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II. TINJAUAN PUSATAKA 

 

 

 

A.  Discovery Learning 

 

Discovery adalah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu 

konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan dengan proses mental terebut antara lain 

ialah: mengamati, mencerna, mengerti, mengolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan dan sebagainya (Sund dalam 

Roestiyah, 2008:20). Sehingga model discovery merupakan komponen dari 

praktik pendidikan yang meliputi metode mengajar yang memajukan cara belajar 

aktif, berorientai pada proses mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan reflektif. 

Karena model discovery adalah prosedur mengajar yang mementingkan 

pengajaran perseorangan, manipulasi obyek dan lain-lain, sebelum sampai 

kepada generalisasi (Suryosubroto, 2002:192).  

  

Penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan 

berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya 

pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu, melalui 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Sagala 

(2010: 196), metode ini bertolak dari padangan bahwa siswa sebagai subjek dan 

objek dalam belajar, mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara 
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optimal sesuai kemampuan yang dimilikinya. Peranan guru lebih banyak 

menetapkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator 

belajar. Model discovery merupakan pendekatan mengajar yang berusaha 

meletakan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, metode ini 

menempatan siswa belajar sendiri, mengembangkan kekreatifan dalam 

memecahan masalah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model 

discovery learning sengaja dirancang untuk mengoptimalisasikan keaktifan 

siswa, berorientasi pada proses, serta menggiring siswa untuk  menemukan 

sendiri informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan instruksional. Dengan 

demikian model discovery berorientasi pada proses dan hasil secara bersama-

sama. 

 

Menurut Moedjiono (1993:83) model discovery learning dalam proses belajar 

mengajar mempunyai beberapa tujuan antara lain: 

a.  Meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam memperoleh dan 

memproses perolehan belajar 

b.  Mengarahkan para siswa sebagai pelajar seumur hidup 

c.  Mengurangi ketergantungan kepada guru sebagai satu – satunya sumber 

informasi yang diperlukan oleh para siswa 

d.  Melatih para siswa mengeksplorasi atau memanfaatkan lingkungannya 

sebagai informasi yang tidak akan pernah tuntas digali 

 

Berbeda dengan Lalu (1993:99) yang mengatakan bahwa tujuan lain dari model 

discovery learning dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 
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a.  Mengembangkan sikap, keterampilan, kepercayaan siswa dalam memutuskan 

sesuatu secara tepat dan obyektif 

b.  Mengembangkan kemampuan berfikir agar lebih tanggap, cermat dan melatih 

daya nalar ( kritis, analis dan logis ) 

c.  Membina dan mengembangkan sikap rasa ingin tahu 

d.  Menggunakan aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam belajar 

   

Pada discovery learning terdapat aplikasi yang harus dilakukan didalam kelas. 

Aplikasi pembelajaran discovery di kelas meliputi: 

1)  Tahap persiapan dalam aplikasi model discovery learning 

Seorang guru bidang studi, dalam mengaplikasikan model discovery 

learning di kelas harus melakukan beberapa persiapan. Berikut ini tahap 

perencanaan menurut Bruner (dalam Budiningsih, 2005:50), yaitu: 

a. Menentukan tujuan pembelajaran. 

b. Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, 

gaya belajar, dan sebagainya). 

c. Memilih materi pelajaran. 

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari 

contoh-contoh generalisasi). 

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

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari siswa. 
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f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

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

simbolik. 

g. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa  

 

2)  Prosedur Aplikasi Discovery Learning 

Adapun menurut Syah (2004:244) dalam mengaplikasikan model discovery 

learning di kelas tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam 

kegiatan belajar mengajar secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan). 

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang 

menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak 

memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. 

 

Tahap ini Guru bertanya dengan mengajukan persoalan, atau menyuruh 

anak didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat 

permasalahan. Stimulation pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan 

kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu 

siswa dalam mengeksplorasi bahan. Dalam hal ini Bruner memberikan 

stimulation dengan menggunakan teknik bertanya yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa 

pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 
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b. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah). 

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutya adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa 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) (Syah 2004:244). 

c. 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 (Syah, 

2004:244). Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau 

membuktikan benar tidak hipotesis, dengan demikian anak didik diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang 

relevan, membaca literature, mengamati objek, wawancara dengan nara 

sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya (Djamarah, 

2002:22). 

d. Data processing (pengolahan data). 

