
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan berkembangnya zaman, pendidikan menjadi kebutuhan 

utama bagi tiap individu untuk melanjutkan hidup dan bersaing ditengah 

maraknya arus globalisasi sekarang. Melalui pendidikan, potensi dalam diri 

seseorang dapat berkembang dalam suasana belajar yang menyenangkan 

dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang 

diinginkan masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, pendidikan 

diperkuat dengan adanya rancangan pendidikan berupa kurikulum yang 

selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum 

dapat menjadi sebuah respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat 

dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya (Daryanto, 2014: 

1). 

 

Saat ini untuk membangun generasi muda bangsa yang memiliki 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan dapat mengembangkan potensi diri,  

pemerintah Indonesia menerapkan kurikulum 2013 yang menekankan pada 

pendekatan saintifik dengan melibatkan keterampilan proses dalam 

pembelajarannya (Hosnan, 2014: 34). Melalui pendekatan saintifik ini, 

diharapkan siswa mampu bersaing dimasa depan berdasarkan kemampuan 
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yang dimiliki, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Hal ini 

didukung dengan pernyataan Kemendikbud (2013: 10) yang menyatakan 

kebutuhan kompetisi masa depan dimana kemampuan peserta didik yang 

diperlukan yaitu kemampuan berkomunikatif, kreatif dan berpikir kritis. 

 

Kemampuan berpikir kritis menurut Johnson (2007: 185) memungkinkan 

siswa untuk menemukan kebenaran ditengah banyaknya informasi yang 

mereka dapatkan sehingga siswa tidak hanya menjadi objek dalam transfer 

ilmu dari guru. Namun faktanya, kemampuan berpikir kritis siswa di 

Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil survei oleh Alwasilah 

(dalam Agustina, 2006: 3), dihasilkan 46% responden yang menjawab 

bahwa sistem pendidikan di Indonesia tidak mampu menghasilkan siswa 

yang berpikir kritis.  

 

Selain kemampuan berpikir kritis, hasil belajar siswa khususnya dalam 

bidang IPA juga menjadi pertimbangan untuk melihat sejauh mana 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa karena hasil belajar menunjuk pada 

prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar merupakan indikator adanya 

derajat perubahan tingkah laku siswa (Hamalik, 2008: 159). Namun 

faktanya, menurut laporan TIMSS (Trends In International Mathematics 

And Science Study) tahun 2011 memaparkan bahwa kemampuan siswa 

dalam pelajaran IPA, Indonesia berada pada urutan 40 dari 42 negara dan 

jauh dibawah kemampuan rata-rata secara Internasional (IEA, 2012: 50). 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di bidang IPA masih dalam 

taraf rendah. 



3 

 

 
Rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar ini dikarenakan  

pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru (teacher centered). 

Seperti yang diungkapkan oleh Sani (2014: 16) bahwa guru di Indonesia 

sudah terlampau biasa mengajar dengan metode ceramah. Guru-guru di 

Indonesia seakan belum mengajar jika tidak berbicara panjang lebar di 

kelas, sehingga membuat membuat siswa menjadi tidak aktif di dalam kelas 

dan cenderung menerima konsep tanpa mengetahui bagaimana proses untuk 

menemukan konsep tersebut (Ristiasari, 2012: 35). Hal ini juga didukung 

oleh observasi yang dilakukan dengan mewawancarai guru IPA SMP Negeri 

13 Bandar Lampung, bahwa metode yang masih dipakai yaitu berupa 

ceramah sehingga mengakibatkan siswa menjadi tidak aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, siswa terbiasa menghafal dibandingkan dengan 

menemukan sendiri konsep pada materi yang diajarkan sehingga 

kemampuan berpikir kritisnya masih rendah. Kemudian, hasil belajar pada 

semester lalu untuk materi Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungan, 

sebanyak 30% siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Pada materi ini diperlukan kemampuan berpikir kritis agar siswa tidak salah 

konsep dan agar siswa tidak hanya menerima materi yang diajarkan, akan 

tetapi mengolah materi tersebut sehingga ditemukan fakta-fakta yang 

relevan. 

 

Untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, 

perlu dilakukan perubahan dalam model belajar mengajar, sehingga siswa 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai 
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fasilitator dan mediator bagi siswa. Salah satu model yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa 

yaitu model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran yang 

menggunakan discovery learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa karena siswa dilatih untuk mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan melalui sintaksnya (Pratiwi, 2014: 4). 

Pembelajaran dengan discovery learning menuntut siswa untuk aktif dalam 

mencari dan menemukan konsep dari pengetahuan yang diperoleh melalui 

pengalaman. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014: 9) menunjukkan 

bahwa model pembelajaran discovery learning memberikan pengaruh 

sebesar 28,23% terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

 

Model  discovery learning juga membuat siswa  menemukan sendiri konsep 

dari pengetahuan yang didapatkan, sehingga hasil belajar siswa akan 

semakin meningkat. Masalah yang dipecahkan dan yang ditemukan sendiri 

tanpa bantuan khusus, memberikan hasil yang lebih unggul karena pelajar 

menemukan aturan baru yang lebih tinggi tarafnya, sehingga sangat penting 

untuk mendorong siswa menemukan penyelesaian soal dengan pemikiran 

sendiri (Nasution, 2008: 173). Penelitian yang dilakukan oleh Melani (2012: 

105) menyatakan bahwa model discovery learning berpengaruh dalam 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam rangka 

meningkatkan  kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa sebagai 

salah satu solusi dalam  kegiatan pembelajaran, maka perlu dilakukan 
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penelitian mengenai Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa pada Materi 

Pokok Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungan Kelas VII SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan  

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok Interaksi Antar 

Makhluk Hidup dan Lingkungan ? 

2. Apakah model pembelajaran discovery learning memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok Interaksi Antar 

Makhluk Hidup dan Lingkungan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan,  

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok Interaksi Antar Makhluk Hidup 

dan Lingkungan. 
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2. Pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil 

belajar siswa siswa pada materi pokok Interaksi Antar Makhluk 

Hidup dan Lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian model pembelajaran discovery learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa antara lain: 

1. Bagi siswa, dapat memberikan siswa pengalaman baru sehingga 

siswa menjadi terbiasa untuk berpikir kritis dan meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru, memberikan peluang untuk mengembangkan model 

pembelajaran yang ada serta menambah alternatif penggunaan 

model pembelajaran di dalam kelas. 

3. Bagi sekolah, memberikan pemasukan berupa ide mengenai model 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, memberikan manfaat yaitu pengalaman sebagai calon 

guru yang akan mengaplikasikan model pembelajaran yang 

dimiliki. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning 

dengan menggunakan langkah-langkah: (1) merumuskan masalah, 

(2) membuat hipotesis, (3) merencanakan kegiatan, (4) 
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melaksanakan kegiatan, (5) mengumpulkan dan menganalisis data, 

dan (6) membuat kesimpulan. 

2. Indikator kemampuan berpikir kritis yang diukur  dalam penelitian 

ini adalah: (1) memberikan argumen, (2) melakukan deduksi, (3) 

melakukan induksi, dan (4) melakukan evaluasi. 

3. Hasil belajar diperoleh dari hasil nilai pretest dan postest pada 

materi pokok Interaksi Antar Makhluk Hidup dan Lingkungan. 

4. Materi pokok pada penelitian ini terdapat pada KD 3.8 yaitu 

Mendeskripsikan interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. 

5. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII semester genap SMP 

Negeri 13 Bandar Lampung TP. 2014/2015. 


