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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Discovery Learning

Model pembelajaran penemuan (discovery learning) merupakan nama lain

dari pembelajaran penemuan (Kosasih, 2014: 83). Discovery adalah

menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh

melalui pengamatan atau percobaan (Sani, 2014: 97). Discovery terjadi bila

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk

menemukan beberapa konsep dan prinsip (Komara, 2014: 107).

Pembelajaran discovery merupakan metode pembelajaran kognitif yang

menurut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat peserta

didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri (Sani, 2014: 97).

Sesuai dengan namanya, model ini mengarahkan  siswa untuk dapat

menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dilakoninya. Siswa

diraih untuk terbiasa menjadi seorang saintis (ilmuwan) (Kosasih, 2014: 83).

Discovery sering diterapkan percobaan sains di laboratorium yang masih

membutuhkan bantuan guru, yang disebut guided discovery (Sani, 2014:

97). Siswa tidak hanya disodori oleh sejumlah teori (pendekatan deduktif),

tetapi mereka pun berhadapan dengan sejumlah fakta (pendekatan induktif).

Dari teori dan fakta itulah, mereka diharapkan dapat merumuskan sejumlah
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penemuan. Bentuk penemuan yang dimasud tidak selalu identik dengan

suatu teori ataupun benda sebagaimana yang biasa dilakukan kalangan

ilmuwan dan profesional dalam pengertian yang sebenarnya. Penemuan

yang dimaksud berarti pula sesuatu yang sederhana, namun memiliki makna

dengan kehidupan para siswa itu sendiri. Penemuan itu tetap berkerangka

pada kompetensi-kompetensi dasar (KD) yang ada pada kurikulum

(Kosasih, 2014: 83).

Belajar penemuan (discovery) pada umumnya membutuhkan kemampuan

untuk bertanya, mengobservasi, mengumpulkan informasi, mengolah

informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan data/informasi sehingga

dapat menemukan hubungan antarvariabel atau menguji hipotesis yang

diajukan (Sani, 2014: 97). Prinsip belajar yang nampak jelas pada discovery

learning adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak

disampaikan dalam bentuk final akan tetapi siswa sebagai peserta didik

didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan

dengan mencari informasi sendiri kemudian mengorganisasikan atau

membentuk (konstruksi) apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam

suatu bentuk akhir (Komara, 2014: 107).

Dalam mengaplikasikan metode discovery learning guru berperan sebagai

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar

secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan (Kurniasih dan

Sani, 2014: 65). Dalam discovery learning, hendaknya guru harus

memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang problem solver,
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seorang scientis, historin, atau ahli matematika. Bahan ajar tidak disajikan

dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan

menghimpun informasi, membandingkan, mengatagorikan, menganalisis,

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-

kesimpulan. (Kurniasih dan Sani, 2014: 65).

Ciri utama belajar menemukan, yaitu (1) mengeksplorasi dan memecahkan

masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi

pengetahuan; (2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan

pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada (Hosnan, 2014: 284).

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

dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut.

a. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif

dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak

siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan.

b. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola

dalam situasi konkret maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan

(extrapolate) informasi tambahan yang diberikan.

c. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu

dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang

bermanfaat dalam menemukan.

d. Pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja

bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan

menggunakan ide-ide orang lain.



12

e. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui

penemuan lebih bermakna.

f. Keterampilam yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam

beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan

diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.

Adapun peranan guru tidak lagi sebagai penyuplai ilmu pengetahuan. Guru

lebih memerhatikan pertumbuhan dan perkembangan kognitif dan

kreativitas siswa. Dalam hal inilah peran guru sebagai motivator, fasilitator,

manajer pembelajaran sangat diharapkan. Proses pembelajaran semacam

inilah yang sering disebut sebagai student-centered dengan tujuan

mengembangkan kompetensi siswa dan membantu siswa mengembangkan

self-concept-nya (Kosasih, 2014: 84).

a. Motivator, yakni mendorong siswa untuk mau berpikir dan bekerja keras

untuk bisa belajar dengan baik. Mereka tampil percaya diri bahwa

mereka pun mampu menemukan suatu yang penting dan bermanfaat.

