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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DENGAN
MENGGUNAKAN REFLIKA UNTUK MENINGKATKAN

BERPIKIR KRITIS DAN SIKAP NASIONALISME
PADA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS X

SMA A’ISYIYAH 1 PALEMBANG

Oleh

Adei Saputra

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) penerapan model discovery
learning dengan menggunakan reflika  untuk meningkatkan berpikir kritis, dan (2)
sikap nasionalisme, serta (3) efektivitas kemampuan berpikir kritis dan sikap
nasionalisme pada pelajaran sejarah siswa kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang.
Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Classrom Action Reserch)
dengan tiga siklus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Pengambilan data berpikir kritis menggunakan tes sedangkan sikap
nasionalisme menggunakan lembar observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa (1) Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika telah
memberikan peningkatan yang berarti pada indikator berpikir kritis siswa, dari
hasil tes berpikir kritis siswa pada siklus 1 mencapai ketuntasan 51,35%, siklus 2
mencapai ketuntasan 70,27% dan siklus 3 mencapai ketuntasan 91,89%. (2)
Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika telah
memberikan peningkatan yang berarti pada indikator sikap siswa terhadap
nasionalisme, dari hasil observasi pada siklus 1 mencapai ketuntasan 48,65%,
siklus 2 mencapai ketuntasan 70,27%, dan siklus 3 mencapai ketuntasan 89,19%.
(3) Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika dapat
efektif dalam meningkatkan berpikir kritis dan sikap nasionalisme.

Kata kunci : berpikir kritis, sikap nasionalisme, discovery learning, reflika



ABSTRACT

APPLYING DISCOVERY MODEL LEARNING BY USING REPLICA
IN ORDER TO INCREASE CRITICAL THINKING AND

NATIONALISM IN HISTORY LESSON TO THE
CLASS X SMA A'ISYIYAH 1 PALEMBANG

By

Adei Saputra

The purpose of this study was to determine (1) the applying discovery model
learning by using replica in order to increase critical thinking,  (2) nationalism and
(3) the effectiveness of critical thinking skills and nationalism in history lesson to
the class X SMA Aisyiyah 1 Palembang. This research method is classroom
action research with three steps which are planning, implementation, and
observation and reflection. Critical thinking date was taken by using tests, while
nationalism through observation. The results of this study indicate that (1)
Applying discovery model learning by using replica has increased significant
improvement in students' indicators of critical thinking, from the test in cycle 1
students reached 51.35%, cycle 2 reached 70.27% and cycle 3 reached 91.89%.
(2) Applying discovery model learning by using replica has increased a significant
improvement in students' indicators of attitude towards nationalism, from the
observation cycle 1 reached 48.65%,cycle 2 reached 70.27%, and cycles 3
reached 89.19%. (3) Applying discovery model learning by using a replica can be
effective in improving critical thinking and nationalism.

Keywords: critical thinking, attitude nationalism, discovery learning, replica
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1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pembelajaran sejarah harus berdasarkan Permendinas No 22 Tahun 2006

tentang standar proses, maka kurikulum mata pelajaran sejarah di SMA Aisyiyah

1 Palembang merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh

siswa dengan tujuan memiliki; (1) nilai-nilai kepahlawanan, keberanian,

patriotisme,  nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari

proses pembentukan watak dan kepribadian siswa; (2) memiliki khazanah

peradaban bangsa-bangsa, termasuk peradaban bangsa Indonesia; (3)

menanamkan kesadaran persatuan dan kesatuan serta persaudaraan untuk menjadi

perekat bangsa dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa; (4) syarat dengan

ajaran moral dan kearifan yang berguna dalam mengatasi krisis multidimensi yang

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari; (5) berguna untuk menanamkan dan

mengembangkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara keseimbangan dan

kelestarian lingkungan hidup (BSNP, 2007: 7).

Mempelajari sejarah diperlukan berpikir kritis agar mampu memahami antara

suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang diperoleh dari pengamatan,

pengalaman, penyelidikan, dan dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam

diri siswa maupun masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal guru di SMA
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Aisyiyah 1 Palembang yang menerapkan motode pembelajaran langsung yaitu

metode ceramah, tanya jawab, dan memberikan penugasan kepada siswa.

Pembelajaran yang dilakukan selama guru mengajar, belum menumbuhkan atau

menampakkan kemampuan siswa berpikir kritis yang diperlukan dalam proses

pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi selama pembelajaran. Hasil

observasi kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran sejarah dapat dilihat

pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Sejarah Kelas
X SMA Aisyiyah 1 Palembang

No Indikator Berpikir
Kritis

Harapan Kenyataan

1 Keterampilan meng-
analisis

Siswa dapat memiliki
keterampilan mengana-
lisis dalam pembelajaran.

Hanya beberapa siswa yaitu
35% yang memiliki kete-
rampilan menganalisis dalam
pembelajaran.

2 Keterampilan men-
sintesis

Siswa dapat memiliki
keterampilan mensintesis
dalam pembelajaran.

Hanya sebagian siswa yaitu
32% yang dapat memiliki
keterampilan mensintesis
dalam pembelajaran.

3 Keterampilan me-
mecahkan masalah

Siswa dapat memiliki
keterampilan memecah-
kan masalah dalam pem-
belajaran

Hanya beberapa siswa yaitu
29% yang dapat memiliki
keterampilan memecahkan
masalah dalam pembelajaran

4 Keterampilan me-
nyimpulkan

Siswa dapat memiliki
keterampilan menyimpul-
kan dalam pembelajaran.

Hanya sebagian siswa yaitu
21% yang dapat memiliki
keterampilan menyimpulkan
dalam pembelajaran

5 Keterampilan meng-
evaluasi / menilai

Siswa dapat memiliki
keterampilan meng-
evaluasi / menilai

Hanya sebagian siswa yaitu
10% yang dapat memiliki
keterampilan mengevaluasi /
menilai

Sumber: Observasi pada Siswa Kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang.

Berdasarkan hasil observasi tersebut, menunjukkan siswa di SMA Aisyiyah 1

Palembang masih memiliki kemampuan berpikir kritis rendah dalam

pembelajaran sejarah. Hal ini berkaitan dengan pernyataan dari The National
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Council for Exellence in Critical Thinking dalam Tuanakota (2011: 8) Critical

Thinking is the intellectually disciplined process of actively and skillfully

conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and /or evaluating information

gathered from, or generated by, observation, experience, reflection, reasoning, or

communication, as a guide to belief and action. Pendapat tersebut dapat diartikan

bahwa berpikir kritis merupakan proses intelektual dalam mengonsep,

menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang

dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, refleksi, nalar atau

komunikasi sebagai panduan mengenai apa yang dipercaya dan tindakan yang

akan diambil. Peran guru dalam meningkatkan berpikir kritis siswa sangat penting

dilakukan, karena guru tidak hanya menyampaikan materi akan tetapi dapat

menumbuhkan berpikir kritis siswa dengan cara menyelesaikan pertanyaan atau

permasalahan diberikan dalam indikator berpikir kritis pada pembelajaran sejarah.

