh Discovery Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menemukan konsep keanekaragaman 

tumbuhan dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran Discovery 

Learning memberikan pengaruh besar terhadap kemampuan berpikir kritis dan 

analitis mahasiswa dalam menemukan konsep keanekaragaman tumbuhan. 

Terdapatnya pengaruh tersebut disebabkan karena seluruh sintaks dalam Discovery 

Learning mendorong mahasiswa untuk berpikir secara mendalam mengenai topik 

yang dipelajari.13

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Devi Qurniati, Yayuk Andayani, Muntari tahun 2015 dari hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan keterampilan berpikir kritis 

antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada masing-masing indikator.14

Temuan penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Merry Agustina 

tahun 2015 dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

                                                          
12Leny Dhianti Haeruman, Wardani Rahayu, Lukita Ambarwati, Pengaruh Model Discovery 

Learning Terhadap Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Self-Confidence Ditinjau 
Dari Kemampuan Awal Matematis Siswa SMA DI Bogor Timur”. (Jurnal Penelitian Pendidikan 
Matematika Pascasarjana UNJ, Vol. 10, No.2, 2017).

13Ivan Eldes Dafrita, Pengaruh Discovery Learning Terhadap Kemampuan BerpikIr Kritis dan 
Analitis Dalam Menemukan Konsep Keanekaragaman Tumbuhan. (Jurnal Pendidikan Informatika 
dan Sains, Vol.6, No.1, 2017).

14Devi Qurniati, Yayuk Andayani, Muntari, Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis 
Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning. (Journal Penelitian Pendidikan IPA Program
Pascasarjan Universitas Mataram, Vol.1, No.2, 2015).



79

kemampuan berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk         

setiap indikatornya.15

Uji hipotesis dalam peneliti ini, hasil perhitungan dengan Uji t didapatkan 

hasil  thitung = 5,523 sedangkan ttabel = 1,996  dengan df 66. Dengan demikian 

diketahui bahwa thitung >  ttabel  yaitu 5,523 > 1,996 yang berarti H1 diterima             

dan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model 

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP    

Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan.

Terdapatnya pengaruh tersebut disebabkan karena kelas eksperimen 

menggunakan model Discovery Learning digunakannya model tersebut diharapkan 

siswa turut aktif dalam mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan 

pertama yaitu Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan). Untuk melalui       

tahap, guru hanya menunjukkan gambar yang mengenai beberapa kasus      

pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan keinginan siswa untuk         

menyelidki. Tahap kedua yaitu Problem Statement (pernyataan/identifikasi 

masalah).Untuk melalui tahap ini, guru memberi kesempatan kepada siswa         

untuk membuat rumusan pertanyaan mengenai permasalahan pencemaran

lingkungan berdasarkan gambar yang ditunjukkan guru dalam bentuk hipotesis.

Tahap ketiga yaitu Data Collection (Pengumpulan Data). Siswa mengumpulkan

informasi sebanyak-banyaknya yang relevan, dengan demikian anak didik          

                                                          
15Merry, Agustina. Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa. (Skripsi FKIP Universitas Lampung, 2015), h. 6.
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diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang 

relevan. Tahap keempat  adalah Data Processing (Pengolahan Data). Yaitu siswa 

secara berkelompok dibimbing guru menyusun hasil studi literatur dalam        

bentuk makalah. Tahap kelima yaitu Verification (Pembuktian). Pada tahap ini     

guru memfasilitasi untuk mempresentasikan hasil studi literatur dalam bentuk 

makalah yang telah dilakuan bersama kelompoknya dan tahap keenam adalah

Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi).Pada tahap generalisasi siswa 

dibimbing guru untuk menarik kesimpulan permasalahan. Dengan begitu siswa        

lebih aktif dan memungkinkan siswa dapat lebih memahami materi yang               

telah diberikan oleh guru sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa.

