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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

 

Sains merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat erat hubungannya dengan 

kehidupan sehari-hari.  Pembelajaran sains adalah suatu wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri maupun alam sekitarnya, dengan pemberian pengala-

man langsung pada siswa agar dapat mengembangkan sejumlah keterampilan ber-

pikir.  Pada masa yang akan datang, Indonesia sangat membutuhkan generasi-

generasi penerus bangsa yang dapat menghasilkan gagasan-gagasan kreatif, ino-

vatif dan produktif, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya bergantung dengan 

kreativitas dari negara-negara lain. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia demi tercapainya generasi emas Indonesia 2045.   

Di era globalisasi, dibutuhkan manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan 

faktual, konseptual dan prosedural, namun juga dibutuhkan keterampilan berpikir 

kreatif.  Di era globalisasi banyak tantangan dan persaingan yang akan dihadapi, 

salah satu tantangan dalam dunia pendidikan adalah mampu mengembangkan 

potensi siswa agar kreatif.  Untuk melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa, 

diperlukan model pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk membangun sen-

diri secara aktif pengetahuannya dengan menggunakan pengetahuan yang telah 

ada dalam diri siswa, salah satunya keterampilan berpikir dapat dikembangkan 
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dengan pembelajaran kimia di sekolah.  Keterampilan berpikir kreatif sangat perlu 

ditanamkan dalam diri siswa agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan 

yang akan dihadapi dalam kehidupannya (Tim Penyusun, 2013). 

Ilmu kimia adalah salah satu rumpun sains yang mencari jawaban atas pertanyaan 

apa, mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan kompo-

sisi, struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika zat.  Berdasarkan hal 

tersebut, mata pelajaran kimia bertujuan untuk menciptakan sikap ilmiah yang 

mencakup keterampilan berpikir kritis serta memahami konsep dan penerapannya 

dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  Ada tiga hal 

yang  berkaitan dengan  kimia sebagai produk, kimia sebagai proses kerja ilmiah 

dan kimia sebagai sikap.  Kimia sebagai produk menjelaskan pengetahuan kimia 

yang berupa fakta atau data, konsep, prinsip, hukum, dan teori.  Kimia sebagai 

proses berkaitan dengan bagaimana ditemukannya konsep tersebut, misalnya me-

lalui eksperimen yang dapat menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa sehingga da-

pat melatihkan keterampilan berpikir kreatif siswa.  Pemikiran kreatif dapat mem-

bantu seseorang untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan pemecahan masalah 

dan hasil pengambilan keputusan yang dibuat.  Dengan demikian, ilmu kimia bu-

kan hanya berupa produk pengetahuan, melainkan juga berupa proses (Fadiawati, 

2011). 

Pembelajaran kimia yang melibatkan kimia sebagai proses, produk dan sikap; di-

harapkan dapat melatih keterampilan berpikir kreatif siswa.  Pembelajaran materi 

laju reaksi yang dikaitkan dengan  kehidupan sehari-hari dapat membantu siswa 

dalam  menyelesaikan  masalah dan dapat melatih siswa mengembangkan kete-

rampilan berpikir kreatifnya.  Materi laju reaksi dapat dihubungkan dengan 
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kehidupan sehari-hari, contohnya, meledaknya petasan, terbakarnya kertas, per-

karatan besi ,dan apel yang mulanya putih berubah menjadi warna cokelat.  Me-

lalui materi tersebut siswa dapat terlatih mengajukan berbagai pertanyaan dan 

mengungkapkan gagasan yang bervariasi.  Dengan demikian dapat dilatihkan 

keterampilan berpikir luwes pada siswa. 

Kompetensi dalam kurikulum 2013 dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti  

dan Kompetensi Dasar.  Berdasarkan kurikulum 2013, materi teori tumbukan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi merupakan salah satu materi pem-

belajaran kimia di kelas XI MIA.  Kompetensi dasar dari kompetensi inti 3 pada 

materi teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah 

memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia (KD 3.6) 

dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menentukan 

orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan (KD 3.7).  Kompetensi dasar dari 

kompetensi inti 4 adalah  KD 4.6 menyajikan hasil pemahaman terhadap teori 

tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi kimia dan  KD 4.7 merancang, 

melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi;orde reaksi  (Tim Penyusun, 2013). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMA Negeri 

5 Metro, diperoleh data bahwa pembelajaran kimia pada materi laju reaksi masih 

didominasi dengan penggunaan  metode ceramah, latihan soal yang dibimbing 

guru dan sesekali dengan diskusi kelompok , namun dalam diskusi kelompok 

hanya beberapa siswa saja yang aktif.  Kegiatan praktikum dilakukan dengan de-

monstrasi hanya pada materi tertentu saja untuk membuktikan konsep kimia yang 

didapat.  Akibatnya, tidak sedikit siswa menjadi pasif, tidak kreatif dan mandiri 
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dalam mencari sumber informasi.  Guru berperan sebagai pusat dari segala infor-

masi dan siswa hanya menerima informasi dari apa yang diberikan oleh guru tan-

pa berpikir untuk mencari informasi lainnya.  Oleh sebab itu, pembelajaran kimia 

cenderung hanya sebagai produk saja, sehingga keterampilan berpikir kreatif sis-

wa masih tergolong rendah.  Hal ini tidak sesuai dengan karateristik ilmu kimia 

dan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 yang mengharapkan siswa memi-

liki kemampuan berpikir dan tindakan yang efektif serta kreatif dalam ranah abs-

trak dan konkret.  Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk memecahkan 

masalah tersebut, salah satunya dengan cara memperbaiki proses pembelajaran.  