b. Fasilitator, yakni penyedia sumber belajar yang diperlukan para siswa

dalam mewujudkan penemuan-penemuannya.

c. Manajer pembelajaran, yakni menata hubungan antarsiswa dan rencana

pembelajaran yang akan mereka lakoni, misalnya dengan berpasang-

pasangan, diskusi kelompok, dan mengunjungi tempat-tempat tertentu

sehingga kegiatan mereka berlangsung efektif (Kosasih, 2014: 84).
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Selain itu guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Kegiatan belajar

mengajar berlangsung dari teacher oriented menjadi student oriented.

Dalam hal ini siswa melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi,

membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,

mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan sebagai produk dari

penemuan-penemuannya (Kosasih, 2014: 84).

Penemuan yang dimaksud dapat berupa teori, rumus, pengertian, ciri-ciri,

perbedaan, persamaan, contoh, dan materi-materi lainnya yang bersifat baru

dan merupakan sesuatu yang berguna bagi para siswa. Bentuk-bentuk

penemuan itu pun bergantung pula dengan KD yang sedang dikembangkan

guru. Dengan melihat rumusan KD-nya, guru harus bisa menentukan bentuk

penemuan yang harus dilakukan para siswanya. (Kosasih, 2014: 84).

Adapun keuntungan-keuntungan dari Discovery Learning menurut

Kurniasih dan Sani (2014: 66) yaitu:

1) Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha penemuan merupakan

kunci dalam proses ini, seseorang tergantung bagaimana cara

belajarnya.

2) Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan

ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer.

3) Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa

menyelidiki dan berhasil.
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4) Metode ini memungkinkan siswa berkembang dengan cepat dan sesuai

dengan kecepatannya sendiri.

5) Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan

melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.

6) Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.

7) Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan

gagasan-gagasan. Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan

sebagai peneliti di dalam situasi diskusi.

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

mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.

9) Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik.

10) Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi

proses belajar yang baru.

11) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri.

12) Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri.

13) Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; Situasi proses belajar

menjadi lebih terangsang.

14) Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada

pembentukan manusia seutuhnya.

15) Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa.

16) Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis

sumber belajar.

17) Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.
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Kelemahan-kelemahan dari discovery learning menurut Hosnan (2014:

288) yaitu:

1) Guru merasa gagal mendeteksi masalah dan adanya kesalahpahaman

antara guru dengan siswa.

2) Menyita waktu banyak. Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar

yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator,

motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Untuk seorang guru,

ini bukan pekerjaan yang mudah karena itu guru memerlukan waktu

yang banyak, dan sering kali guru merasa belum puas kalau tidak

banyak memberi motivasi dan membimbing siswa belajar dengan baik.

3) Menyita pekerjaan guru.

4) Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan.

5) Tidak berlaku untuk semua topik.

6) Kesukaran dalam menggunakan faktor subjektivitas, terlalu cepat pada

suatu kesimpulan.

7) Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di

lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan

metode ceramah.

8) Tidak semua topik cocok untuk disampaikan dengan model ini.

Umumnya, topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat

dikembangkan dengan model penemuan.
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Langkah-langkah operasional dari Discovery Learning menurut Kurniasih

dan Sani (2014: 67) terdiri dari sebagai berikut:

1. Langkah Persiapan Strategi Discovery Learning

a) Menentukan tujuan pembelajaran.

b) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan

awal, minat, gaya belajar dan sebagainya).

c) Memilih materi pelajaran.

d) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik  secara

induktif (dari contoh-contoh generalisasi).

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

ilustrasi, tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik.

f) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks,

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

ke simbolik.

g) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.

2. Prosedur Aplikasi Strategi Discovery Learning

Dalam mengaplikasikan strategi discovery learning di kelas, ada

beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar

mengajar secara umum 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. Di samping itu guru dapat memulai kegiatan PBM dengan
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mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas

belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.

Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk  menyediakan kondisi

interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu

peserta didik dalam mengeksplorasi bahan.

b) Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulation langkah selanjutnya adalah guru

memberi kesempatan kepada peserta didik 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). Memberikan kesempatan peserta didik untuk

mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka

hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun peserta

didik agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah.

c) Data collection (pengumpulan data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan

kepada para peserta didik untuk mengumpulkan informasi

sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau

tidaknya hipotesis, dengan demikian anak didik diberi kesempatan

untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan,

membaca literature, mengamati objek, wawancara dengan

narasumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.

Konsekuensi dari tahap ini adalah peserta didik belajar secara aktif
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untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan

permasalahan yang dihadapi, dengan demikian secara tidak sengaja

peserta didik menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang

telah dimiliki.

d) Data processing (pengolahan data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi

yang telah diperoleh para peserta didik baik melalui wawancara,

observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan, dan semuanya diolah,

diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean coding/

kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan

generalisasi. Dari generalisasi tersebut peserta didik akan

mendapatkan pengetahuan baru tentang alternative jawaban/

penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis.

e) Verification (pembuktian)

Pada tahap ini peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan

tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data

processing. Berdasarkan hasil pengolahan data dan tafsiran, atau

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah

dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau

tidak, apakah terbukti atau tidak.

f) Generalization (menarik kesimpulan/ generalisasi)
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Tahap generalisasi/ 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. Berdasarkan hasil verifikasi maka

dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Setelah

menarik kesimpulan peserta didik harus memperhatikan proses

generalisasi yang menenkankan pentingnya penguasaan pelajaran

atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang

mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses

pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu.

B. Kemampuan Berpikir Kritis

Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan

sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan,

memberikan keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah

(Sukmadinata dan Erliany, 2012: 122). Kemampuan berpikir kritis

merupakan penerapan dari aspek hasil belajar. Berpikir kritis merupakan

multitahap dari konstruksi makna (Jufri, 2013: 103).

Menurut Zeidler, et al (1992, dalam Jufri, 2013: 104) beberapa karakteristik

orang yang mampu berpikir kritis antara lain ialah: a) memiliki perangkat

pikiran tertentu yang dipergunakan untuk mendekati gagasannya dan

memiliki motivasi kuat untuk mencari dan memecahkan masalah, b)

bersikap skeptis, yaitu tidak mudah menerima idea tau gagasan kecuali telah

membuktikan sendiri kebenarannya. Mengacu pada karakteristik seperti di
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atas, maka tentu saja proses pendidikan mengharapkan agar seluruh siswa

dapat berkembang menjadi manusia yang mampu berpikir secara kritis. Oleh

karena itu, maka pendidik pada semua jenjang pendidikan seharusnya dapat

memberikan perhatian penuh pada proses perkembangan keterampilan

berpikir kritis siswa.

Berpikir kritis itu rasional, logis, dan menujang keberhasilan peserta didik.

Untuk belajar dan mempraktekkan cara berpikir kritis peserta didik perlu

difasilitasi untuk berlatih mengembangkan beberapa indikator berpikir kritis

seperti:

1. Mengidentifikasi kejadian, peristiwa, proses, dan kegiatan.

2. Mengidentifikasi hubungn antarkejadian, objek, dan peristiwa.

3. Mendeduksi implikasi atau dampak.

4. Menyimpulkan motif.

5. Mengombinasikan elemen bebas untuk mengkreasi pola pikir baru yang

mengarah pada perkembangan kreativitas.

6. Membuat interpretasi asli sebagai suatu bentuk dari kreativitas (Jufri,

2013: 103).
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Indikator keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (2011: 2) terdiri atas 12

komponen, yaitu:

Tabel 1. Kemampuan dan Indikator Berpikir Kritis
Kemampuan

Berpikir Kritis
Sub Kemampuan

Berpikir Kritis
Aspek

1. Memberikan
penjelasan
dasar

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
argumen

a. Mengidentifikasi
kesimpulan

b. Mengidentifikasi
alasan yang
dinyatakan

c. Mengidentifikasi
alasan yang tidak
dinyatakan

d. Mencari persamaan
dan perbedaan

e. Mengidentifikasi
dan menangani
ketidakrelevanan

f. Mencari struktur
dari sebuah
pendapat/argumen

g. Meringkas
3. Bertanya dan

menjawab
pertanyaan
klarifikasi dan
pertanyaan yang
menantang

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?
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Kemampuan
Berpikir Kritis