Berbeda dengan kelas eksperimen, kelas kontrol yang menggunakan model 

Direct Instruction dimana guru mempersiapkan siswa untuk memulai proses        

belajar, guru mendemonstrasikan pengetahuan sesuai materi yang akan dibahas, 

guru membimbing siswa dalam proses pembelajaran serta memberi penilaian      

pada siswa sedangkan siswa tidak berperan aktif dan hanya mendengarkan            

serta melakukan apa yang diinstrusikan oleh guru. Sehingga kemampuan           

berpikir kritis siswa pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan dengan                 

kelas eksperimen karena model Direct Instruction tidak melibatkan keaktifan          

siswa pada proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian kemampuan    

berpikir krits siswa yang menggunakan model Discovery Learning lebih baik

daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran Direct Instruction.
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Karakteristik dari model pembelajaran Discovery Learning lebih menekankan 

pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui, dengan 

mencari konsep sendiri siswa akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan dapat 

menerapkan ilmunya serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Siswa belajar 

ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan pemahaman yang lebih tahan lama 

dalam memori ingatan siswa  bukan hanya sekedar hafalan. Model ini menekankan 

pentingnya pemahaman atau ide-ide penting terhadap suatu displin ilmu, melalui 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.

Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan 

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep, 

teori aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 

kehidupannya.

Model pembelajaran Discovery Learning diawali dengan memberikan 

masalah yang bersifat kompleks dan berhubungan dengan dunia nyata, tetapi masih 

dalam domain konsep pembelajaran yang ditargetkan untuk dikuasai siswa 

merupakan stimulus dari proses pembelajaran. Pada pembelajaran menemukan 

(Discovery Learning) bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa 

dituntut melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 
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mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan dan mengorganisasikan bahan 

serta membuat kesimpulan-kesimpulan. 16

Pada prose pembelajaran Discovery Learning bukan guru yang berperan 

sebagai pusat pemberi informasi tapi guru berperan sebagai fasilitator yakni 

mempersiapkan proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa (menyiapkan 

masalah bagi siswa, selanjutnya siswa menemukan sendiri pemecahan dari        

masalah tersebut), memperbaiki kesalahan konsep. Model pembelajaran Discovery 

Learning memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam             

proses pengembangan pengetahuan.

Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran

kontekstual yang digunakan dalam pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme 

adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur     

kognitif siswa berdasarkan pengalaman.

Model pembelajaran Discovery Learning merupakan model pembelajaran 

yang mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan, 

melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan 

konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik didorong untuk 

mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi 

sendiri kemudian mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan 

pahami dalam suatu bentuk akhir. Guru sebagai fasilitator mendorong peserta didik 

                                                          
16Kosmas Sobon, Implementation of Discovery Learning Model To Improve Learning Result 

of Natural Science at Fifth Grade of SDN Lelang Banggai Subdistrict. (Jurnal Autentik, Vol.1, No.2, 
2017).
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memecahkan masalah sendiri atau kelompok sebagai pengganti mengajari mereka 

mencari jawaban-jawaban. Peserta didik sering lebih mendapatkan manfaat dengan 

melihat dan melakukan daripada mendengarkan pelajaran. Guru dapat membantu 

peserta didik memahami konsep-konsep yang sulit dengan menggunakan demonstrasi 

atau gambar.17 Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang dapat 

mengikutsertakan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran akan menciptakan interaksi yang intensif antara 

guru, siswa, dan, materi pelajaran. 

Model pembelajaran Discovery Learning yang merupakan bagian dari 

pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(Student-Centered Leaning), peserta didik diharapkan sebagai peserta aktif dan 

mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinitiatif untuk 

mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat 

menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya 

berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya.18

Discovery Learning mengacu pada penguasaan pengetahuan untuk diri 

sendiri. Belajar penemuan melibatkan arahan guru untuk mengatur aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan siswa seperti mencari, mengolah, menelusuri dan menyelidiki. Siswa 

mempelajari pengetahuan baru yang relevan dengan bidang studi dan keterampilan-

                                                          
17Masrida, Yusminah Hala, A. Mushawwir Taiyeb. Op. Cit. h. 86.
18Eko Wahyudi, Op. Cit.
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keterampilan masalah umum seperti memformulasikan aturan, menguji hipotesis dan 

mengumpulkan informasi”.19

Model Discovery Learning akan berbeda dengan model pengajaran langsung 

seperti yang sering diterapkan. Perbedaan ini dapat dilihat dari sintaks-sintaks model 

tersebut. Dengan perbedaan–perbedaan antara model Discovery Learning dan     

model pengajaran langsung diyakini memberikan efek yang berbeda terhadap 

pemahaman konsep IPA.20

Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas 

gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget menyelidiki 

masalah yang sama dari segi penyesuaian/adaptasi manusia serta meneliti 

perkembangan intelektual atau kognisi  berdasarkan dalil bahwa struktur     

intelektual didalam individu akibat interaksi dengan lingkungan.21 Teori belajar ini 

