
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

menyebabkan arus informasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini 

berdampak langsung pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam 

bidang pendidikan. Proses pendidikan pun dituntut untuk menyiapkan serta 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memproses 

informasi tersebut dengan baik dan benar (Prayoga, 2013: 1). 

Salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan untuk 

mencetak SDM yang berkualitas yaitu dengan mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dan aspek pengetahuan siswa. Kedua potensi tersebut dapat  

dikembangkan pada siswa dalam proses pembelajaran melalui pelajaran IPA. 

Hal ini didukung dengan pernyataan Prayoga (2013: 2) yang menyatakan 

bahwa pada pelajaran IPA, siswa diajarkan untuk memperoleh pengetahuan 

melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan komunikasi 

untuk menghasilkan suatu penjelasan yang dapat dipercaya, sehingga 

kemampuan berpikir kritis dan aspek pengetahuan siswa dapat dimunculkan. 

Namun, fakta menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa dan aspek 

pengetahuan siswa Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

studi Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 
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2011 menunjukan kemampuan penalaran siswa Indonesia berada pada tingkat 

amat rendah yaitu hanya 17% siswa yang memiliki kemampuan penalaran 

yang baik. Siswa Indonesia kesulitan dalam kemampuan memahami 

informasi berupa fakta-fakta, konsep dan prosedur yang kompleks, serta 

menerapkan pengetahuan dan pemahaman konsep untuk menyelesaikan 

masalah (Janariani, 2014: 2). Selain itu, dalam studi Program for 

International Students Assessment (PISA) tahun 2012, siswa Indonesia lemah 

dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) seperti soal yang berhubungan dalam penyelesaian masalah 

kehidupan nyata. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa pada umumnya masih rendah (Pratiwi, 

2014: 2). 

Disamping itu, hasil belajar siswa Indonesia juga berada pada taraf rendah. 

Pada TIMSS 2011 posisi Indonesia menempati peringkat ke-40 dari 42 

negara dengan nilai rata-rata 406. Kemampuan sains siswa Indonesia di 

TIMSS masih di bawah nilai rata-rata (500) dan secara umum berada pada 

tahapan terendah (Low International Brenchmark) (Syaadah, 2013: 1). 

Selanjutnya, hasil studi PISA tahun 2012, rata-rata nilai sains siswa Indonesia 

adalah 382, dimana Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara peserta, 

atau dengan kata lain menempati peringkat kedua terbawah dari seluruh 

negara peserta PISA (Janariani, 2014: 2).  

Rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa Indonesia ini 

juga didukung dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di MTs 

Negeri 1 Bandar Lampung dengan guru mata pelajaran IPA kelas VII. 
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Rendahnya kemampuan berpikir kritis ini dibuktikan dengan siswa kesulitan 

merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan 

induksi, serta melakukan evaluasi untuk memecahkan suatu masalah pada 

saat proses pembelajaran. Sementara rendahnya hasil belajar siswa dibuktikan 

dengan  masih banyaknya siswa (65%)  yang belum mencapai KKM  pada 

materi pokok ekosistem tahun pelajaran 2013/2014. 

Penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa ini 

diduga karena guru belum mengetahui macam-macam model pembelajaran 

yang dapat membuat siswa turut serta aktif dalam proses pembelajaran seperti 

aktif bertanya, menjawab pertanyaan, dan mengemukakan pendapat. 

Berdasarkan hasil observasi, dalam proses pembelajaran guru masih 

menggunakan metode konvensional. Metode konvensional menyebabkan 

kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh guru, siswa kurang aktif dan 

cenderung menjadi malas berpikir secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan 

model pembelajaran yang dapat menarik siswa untuk dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir ktiris dan mencapai hasil belajar yang optimal. 

Salah satu model pembelajaran yang menuntut keterlibatan siswa aktif dalam 

proses pembelajaran adalah model pembelajaran melalui penemuan 

(discovery). Menurut Hosnan (2014: 282) discovery merupakan suatu model 

pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan konstruktivisme. Model ini 

bertujuan untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan 

sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan 

lama dalam ingatan, tidak akan mudah dilupakan siswa. Dengan belajar 

penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba 
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memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer 

dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut Suprijono (2012: 70) 

menyatakan bahwa belajar penemuan menekankan pada berpikir tingkat 

tinggi. Belajar ini memfasilitasi siswa mengembangkan kemampuan berpikir 

melalui induksi logika yaitu berpikir dari fakta ke konsep. 

Pada pengaplikasian discovery learning guru berperan sebagai pembimbing 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif,  

guru membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan 

tujuan. Kondisi ini akan mengubah kegiatan belajar mengajar yang teacher 

oriented (berorientasi pada guru) menjadi student oriented (berorientasi pada 

siswa). Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut 

umtuk melakukan berbagai kegiatan seperti menghimpun informasi, 

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 

mengorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan (Sani, 

2014: 65). 

Beberapa penelitian yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran 

discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2014: 

1) menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model discovery learning 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis 

siswa SMA Negeri 7 Pontianak sebesar 28, 23%. Selanjutnya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Wulandari (2013: 1) menyatakan bahwa ada pengaruh 

discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar 

fisika. 
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Penerapan model pembelajaran discovery learning diharapkan tepat untuk 

materi pokok ekosistem. Mengingat materi ini memiliki banyak manfaat 

karena berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar. Selain itu dengan 

model pembelajaran discovery learning ini diharapkan siswa lebih aktif  

dalam  pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Model 

Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Pokok Ekosistem di MTs Negeri 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B.   Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok ekosistem?  

2. Apakah model pembelajaran discovery learning memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok ekosistem? 
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C.  Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok ekosistem. 

2. Pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap hasil 

belajar siswa pada materi pokok ekosistem.  

 

D.   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Peneliti yaitu memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi 

peneliti sebagai calon guru untuk menggali kemampuan berpikir kritis dan 

hasil belajar siswa yang optimal. 

2. Guru IPA yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam 

memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar siswa. 

3. Siswa yaitu membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa. 

4. Sekolah yaitu memberikan masukan untuk menggunakan model 

pembelajaran yang optimal bagi  kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa serta sumbangan informasi dan pemikiran dalam upaya 

peningkatan mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. 
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E.   Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang akan dikemukakan, 

maka perlu adanya batasan ruang lingkup penelitian yaitu: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. 

Langkah-langkah pembelajarannya adalah: (1) merumuskan masalah, 

(2) membuat hipotesis, (3) merencanakan kegiatan, (4) melaksanakan 

kegiatan, (5) mengumpulkan dan menganalisis data, dan  

(6) menyimpulkan. 

2.  Sub indikator kemampuan berpikir kritis yang akan diamati yaitu:  

(1) memberikan argumen, (2) melakukan deduksi, (3) melakukan 

induksi, dan (4) melakukan evaluasi. 

3. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan terhadap siswa yaitu pada ranah kognitif, diperoleh dari 

selisih hasil pretest dan postest. 

4. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIIA (kelas eksperimen) dan  

VIIKK (kelas kontrol) semester genap tahun pelajaran 2014/2015  

di MTs Negeri 1 Bandar Lampung. 

5. Materi pokok pada penelitian ini adalah ekosistem.  

Dengan SK. 7. Memahami saling ketergantungan dalam ekosistem. 

Kemudian KD. 7.1  Menentukan ekosistem dan saling hubungan 

antara komponen ekosistem.  