Salah satu tujuan pembelajaran sejarah adalah menumbuhkembangkan sikap

siswa terhadap nasionalisme. Nasionalisme adalah prinsip dari keinginan hidup

bersama dalam segala warisan kejayaan dan penderitaan yang dialami bersama

pada masa lalu sebagai identitas bersama dengan wujud cinta tanah air untuk

membangun kehidupan bersama pada masa depan. Karakteristik sikap terhadap

nasionalisme pada siswa kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang juga masih rendah

seperti siswa menggunakan bahasa daerah disetiap pembelajaran sehingga teman

di sekolah tidak mengerti apa yang disampaikan, maka siswa tersebut sering

berkelompok dengan siswa yang daerahnya sama. Siswa tidak menghargai usaha

yang dilakukan teman sekelasnya seperti prestasi dalam mendapatkan piala

Paskibraka kota Palembang. Berdasarkan penjelasan  tersebut, peneliti memetakan



4

dalam tabel indikator masih rendahnya sikap terhadap nasionalisme pada siswa

kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang yang diperoleh dari observasi pada saat

pembelajaran sejarah.

Tabel 1.2 Data Observasi Sikap Siswa terhadap Nasionalisme dalam
Pembelajaran Sejarah Kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang

No Indikator Sikap Terhadap
Nasionalisme

Harapan Kenyataan

1 Menggunakan bahasa Indo-
nesia dalam berdiskusi

Siswa saling berkomu-
nikasi dengan meng-
gunakan bahasa Indo-
nesia dalam berdiskusi

Hanya beberapa siswa
yaitu 35% yang dapat
berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa
Indonesia dalam ber-
diskusi

2 Memberikan kesempatan
kepada orang lain untuk
menanggapi pertanyaan ke-
lompok lain

Siswa dapat membe-
rikan kesempatan kepa-
da temannya untuk me-
nanggapi pertanyaan
kelompok lain

Hanya sebagian siswa
yaitu 37% yang dapat
memberikan kesem-
patan kepada teman-
nya untuk menanggapi
pertanyaan kelompok
lain

3 Bekerja sama dalam  akti-
vitas diskusi  kelompok

Siswa dapat bekerja
sama dalam  aktivitas
diskusi  kelompok

Hanya beberapa siswa
yaitu 39% yang dapat
bekerja sama dalam
aktivitas diskusi
kelompok

4 Berpakaian rapi, bersih dan
sopan dalam pembelajaran

Siswa dapat berpakaian
rapi, bersih dan sopan
dalam pembelajaran

Hanya beberapa siswa
yaitu 45% yang dapat
berpakaian rapi, bersih
dan sopan dalam
pembelajaran

5 Mengumpulkan tugas sesuai
dengan waktu yang diten-
tukan

Siswa dapat mengum-
pulkan tugas sesuai de-
ngan waktu yang diten-
tukan

Hanya beberapa siswa
yaitu 34% yang dapat
mengumpulkan tugas
sesuai dengan waktu
yang ditentukan

Sumber: Observasi pada Siswa Kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMA Aisyiyah 1 Palembang,

siswa kurang memiliki sikap terhadap nasionalisme dalam pembelajaran seperti

menonjolkan sifat kedaerahan dan masih mementingkan pendapatnya sendiri
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dengan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menanggapi

pertanyaan kelompok lain dalam diskusi. Penanaman sikap terhadap nasionalisme

sebagai jati diri bangsa tidak sekedar dipahami, tetapi harus dihayati dan

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

untuk menumbuhkembangkan sikap siswa terhadap nasionalisme dan

keterampilan berpikir kritis adalah melakukan inovasi dalam pembelajaran yaitu

menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan

reflika. Menurut Asy’ari (2006: 51) discovery learning merupakan “pendekatan

dimana siswa diarahkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari serangkaian

aktivitas yang dilakukan sehingga siswa menemukan sendiri pengetahuan

tersebut”. Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning selalu

mengusahakan agar siswa terlibat langsung dalam stimulasi, identifikasi masalah,

mengumpulkan data, mengolah data, melakukan pembuktian dan menarik

kesimpulan dengan tujuan memberikan suasana belajar yang menyenangkan,

penuh dengan kegembiraan, kegairahan, antusias siswa dalam pembelajaran.

Media reflika sebagai alat penyelidikan penemuan dalam pembelajaran model

discovery learning dikarenakan siswa di SMA Aisyiyah 1 Palembang belum

mengetahui benda-benda sejarah yang telah dihasilkan oleh masyarakat Indonesia

sehingga tidak menghargai benda-benda sejarah yang ada di Indonesia.

Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning yang menggunakan

reflika akan menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, tidak akan

membosankan dapat meningkatkan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme

siswa.
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Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang

“Penerapan Model Discovery Learning dengan Menggunakan Reflika untuk

Meningkatkan Berpikir Kritis dan Sikap Nasionalisme pada Pelajaran

Sejarah Siswa Kelas X SMA’Aisyiyah 1 Palembang Tahun Pelajaran

2015/2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini

diidentifikasikan sebagai berikut.

1. Kemampuan berpikir kritis yang masih rendah sehingga siswa tidak dapat

terampil dalam menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah,

menyimpulkan dan mengevaluasi atau menilai dalam pembelajaran.

2. Sikap siswa terhadap nasionalisme masih rendah sehingga siswa kurang

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak dapat bekerja

sama dalam aktivitas diskusi kelompok, tidak memberikan kesempatan

kepada orang lain untuk menanggapi pertanyaan kelompok lain.

3. Model pembelajaran yang belum efektif dengan berpusat pada pendidik

sehingga siswa tidak dapat menganalisis dalam mengumpulkan data, tidak

dapat memecahkan masalah, tidak dapat menarik kesimpulan dalam

pembelajaran, dan guru tidak dapat menerapkan model discovery learning

yang menggunakan reflika dalam pelajaran sejarah karena dianggap model

discovery learning yang berupa reflika tersebut sulit dilaksanakan kepada

siswa.

4. Aktivitas belajar siswa belum optimal.
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1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka, penelitian ini dibatasi pada Penerapan

Model Discovery Learning dengan Menggunakan Reflika untuk Meningkatkan

Berpikir Kritis dan Sikap Nasionalisme pada Pelajaran Sejarah Siswa Kelas X

SMA’Aisyiyah 1 Palembang Tahun Pelajaran 2015/2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika

untuk meningkatkan berpikir kritis pada pelajaran sejarah siswa kelas X SMA

Aisyiyah 1 Palembang ?

2. Bagaimana penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika

untuk meningkatkan sikap terhadap nasionalisme pada pelajaran sejarah

siswa kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang ?

3. Apakah penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa terhadap

nasionalisme pada pelajaran sejarah kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penerapan model discovery learning dengan menggunakan

reflika  dapat meningkatkan berpikir kritis pada pelajaran sejarah siswa kelas

X SMA Aisyiyah 1 Palembang.



8

2. Mendeskripsikan penerapan model discovery learning dengan menggunakan

reflika dapat meningkatkan sikap terhadap nasionalisme pada pelajaran

sejarah siswa kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang.

3. Mengetahui efektivitas kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa terhadap

nasionalisme pada pelajaran sejarah kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang.

1.6  Kegunaan Penelitian

1. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan berpikir kritis dan sikap

terhadap nasionalisme pada siswa dalam kegiatan pembelajaran.

2. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam

memberikan pengajaran model discovery learning dengan menggunakan

reflika.

3. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan kajian untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kreatifitas siswa di

SMA Aisyiyah 1 Palembang.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bahwa  pembelajaran

dalam model discovery learning dengan menggunakan reflika sesuai dengan

kondisi siswa.
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1.7  Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme

pada siswa dalam model discovery learning dengan menggunakan reflika

pada pelajaran sejarah.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X SMA A’isyiyah 1

Palembang.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA A’isyiyah 1 Palembang.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

5. Ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek

1) Model discovery learning dengan menggunakan reflika merupakan

model pembelajaran dengan melakukan penemuan sejarah  dengan tujuan

mengembangkan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme siswa

sehingga keterlibatan siswa dalam pembelajaran menjadi terarah secara

maksimal.