sesuai dengan teori Burner yang menyarankan agar peserta didik belajar secara     

aktif untuk membangun konsep dan prinsip. Kegiatan Discovery Learning melalui 

kegiatan eksperimen dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peserta       

didik secara simultan.22

Proses belajar penemuan meliputi proses informasi, transformasi, dan 

evaluasi. Pada proses informasi, tahap ini siswa memperoleh informasi mengenai 

                                                          
19Yun Ismi Wulandari, Sunarto, Salman Alfarisy Totalia, Op. Cit. h. 7.
20Widiadnyana I W, Sadia I W, Suastra I W, Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap 

Pemahaman Konsep IPA dan Sikap Ilmiah Siswa SMP. (E-Jurnal Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Ganesha, 2014).

21Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006), Cet. V, h. 130.

22Ridwan Abdullah Sani, Op. Cit. h. 98.
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materi yang sedang dipelajari. Tahap transformasi, pada tahap ini siswa melakukan 

identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan informasi yang telah 

diperolehnya menjadi bentuk abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya 

dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Tahap evaluasi, pada tahap ini siswa 

menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan untuk 

memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi.

Model pembelajaran Discovery Learning memiliki beberapa keuntungan. Ia 

menimbulkan keingintahuan peserta didik, memotivasi mereka melanjutkan 

kerja/usaha sampai mereka menemukan jawaban-jawaban. Peserta didik juga         

belajar pemecahan masalah independen dan keterampilan-keterampilan berpikir 

kritis karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi.23 Selain itu 

model Discovery Learning memiliki kelebihan yaitu, pertama dalam penyampaian 

bahan digunakan kegiatan dan pengalaman langsung. Kegiatan dan pengalaman 

tersebut akan lebih menarik perhatian peserta didik dan memungkinkan 

pembentukan konsep-konsep abstrak yang mempunyai makna. Kedua, lebih        

realistis dan mempunyai makna sebab para peserta didik dapat bekerja langsung 

dengan contoh-contoh nyata. Ketiga, merupakan suatu model pemecahan masalah. 

Para peserta didik langsung menerapkan prinsip dan langkah awal dalam pemecahan 

masalah. Keempat, dengan sejumlah transfer secara langsung, maka kegiatan akan 

lebih mudah diserap oleh peserta didik dan memahami kondisi tertentu yang 

berkenaan dengan aktivitas pembelajaran dan yang kelima, banyak memberikan 
                                                          

23Masrida, Yusminah Hala, A. Mushawwir Taiyeb, Op. Cit. h. 86.
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kesempatan bagi para peserta didik untuk terlibat langsung dalam kegiatan belajar.24

Hal ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, dan memberikan 

peluang kepada masing-masing siswa dapat melibatkan kemampuannya secara 

optimal, sehingga dalam pembelajaran siswa dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritisnya.

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan memecahkan masalah 

dengan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi alasan-alasan yang baik agar        

dapat mengambil keputusan yang baik dalam memecahkan masalah mata      

pelajaran dan selalu akan peka terhadap informasi atau situasi yang dihadapinya.

Kemampuan berpikir merupakan dasar dalam suatu proses pembelajaran.

Berpikir kritis memungkinkan siswa untuk menganalisis pikirannya dalam 

menentukan pilihan dan menarik kesimpulan dengan cerdas. Kemampuan berpikir 

kritis merupakan cara berpikir reflektif dan beralasan yang difokuskan pada 

pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah.25

Belajar untuk berpikir kritis berarti belajar bagaiman bertanya, kapan 

bertanya, apa pertanyaannya, bagaimana nalarnya, kapan menggunakan penalaran 

dan metode penalaran apa yang dipakai. Seorang siswa dapat dikatakan berpikir kritis 

                                                          
24Ria Wulandari, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Ilmiah Mahasiswa Pendidikan IPA 

Melalui Model Discovery Learning (Jurnal Lensa Universitas Muhammadiyah Mojokerto, Vol.6, 
2016).