Perbaikan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menerapkan pende-

katan pembelajaran berfilosofi konstruktivisme yaitu dengan model pembelajaran 

penemuan (discovery learning).   

Discovery Learning adalah belajar menemukan konsep, menemukan informasi, 

menyelidiki sendiri dan dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.  Pada 

pembelajarannya, siswa dapat membuat perkiraan, merumuskan suatu hipotesis 

dan menemukan kebenaran dengan menggunakan proses induktif atau proses de-

duktif, melakukan observasi dan membuat ekstrapolasi.  Pembelajaran menggu-

nakan model discovery learning bertujuan agar siswa memiliki kesempatan untuk 

terlibat secara aktif dalam pembelajaran.  Melalui pembelajaran dengan model 

discovery learning, dapat membantu siswa membentuk cara bekerjasama  yang 

efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan  menggunakan ide-ide 

orang lain untuk memecahkan suatu masalah (Bell, 1978). 

Kelebihan model pembelajaran discovery learning yaitu dapat mengembangkan 

pola pikir atau daya ingat siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan 
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kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, menemukan informasi, dan  me-

latih siswa belajar mandiri.  Discovery learning memiliki enam tahap kegiatan 

yaitu: pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan 

data, pembuktian dan menarik kesimpulan (Syah, 2004). 

Pada pembelajaran menggunakan  model discovery Learning, contohnya siswa 

diberikan suatu wacana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi da-

lam kehidupan sehari-hari yaitu pembakaran kayu yang dipotong kecil-kecil de-

ngan kayu yang dipotong besar, dari wacana tersebut siswa akan  menemukan 

permasalahan mengapa kayu yang dipotong kecil-kecil akan cepat habis bereaksi 

menjadi abu.  Selanjutnya , siswa menyusun suatu  prosedur percobaan yang di-

kembangkan dari wacana yang telah diberikan.  Pada kegiatan ini, siswa dilatih 

untuk mengembangkan keterampilan berpikir luwes.  Kegiatan selanjutnya yaitu 

mencari data dan menyusun hipotesis yang dapat melatihkan keterampilan ber-

pikir luwes siswa.  Setelah siswa merumuskan hipotesis, hipotesis tersebut diuji 

kebenarannya melalui kegiatan eksperimen.  Setelah diuji, siswa mengolah data 

yang telah didapatkan dari eksperimen yang dapat melatihkan keterampilan ber-

pikir luwes siswa, contohnya ketika siswa mengamati pembakaran kayu tersebut, 

kemudian siswa diminta untuk membuktikan apakah hipotesisnya terbukti atau 

tidak.  Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, siswa menyimpulkan jawaban dari 

permasalahan tersebut. 

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutoharoh 

pada tahun 2010 yang dilakukan pada siswa kelas XI SMA Negeri 72 Jakarta 

mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan model discovery learning terbukti 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  Hasil penelitian yang dilakukan 
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oleh Putri pada tahun 2014 yang dilakukan pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Pagelaran mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan model discovery learning 

efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif luwes siswa.  Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Azzahra pada tahun 2014 yang dilakukan pada 

siswa kelas XI MA Negeri 1 Metro mendapatkan kesimpulan bahwa penggunaan  

model discovery learning efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kre-

atif luwes siswa.  

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul: 

“Pembelajaran Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Keterampilan 

Berpikir Luwes Siswa pada Materi Laju Reaksi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana efektifitas penggunaan model discovery learning dalam meningkatkan 

keterampilan berpikir luwes siswa pada materi laju reaksi kelas XI MIA SMA 

Negeri 5 Metro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pembelajaran discovery learning pada materi laju reaksi dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir luwes siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Bagi siswa 

Dengan diterapkannya model discovery learning  memberikan pengalaman 

baru bagi siswa dalam memecahkan masalah kimia dan diharapkan 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. 

2. Bagi guru 

Melalui penerapan model discovery learning guru mendapat pengalaman baru 

dan dapat menerapkan model ini pada materi kimia yang lain.  

3. Bagi Sekolah 

 Menjdi informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

mutu pembelajaran kimia di sekolah. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1. a.  Model discovery learning dikatakan efektif meningkatkan keterampilan 

berpikir luwes siswa apabila secara statistik hasil tes keterampilan ber-

pikir luwes siswa menunjukkan perbedaan n-Gain yang signifikan antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen (Nuraeni dkk., 2010). 

b. Perkembangan sikap siswa pada pembelajaran model discovery learning 

dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan sikap pada setiap perte-

muan. 

c.  Perkembangan kinerja siswa pada pembelajaran model discovery learning 

dikatakan meningkat apabila siswa mempunyai pengalaman dalam kegia-

tan praktikum. 
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2. Model discovery learning yang digunakan meliputi tahapan pemberian rang-

sangan, identifikasi masalah , pengumpulan data, pengolahan data,  pembuk-

tian  dan menarik kesimpulan  (Tim Penyusun, 2013). 

3. Keterampilan berpikir luwes yang akan diteliti, meliputi keterampilan meng-

hasilkan gagasan penyelesaian masalah atau jawaban pertanyaan yang berva-

riasi dan dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda 

(Munandar, 2012).  

 

 

 