2) Berpikir kritis merupakan berpikir secara beralasan dan reflektif dalam

merumuskan, menganalisis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan

mengevaluasi pada  pembuatan keputusan.
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3) Sikap terhadap nasionalisme merupakan karakteristik seseorang untuk

bangga atau cinta terhadap tanah airnya dengan tidak memandang bangsa

lain lebih rendah derajatnya.

6. Ruang Lingkup Ilmu Kajian IPS

Ruang lingkup kajian ilmu dalam penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

berasal dari perspektif tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial yaitu

sebagai berikut.

1. Ilmu pengetahuan sosial sebagai transmisi kewarganegaraan

2. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengembangan pribadi

3. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial

4. Ilmu pengetahuan sosial sebagai refleksi inkuiri

5. Ilmu pengetahuan sosial sebagai pengambilan keputusan yang rasional

dan aksi sosial.

Penelitian ini menggunakan perspektif nomor tiga dan empat yaitu ilmu

pengetahuan sosial sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial dan sebagai refleksi

inkuiri. Kajian yang berintegrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial akan

menumbuhkan kesadaran, kepekaan, kepedulian terhadap masalah-masalah

sosial seperti sikap terhadap nasionalisme, tanggung jawab dan dapat

memecahkan masalah yang ada pada siswa maupun masyarakat. Kajian yang

berintegrasi dari sebagai refleksi inkuiri akan menumbuhkan cara berpikir

logis dan mengadakan penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan jawaban

atas isu-isu, pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pertanyaan yang

diajukan tidak untuk dihapalkan tetapi siswa dapat mengevaluasi pertanyaan

tersebut secara kritis. Ruang lingkup pembelajaran sejarah adalah membahas
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kejadian masa lalu, dengan konsep dasar manusia, ruang dan waktu terkait

dengan peristiwa masa lampau yang bersifat kronologis berdasarkan urutan

waktu kejadian serta benda-benda yang dihasilkan oleh manusia pada

masanya. Atas dasar ini maka pembelajaran sejarah harus mengenai sasaran

dari kebutuhan siswa yang akan digunakan dalam bermasyarakat. Kajian

penelitian ini berkonsentrasi pada pendidikan sejarah di SMA yang bertujuan

untuk mengembangkan dan menumbuhkan sikap berpikir kritis dan sikap

terhadap nasionalisme melalui berbagai instrumen.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Belajar

Belajar  adalah sebuah proses atau aktivitas berpikir yang dilakukan oleh

seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan dalam diri sendiri. Winataputra

(2001: 2.4), mengatakan bahwa belajar adalah proses mental dan emosional atau

proses berpikir dan merasakan, seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan

perasaanya aktif, sedangkan menurut Sardiman (2011: 21), belajar adalah

berubah, dalam hal ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha mengubah tingkah

laku. Menurut Hamalik (2006: 27), belajar merupakan; (1) modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalaman; (2) belajar merupakan suatu proses

perubahan perilaku individu melalui interaksi dengan lingkungan.

Pengertian belajar menurut Uno (2013: 22), yaitu sebagai berikut;

1. belajar merupakan modifikasi atau memperteguh  kelakuan melalui
pengalaman;

2. belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu dengan
lingkungannya;

3. belajar merupakan perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk
penguasaan, penggunaan, penilaian atau mengenai sikap dan nilai-nilai
pengetahuan serta kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang
ilmu, atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan atau
pengalaman yang terorganisasi;

4. belajar selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi
seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, belajar

merupakan proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk merubah tingkah laku

individu dan lingkungannya; kedua, perubahan tingkah laku tersebut  tidak hanya

berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan,

keterampilan, sikap, pemahaman, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri pada

individu yang dilakukan secara sadar. Siswa yang dinyatakan belajar akan

mendapatkan perubahan dalam peningkatan kognitif, afektif dan psikomotor.

Proses belajar yang terjadi pada diri siswa tidak hanya sekedar mengingat, akan

tetapi benar-benar mengerti dan dapat menerapkan pengetahuan, keterampilan dan

sikap dalam memecahkan permasalahan dan menemukan sesuatu bagi diri sendiri

dan lingkungannya, misalnya ketika guru menjelaskan dan memberikan suatu

permasalahan yang harus dipecahkan, maka siswa akan memberikan suatu

tanggapan untuk memecahkan permasalahan dengan mengutarakan ide dari hasil

belajar yang didapatkannya. Siswa ada yang diberikan penjelasan dan

permasalahan oleh guru, hanya  menganggukan kepalanya saja seakan-akan

mengerti, akan tetapi siswa tidak dapat mengutarakan idenya. Siswa tersebut pada

hakekatnya tidak belajar karena tidak memiliki perubahan tingkah laku, oleh

sebab itu guru hendaknya menyusun suatu model discovery learning dengan

menggunakan reflika karena siswa langsung melihat, menyentuh, dan merasakan

reflika dalam penemuan secara langsung sehingga siswa dapat berpikir kritis

dalam mengutarakan idenya dan memiliki sikap terhadap nasionalisme didalam

dirinya.
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2.2  Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan inti kegiatan dalam pendidikan yang telah

diprogramkan. Pembelajaran dilukiskan sebagai kegiatan manusia dalam

membantu memanusiakan manusia artinya pembelajaran bukan sekedar mengajar

saja akan tetapi merubah manusia secara langsung dalam belajar.

Menurut Permendikbud No 81 A Tahun 2013  tentang Implementasi Kurikulum

yang menjelaskan bahwa;

pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan
yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat,
berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh
karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua
potensi siswa menjadi kompetensi yang diharapkan.

Adapun pendapat lain mengemukakan bahwa pembelajaran merupakan proses

yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar,

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan

sikap (Dimyati dan Mujiono, 2006: 157). Pembelajaran merupakan bantuan yang

diberikan pendidik agar mendapatkan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa (Pargito, 2010:

8). Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, siswa dan sumber

belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

ditentukan (Maulana, 2014: 1-2).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa pembelajaran

merupakan kegiatan yang melibatkan guru profesional untuk mengkontruksikan
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siswa dengan tujuan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap digunakan

didalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut standar isi pembelajaran sejarah di SMA yang dikeluarkan BSNP yaitu

sebagai berikut;

1. pembelajaran sejarah di SMA adalah mata pelajaran yang mengkaji
permasalahan dan perkembangan masyarakat dimasa lampau sampai
masa kini, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia.

2. pembelajaran sejarah di sekolah SMA dilihat dari tujuan dan
penggunaannya, dapat dibedakan atas sejarah empiris dan sejarah
normatif.

3. pendidikan sejarah di SMA lebih menekankan pada perspektif kritis-logis
dengan pendekatan historis-sosiologis (BSNP, 2007: 7)

Pembelajaran sejarah memiliki peran yang sangat penting bukan hanya sebagai

proses transfer ide atau gagasan, melainkan proses pendewasaan diri siswa yang

menekankan berpikir  kritis  untuk memahami identitas, jati diri, kepribadian

bangsa, memiliki sikap terhadap nasionalisme dan patriotisme melalui

pemahaman terhadap peristiwa sejarah maka pembelajaran sejarah hendaknya

memiliki prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut;

1. pembelajaran yang dilakukan haruslah adaktif terhadap perkembangan
siswa dan perkembangan zaman.