25I.D Kurniawati, Wartono, M. Diantoro, Pengaruh Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 
Integrasi Peer Instruction Terhadap Penguasaan Konsep dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
(Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia UNNES, 2014).
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bila siswa tersebut mampu menguji pengalamannya, mengevaluasi pengetahuan, ide-

ide dan mempertimbangkan argument sebelum mendapatkan justifikasi.26

Kemampuan berpikir kritis merupakan pemikiran yang bersifat selalu ingin 

tahu terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman yang 

mendalam.27  Costa menyatakan bahwa berpikir terdiri atas kegiatan atau proses 

berikut: (1) menentukan hukum sebab akibat, (2) pemberian makna terhadap sesuatu 

yang baru, (3) mendeteksi keteraturan di antara fenomena, (4) penentuan kualitas 

bersama (klasifikasi), dan (5) menentukan cirri khas suatu fenomena.28

Berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan dengan 

penggunaan nalar. Belajar untuk berpikir kritis berarti menggunakan proses-proses 

mental, seperti memperhatikan, mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. 

Berpikir kritis memberi pengaruh besar terhadap penalaran untuk mengemukakan 

alasan-alasan dan untuk mengevaluasi penalaran sebaik mungkin. Berpikir kritis 

meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 1) Memperhatikan detil secara 

menyeluruh. 2) Identifikasi kecenderungan dengan pola, seperti memetakan informasi 

identifikasi kesamaan dan ketidaksamaan, dll. 3) Mengulangi pengamatan untuk 

memastikan tidak ada yang terlewatkan. 4) Melihat informasi yang didapat dari 

                                                          
26Mega Achdisty Noordyana, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Mealui Pendekatan Metacognitive Instruction (Jurnal Mosharafa STKIP Garut, Vol.8 No.2, 2016).
27Septy Yustyan, Nur Widodo, Yuni Pantiwati, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis 

Dengan Pembelajaran Berbasis Scientific Approach Siswa Kelas X SMA Panjura Malang. Jurnal 
Pendidikan Biologi Indonesia Universitas Muhammadiya Malang, Vol.1 No.2, (2015).

28Kokom Komalasari, Op. Cit. h. 266.
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berbagai sudut pandang. 5) Memilih solusi-solusi yang lebih disukai secara objektif. 

6) Mempertimbangkan dampak dan konsekuensi jangka panjang solusi yang dipilih.29

Mengembangkan berpikir kritis penting dalam kehidupan. Siswa yang 

memiliki kecenderungan memberikan komentar menyanggah gagasan dengan analisa 

yang logis, mampu memberikan perbandingan, memberikan saran dan kritik, berbeda 

pendapat, berpikir meluas atau berpikir mengkerucut serta memiliki kecakapan dalam 

menyelesaikan masalah. Kemampuan berpikir kritis ini amat penting bagi siswa 

bukan saja untuk menjawab berbagai test akademik agar bisa menjawab dengan 

akurat melainkan juga bekal life skill siswa agar dapat memiliki kecakapan dalam 

pengambilan keputusan.30

Berpikir kritis  merupakan suatu yang penting di dalam pendidikan karena 

beberapa pertimbangan antara lain, pertama mengembangkan berpikir kritis             

di dalam pendidikan berarti kita memberikan penghargaan kepada peserta didik 

sebagai pribadi (respect a person). Hal ini akan memberikan kesempatan kepada 

perkembangan pribadi peserta didik sepenuhnya karena mereka merasa diberikan 

kesempatan dan dihormati akan hak-haknya dalam perkembangan pribadinya.

Kedua, Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam pendidikan 

karena mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaannya.

Ketiga, Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam 

kehidupan demokratis. Demokratis hanya dapat berkembang apabila warga negaranya 

                                                          
29Sofan Amri, Op. Cit. h. 149.
30Ibid, h. 159.
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dapat berpikir kritis di dalam masalah-masalah politik, sosial dan demokratis.Berpikir 

kritis dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan siswa sehingga lebih peka 

terhadap masalah yang terjadinya disekitarnya.31

Kemampuan ini dapat dikembangkan salah satunya dengan menggunakan 

model Discovery Learning pada saat pembelajaran diantaranya pembelajaran biologi. 

Pembelajaran dengan model Discovery Learning sebelumnya sudah pernah 

diterapkan pada materi zat adiktif sehingga hasil yang didapatkan cukup optimal dan 

siswa cukup antusias karena merasa pembelajaran berlangsung menyenangkan.

