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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

 

Salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah 

model dari Jerome Bruner yang dikenal dengan belajar penemuan 

(discovery learning). Bruner menganggap, bahwa belajar penemuan sesuai 

dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan 

sendirinya memberi hasil yang paling baik (Trianto, 2009: 38).  

 

Menurut Sani (2014: 64) model discovery learning merupakan teori 

belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila 

pelajar tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa 

mengorganisasi sendiri. Disamping itu, model discovery learning 

menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap 

suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan secara aktif dalam proses 

pembelajaran (Hosnan, 2014: 180). Menurut Hosnan (2014: 289), langkah 

persiapan model discovery learning terdiri dari: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran. 

2. Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya). 
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3. Memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. 

4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secara 

induktif. 

5. Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 

6. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif, ikonik sampai ke 

simbolik. 

7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 

Pelaksanaan model discovery learning di kelas menurut Syah dalam 

Hosnan (2014: 289-291), ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan 

dalam kegiatan belajar mengajar secara umum yaitu: 

1. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah) 

Guru memberi kesempatan kepada peserta didik 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). 

2. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan) 

Pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 

generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi 
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interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa 

dalam mengeksplorasi bahan. 

3. Data collection (pengumpulan data) 

Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada 

para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang 

relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. 

Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar aktif untuk 

menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

4. Data processing (pengolahan data) 

Data dan informasi yang telah diperoleh siswa baik melalui 

wawancara, observasi dan sebagainya kemudian diolah, diacak, 

diklasifikasikan , ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara 

tertentu serta ditafsirkan. 

5. Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini, siswa 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) 

Berdasarkan hasil verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang 

mendasari generalisasi. Setelah menarik kesimpulan, siswa harus 

memperhatikan proses generalisasi yang menekankan pentingnya 

penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang 

luas yang mendasari pengalaman seseorang. 
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Menurut Sani (2014: 66-67) ada beberapa keuntungan dari model 

pembelajaran discovery learning yaitu: 

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan-keterampilan dan proses-proses kognitif. 

2. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

3. Memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai dengan 

kecepatannya sendiri. 

4. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh  

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

5. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada 

situasi proses belajar yang baru. 

6. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis 

sendiri. 

7. Mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

8. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 

9. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

10. Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jeis 

sumber belajar. 

Meskipun ada banyak kelebihan yang dimiliki, model pembelajaran 

discovery learning juga memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya.  
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Kekurangan-kekurangan tersebut menurut Hosnan (2014: 288-289) antara  

lain: 

1. Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman 

antara guru dengan siswa. 

2. Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar 

yang umunya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, 

motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Untuk seorang guru, 

ini bukan pekerjaan yang mudah karena itu guru memerlukan waktu 

yang banyak. 

3. Menyita pekerjaan guru. 

4. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan. Karena 

kemampuan berpikir rasional siswa ada yang masih terbatas 

5. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. 

Beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model 

ceramah. 

6. Tidak berlaku untuk semua topik. Karena tidak semua topik cocok 

disampaikan dengan model ini. 

Berdasasarkan belajar penemuan, siswa didorong belajar aktif dengan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Siswa didorong menghubungkan 

pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang dihadapi 

sehingga siswa menemukan prinsip-prinsip baru. Siswa dimotivasi 

menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-

jawaban atas masalah yang dihadapi mereka. Model discovery learning 

menekankan pada berpikir tingkat tinggi karena memfasilitasi siswa 
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mengembangkan dialektika berpikir melalui induksi logika yaitu berpikir 

dari fakta ke konsep (Suprijono, 2012: 70). 

 

Dalam penelitian ini , peneliti mengadaptasi langkah-langkah Syah dalam 

Hosnan (2014: 289-291) yaitu melakukan identifikasi masalah (problem 

statement), memberikan rangsangan (stimulation), mengumpulkan data 

(data collection), mengolah data (data processing), melakukan 

pembuktian (verification) dan membuat kesimpulan (generalization). 

 

B. Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang 

digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, melakukan 

penelitian ilmiah dan merupakan kemampuan untuk berpendapat dengan 

cara yang terorganisasi (Johnson, 2007: 183). Kritis berkaitan dengan   

memiliki ketajaman dalam menganalisis suatu hal atau persoalan dan  

pengambilan keputusan. Semakin tajam seseorang menganalisis suatu  

permasalahan maka akan semakin tajam pula keputusan yang dibuat oleh  

orang tersebut (Rohman, 2012: 203).  

 

Hal senada dikemukakan oleh Johnson dan Lamb (2000: 5) yang  

menyatakan bahwa berpikir kritis meliputi berpikir logis dan beralasan  

berkaitan dengan keterampilan seperti membandingkan, menggolongkan,  

mengurutkan, sebab akibat, menyusun, mengaitkan, analogi, proses  

berpikir deduktif, dan penyebab induktif, ramalan, rencana, membuat  

hipotesis, dan tinjauan kritis. 
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Menurut Santrock (2008: 11)  berpikir kritis meliputi berpikir secara  

selektif dan produktif serta mengevaluasi bukti. Ada beberapa cara yang  

digunakan oleh para guru untuk membangun pemikiran kritis dalam  

rencana mereka yaitu: 

1. Menanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga “bagaimana” dan 

“mengapa”. 