2. pembelajaran sejarah hendaklah berorientasi pada pendekatan nilai.
3. strategi pembelajaran yang digunakan hendaklah tidak mematikan

kreatifitas dan memaksa siswa hanya untuk menghapal fakta dalam buku
teks. (Susanto, 2014: 56).

Pembelajaran sejarah harus bersifat adaktif walaupun sejarah menceritakan masa

lampau akan tetapi banyak nilai dan fakta yang terkandung didalam sejarah

tersebut, apabila disampaikan dengan benar dan memiliki inti sari nilai yang ada

didalamnya serta sesuai dengan alam pikiran siswa maka akan membangkitkan

pemahaman dan kesadaran terhadap nilai persatuan, kesatuan, nasionalisme dan
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patriotisme, mawas diri sebagai akibat dari pengalaman nilai diri siswa. Guru

sejarah merancang pembelajaran tidak asal-asalan karena dalam mengajarkan

sejarah tidaklah mudah. Pembelajaran sejarah harus dikembangkan berdasarkan

pengetahuan tentang bagaimana orang itu belajar.  Hal tersebut sesuai dengan

teori-teori pembelajaran yang banyak dikembangkan oleh para ahli saat ini yang

lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu

model discovery learning dengan menggunakan reflika sehingga memberi

penekanan lebih besar pada kreativitas berfikir, aktivitas, prestasi belajar dan

pengalaman belajar siswa seperti memiliki sikap nasionalisme, patriotisme,

persatuan dan kesatuan bangsa dalam diri siswa sendiri.

2.3 Teori Belajar Kontruktivisme

Teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan dan mentransfer informasi

kompleks dan menemukan informasi yang baru serta dapat dijadikan miliknya

sendiri. Penekanan teori belajar tersebut berpusat pada siswa aktif atau student-

centred instruction.

Menurut Bidell dan Fischer (2005: 10), Consruktivism characterizes the

acquistion of knowledge as a productt of the individual’s creative self-organizing

activity in particular environments. Kontruktivisme merupakan karakteristik dari

perolehan pengetahuan sebagai produk dalam kegiatan organisasi sendiri oleh

individu beserta lingkungan tertentu. Menurut Brooks dan Brooks (2006: 35), The

constructivist approach stimulates learning only around concepts in which the

students have a prekindled interest. Konstruktivis merupakan pendekatan proses
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pembelajaran yang mengarahkan  kepada penemuan konsep yang berasal dari

pandangan, gambaran, inisiatif siswa.

Terkait dengan konstruktivisme Crotty dalam Creswell (2012: 12),

memperkenalkan sejumlah asumsi yaitu sebagai berikut;

1. makna-makna dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat
dengan dunia yang tengah mereka tafsirkan.

2. manusia senantiasa terlibat dengan dunia mereka dan berusaha
memahaminya berdasarkan perspektif historis dan sosial mereka sendiri-
kita semua dilahirkan ke dunia makna (world of meaning) yang
dianugerahkan oleh kebudayaan di sekeliling kita.

3. yang menciptakan makna pada dasarnya adalah lingkungan sosial dan
interaksi dengan komunitas manusia.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa

konstruktivisme merupakan kegiatan siswa  yang terlibat langsung dalam

menemukan konsep, mentransper informasi perspektif historis dan sosial untuk

memecahkan permasalahan yang ada  didalam dirinya serta lingkungannya

sehingga dapat menciptakan makna sendiri yang digunakan dalam interaksi

lingkungan sosial.

Beberapa teori belajar antara lain;

a. Teori belajar menurut J. Bruner

Menurut Bruner dalam Wardoyo, (2013: 38), belajar merupakan proses aktif

pembelajar dalam mengkontruksi ide dan konsep baru berdasarkan pengetahuan

yang sekarang. Proses belajar yang dinyatakan Bruner bahwa pendidik dapat

memusatkan pada partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal dengan baik

adanya perbedaan kemampuan disetiap siswa. Peningkatan proses belajar tersebut

perlu adanya lingkungan yang dinamakan discovery learning environment, yaitu

lingkungan dimana siswa dapat melakukan ekslorasi, penemuan-penemuan baru
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yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui.

Disetiap lingkungan selalu ada bermacam-macam masalah, hubungan dan

hambatan yang dihayati dan melakukan pemecahan permasalahan oleh siswa

secara berbeda-beda pada usia yang berbeda pula. Bruner menyarankan agar siswa

hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan

prinsip-prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dalam

menerapkan model discovery learning dengan menggunakan reflika untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme siswa.

b. Teori belajar Vygotsky

Tokoh konstruktivis lainnya adalah Vygostsy. Teori Vygostsy menekankan pada

interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya

pada sosiokultur pembelajaran. Vygotsky menjabarkan implikasi utama teori

pembelajarannya sebagai berikut;

1. menghendaki pembelajaran berbentuk kooperatif, sehingga siswa dapat saling

memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam zone of

proximal development mereka. Zone of proximal development merupakan

jarak tingkat perkembangan sesungguhnya yang diartikan sebagai

kemampuan pemecahan masalah dalam meningkatkan kemampuan

perkembangan potensial dibawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya

yang lebih mampu.

2. pendekatan Vygotsky menekankan kepada pembelajaran scalfolding.

Scalfolding berarti siswa diberikan sejumlah besar bantuan dengan

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia mampu

mengerjakan. (Nurmalisa, 2011: 20-21).
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Pembelajaran yang digunakan berpusat pada siswa dengan membentuk diskusi

kelompok dalam menerapkan model discovery learning yang menggunakan

reflika untuk memecahkan permasalahan pembelajaran dengan menekankan

tanggung jawab dan peran aktif siswa sehingga dapat membangun berpikir kritis

dan memiliki sikap terhadap  nasionalisme.dalam pembelajaran sejarah.

c. Teori Belajar Gestalt

Menurut Gestalt dalam Gredler (2011: 74), belajar merupakan proses yang

didasarkan pada soal makna, pemahaman, dan wawasan yang merupakan

karakteristik manusia dengan membahas isu-isu bukan membahas langkah-

langkah yang diambil setelah pemahaman dan reorganisasi terjadi karena dalam

memecahkan masalah harus memahami elemen sentral dan membedakan dari

elemen tidak penting. Beberapa saran yang diberikan Gestalt untuk memecahkan

masalah. Pertama, membuat tugas belajar atau memberikan masalah dalam

situasi yang konkret dan aktual. Kedua pemecahan masalah tidak berupa prosedur

pengulangan maka guru harus membimbing untuk menemukan masalah dalam

bentuk petunjuk atau isyarat untuk membantu siswa memperoleh pandangan

terhadap masalah dan dapat mengatasinya, solusi mengatasi kesulitan dihadirkan

oleh masalah (Gredler, 2011: 74-75). Siswa akan mengerti  pembelajaran sejarah

dengan menerapkan model discovery learning yang menggunakan reflika  karena

siswa dapat terlibat langsung didalam pembelajaran dengan melakukan

penemuan, siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada yaitu meningkatnya

berpikir kritis dan memiliki sikap terhadap nasionalisme dalam diri siswa.
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d. Teori belajar Robert Gagne

Menurut Gagne dalam Gredler (2011: 175), belajar merupakan proses dari faktor

kausal yang penting dalam perkembangan manusia yang bersifat kumulatif

sehingga akan memberikan kontribusi pada keterampilan yang lebih kompleks

dengan kompetensi intelektualnya terus meningkat. Menurut Gagne dalam

Gredler (2011: 175-176), langkah-langkah dalam pembelajaran yaitu pertama,

mengembangkan pemahaman tentang diversitas kapabilitas manusia karena sifat

dari keluaran belajar akan menentukan parameter pada proses belajar; kedua,

belajar dan pembelajaran bukan titik perhatian yang terpisah, keduanya harus

dikembangkan secara beriringan. Pembelajaran sejarah dengan menerapkan model

discovery learning yang menggunakan reflika akan beriringan antara guru dan

siswa dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga pemahaman siswa dalam

pembelajaran sejarah lebih meningkat.

