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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, semua infomasi dengan sangat mudah masuk ke dalam 

diri setiap individu siswa. Mudah masuknya segala informasi, membuat siswa 

harus berpikir secara kritis untuk menyaring informasi-informasi tersebut. 

Karena tidak semua didalam informasi global tersebut bersifat baik, 

melainkan ada yang bersifat buruk.  Mereka harus mampu membedakan 

antara alasan yang baik dan buruk dan membedakan kebenaran dari 

kebohongan (Johnson, 2007: 187). Maka dari itu, diperlukan suatu 

kemampuan berpikir dengan jelas dan imajinatif, menilai bukti, bermain 

logika dan mencari alternatif untuk menemukan suatu solusi, sehingga 

berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangatlah perlu untuk 

ditingkatkan oleh setiap siswa.  

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistimatis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep 

atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 

(BSNP, 2006:271). Melalui pembelajaran IPA siswa dapat mengembangkan 

kemampuan untuk kreatif, berpikir kritis, inovatif dan sistematis. Pendidik 
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pun harus berinovasi secara kreatif, agar siswa tidak hanya menghafal teori 

dalam konsep IPA, melainkan siswa dapat memahami konsep IPA dalam 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki 

pengalaman belajar IPA yang baik untuk memahami konsep serta memiliki 

kemampuan berpikir kritis. Seperti hakikat IPA, yang mana sebagai produk 

ilmiah, proses ilmiah dan sikap ilmiah dapat terlaksana di dalam 

pembelajaran IPA (Rustaman,2007: 15).  

 

Harapan utama dalam pembelajaran IPA adalah siswa aktif dalam 

membangun pengetahuannya sendiri dan mampu menggunakan penalarannya 

dalam memahami dan memecahkan masalah yang dihadap (Kemendikbud, 

2013:1). Tetapi pada kenyataan yang dijumpai saat ini proses pembelajaran di 

Indonesia belum optimal.  Kenyataannya, secara keseluruhan pada saat ini 

pembelajaran IPA masih jauh dari harapan. Rendahnya prestasi IPA ini 

ditunjukkan dari analisis hasil Trend in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) tahun 2007 dan 2011 di bidang IPA untuk peserta didik kelas 2 

SMP, hasil studi pada tahun 2007 dan 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 

95% peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah, 

sementara hampir 40% peserta didik Taiwan mampu mencapai level tinggi 

dan lanjut (Kemendikbud, 2013: 80). 

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

di kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar Lampung, diperoleh hasil wawancara 

guru mata pelajaran IPA yaitu guru lebih dominan menggunakan metode 

ceramah dan diskusi yang kurang interaktif. Hal inilah yang menyebabkan 
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tidak terkembangnya kemampuan berpikir kritis pada siswa. Rendahnya 

kemampuan berpikir kritis siswa dilihat pada kemampuan menyimpulkan dan 

memberikan penjelasan sederhana, sedangkan memberikan keterampilan 

dasar dan membuat penjelasan lebih lanjut belum ada. Pada data hasil 

ulangan harian dan hasil ujian praktik, prestasi belajar siswa masih rendah.  

 

Lalu guru belum mengoptimalkan penggunaan model discovery learning,  

sehingga pembelajaran sering kali berpusat pada guru bukan pada siswa. 

Kurang adanya umpan balik pertanyaan-pertanyaan seputar materi 

pembelajaran antara siswa dan guru, membuat siswa tidak terpacu rasa ingin 

tahunya. Yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kemampuan 

berpikir kritis dan hasil belajar yang dimiliki siswa SMP Kartika II-2. Selain 

itu, guru kurang melatih siswa dalam hal pengamatan dan percobaan baik di 

dalam maupun di luar laboratorium. Hal ini pun membuat siswa kurang 

terampil dalam menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan 

teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. 