Menurut Syah (2004:244) data processing merupakan kegiatan 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik 

melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Data 

processing disebut juga dengan pengkodean coding/ kategorisasi yang 

berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari 
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generalisasi tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang 

alternatif jawaban/ penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian 

secara logis. 

e. Verification (pentahkikan/pembuktian). 

Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses belajar akan berjalan 

dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang di jumpai dalam kehidupannya (Budiningsih, 

2005:41). 

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Tahap generalitation/ menarik kesimpulan adalah proses menarik 

sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku 

untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan memperhatikan 

hasil verifikasi (Syah, 2004:244). Atau tahap dimana berdasarkan hasil 

verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi 

tertentu (Djamarah, 2002:22).  

 

Pengunaan teknik discovery menurut Roestiyah (2008: 20-21) ini, guru berusaha 

meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar, maka teknik ini 

memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a.  Teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan; memperbanyak 

kesiapan; serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif/pengenalan 

siswa. 



17 

 

b. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi/individual 

sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. 

c. Dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. 

d. Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang 

dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

e. Mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memilih motivasi 

yang kuat untuk belajar lebih giat. 

f. Membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri 

sendiri dengan proses penemuan sendiri. 

g. Strategi itu berpusat pada siswa tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman 

belajar saja; membantu bila diperlukan. 

 

Walaupun demikian baiknya teknik ini masih ada pula kelemahan yang perlu 

diperhatikan: 

a. Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar 

ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan 

sekitarnya dengan baik. 

b. Bila kelas terlalu besar pengunaan teknik ini akan kurang berhasil. 

c. Bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran 

tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik 

penemuan. 
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d. Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu 

mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan 

perkembangan/pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. 

e. Teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara 

kreatif. 

 

Pada pembelajaran discovery terdapat strategi-strategi belajar. Strategi belajar 

discovery paling baik dilaksanakan dalam kelompok belajar kecil.  Namun dapat 

juga dilaksanakan dalam kelompok belajar yang lebih besar. Kendatipun tidak 

semua siswa dapat terlibat dalam proses discovery, namun pendekatan discovery 

dapat memberikan manfaat bagi siswa yang belajar. Pendekatan ini dapat 

dilaksanakan dalam bentuk komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah, 

bergantung pada besarnya kelas (Hamalik, 2006: 185-188). 

1.  Sistem Satu Arah (Ceramah Relaktif) 

Pendekatan satu arah berdasarkan penyajian satu arah 

(penuangan/exposition) yang dilakukan guru. Struktur penyajiannya dalam 

bentuk usaha merangsang siswa melakukan proses discovery di depan kelas. 

Guru mengajukan suatu masalah, dan kemudian memecahkan masalah 

tersebut melalui langkah-langkah discovery. Caranya adalah mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada kelas, memberikan kesempatan kepada kelas 

untuk melakukan refleksi. Selanjutnya guru menjawab sendiri pertanyaan-

pertanyaan yang diajukannya itu.  

 

Dalam prosedur ini guru tidak menentukan/menunjukkan aturan-aturan 
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yang harus digunakan oleh siswa, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan guru 

mengundang siswauntuk mencari aturan-aturan yang harus diperbuatnya. 

Pemecahan masalah berlangsung selangkah demi selangkah dalam urutan 

yang ditemukan sendiri oleh siswa. Guru mengharapkan agar siswa secara 

keselurahan berhasil melibatkan dirinya dalam proses pemecahan masalah, 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya secara relaktif. Dalam 

keadaan ini, sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa ada penyajian oleh 

guru. Penggunaan discovery dalam kelompok kecil sangat bergantung pada 

kemampuan dan pengalaman guru sendiri, serta waktu dan kemampuan 

mengantisipasi siswa. 

 

2. Sistem Dua Arah (Discovery Terbimbing) 

Sistem dua arah melibatkan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan 

guru. Siswa melakukan discovery, sedangkan guru membimbing mereka kea 

rah yang tepat/benar. Gaya pengajaran demikian, oleh Cagne disebut guide 

discovery, sekalipun di dalam kelas yang terdiri 20 sampai 30 orang siswa. 