2.4 Proses Pembelajaran

Menurut Moh. User Usman dalam Suryosubroto (2009: 16), proses pembelajaran

adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru atas dasar

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai

tujuan tertentu. Menurut Djamarah (2010: 37), proses pembelajaran adalah suatu

kondisi yang dengan sengaja diciptakan guru untuk anak didik, perpaduan dari

kedua unsur tersebut lahirlah interaksi edukatif dengan pemafaatan bahan sebagai

mediumnya. Menurut Maulana (2014: 1), proses pembelajaran merupakan

kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik yang saling bertukar informasi

pengetahuan.
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Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses

pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif dalam kegiatan perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi dan program tindak lanjut guna mendapatkan penilaian

kognitif, efektif dan psikomotorik. Menurut Wardoyo (2013: 13), proses

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini adalah pembelajaran berbasis

kontekstual atau riset artinya bahwa pembelajaran dilakukan dengan cara

menghubungkan konteks dunia nyata ke dalam materi yang diberikan. Proses

pembelajaran sejarah dalam menerapkan model discovery learning dengan

menggunakan reflika akan membawa siswa kedunia nyata sehingga memiliki

hubungan timbal balik dalam  interaksi dan edukasi dari perencanaan sampai

pengayaan sehingga akan mendapatkan penilaian yang baik dalam hal kognitif,

efektif dan psikomotorik. Menurut Susanto (2014: 7), dalam mempelajari sejarah

siswa akan diberikan gambaran tentang segala aktivitasnya yang disusun secara

ilmiah dengan memperhatikan urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis,

sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

Pembelajaran dalam ilmu sejarah akan memberikan manfaat bagi siswa, yang

menjadikan pembelajaran penting, menarik, menyenangkan, tidak membosankan

sehingga siswa berpikir kritis, dan memiliki sikap terhadap nasionalisme. Namun

kenyataannya sejarah disekolah bukanlah merupakan mata pelajaran yang

disenangi dan diminati oleh siswa dikarenakan guru yang mengajarkan sejarah

bersifat monoton dan masih berprinsip guru hanya bertugas mengajar saja.

Permasalahan yang lainnya yaitu materi pendidikan sejarah. Menurut Hamid

Hasan dalam Susanto (2014: 63), kenyataannya materi dan isi materi dalam

pembelajaran lebih mendapat perhatian dan seringkali melupakan apa tujuan
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sebenarnya dari pembelajaran sejarah yang dilakukan, akibatnya yang terjadi

dalam pembelajaran sejarah adalah materi tersampaikan akan tetapi tujuan

pembelajaran tidak tercapai. Permasalahan tersebut harus diatasi oleh guru sejarah

seperti menerapkan model discovery learning dengan menggunakan reflika dalam

proses pembelajaran dengan tujuan menjadikan siswa memiliki nilai dalam

kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut antara lain; kesadaran waktu, menghargai

waktu, sikap kritis, menghargai peninggalan sejarah,  memiliki sikap nasionalisme

dan dapat mempelajari silsilah keluarganya sendiri (Susanto, 2014: 63).

2.5 Teori Perkembangan Belajar Usia SMA

Pembelajaran sejarah harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi

siswa. Teori yang digunakan untuk melihat perkembangan psikologi siswa

diantaranya teori Piaget dan Vygotsky yaitu sebagai berikut:

2.5.1 Teori Perkembangan Kognitif Piaget

Teori perkembangan kognitif Piaget yaitu memfokuskan pengetahuan sesuai

dengan dunia mereka. Menurut Piaget dalam Gredler (2011: 322), untuk

memahami gagasan tentang belajar yang memadai, kita pertama-tama harus

menjelaskan bagaimana individu bisa mengkontruksi dan menciptakan, bukan

hanya bagaimana dia mengulangi dan meniru. Hal ini menjadikan siswa memiliki

pemikiran logika. Menurut Piaget dalam Gredler (2011: 346), pola pemikiran

anak akan mengalami perubahan kualitatif yang penting bagi perkembangan

pemikiran hipotesis logika, karena itu hubungan antara sistem pendidikan dan

anak akan bersifat resiprokal atau timbal balik. Piaget membagi perkembangan

kognitif menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan masing-masing periode siswa
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yaitu untuk perkembangan belajar pada usia SMA terletak pada tingkatan formal

operasional (11/12-14/15 tahun). Tingkatan ini siswa telah mampu memberikan

keseriusan dalam pekerjaan yang diperoleh dari kemampuan berpikir logis,

menalar dan dapat menarik kesimpulan dari suatu informasi. Siswa dapat

mengetahui, memahami dan merasakan hal-hal seperti cinta terhadap lawan jenis,

bukti logis dengan gunakan logika, dan memiliki nilai kehidupan. Ia telah

mengetahui berbagai macam warna dari psikologi seseorang.

Dilihat dari faktor biologis, pada tahapan ini siswa akan  merasakan perubahan

fisik atau pubertas yang menandai dirinya dewasa secara fisiologis, penalaran

moral, perkembangan psikoseksual, pengetahuan, keterampilan dan

perkembangan sosial. Beberapa orang tidak memiliki keterampilan berpikir

seperti orang dewasa dan menggunakan penalaran operasional yang ada.

Kaitannya dengan belajar, menurut Piaget dalam Gredler (2011: 347),

pembelajaran sejarah tidak dapat diciptakan ulang oleh siswa, akan tetapi ketika

riset mengungkapkan beberapa pemahaman tentang cara siswa mendapatkan

pemikiran operasional spontan dalam pemahaman sejarah, maka metodenya

mungkin berubah yaitu kerja sama dan pertukaran antar siswa disesuaikan dengan

lingkungannya.

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian ini menerapkan model

discovery learning dengan menggunakan reflika yang diambil dari

lingkungannya, sehingga siswa dapat bekerja sama dalam diskusi kelompok

dengan tujuan dapat memecahkan permasalahan, menerima informasi baru dengan

cara berpikir kritis dan dapat meningkatkan sikap terhadap nasionalisme.
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2.5.2.  Perkembangan Kognitif Vygotsky

Vygotsky menekankan pada perkembangan psikologi kultural-historis. Menurut

Vygotsky dalam Gredler (2011: 371), semua fungsi psikologis yang lebih tinggi

dalam proses kognitif memiliki karakteristik psikologis  umum yang dapat

membedakannya dari semua proses mental lainnya, mereka itu merupakan proses

penguasaan reaksi kita sendiri melalui berbagai cara. Fungsi psikologi kognitif

tersebut berasal dari interaksi sosial pada masing-masing individu dalam konsep

budaya mereka. Tujuan utama Vygotsky dalam psikologi kognitif adalah

mereformasikan psikologi sebagai bagian dari  ilmu sosial terpadu (Gredler 2011:

372). Vygotsky memandang bahwa pemahaman akan kecerdasan manusia adalah

masalah paling penting dan sentral bagi psikologi. Masalah tersebut

membutuhkan pengkajian dan penghayatan seluruh kesadaran manusia. Psikologi

akan gagal jika disiplin ilmu tidak dapat menjelaskan seluruh perilaku manusia.

