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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Model Discovery Learning

Model Disvocery Learning merupakan model pembelajaran yang memiliki

komponen dari praktik pendidikan yang kompleks. Menurut Suryabrata

(2002: 192) komponen dari praktik pendidikan tersebut meliputi: metode

mengajar yang memajukan cara belajar aktif, berorientasi pada proses,

mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Selain itu model

Discovery Learning dinilai sebagai suatu prosedur mengajar yang

mementingkan pengajaran perorangan, manipulasi objek, dan percobaan

sebelum sampai kepada generalisasi. Menurut Hamalik (2002: 172) bahwa

aktivitas dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor penting

yang dapat mendukung ketercapaian kompetensi pembelajaran.

Pengertian lain mengenai model Discovery Learning salah satunya

dinyatakan oleh Roestiyah (2008: 20) bahwa model Discovery Learning

adalah proses mental siswa mengasimilasi sesuatu konsep atau sesuatu

prinsip. Proses mental tersebut misalnya mengamati, menggolong-golongkan,

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan

sebagainya. Dalam teknik ini siswa dibiarkan menemukan sendiri atau

mengalami proses mental itu sendiri sedangkan guru hanya membimbing dan
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memberi instruksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model

penemuan adalah suatu model dalam proses pembelajaran guru

memperkenalkan siswa-siswanya menemukan sendiri informasi yang secara

tradisional biasa diberitahukan atau diarahkan.

Brunce (dalam Balim, 2009: 2) menyatakan bahwa pada dasarnya belajar

ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami fenomena alam dan Ilmu

Pengetahuan Alam yang memerlukan dasar Inquiri dan Discovery. Inquiri

dalam ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah melakukan percobaan dan

mencari tahu fenomena alam dengan cara belajar menemukan. Individu harus

belajar aktif dan diperlukan kecurigaan untuk mengarahkan para siswa dalam

belajar dan menemukan pengetahuan. Menurut Hamalik (2004:12) bahwa

seseorang dikatakan aktif belajar jika dalam belajarnya mengerjakan sesuatu

yang sesuai dengan tujuan belajarnya, memberikan tanggapan terhadap suatu

peristiwa yang terjadi dan mengalami atau turut merasakan sesuatu dalam

proses pembelajaran.

Adapun dalam pelaksanaan model Discovery Learning ini harus dilakukan

beberapa langkah (sintaks) dalam pelaksanaannya. Menurut Syah (2004: 95-

96) langkah-langka operasional implementasi Discovery Learning dalam

proses pembelajaran secara umum ada enam langkah yaitu sebagai berikut:

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pertama-tama dalam tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang

menimbulkan kebingungannya kemudian dilanjutkan untuk memberi

generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping
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itu guru dapat memulai kegiatan PBL dengan mengajukan pertanyaan,

saran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada

persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk

menyediakan kondisi interasi belajar yang dapat mengembangkan dan

membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.

b. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutnya adalah guru memberi

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin

sehingga siswa dapat mengetahui apa sebenarnya masalah yang terjadi.

c. Data collection (pengumpulan data)

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada

siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.

d. Data processing (pemerosesan data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang

diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya.

Selanjutnya ditafsirkan dan semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan,

ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta

ditasirkan pada tingkat kepercayaan tertentu.

e. Verification (verifikasi atau pembuktian)

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan

temuan alternatif dan dihubungkan dengan hasil data processing.

Berdasarkan pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada maka
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pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu kemudian

dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak.

f. Generalization (menarik kesimpulan atau generalisasi)

Tahap generalisasi atau 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.