 

Sedangkan hasil presentasi siswa tuntas pada  nilai pelajaran IPA kelas VII 

pada tahun ajaran 2013/2014 diperoleh 46,66 persen dari 40 siswa. Hal ini 

dilihat dari masih banyaknya siswa yang memiliki nilai yang kurang dari 

KKM yang telah ditetapkan oleh SMP Kartika II-2 Bandar Lampung yaitu 70 

dan diperlukan remedial untuk siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. 

Rendahnya prestasi belajar, berpengaruh pula pada rendahnya penguasaan 

konsep serta kemampuan berpikir kritis pada siswa. Hal ini diduga karena 

rendahnya kemampuan siswa dalam mengembangkan konsep materi IPA dan 
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kurang terlatihnya siswa dalam memecahkan masalah. Pelajaran IPA 

mengharuskan siswa untuk terampil dalam memecahkan masalah, tetapi pada 

kenyataannya siswa kurang dilatih dalam memecahkan masalah, 

pembelajaran hanya berpaku pada buku pelajaran atau penjelasan guru yang 

kurang informatif. Pendekatan konvensional yang digunakan guru pun kurang 

menarik bagi siswa, sehingga mempengaruhi kemampuan berpikir kritis yang 

diperoleh siswa. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan suatu alternatif  model 

pembelajaran yang interaktif dan efektif untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Model discovery learning baik diterapkan pada 

pembelajaran IPA. Karena pembelajaran IPA di sekolah menekankan pada  

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi, agar siswa dapat 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah (Trianto, 2012:153). 

Model discovery learning ini lebih menerapkan pada pemahaman konsep, 

arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada 

suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi bila individu 

terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, 

klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi (Komara, 2014: 107). 

 

Materi pokok ciri-ciri makhluk hidup pada kelas VII membahas tentang 

makhluk hidup dan benda mati. Dalam materi ini, dibutuhkan penyampaian 

materi yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Model discovery 

merupakan salah satu metode pembelajaran yang bisa melibatkan siswa 
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dalam proses pembelajaran untuk lebih mempermudah siswa dalam 

memahami materi ciri-ciri makhluk hidup, serta dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hasil penelitian Fitri Apriani 

Pratiwi (2014:18) diketahui bahwa penggunaan model discovery learning 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa dan hasil belajar. 

 

Sehingga di dalam proses belajar, perlulah ada partisipasi aktif dari tiap 

peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. 

Untuk menunjang proses belajar perlu lingkungan memfasilitasi rasa ingin 

tahu peserta didik pada tahap eksplorasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

penggunaan model discovery learning terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup kelas VII SMP Kartika II-2 Bandar 

Lampung” 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah ada  pengaruh penggunaan model discovery learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi ciri-ciri makhluk 

hidup? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk mengetahui pengaruh penggunaan model discovery learning terhadap 
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 kemampuan berpikir siswa pada materi ciri-ciri makhluk hidup. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal 

berharga sebagai calon guru biologi yang profesional, dan untuk perbaikan 

pembelajaran pada masa yang akan datang. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan alternatif dalam memilih model pembelajaran 

yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan kemampuan 

komunikasi berpikir kritis pada siswa. 

3. Bagi siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir 

kritis. 

4. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan ditingkat SMP. 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran pada permasalahan yang dibahas, 

maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut : 

1. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Kartika II-2 

tahun pelajaran 2014/2015 dengan subjek penelitian siswa kelas VIID 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VIIA  sebagai kelompok kontrol. 

2. Model discovery learning merupakan suatu prosedur yang menekankan 

belajar secara individual, manipulasi objek atau pengaturan atau 
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pengkondisian objek dan eksperimentasi lain oleh siswa sebelum 

generalisasi atau penarikan kesimpulan dibuat (Moedjiono, 1991:86) 

3. Model discovery learning berupa aspek kognitif yang nantinya diperoleh 

dari hasil belajar siswa berupa pretes dan postes. 