Vygotsky juga menjelaskan bahwa pembelajaran tidak terbatas hanya pada

mengikuti jalur perkembangan atau melangkah bersama perkembangan.

Pembelajaran dapat melampaui perkembangan, mendorongnya lebih maju dan

memunculkan formasi baru (Gredler, 2011: 397). Berdasarkan teori tersebut

terdapat dua cara pembelajaran mempengaruhi perkembangan; pertama belajar

yang baik dapat mendahului dan memadukan perkembangan sehingga melahirkan

kualitas pikiran yang baru; kedua, pelajaran akademik merupakan hal penting

untuk perkembangan kognitif anak disemua pelajaran. Teori kognitif Vygotsky

terdapat dua tahapan pembelajaran yang tepat dalam Zona Proximal Development

(ZPD), yang pertama yaitu untuk menentukan proses mental maka harus

memiliki strategi yaitu;  (a) memberikan contoh soal dan mengamati apakah siswa
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dapat meniru contoh tersebut; (b) memulai memecahkan soal dan menyuruh siswa

untuk menyelesaikan solusi; (c) meminta siswa untuk bekerja sama dengan siswa

yang lebih maju dalam memecahkan soal; (d) menjelaskan proses penyelesaian

soal kepada siswa, mengajukan pertanyaan, menganalisis soal untuk siswa.

Berdasarkan strategi tersebut maka, pertama, siswa dapat mematangkan mental

dalam proksimal dan akhirnya jadi perkembangan; kedua,  merujuk pada

penentuan level perkembangan aktual, yang merupakan masalah yang bisa

dipecahkan anak secara independen, dan menyebut fungsi kognitif lebih tinggi

yang baru muncul (zona perkembangan proksimal) sebagai diagnosik level usia

normatif.  Penerapan model discovery learning yang menggunakan reflika dalam

pembelajaran dapat meningkatkan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme

pada pelajaran sejarah dengan melakukan kerja sama  dalam menstimulasi,

mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memberikan

pembuktian, menarik kesimpulan dalam memecahkan permasalahan dan

memberikan solusi dari suatu permasalahan tersebut.

2.6. Model Discovery Learning

Untuk menunjang pembelajaran sejarah maka peneliti menerapkan salah satu

model discovery learning sebagai suatu pendekatan pembelajaran  yang

menggunakan penemuan dengan melaksanakan cara belajar aktif, berorientasi

pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri dan refleksi sehingga siswa

dapat berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah dan untuk memperoleh

pengetahuan serta sikap terhadap nasionalisme pada diri siswa.
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2.6.1 Pengertian Model Discovery Learning

Penggunaan model discovery learning dalam mengajar maka akan membimbing

siswa kearah pemecahan masalah dan memberikan kemudahan kepada siswa

untuk melakukan penyelidikan. Menurut Ilahi (2012: 29), pembelajaran discovery

learning merupakan proses pembelajaran yang menitikberatkan pada mental

intelektual siswa dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga

menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di lapangan.

Menurut Hamalik (2006: 134), discovery learning merupakan suatu prosedur

mengajar yang menitik beratkan studi individual, manipulasi objek-objek, dan

eksperimentasi oleh siswa sebelum membuat generalisasi sampai siswa menyadari

suatu konsep. Menurut Kurinasih dan Sani (2014: 64), discovery learning

merupakan proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan

pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri.

Menurut Dimyati dan Mujiono (2006: 86), discovery merupakan suatu prosedur

yang menekankan belajar secara individual, manipulasi objek atau pengkondisian

objek dan eksperimentasi lain oleh siswa sebelum penarikan kesimpulan dibuat.

Menurut Sukardi (2005: 3), menjelaskan bahwa discovery merupakan hasil

temuan yang memang sebetulnya sudah ada selalu mengusahakan agar siswa

terlibat dalam masalah-masalah yang dibahas. Berdasarkan pendapat tersebut

dapat diberikan kesimpulan bahwa pembelajaran discovery learning merupakan

proses pembelajaran yang menitikberatkan kepada siswa untuk mengemukakan

sendiri pengetahuan dengan pemecahan masalah, manipulasi objek dan

eksperimen sehingga menjadi suatu konsep pembelajaran.
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Pembelajaran dengan menggunakan discovery learning dapat meningkatkan

keterampilan berpikir kritis karena siswa dilatih untuk mengamati, menanya,

mencoba, menalar, mengkomunikasikan melalui sintaks nya seperti pada tahap

stimulation siswa diajak untuk mengamati dan menanya, tahap problem statement

siswa diajak untuk menanya dan mengumpulkan informasi, tahap data collection

siswa diajak untuk mencoba dan mengamati, tahap data processing siswa diajak

untuk menalar dan menanya dan tahap terakhir verification siswa diajak untuk

menalar, dan mengkomunikasikan.

2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Discovery Learning

Dimyati dan Mujiono (2006: 87), berpendapat bahwa penggunaan metode

discovery dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa

secara aktif dalam memperoleh dan memproses perolehan belajar. Menurut Ilahi

(2012: 70-71), pembelajaran discovery learning memiliki kelebihan-kelebihan

yaitu sebagai berikut;

(a) pembelajaran discovery learning digunakan kegiatan dan pengalaman
langsung, sehingga siswa akan lebih tertarik dan dapat mengembangkan
kemampuan berpikir siswa terhadap pembentukan konsep abstrak yang
memiliki makna; (b) pembelajaran discovery learning lebih realistis dan
mempunyai makna. siswa dapat langsung menerapkan berbagai bahan uji
coba yang diberikan guru, sehingga siswa dapat bekerja sesuai dengan
kemampuan intelektual yang dimiliki; (c) pembelajaran discovery learning
membantu pemecahan masalah, sehinggga siswa dituntut untuk berpikir
kritis dan inovatif mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi; (d)
hasil pembelajaran dengan menggunakan discovery learning pengetahuan
siswa akan bertahan lama dan mudah diingat.

Menurut Roestiyah (2012: 67), keunggulan menggunakan discovery learning

dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut;

(1) membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan,
serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif dan pengenalan jati
diri siswa. Siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi
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individual sehingga dapat kokoh/mendalam tertinggal dalam jiwa siswa
tersebut, (2) dapat membangkitkan kegairahan belajar mengajar para
siswa, (3) mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berkembang dan maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing, (4)
mampu mengarahkan cara siswa belajar, sehingga lebih memiliki motivasi
yang kuat untuk belajar lebih giat, dan (5) membantu siswa untuk
memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses
penemuan sendiri

Dengan demikian discovery learning memiliki kelebihan yaitu sebagai sebagai

berikut;

1. dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif melalui pengamatan

secara langsung.

2. pembelajaran lebih realistis dan memiliki makna karena langsung

dipraktekkan.

3. meningkatkan sikap terhadap nasionalisme sebagai jati diri siswa.

4. membantu dalam pemecahan masalah sehingga siswa dapat berpikir kritis dan

inovatif dalam mengatasi masalah.

5. meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran dengan menggunakan model

discovery learning juga memiliki kelemahan. Menurut Ilahi (2012: 72-73),

kelemahan dalam mengajar menggunakan discovery learning adalah sebagai

berikut (a) proses pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama

dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah; (b) faktor kebiasaan guru

menggunakan metode ceramah akan mempersulit siswa karena dibutuhkan

kemandirian siswa, kepercayaan kepada dirinya sendiri, dan kebiasaan bertindak

sebagai subjek. Menurut Roestiyah (2012: 68), kelemahan menggunakan

discovery learning dalam proses pembelajaran yaitu sebagai berikut;
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1) pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara
belajar. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan
sekitarnya dengan baik; (2) bila kelas terlalu besar penggunaan teknik ini
akan kurang berhasil; (3) bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan
perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sangat kecewa bila
diganti dengan teknik penemuan; (4) dengan teknik ini ada yang
berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses
pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan
sikap dan keterampilan bagi siswa.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut maka guru dapat membentuk diskusi

kelompok dengan melakukan aktivitas dalam mengamati reflika, menanya,

mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan reflika dalam pembelajaran sehingga

dapat meningkatkan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme yang berupa

menghargai, menjaga dan cinta tanah air yang memiliki hasil budaya berupa

benda sejarah akan meningkat.

2.6.3 Tahapan Model Discovery Learning

Penerapan discovery learning yang dilakukan harus memiliki tahapan-tahapan

pelaksanaannya supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembelajaran. Menurut

Suryosubroto (2009: 184), mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan

dalam menerapkan pembelajaran discovery learning, yaitu sebagai berikut:

1) identifikasi kebutuhan siswa; 2) seleksi pendahuluan terhadap prinsip-
prinsip, pengertian, konsep dan generalisasi yang akan dipelajari; 3)
seleksi bahan, dan problema atau tugas-tugas; 4) membantu memperjelas
tugas atau problema yang akan dipelajari dan peranan masing-masing
siswa; 5) mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan; 6)
mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan
tugas-tugas siswa; 7) memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan
penemuan; 8) membantu siswa dengan informasi atau data, jika diperlukan
oleh siswa; 9) memimpin analisis sendiri (self analysis) dengan pertanyaan
yang mengarahkan dan mengidentifikasi proses; 10) merangsang
terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa; 11) memuji dan
membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan;  12) membantu
siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil
penemuannya.
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Menurut Ilahi (2012: 82), untuk mempermudah penerapan discovery learning di

butuhkan langkah-langkah pokok yaitu sebagai berikut;

(1) adanya masalah yang akan dipecahkan, (2) sesuai dengan tingkat
kemampuan kognitif anak didik, (3) konsep dan prinsip yang ditemukan
harus ditulis secara jelas, (4) harus tersedia alat atau bahan yang
diperlukan, (5) suasana kelas harus diatur sedemikian rupa, (6) guru
memberikan kesempatan anak didik untuk mengumpulkan data, (7) harus
dapat memberikan jawaban secara tepat dengan data yang diperlukan
siswa

Berdasarkan langkah-langkah tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa

penerapan discovery learning dengan menggunakan reflika memiliki langkah-

langkah yaitu sebagai berikut.

1. Menstimulasi

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk

merangsang wawasan dan pengetahuan siswa tentang materi yang akan

diajarkan

2. Mengidentifikasi masalah,

Proses orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini guru membimbing siswa

bahwa adanya kesenjangan dalam kelompok daerah dilingkungan kelasnya,

dan kurangnya pengetahuan tentang memahami prinsip dasar ilmu sejarah,

maka guru membagi 6 atau 7 siswa disetiap kelompok dengan permasalahan

yang akan dibahas, menyediakan alat atau bahan yang diperlukan. Alat atau

bahan yang disediakan berupa alat dan bahan yang mendukung pelaksanaan

proses pembelajaran dan sesuai dengan materi. Alat atau media pembelajaran

yang peneliti gunakan adalah media reflika.
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3. Mengumpulkan data

Setiap kelompok akan mengumpulkan data untuk memecahkan permasalahan

yang akan dipecahkan dengan mencari sumber yang relevan dalam

memahami prinsip dasar ilmu sejarah untuk didiskusikan kepada

kelompoknya masing-masing.

4. Mengolah data.

Siswa diberikan kesempatan untuk mengolah data antara sumber materi

dengan media reflika yang dibawa dan menafsirkan data tersebut menjadi

jawaban dari permasalahan yang diberikan.

5. Pembuktian.

Membimbing siswa melakukan kegiatan pembuktian dengan mengarahkan

siswa untuk memperoleh informasi yang diperlukan, melaksanakan

eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dari pemecahan

masalah dan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan dari masing-

masing kelompok serta memberikan kesempatan untuk mempresentasikan

hasil diskusi kelompok.

6. Menarik kesimpulan.

Membimbing siswa untuk dapat menarik kesimpulan dalam menemukan

konsep.

2.7 Media Pembelajaran

Penerapan yang menggunakan model discovery learning harus membutuhkan

media pembelajaran sebagai bahan atau alat dalam pembelajaran, karena

pembelajaran sekarang ini tidak lagi berpusat kepada guru melainkan siswa.
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2.7.1 Pengertian Media

Kata media berasal dari kata latin yaitu medium, yang berarti sesuatu yang terletak

ditengah antara dua pihak atau suatu alat (Anita, 2008: 1). Menurut Sadiman

(2009: 7), berpendapat bahwa media merupakan perantara atau pengantar pesan

dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Mansur (2009: 50), media

pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk membantu siswa didalam

memahami dan memperoleh informasi yang dapat didengar ataupun dilihat oleh

panca indra sehingga pembelajaran dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa media merupakan seluruh benda yang dapat

digunakan sebagai pelantara untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima

dengan menggunakan panca indra sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,

perhatian dan minat siswa dalam proses pembelajaran.

2.7.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran

Menurut Sanaky (2009: 40), jenis-jenis media pembelajaran yaitu sebagai berikut;

(1) bahan yang menggunakan kegiatan membaca dan sumber-sumber kata
fisual (bahan cetakan dan bacaan); (2) alat-alat audio fisual alat yang
tergolong dalam katagori ini yaitu a) media proyeksi (overhead proyektor,
slide dan elsidi); b) media non proyeksi (papan tulis, poster, papan tempel,
kartun, papan panel,komik, bagan, diagram, gambar, grafik dan lain-lain;
c) benda tiga dimensi antara lain benda tiruan diaroma, boneka, topeng,
lembaran batik, peta globe pameran, dan musium sekolah; (3) media yang
menggunakan tehnik yaitu: slide flim stip, film rekaman, radio, televisi,
video,vcd, laboratorium elektronik, perkakas intruktif, dan ruang internet;
(4) kumpulan benda-benda asli yaitu: berupa peninggalan sejarah,
dokumentasi, bahan yang memiliki nilai-nilai sejarah, jenis kehidupan
mata pencaharian, industi, perbankkan, paradigma pemerintahan, agama,
kebudayaan politik dan lain-lain; (5) contoh-contoh kelakuan dan prilaku
pengajar.
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Menurut Asra (2008: 5-8), jenis- jenis media pembelajaran yaitu sebagai berikut;

(1) media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk
kelompok visual misalnya foto, gambar, poster, grafik, kartun, liflet,
buklet, torso, film bisu, model 3 dimensi seperti diorama; (2)  media audio
adalah media yang hanya dapat didengar saja seperti kaset audio, radio,
MP3 Player, handpon; (3) media audio visual yaitu media yang dapat
dilihat sekaligus dapat didengar, misalnya film bersuara, video, televisi,
sound slide; (4) multi media adalah media yang dapat menyajikan unsur
media secara lengkap seperti suara, animasi, video, grafis, dan film.
Multimedia sering diidentikkan dengan komputer, internet, dan
pembelajaran berbasis komputer (CBI); (5) media realia yaitu semua
media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan
hidup maupun sudah diawetkan misalnya tumbuhan, batuan, binatang,
insectarium, herbarium, air, sawah.