2. Memeriksa fakta-fakta yang dianggap benar untuk menentukan apakah 

terdapat bukti untuk mendukungnya. 

3. Berargumen dengan cara bernalar daripada menggunakan emosi. 

4. Membandingkan beragam jawaban dari sebuah pertanyaan dan menilai 

yang mana yang benar-benar merupakan jawaban terbaik. 

5. Mengevaluasi dan menanyakan apa yang dikatakan orang lain daripada 

segera menerimanya sebagai kebenaran. 

6. Mengajukan pertanyaan dan melakukan spekulasi lebih jauh yang telah 

diketahui untuk menciptakan ide-ide dan informasi baru. 

Ennis (dalam Costa, 1985: 54-57) mengungkapkan kemampuan berpikir 

kritis dikelompokkan ke dalam lima indikator pada Tabel 1. 

Tabel 1. Aspek dan indikator kemampuan berpikir kritis 

 

No Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

Sub Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa 

1. Memberikan Penjelasan 

Sederhana 

1. memfokuskan pertanyaan, 

2. menganalisis pertanyaan dan 

bertanya, 

3. menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan atau pernyataan. 

2. Membangun Keterampilan 

Dasar 

1. mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau 

tidak, 

2. mengamati serta 

mempertimbangkan suatu laporan 
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hasil observasi. 

3. Menyimpulkan 1. kegiatan mendeduksi atau 

mempertimbangkan hasil 

deduksi, 

2. menginduksi atau 

mempertimbangkan hasil induksi, 

3. membuat pertimbangan, dan 

4. menentukan nilai pertimbangan 

4. Memberikan penjelasan lanjut 1. mengidentifikasi istilah-istilah 

dan definisi pertimbangan dan 

juga dimensi, serta 

2. mengidentifikasi asumsi 

5. Mengartur strategi dan teknik 1. menentukan tindakan, dan 

2. berinteraksi dengan orang lain. 

 

C. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut pemikiran 

Gagne (dalam Suprijono, 2012: 5-6) hasil belajar berupa: 

1) Informasi  verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespons secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah 

maupun penerapan aturan. 

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 

dan lambang.  

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 
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5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut.  

Hasil belajar diukur selama proses belajar berlangsung dan pada akhir 

pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian dari kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa. Hasil belajar tampak sebagai terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

sikap kurang sopan menjadi sopan dan sebagainya (Hamalik, 2010: 30). 

 

Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2012: 6-7) hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan, membentuk bangunan baru) dan evaluation (menilai). 

Domain afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 

(memberikan respons), valuing (nilai), organization (organisasi), 

characterization (karakterisasi). Domain psikomotor mencakup 

keterampilan produktif, teknik,  fisik, sosial, manajerial dan intelektual. 

Anderson (dalam Prawiradilaga, 2007: 94-95), menyatakan bahwa hasil 

belajar dalam kecakapan kognitif  terdiri dari 6 proses berpikir, yaitu:  
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(1) mengingat; (2) mengerti; (3) menerapkan; (4) menganalisis; (5) 

menilai; dan (6) berkreasi. Penjelasan dari 6 proses berpikir dapat dilihat 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Ringkasan jenjang belajar 

 

Berpikir Uraian Rincian 

 

Mengingat 

Memunculkan pengetahuan dari 

jangka panjang. 

Mengenali 

Memahami 

 

 

 

Mengerti 

Membentuk arti dari pesan 

pembelajaran (isi): lisan, tulisan, 

grafis, atau gambar. 

Memahami 

Membuat contoh 

Mengelompokkan  

Meringkas  

Meramalkan  

Membandingkan  

Menjelaskan  

 

Menerapkan 

Melaksanakan atau menggunakan 

prosedur dalam situasi tertentu. 

Melaksanakan  

Mengembangkan  

 

Menganalisis 

Menjabarkan komponen atau 

struktur dengan membedakan dari 

bentuk dan fungsi, tujuan dan 

seterusnya. 

Membedakan  

Menyusun kembali  

Menandai  

 

Menilai 

Menyusun pertimbangan 

berdasarkan kriteria dan 

persyaratan khusus. 

Mengecek  

Mengkritik  

 

Berkreasi 

Menyusun sesuatu hal baru; 

memodifikasi suatu model lama, 

menjadi sesuatu yang berbeda, 

dan seterusnya. 

Menghasilkan  

Merencanakan  

Membentuk  

 Sumber : dimodifikasi dari Prawiradilaga (2007: 95) 

 

 

Menurut Suryabrata (1989: 253) ada 3 faktor yang  mempengaruhi hasil 

belajar siswa, yaitu faktor dari dalam, faktor dari luar dan faktor 

instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini 

meliputi: 
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a. Fisiologi, meliputi kondisi jasmaniah secara umum dan kondisi panca 

indra. Anak yang segar jasmaninya akan lebih mudah proses 

belajarnya. Anak-anak yang kekurangan gizi ternyata kemampuan 

belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi, kondisi 

panca indra yang baik akan memudahkan anak dalam proses belajar. 

b. Kondisi psikologis, yaitu beberapa faktor psikologis utama yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah kecerdasan, bakat, 

minat, motivasi, emosi dan kemampuan kognitif. 

