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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Discovery Learning 

Pembelajaran penemuan merupakan salah satu model pembelajaran yang 

digunakan dalam pendekatan konstruktivis modern. 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 

(Hosnan, 2014: 281). 

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 problem yang dihadapi. Siswa 

berusaha belajar mandiri dalam memecahkan problem dengan 

mengembangkan kemampuan analisis dan mengelola informasi. Pembelajaran 

berbasis masalah membantu siswa memahami struktur atau ide-ide kunci suatu 

displin (Suprijono, 2012: 70).  
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Belajar penemuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

mencari dan menemukan sendiri. Dalam pembelajaran ini siswa diberi 

peluang untuk mencari, memecahkan, hingga menemukan cara-cara 

penyelesaiannya dan jawaban-jawabannya sendiri (Riyanto, 2012: 138). 

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 (Suprijono, 2012: 69). 

Discovery Learning memiliki tujuan dalam proses pembelajarannya, Bell 

(dalam Hosnan, 2014: 284) mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari 

pembelajaran dengan penemuan yaitu: (1) dalam penemuan siswa memiliki 

kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan 

bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika 

penemuan digunakan, (2) dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola 

dalam situasi konkret maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan 

informasi tambahan yang diberikan, (3) siswa juga belajar merumuskan 

srategi tanya jawab untuk memperoleh informasi, (4) dengan penemuan 

membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling berbagi 
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informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain, (5) terdapat 

beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-

konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna, 

dan (6) keterampilan yang dipelajari dalam penemuan, lebih mudah ditransfer 

untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi yang baru. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran discovery learning menurut Hosnan 

(2014: 289) yaitu: 

1. Menentukan tujuan pembelajaran. 

2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa. 

3. Memilih materi pelajaran yang akan dipelajari. 

4. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. 

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

ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 

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

konkret ke abstrak. 

7. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 

Selanjutnya Riyanto (2012: 138) menyatakan bahwa dalam mengaplikasikan 

model discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: 

1. Stimulation. Guru mulai bertanya dengan mengajukan permasalahan, atau 

menyuruh siswa membaca atau mendengarkan uraian yang memuat 

permasalahan. 
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2. Problem statement. Siswa diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai 

permasalahan, kemudian memilihnya. Selanjutnya dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan atau hipotesis. 

3. Datta collection. Untuk menjawab benar atau tidaknya hipotesis itu, siswa 

diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, 

melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. 

4. Datta processing. Semua data informasi diolah, diacak, diklasifikasikan, 

ditabulasi bahkan perlu dihitung dengan cara tertentu. 

5. Verification. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran data, pernyataan 

atau hipotesis yang telah dirumuskan dicek apakah terjawab atau tidak, 

apakah terbukti atau tidak. 

6. Generalization. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, siswa belajar 

menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. 

Keuntungan dalam menggunakan discovery learning menurut Kurniasih dan 

sani (2014: 66) yaitu: 

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. 

2. Pengetahuan yang diperoleh sangat pribadi dan ampuh menguatkan 

pengertian, ingatan, dan transfer. 

3. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki 

dan berhasil. 

4. Model ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat sesuai dengan 

kecepatannya sendiri. 
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5. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan 

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

6. Model ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena 

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

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

gagasan. 

8. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan). 

9. Mendorong siswa berfikir intuisi dan bekerja atas inisitatif sendiri. 

B.   Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir Kritis adalah kemampuan untuk mengatakan sesuatu dengan penuh 

percaya diri, “Ide saya bagus karena berdasarkan alasan yang logis”, atau “ide 

anda bagus karena didukung oleh bukti yang kuat”. Berpikir kritis 

memungkinkan siswa untuk menemukan kebenaran ditengah banjir kejadian 

informasi yang mengelilingi mereka setiap hari. Berpikir kritis adalah sebuah 

proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis adalah 

sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, 

asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain. Tujuan dari 

berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam. 

Pemahaman membuat kita mengerti maksud dibalik ide yang mengarahkan 

hidup kita sehari-hari. Pemahaman mengungkapkan makna dibalik suatu 

kejadian. Sayangnya, banyak orang yang kelihatannya curiga pada pemikir 

kritis. Mungkin pemikir kritis memiliki reputasi yang buruk, sebagian karena 
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mereka kritis, yang berarti “tepat” dan “tajam” dalam berpikir, yang secara 

tersirat juga berarti keras. Mungkin berpikir kritis dicurigai sebagian orang 

karena orang-orang mempraktikkannya wajib bertanya. Bahkan, ketika 

disusun sangat rapi pun, tentu saja pertanyaan masih membuat orang takut 

(Johnson 2007: 185).  