Hanya beberapa orang saja yang benar-benar melakukan discovery misalnya 

dalam sistem ceramah relaktif. Dalam kelompok yang lebih kecil, guru dapat 

melibatkan hamper semua siswa dalam prose situ. Dalam sistem ini, guru 

perlu memiliki keterampilan memberikan bantuan dalam memecahkan 

masalah yang mereka hadapi. Namun demikian, tidak berarti guru 

menggunakan metode ceramah reflektif sebagaimana halnya pada  

strategi di atas. 
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B. Berfikir Kritis Siswa 

Berpikir kritis merupakan bagian dari pola berpikir kompleks/ tingkat 

tinggi yang bersifat konvergen. Berpikir kritis menggunakan dasar proses 

berpikir untuk menganalisis argumen dan memunculkan gagasan terhadap tiap-

tiap makna dan interpretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang kohesif 

dan logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari tiap-tiap posisi, serta 

memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan. 

 

Sesungguhnya kemampuan berpikir kritis merupakan efek iringan dari 

pembelajaran sains melalui pendekatan inkuiri. Namun sejauh mana 

berkembangnya keterampilan berpikir kritis dapat pula diases melalui tes 

bermuatan materi sains. Soal tes seperti ini dikembangkan melalui 

pengintegrasian antara indikator berpikir kritis dan konsep-konsep serta 

keterampilan proses sains. Sebagai akibatnya pencapaian siswa dapat diukur 

melalui ketiga dimensi tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, ternyata bahwa pemahaman konsep sains dapat ditingkatkan melalui 

pengembangan keterampilan berpikir siswa. (Liliasari, et al, 2007). 

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting. Hal ini 

di seperti yang diungkapkan oleh Soeprapto (2001: 1), 

“Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

untuk kehidupan, pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua aspek 

kehidupan lainnya. Berpikir kritis telah lama menjadi tujuan pokok dalam 

pendidikan sejak 1942. Penelitian dan berbagai pendapat tentang hal itu, telah 

menjadi topik pembicaraan dalam sepuluh tahun terakhir”.  
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Jadi dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat 

penting bagi kehidupan sehingga dijadikan sebagai tujuan pokok dalam 

pendidikan.  

 

Menurut Sutarmo (2012: 94) kemampuan berpikir kritis, otak dipaksa berpikir 

serius untuk memecahkan masalah yang dihadapi individu yang berpikir atau 

memikirkan tindakan yang akan dilakukan nanti. Karena setiap orang memiliki 

masalah yang bukan untuk di hindari melainkan untuk di pecahkan, maka 

seharusnya setiap orang juga memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga 

mereka dapat memikirkan apa langkah yang harus ditempuh untuk memecahkan 

masalah serius yang mereka hadapi.  

 

Menurut Richard W. Paul (dalam Sitohang, 2012:5) Berpikir kritis adalah proses 

disiplin secara intelektual dimana seseorang secara aktif dan terampil memahami 

mengaplikasikan, menganalisis, mensintesakan dan mengevaluasi berbagai 

informasi yang dia kumpulkan atau yang dia ambil dari pengalaman, 

pengamatan, refleksi yang dilakukannya, penalaran atau komunikasi yang 

dilakukannya. Jadi, seseorang yang berpikir kritis akan selalu aktif dalam 

memahami dan menganalisis semua informasi yang ia dapatkan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang sangat penting bagi setiap orang yang digunakan untuk 

memecahkan masalah kehidupan dengan berpikir serius, aktif, teliti dalam 

menganalisis semua informasi yang mereka terima dengan menyertakan alasan 

yang rasional sehingga setiap tindakan yang akan dilakukan adalah benar. 
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Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis dapat diidentifikasi dari 

perilaku yang diperlihatkannya. Menurut Angelo (dalam Santoso, 2009) ada lima 

perilaku yang sistematis dalam berpikir kritis. Lima perilaku tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1).  Keterampilan Menganalisis 

Keterampilan menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan 

sebuah struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui 

pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan ini terkandung 

tujuan untuk memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau 

merinci globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan 

terperinci. 

2).  Keterampilan Mensintesis 

Keterampilam mensintesis merupakan ketrampilan yang berlawanan dengan 

keterampilan menganalisis. Keterampilan mensintesis adalah keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang 

baru. 