Sub Kemampuan
Berpikir Kritis

Aspek

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. Mengobservasi dan

mempertimbangkan
hasil observasi

a. Mengurangi
praduga/menyangka

b. Mempersingkat
waktu 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
criteria

3. Menyimpulkan 6. Mendeduksi dan a. Kelas logika
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Kemampuan
Berpikir Kritis

Sub Kemampuan
Berpikir Kritis

Aspek

mempertimbangkan
deduksi

b. Mengondisikan
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

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

b. Asumsi yang
diperlukan:
rekonstruksi
argument

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
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Kemampuan
Berpikir Kritis

Sub Kemampuan
Berpikir Kritis

Aspek

12. Berinteraksi dengan
orang lain

a. Memberi label
b. Strategi logis
c. Strategi retorik
d. Mempresentasikan

suatu posisi, baik
lisan atau tulisan

(Ennis, 2011: 2).

Orlich, et al (1998, dalam Jufri, 2013: 104) menyatakan bahwa kemampuan

yang berasosiasi dengan berpikir kritis yang efektif meliputi: 1)

mengobservasi, 2) mengidentifikasi pada hubungan, hubungan sebab-akibat,

asumsi-kesalahan-alasan, kesalahan logika dan bias, 3) membangun criteria

dan mengklasifikasi, 4) membandingkan dan membedakan, 5) menginferensi

dan menginterpretasi, 6) membuat ringkasan, 7) menganalisis, mensintesis,

menggeneralisasi, 8) merumuskan hipotesis, 9) membedakan data yang

relevan dengan yang tidak relevan, data yang dapat diverifikasi dan yang

tidak, membedakan masalah dengan pernyataan yang tidak relevan.

Langkah-langkah berpikir kritis menurut Sukmadinata dan Erliany (2012:

122) adalah:

1. Penentuan isu, masalah, rencana atau kegiatan pokok yang akan dikaji.

Pokok yang akan dikaji perlu ditentukan dan dirumuskan dengan jelas

sebab akan menjadi focus kajian.

2. Sudut pandang. Dari sudut pandang mana pokok kajian tersebut akan

dikaji. Kemacetan lalu lintas umpamanya dapat dilihat dari sudut tata kota,

disiplin, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain.
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3. Alasan pemilihan pokok kajian. Setiap pemilihan pokok kajian perlu

memiliki alasan yang kuat. Alasan tersebut akan menjelaskan pentingnya

pokok kajian.

4. Perumusan asumsi. Asumsi adalah ide atau pemikiran-pemikiran dasar

yang dijadikan pegangan dalam mengkaji suatu pokok kajian. Asumsi-

asumsi tersebut menentukan arah dari kajian.

5. Penggunaan bahasa yang jelas. Bahasa merupakan alat berpikir.

Penggunaan bahasa yang jelas dalam merumuskan, dan mengkaji masalah

akan meningkatkan kemampuan berpikir.

6. Dukungan fakta-kenyataan. Apakah pendapat, pandangan, argumentasi

didasarkan atas fakta-fakta nyata? Pendapat atau pandangan yang kuat

adalah yang didukung oleh kenyataan. Fakta kenyataan ini bisa bersumber

dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, informasi dari pemegang

kekuasaan atau data statistik.

7. Kesimpulan yang diharapkan. Rumusan tentang kesimpulan-kesimpulan

apa yang diharapkan diperoleh dari kajian tersebut. Kesimpulan

merupakan hasil akhir dari suatu kajian. Rumusan kesimpulan hendaknya

didasari oleh logika berpikir, alasan, dan fakta-fakta nyata.

8. Implikasi dari kesimpulan. Suatu kesimpulan memiliki beberapa implikasi

bagi penerapannya. Implikasi ini terkait dengan beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam penerapan hasil, saran, dan pemecahan masalah

maupun mengatasi hambatan dan dampak-dampak negatif.