1) Faktor kecerdasan yang dibawa individu mempengaruhi belajar 

siswa. Semakin individu itu mempunyai tingkat kecerdasan tinggi, 

maka belajar yang dilakukannya akan semakin mudah dan cepat. 

Sebaliknya, semakin individu itu memiliki tingkat kecerdasan 

rendah, maka belajarnya akan lambat dan mengalami kesulitan 

belajar. 

2) Bakat individu satu dengan lainnya tidak sama, sehingga 

menimbulkan belajarnya pun berbeda. Bakat merupakan 

kemempuan awal anak yang dibawa sejak lahir. 

3) Minat  individu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. 

Minat belajar siswa yang tinggi menyebabkan belajar siswa lebih 

mudah dan cepat. 

4) Motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya 

tidaklah sama. 

5) Emosi merupakan kondisi psikologi (ilmu jiwa) individu untuk 

melakukan kegiatan, dalam hal ini adalah untuk belajar. Kondisi 
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psikologis siswa yang mempengaruhi belajar antara lain perasaan 

senang, kemarahan, kejengkelan, kecemasan dan lain-lain. 

6) Kemampuan kognitif siswa yang mempengaruhi belajar mulai dari 

aspek pengamatan, perhatian, ingatan, dan daya pikir siswa. 

Faktor dari luar yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor ini meliputi: 

a. Lingkungan alami 

Lingkungan alami yaitu faktor yang mempengaruhi dalam proses 

belajar misalnya keadaan udara, cuaca, waktu, tempat atau 

gedungnya, alat-alat yang dipakai untuk belajar seperti alat-alat 

pelajaran. 

b. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial disini adalah manusia atau sesama manusia, baik 

manusia itu ada (kehadirannya) ataupun tidak langsung hadir. 

Kehadiran orang lain pada waktu sedang belajar, sering kali 

mengganggu aktivitas belajar. Dalam lingkungan sosial yang 

mempengaruhi belajar siswa ini dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: (1) lingkungan sosial siswa dirumah yang meliputi seluruh 

anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, kakak atau adik serta 

keluarga lainnya, (2) lingkungan sosial siswa di sekolah yaitu  

teman sebaya, teman lain kelas, guru, kepala sekolah serta 

karyawan lainnya, dan (3) lingkungan sosial dalam masyarakat 

yang terdiri atas seluruh anggota masyarakat. 
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Faktor instrumental adalah faktor yang adanya dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Faktor instrumen ini 

antara lain kurikulum, struktur program, sarana dan prasarana, serta guru.  

Faktor instrumen yang berkaitan dengan sarana dan prasarana 

pembelajaran adalah media pembelajaran. Dalam hal ini misalnya 

penggunaan media berbasis audio visual.     

.  

D. Kerangka Pikir 

Pergantian kurikulum menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan ini dapat berpengaruh terhadap  kemampuan  

berpikir kritis dan hasil belajar siswa dengan cara mendorong siswa agar 

menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 

dengan materi pelajaran. Salah satu materi pelajaran yang mengharuskan 

siswa untuk berpikir kritis agar tidak salah konsep adalah materi interaksi 

antar makhluk hidup dan lingkungan. Materi ini menuntut siswa untuk 

memahami isi daripada hanya menghafal dan menerima apa yang 

diajarkan tanpa perlu mengolahnya.  

 

Untuk membantu siswa agar dapat berpikir kritis pada materi tersebut, 

maka digunakan model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif 

sehingga kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat yaitu model pembelajaran discovery learning. 

 

Model discovery learning menekankan pada penemuan solusi dari adanya 

permasalahan yang berkaitan dengan materi pelajaran, pengalaman yang 

didapatkan oleh siswa, serta pemahaman siswa terhadap konsep yang telah 
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ditemukan. Jika siswa memiliki kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar yang optimal, maka siswa tersebut dapat menemukan sendiri 

konsep dari permasalahan yang diberikan dan dapat mencari solusi dalam 

pemecahan masalah tersebut, sehingga dengan penerapan model 

pembelajaran discovery learning ini diharapkan dapat memberikan 

pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat, dimana 

variabel bebasnya adalah model pembelajaran discovery learning, 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa pada materi pokok Interaksi Antar Makhluk Hidup dan 

Lingkungan. Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam 

diagram dibawah ini: 

        

 

       

Ket :  X  = Variabel bebas (model pembelajaran discovery learning) 

 Y1  = Variabel terikat (kemampuan berpikir kritis siswa) 

 Y2  = Variabel terikat (hasil belajar siswa) 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Y1 

Y2 
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E. Hipotesis 

Hipotesis  pada penelitian ini sebagai berikut: 

Penerapan model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pokok Interaksi 

Antar Makhluk Hidup dan Lingkungan.  

 