Banyak ahli yang mengemukakan definisi berpikir kritis, diantaranya adalah 

Liliasari (dalam Muhfahroyin 2009: 1) menyatakan bahwa keterampilan 

berpikir kritis merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Sedangkan   

Johnson (2007: 183) menerangkan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah 

proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisa 

asumsi, dan melakukan penelitian.  Kemudian Eggen dan Kauchak (dalam 

Muhfahroyin 2009: 1) berpendapat bahwa berpikir kritis adalah (1) sebuah 

keinginan untuk mendapatkan informasi, (2) sebuah kecenderungan untuk 

mencari bukti, (3) keinginan untuk mengetahui kedua sisi dari seluruh 

permasalahan, (4) sikap dari keterbukaan pikiran, (5) kecenderungan untuk 

tidak mengeluarkan pendapat (menyatakan penilaian), (7) menghargai 

pendapat orang lain, dan (8) toleran terhadap keambiguan.  

Menurut Reason (dalam Sanjaya, 2008: 230),  berpikir (thinking) adalah 

proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat (remembering) 

dan memahami (comprehending). “Mengingat” pada dasarnya hanya 

melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk suatu saat 

dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan “memahami” memerlukan 
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perolehan apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan antaraspek 

dalam memori. Kemampuan berpikir seseorang menyebabkan seseorang 

tersebut harus bergerak hingga di luar informasi yang didengarnya. Misalkan 

kemampuan berpikir seseorang untuk  menemukan solusi baru dari suatu 

persoalan yang dihadapi. Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan 

mentransfer informasi-informasi dalam memori kita. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dilatih pada siswa melalui pendidikan 

berpikir yaitu melalui belajar penalaran, dimana dalam proses berpikir 

tersebut diperlukan keterlibatan aktivitas  pemikir itu sendiri. Salah satu 

pendekatan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah 

memberi sejumlah pertanyaan, sambil membimbing dan mengkaitkannya 

dengan konsep yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Kemampuan dan 

indikator berpikir kritis lebih lanjut diuraikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Kemampuan dan Indikator Berpikir Kritis 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

suatu masalah 

b. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

kriteria jawaban yang 

mungkin 

c. Menjaga pikiran 

terhadap situasi yang 

sedang dihadapi 

2. Menganalisis 

pertanyaan dan 

bertanya 

a. Mengidentifikasi 

kesimpulan 

b. Mengidentifikasi 

alasan yang 

dinyatakan 

c. Mengidentifikasi 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

alasan yang tidak 

dinyatakan 

d. Mencari persamaan 

dan perbedaan 

e. Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan 

f. Mencari struktur dari 

sebuah 

pendapat/argumen 

g. Meringkas 

3. Menjawab 

pertanyaan tentang 

suatu penjelasan 

atau pernyataan 

a. Mengapa? 

b. Apa yang menjadi 

alasan utama? 

c. Apa yang kamu 

maksud dengan? 

d. Apa yang menjadi 

contoh? 

e. Apa yang bukan 

contoh? 

f. Bagaimana 

mengaplikasikan 

kasus tersebut? 

g. Apa yang menjadikan 

perbedaannya? 

h. Apa faktanya? 

i. Apakah ini yang 

kamu katakan? 

j. Apalagi yang akan 

kamu katakan tentang 

itu? 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar 

4. Mempertimbangkan 

apakah sumber 

dapat dipercaya 

atau tidak 

a. Keahlian 

b. Mengurangi konflik 

interest 

c. Kesepakatan antar 

sumber 

d. Reputasi 

e. Menggunakan 

prosedur yang ada 

f. Mengetahui resiko 

g. Keterampilan 

memberikan alasan 

h. Kebiasaan berhati-hati 

5. Mengamati serta 

mempertimbangkan 

suatu laporan hasil 

a. Mengurangi 

praduga/menyangka 

b. mempersingkat waktu 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

observasi antara observasi 

dengan laporan 

c. Laporan dilakukan 

oleh pengamat sendiri 

d. Mencatat hal-hal yang 

sangat diperlukan 

e. Penguatan 

f. Kemungkinan dalam 

penguatan 

g. Kondisi akses yang 

baik 

h. Kompeten dalam 

menggunakan 

teknologi 

i. Kepuasan pengamat 

atas kredibilitas 

kriteria 

3. Menyimpulkan 6. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

deduksi 

a. Kelas logika 

b. Mengkondisikan 

logika 

c. Menginterpretasikan 

pernyataan 

7. Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Menggeneralisasi 

b. Berhipotesis 

8. Membuat dan 

mengkaji nilai-nilai 

hasil pertimbangan 

a. Latar belakang fakta 

b. Konsekuensi 

c. Mengaplikasikan 

konsep (prinsip-

prinsip, hukum dan 

asas) 

d. Mempertimbangkan 

alternatif 

e. Menyeimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan 

4. Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

9. Mendefinisikan 

istilah dan 

mempertimbangkan 

definisi, dan juga 

dimensi 

Ada 3 dimensi: 

a. Bentuk: sinonim, 

klarifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, 

operasional, contoh 

dan noncontoh 

b. Strategi definisi 

c. Konten (isi) 

10. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Alasan yang tidak 

dinyatakan 
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Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Kemampuan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

b. Asumsi yang 

diperlukan: 

rekonstruksi argumen 

5. Strategi dan 

taktik 

11. Memutuskan suatu 

tindakan 

 

 

a. Mendefinisikan 

masalah 

b. Memilih kriteria yang 

mungkin sebagai 

solusi permasalahan 

c. Merumuskan 

alternatif-alternatif 

untuk solusi 

d. Memutuskan hal-hal 

yang akan dilakukan 

e. Me-review 

f. Memonitor 

implementasi 

12. Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Memberi label 

b. Strategi logis 

c. Strategi retorik 

d. Mempresentasikan 

suatu posisi, baik 

lisan atau tulisan 

Sumber : Ennis (dalam Costa, 1985: 54) 

 

 

C.   Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah suatu kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar merupakan proses mencapai tujuan, dengan 

demikian terjadi perubahan tingkah laku setelah proses pembelajaran. Guru 

dalam kegiatan pembelajaran, merumuskan tujuan-tujuan dari belajar yang 

harus dicapai siswa. Siswa yang berhasil adalah siswa yang mampu mencapai  

tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional (Abdurrahman, 

2003: 37). 
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Merujuk pemikiran Gagne dalam Suprijono (2012: 5), hasil belajar adalah 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, serta 

apresiasi dan keterampilan yang berupa:  

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. 

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme 

gerak jasmani. 

5. Sikap adalah menerima atau menolak objek berdasarkan penilaian 

terhadap objek tersebut. 

Hasil belajar dapat diketahui dengan adanya evaluasi hasil belajar. Seperti 

yang diungkapkan oleh Davies (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009: 201) 

evaluasi hasil belajar adalah sebagai kegiatan yang berupaya untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran berupa ranah-ranah yang 

terkandung dalam tujuan. Ranah tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar 

siswa secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 
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Menurut Bloom, 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 meliputi receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization (organisasi), 

dan characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik meliputi 

initiatory, pre-routine, dan rountinized. Selain itu keterampilan psikomotorik 

juga mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan 

intelektual. Sementara, menurut Lindgren hasil pembelajaran meliputi 

kecakapan, informasi, pengertian, dan sikap (Suprijono, 2012: 6). 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, 

hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh pakar pendidikan tidak hanya 

dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan komprehensif (Suprijono, 

2012: 7). 

 

D.   Kerangka Pikir 

Faktor model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis  

dan hasil belajar sangat penting. Banyak yang beranggapan bahwa untuk 

dapat berpikir kritis memerlukan suatu tingkat kecerdasan yang tinggi. 

Padahal sebenarnya, berpikir kritis dapat dilatih pada semua orang untuk 

dipelajari. Oleh karena itu upaya perbaikan mutu pendidikan menuntut 
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pendidik untuk mengembangkan pola belajar yang menekankan agar siswa 

merasa mengalami dan melakukan sesuatu dalam pembelajaran, sehingga 

pembelajaran tidak cenderung bersifat verbalistik. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran agar dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis serta mengoptimalkan hasil belajar siswa adalah 

dengan menggunakan model discovery learning. 

Penerapan model discovery learning yang tepat akan mempengaruhi cara 

berpikir siswa dan menciptakan proses pembelajaran yang dinamis dan efektif, 

dimana kondisi lingkungan di dalam kelas yang saling mendukung melalui 

belajar dalam kelompok kecil serta diskusi kelompok dalam kelas, siswa 

terlibat langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Discovery learning merupakan salah satu model dalam pembelajaran yang 

dapat memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir, model pembelajaran ini 

memiliki potensi kuat untuk memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa 

dan  meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa dan kecakapan 

akademiknya. 

Pada penelitian ini akan digunakan model discovery learning untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi 

pokok ekosistem. Dengan model ini diharapkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dapat meningkat dan mencapai hasil belajar yang optimal. 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan terikat. Dimana  

variabel bebasnya adalah pengaruh model pembelajaran discovery learning, 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar siswa pada materi pokok ekosistem. 
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Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan dalam diagram 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

        Keterangan:  X  = Model pembelajaran Discovery Learning 

  Y1 = Kemampuan berpikir kritis 

  Y2 =   Hasil Belajar  

   

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

E.   Hipotesis  

  Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Penerapan model pembelajaran discovery learning memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada materi pokok 

ekosistem. 

 

Y1 
 

X 

Y2 
 