Ketika proses pembelajaran yang berlangsung di kelas eksperimen peneliti 

menemukan kendala yaitu walaupun siswa cukup antusias dalam                     

mengikuti pembelajaran, namun siswa belum terbiasa melakukan tahapan-tahapan 

yang diinginkan secara mandiri. Siswa cenderung bertanya dan meminta tuntunan          

guru sehingga peneliti masih menuntun siswa dalam proses penyelidikan      

pemecahan masalah. 

Pembelajaran dengan menggunakan model Direct Instruction pada kelas 

kontrol terjadi komunikasi satu arah dan terlihat bahwa siswa kurang antusias         

dan masih banyak yang terlihat pasif karena dalam proses pembelajaran guru      

hanya memberikan teori-teori ataupun materi secara langsung kepada siswa      

melalui ceramah. Peneliti lebih mendominasi pembelajaran di kelas sedangkan 

peserta didik hanya mendengar dan menerima informasi. Pembelajaran 

                                                          
31Arief Muttaqiin, Wahyu Sopandi, Pengaruh Model Discovery Learning Dengan Sisipan 

Membaca Kritis Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Jurnal EDUSAINS Universitas 
Pendidikan Indonesia Bandung, Vol.8, No.1, 2016).
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menggunakan model Direct Instruction yang diterapakan pada kelas kontrol tidak 

menunjukkan proses belajar penemuan yang meliputi proses informasi, transformasi, 

dan evaluasi. Pada proses informasi, tahap ini siswa memperoleh informasi mengenai 

materi yang sedang dipelajari. Tahap transformasi, pada tahap ini siswa melakukan 

identifikasi, analisis, mengubah, mentransformasikan informasi yang telah 

diperolehnya menjadi bentuk abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya 

dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Tahap evaluasi, pada tahap ini 

siswa menilai sendiri informasi yang telah ditransformasikan itu dapat dimanfaatkan     

untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga nilai 

kemampuan berpikir kritisnya kurang berkembang. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning sebagai faktor    

eksternal dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari data dan pengujian hipotesis yang  telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Discovery 

Learning terdapat pengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Natar Lampung Selatan pada materi pencemaran lingkungan.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, pengaruh model pembelajaran

Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 

4 Natar Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2016/2017, untuk penggunaan penelitian 

maka saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi Pendidik 

Guru dapat melanjutkan penggunaan model pembelajaran Discovery Learning

pada mata pelajaran IPA materi pencemaran lingkungan agar dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses 

pembelajaran. Namun sebaiknya model pembelajaran Discovery Learning

perlu dikembangkan dan diterapkan pada materi yang lain sehingga dapat 
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meningkatkan keaktifan siswa dan memaksimalkan hasil pembelajaran 

terutama kemampuan berpikir kritis siswa selain itu siswa juga dapat memliki 

pengalaman yang lebih mendalam menggunakan model Discovery Learning.

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penulis menyadari kemampuan yang dimiliki sangat terbatas dan penelitian 

ini masih sangat sederhanan karena dalam penelitian ini, peneliti hanya 

mengukur kemampuan berpikir kritis mencakup tiga indikator saja,  Hasil 

penelitian ini bukan akhir, maka saran untuk peneliti selanjutnya perlu 

diadakan penelitian yang lebih luas dalam mengukur indikator kemampuan 

berpikir kritis siswa sehingga kemampuan berpikir krtis siswa bisa lebih 

berkembang lagi.

3. Bagi Sekolah

Pihak sekolah agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan 

membekali diri pada pengetahuan yang luas seperti dapat menerapkan model 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dalam 

pembelajaran khususnya IPA yang dari hasil penelitian dapat berpengaruh 

dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk itu para guru harus 

diberdayakan agar mampu dalam menggunakan model pembelajaran        

student centered (berpusat pada siswa), sebaiknya guru dalam pembelajaran 

lebih sering menggunakan model pembelajaran Discovery Learning karena         

model ini merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk 
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mengoptimalisasikan keaktifan siswa, berorientasi pada proses serta 

menggiring siswa untuk menemukan sendiri informasi yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan instruksional akan tetapi pembelajaran tersebut pada 

dasarnya membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga perlu 

managemen waktu yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dalam proses 

pembelajarannya, siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah tanpa terlebih 

dahulu diberikan konsepnya. Bagi siswa yang terbiasa dengan pembelajaran 

konvensional, hal ini akan membutuhkan waktu dan kadang membutuhkan 

usaha ekstra dari guru dalam mendorong siswa agar terlibat aktif dalam 

proses pembelajaran. 
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