3).  Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini merupakan katerampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan  

 

dengan kritis sehingga setelah selesai kegiatan membaca mampu menangkap 

beberapa pokok pikiran bacaan, sehingga mampu mempola sebuah konsep. 
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4).  Keterampilan Menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan adalah kegiatan akal pikiran manusia 

berdaarkan pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat 

beranjak mencapai pengertian (kebenaran) yang baru yang lain. 

5).  Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. 

 

Pada dasarnya kemampuan berpikir kritis erat kaitannya dengan proses berpikir 

kritis dan indikator-indikatornya. Indikator berpikir kritis dapat dilihat dari 

karakteristiknya sehingga dari dengan memiliki karakteristik tersebut seseorang 

dapat dikatakan telah memiliki kemampuan berpikir kritis. Wade (dalam 

Filsaime, 2008:81) menjelaskan karakteristik berpikir kritis yang 

melibatkan kemampuan-kemampuan : 

1. Mengajukan berbagai pertanyaan. 

2. Mengidentifikasi masalah. 

3. Menguji fakta-fakta. 

4. Menganalisis asumsi dan bias. 

5. Menghindari penalaran emosional. 

6. Menghindari oversimplifikasi. 

7. Mempertimbangkan interpretasi lain. 

8. Mentoleransi ambiguitas. 

 

Sejalan dengan Wade, Facion (dalam Filsaime, 2008:66-68) mengungkapkan 
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enan kemampuan berpikir kritis utama yang terlibat di dalam proses berpikir 

kritis, yaitu : 

1. Interpretasi. 

2. Analisis. 

3. Evaluasi. 

4. Inferensi. 

5. Eksplanasi. 

6. Regulasi diri. 

 

Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis menurut hasil penelitian yang 

diadakan oleh Ian Wright dan C.L. Bar , L.M. Sartorelli dan R. 

Swartz (dalam Hassoubah, 2004) adalah sebagai berikut : 

a)  Membaca dengan kritis 

Ada beberapa langkah yang harus dikuasai untuk membaca dengan kritis, 

yaitu sebagai berikut: 

1.  Amati dan baca sekilas sebuah teks sebelum anda membacanya secara 

keseluruhan. 

2.  Hubungkan teks dengan konteksnya, yaitu dengan meletakkan pada 

konteks sejarah atau budaya yang betul. 

3. Buat pertanyaan tentang kandungan teks saat anda membaca. 

 

4.  Refleksikan kandungan teks yang berhubungan dengan pendapat anda dan 

pendirian anda sendiri. 
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5.  Buat ringkasan kandungan teks dengan menggunakan kata-kata anda 

sendiri. 

6.  Evaluasi teks dari segi logika, kredibilitas, dan reliabilitasnya. 

7.  Bandingkan teks yang anda baca dengan teks lain dalam hal persamaan 

dan perbedaan. 

b)  Meningkatkan daya analisis 

Dalam diskusi kelompok, carilah cara penyelesaian/solusi yang baik untuk 

suatu permasalahan, kemudian diskusikan akibat terburuk yang mungik 

terjadi. Dalam menjalankan diskusi, anda dapat mengarahkan pembicaraan 

untuk mendapatkan beberapa tindakan preventif. 

c)  Mengembangkan kemampuan observasi/mengamati 

Untuk meningkatkan kemampuan mengamati, seseorang harus: 

1.  Peka/tanggap terhadap lingkungan. 

2.  Melatih diri sendiri untuk mengoptimalkan pemakaian indera. 

3.  Bisa langsung mengungkapkan secara verbal komentar yang ada di dalam 

pikiran. 

d)  Meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi 

Ajukan pertanyaan yang bermutu. Pertanyaan yang bermutu tidak mempunyai 

jawaban khusus, artinya tidak ada jawaban yang benar atau salah atau tidak 

hanya ada satu jawaban yang benar. 

e)  Metakognisi 

Metakognisi berarti memahami cara berpikir sendiri. Metakognisi dapat 

berupa: 
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1.  Merencanakan cara berpikir. 

2.  Menyadari dan mengawasi cara berpikir. 

3.  Menamai proses berpikir yang khusus. 

4.  Menjelaskan tahap-tahap berpikir untuk setiap proses khusus yang dilalui. 

5.  Mengevaluasi tahap berpikir untuk menuju efesiensi. 

 

 