4. Kemampuan berpikir kritis adalah cara berpikir reflektif yang masuk akal 

atau berdasarkan nalar untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dan 

diyakini (Achmad 2007: 10). Kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

penelitian ini ditujukkan oleh nilai tes formatif siswa yang memuat aspek 

kemampuan berpikir kritis. 

5. Indikator kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Aspek dan indikator kemampuan berpikir kritis 

No 
Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Sub Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

1 Memberikan penjelasan 

sederhana 

1. Memfokuskan pertanyaan 

2. Menganalisis argumen 

3. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang 

2 Membangun keterampilan 

dasar 

1. Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya atau 

tidak 

2. Mengamati serta 

mempertimbangkan suatu 

laporan hasil observasi 

pertanyaan yang menantang 

3 Membuat penjelasan lebih 

lanjut 

 

1. Mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan definisi 

2. Mengidentifikasi asumsi 

4 Menyimpulkan 

 

1. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan deduksi 

2. Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

3. Membuat dan mengkaji nilai-

nilai hasil pertimbangan 

Ennis (dalam Achmad, 2007:10) 
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6. Materi pokok pada penelitian ini adalah ciri-ciri makhluk hidup di kelas 

VII semester 2 yang terdapat dalam KD 6.1. 

 
 

F.  Kerangka Pikir 

 

Model yang kurang kreatif dan inovatif akan menyebabkan kurangnya 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu model yang lebih 

mengacu pada hakikat IPA sebagai produk cenderung mengajarkan siswa 

untuk menghafal konsep faktual tanpa disertai dengan penguasaan terhadap 

konsep tersebut sehingga pembelajaran IPA tidak akan memberikan 

pengalaman pembelajaran secara utuh dan  kurang mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pada siswa.  

  

Dalam pelajaran IPAterdapat banyak sekali konsep-konsep ilmiah yang saling 

berhubungan yang menuntut siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam. Strategi yang dapat digunakan agar siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan menerapkan model discovery learning. Kegiatan 

discovery melalui kegiatan eksperimen dapat menambah pengetahuan dan 

membangun kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Pada pembelajaran penemuan, siswa didorong untuk belajar sendiri melalui 

keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Hal ini bertujuan 

untuk membangun kemampuan berpikir kritis pada siswa. Guru mendorong 

siswa agar mempunyai pengalaman dan eksperimen dengan memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep bagi diri mereka 

sendiri. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam 
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beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan 

dalam situasi belajar yang baru. Melalui keterlibatan aktif siswa dalam 

menemukan suatu konsep, maka model discovery learning ini dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada saat melakukan kegiatan 

penemuan.  

 

Model discovery Learning diharapkan dapat mengasah kemampuan siswa 

dalam memberikan penjelasan sederhana, memberikan keterampilan dasar, 

menyimpulkan dan membuat penjelasan lebih lanjut. Selain siswa dapat aktif, 

model discovery learning juga dapat menolong siswa untuk mengerti apa 

makna belajar, apa manfaatnya dan bagaimana mencapai hasil yang 

diharapkan. Sebab materi ciri-ciri makhluk hidup sangat erat dengan 

kehidupan nyata sehingga memudahkan siswa belajar dengan contoh atau 

model dari lingkungan sekitar. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain, bernapas, 

bergerak, memerlukan makan, iritabilitas, ekskresi, adaptasi, tumbuh dan 

berkembang biak. 

  
Penelitian ini adalah penelitian eksperimental semu dengan menggunakan dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini dilakukan 

pengujian untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa melalui model 

discovery learning pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. Hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 
 

Keterangan:  X = Variabel bebas (model discovery learning);  

     Y  = Variabel terikat (kemampuan berpikir kritis siswa) 

 

X 
 

Y 
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G. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.  

H0 =  Penggunaan model discovery learning tidak berpengaruh secara 

signifikan  dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

H1 = Penggunaan model discovery learning berpengaruh secara signifikan  

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 