Model Discovery Learning menurut Gilstrap (dalam Dimyati dan Moedjiono,

2009: 87) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan model

pembelajaran yang lain. Beberapa keunggulan dalam model Discovery

Learning adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki atau memperluas penguasaan keterampilan proses kognitif

siswa.

b. Pengetahuan yang melekat erat pada diri siswa.

c. Dapat menimbulkan gairah pada diri siswa.

d. Siswa mampu untuk maju berkelanjutan sesuai dengan kemampuannya

sendiri.

e. Siswa mampu mengarahkan belajarnya sendiri.

f. Memperkuat konsep siswa dan menanbah rasa percaya diri selama proses

kerja penemuan.

g. Terpusat pada siswa sedangkan guru sebagai fasilitator dan

pendinamisator dari penemuan.

h. Membuat perkembangan siswa menuju ke skeptisme (perasaan

meragukan) yang sehat untuk mencapai kebenaran akhir dan mutlak.
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Selain memiliki kelebihan model Discovery Learning juga memiliki

kelemahan. Beberapa kelemahan model Discovery Learning adalah sebagai

berikut:

a. Mempersyaratkan suatu persiapan kemampuan berpikir yang dapat

dipercaya.

b. Kurang berhasil untuk mengajar kelas yang jumlahnya besar.

c. Harapan yang ditimbulkan oleh model ini kurang bisa diterapkan oleh

guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran

yang tradisional.

d. Sejak awal konsep yang akan ditemukan telah dipilih guru dan proses

penemuannya juga dibawah bimbingan guru.

B. Berpikir Kritis

Kecakapan hidup (life skill) yang perlu dikembangkan salah satunya adalah

keterampilan berpikir kritis. Menurut Johnson (2002: 183) 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. Pendapat

mengenai berpikir kritis pun dikemukan oleh Suryanti (dalam Amri, 2010:

62) bahwa berpikir kritis merupakan proses yang bertujuan untuk membuat

keputusan yang masuk akal mengenai apa yang kita percayai dan apa yang

kita kerjakan. Berpikir kritis menurut Ennis (2011: 15) adalah sebuah proses

yang dalam mengungkapkan tujuan dilengkapi alasan yang tegas tentang

suatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan.
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Kemampuan berpikir kritis perlu dibekali bagi setiap individu untuk dapat

bertahan dalam masyarakat yang kompetitif. Menurut Halpern (dalam Duran,

2012: 241) perubahan dalam bidang teknologi yang berdampak pada

perubahan dalam dunia kerja telah membuat kemampuan berpikir kritis

menjadi semakin penting. Berdasarkan pendapat Shukor (dalam

Muhfahroyin, 2009: 22) kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi

yang juga sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan arus

informasi menjadi sangat cepat dan tidak terbatas sehingga untuk

menghadapinya diperlukan membentuk budaya berpikir kritis dalam

masyarakat.

Kemampuan berpikir kritis sebenarnya juga telah menjadi salah satu standar

yang ditetapkan bagi lulusan yang membuat siswa dituntut untuk memiliki

kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan (Guza, 2009: 129).

Pendidikan harus dapat memberikan kemampuan berpikir kritis sehingga

akan menghasilkan individu yang dapat mengatasi berbagai masalah

kehidupan yang dihadapi dengan kemampuan merefleksikan pengalaman

belajar dalam memecahkan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab

(Rusman, 2010: 283).

Pendapat lain tentang berpikir kritis disampaikan juga oleh Lunenburg (2011:

2) yang menyatakan bahwa belajar kritis melihat isi sebagai sesuatu yang

hanya hidup diotak, seperti berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan, tidak

textbook tetapi mencoba untuk memperbaharui pengetahuan siswa. Beberapa

kali kita mengerti isi tidak dapat di pisahkan dari berpikir
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umun/menggeneralisasikan, mengorganisir, menganalisis, mensintesis,

mengevaluasi, dan merubah sehingga kita tidak dapat mengenali isi dalam

prinsip yang lengkap karena proses berpikir tidak pernah lengkap. Agar dapat

memahami isi maka siswa harus mengerti implikasinya tetapi untuk mengerti

implikasinya harus mengeti bahwa implikasi itu pada gilirannya mempunyai

implikasi lebih lanjut, dan karenanya harus diselidiki dengan penuh

pertimbangan.

Keterampilan berpikir kritis bukan suatu keterampilan yang dapat

berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan fisik.

Keterampilan ini harus dilatih melalui pemberian stimulus yang menuntut

siswa untuk berpikir kritis sehingga diperlukan suatu proses pembelajaran

yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Menurut Chaffee

(dalam Duran, 2012: 242) keterampilan berpikir kritis melibatkan diskusi dan

implikasi kritis yang mempunyai suatu peran rumit dalam menemukan suatu

pemecahan masalah dan proses pengambilan keputusan.

Untuk membangun keterampilan berpikir kritis pada diri siswa berdasarkan

penelitian Center for Critical Thinking (Thompson, 2011: 4) menyantakan

bahwa ada berbagai jalan untuk membangun pemikiran kritis seperti aktif

membangun konsep intelektual, menerapkan, meneliti, menyatukan dan

mengevaluasi dan mengumpulkan informasi dari hasil pengamatan,

pengalaman, refleksi, pemikiran atau komunikasi.
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Adapun dalam mengukur keterampilan berpikir kritis ini dapat diketahui

melalui beberapa indikator. Ennis (dalam Costa, 1985: 54) mengungkapkan

bahwa ada 12 indikator berpikir kritis yang dikelompokkan dalam lima besar

aktivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Berpikir Kritis

Keterampilan Berpikir
Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis

Aspek

1. Memberikan
penjelasan dasar

1. Memfokuskan
pertanyaan

a. Mengidentifikasi atau
memformulasikan suatu
pertanyaan.

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 ketidak
relevanan.

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 mengaplikaikan

kasus tersebut ?
g. Apa yang menjadikan

perbedaannya ?
h. Apa faktanya ?
i. Apakah ini yang kamu

katakan ?
j. Apalagi yang akan kamu

katakan tentang itu ?
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Keterampilan Berpikir
Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis

Aspek

2. Membangun
Keterampilan Dasar

1. Mempertimbangka
n apakah sumber
dapat dipercaya
atau tidak ?

a. Keahlian
b. Mengurangi konflik

interesi
c. Kesepakatan antar sumber
d. Reputasi
e. Menggunakan prosedur

yang ada
f. Mengetahui resiko
g. Keterampilan memberikan

alasan
h. Kebiasaan berhati-hati

2. Mengobservasi
dan
mempertimbangk
an hasil observasi

a. Menurangi
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

mengunakan teknologi.
i. Kepuasan pengamat atas

kredibilitas kriteria.
3. Menyimpulkan 1. Mendeduksi dan

mempertimbangka
n deduksi

a. Kelas logika.
b. Mengkondisikan logika.
c. Menginterpretasikan

pernyataan.
2. Menginduksi dan

mempertimbangka
n hasil induksi

a. Menggeneralisasi.
b. Berhipotesis.

3. membuat dan
mempertimbangka
n hasil induksi

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

1. mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangka
n definisi

Ada 3 dimensi :
a. bentuk : sinonim,

klarifikasi, rentang,
ekspresi yang sama,
operasional, contoh dan
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Keterampilan Berpikir
Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis

Aspek

non contoh.
b. strategi definisi.
c. konten (isi).

2. mengidentifikasi
asumsi

a. alasan yang tidak
dinyatakan.

b. asumsi yang diperlukan
rekonstruksi argumen.

5. strategi dan taktik 1. memutuskan suatu
tindakan

a. mendefisikan masalah.
b. memilih kriteria yang

mungkin sebagai solusi
permasalahan.

c. merumuskan aalternatif-
alternatif untuk solusi.

d. memutuskan hal-hal yang
akan dilakukan.

e. Merivew.
f. memonitor implementasi.

2. berinteraksi
dengan orang
lain

a. memberi label.
b. strategi logis.
c. strategi retorik.
d. mempresentasikan suatu

posisi, baik lisan atau
tulisan.