Menurut Eliyawati (2005: 113), mengemukakan bahwa jenis-jenis media

pembelajaran adalah sebagai berikut;

(1) media visual, adalah media yang hanya dapat dilihat saja. Media visual
ini terdiri dari media yang diproyeksikan, misalnya overhead proyektor
(OHP) dan media yang tidak dapat diproyeksikan, misalnya gambar diam,
media grafis, media model, dan media realia; (2) media audio, adalah
media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya dapat
didengar) yang dapt merangsang pikiran, perasaaan perhatian dan
kemauan anak untuk mempelajari isi tema, misalnya radio, dan kaset; (3)
media audio-visual, adalah kombinasi dari media audio dan media visual,
misalnya televisi, video pendidikan dan slide suara.

Berdasarkan media yang dijelaskan tersebut, peneliti akan menggunakan media

realia yaitu reflika sebagai penunjang penggunaan model discovery learning

sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan dalam pembelajaran sejarah.

Menurut Sudjana dan Ahmad Rivai (2010: 4), mengemukakan bahwa dalam

memilih media pembelajaran sebaiknya untuk kepentingan pengajaran sebaiknya

memperhatikan kriteria sebagai berikut;

(1) ketepatannya dengan tujuan pengajaran, artinya media pengajaran
dipilih atas dasar tujuan-tujuan intruksional yang telah ditetapkan; (2)
dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang
sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan
bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa; (3) kemudahan
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memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh,
setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar; (4)
keterampilan guru dalam menggunakannya, artinya apapun jenis media
yang diperlukan, syarat utama adalah guru dapat menggunakannya dalam
proses pengajaran; (5) tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga
media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran
berlangsung; (6) sesuai dengan taraf berpikir siswa, artinya memilih media
untuk pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa,
sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para
siswa.

Berdasarkan kriteria dan pemilihan media tersebut, maka guru dalam proses

pembelajaran dapat lebih mudah menggunakan media yang dianggap tepat untuk

membantu mempermudah tugas-tugasnya sebagai pengajar. Peneliti

menggunakan media reflika untuk menunjang penggunaan model discovery

learning dalam proses pembelajaran dikelas.

2.7.3  Media Reflika

Penerapan model discovery learning dalam pembelajaran sejarah yang bersifat

kooperatif dapat didukung dengan penggunaan media pembelajaran. Salah satu

media yang dapat digunakan adalah reflika. Reflika merupakan media benda

realia yang memiliki bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya sehingga

dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran sejarah. Menurut Eliyawati

(2005: 116), media realia yang berupa reflika merupakan alat bantu visual dalam

pendidikan yang berfungsi memberikan pengalaman langsung (direct experience)

kepada anak. Menurut Rusman (2013: 275), media realia merupakan alat bantu

visual dalam pembelajaran tematik yang berfungsi memberikan pengalaman

langsung (direct experience). Realia ini merupakan model dan objek nyata dari

suatu benda, seperti mata uang, tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Menurut

Daryanto (2013: 30), benda realia digolongkan menjadi dua yaitu obyek dan



35

benda contoh atau spesimen. Obyek adalah semua benda yang masih keadaan

asli dan alami, sedangkan spesimen adalah bagian dari benda asli yang digunakan

sebagai contoh atau benda asli buatan manusia sekarang yang dimodifikasi

bentuknya.

Penggunaan media realia yang berupa reflika sebagai penunjang model discovery

learning sangat berperan penting dalam pembelajaran sejarah karena dalam

memahami pembelajaran sejarah yang bersifat abstrak, siswa akan memerlukan

benda-benda konkrit atau riil sebagai visualisasinya sehingga dapat membantu

siswa untuk berpikir kritis dalam memahami dan menguasai materi pelajaran

serta memiliki sikap terhadap nasionalisme dalam diri siswa tersebut.

Menurut Sumantri (2004: 178), mengemukakan bahwa secara umum media realia

yang berupa reflika memiliki fungsi yaitu sebagai (1) alat bantu untuk

mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif; (2) bagian integral dari

keseluruhan situasi mengajar; (3) meletakkan dasar-dasar yang konkret dan

konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat

verbalisme; (4) mengembangkan motivasi belajar siswa; (5) mempertinggi mutu

belajar mengajar. Media realia yang berupa reflika memiliki kelebihan atau

keunggulan. Kelebihan tersebut antara lain; (1) belajar dapat difokuskan pada

bagian yang penting-penting saja; (2) dapat menunjukkan struktur dalam suatu

obyek; (3) siswa memperoleh pengalaman yang kongkrit (Daryanto, 2013: 31).

Menurut Sujiono (2009: 93), kelebihan media realia yang berupa reflika yaitu; (1)

siswa lebih mengerti maksud dari materi-materi yang diajarkan oleh guru; (2)

siswa lebih mengingat sesuatu benda-benda yang dapat dilihat, dipegang; (3)
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membekas dan dapat diterima oleh otak dalam sensasi dan memory (long

termmemory). Menurut Sudjana dan Rivai (2010: 196), media realia yang berupa

reflika dapat menampilkan ukuran, permukaan, bobot-badan, serta manfaatnya

sehingga siswa akan lebih cepat dan tepat dalam memahami materi pembelajaran

yang disampaikan guru. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa

media realia yang berupa reflika sebagai penunjang model discovery learning

memiliki kelebihan pertama, sebagai alat bantu pengajaran yang efektif dalam

menentukan obyek pengajaran sehingga memperoleh pengalaman yang kongkrit;

kedua, bagian interval dalam mengajar sehingga dapat menfokuskan pada bagian

yang terpenting; ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan mutu pendidikan.

Media realia yang berupa reflika selain memiliki kelebihan juga memiliki

kelemahan yaitu sebagai berikut;  (1) membawa siswa ke berbagai tempat di luar

sekolah, kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan

sejenisnya; (2) biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai obyek nyata

kadang-kadang tidak sedikit apalagi kemungkinan kerusakan dalam

menggunakannya; (3) tidak selalu memberikan gambaran dari obyek yang

seharusnya (Ibrahim dan Syahodih, 2004: 82). Adapun kelemahan media realia

yang berupa reflika menurut Moedjiono dalam Daryanto (2013: 29), yaitu sebagai

berikut; (1) tidak bisa menjangkau sasaran dalam jumlah yang besar, (2)

penyimpanannya memerlukan ruang yang besar; (3) perawatannya rumit.

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan salah satu

pembelajaran langsung yaitu menerapkan model discovery learning dimana siswa

dapat melihat dan bisa bersentuhan dengan  objek  yang diambil dari sekitar

lingkungan sekolah, peninggalan benda reflika sejarah yang ada pada siswa
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maupun pendidik sehingga dapat dijadikan penunjang dalam proses pembelajaran,

dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap

nasionalisme. Reflika yang digunakan dapat berupa perhiasan, bebatuan, tulang,

mata uang, pakaian, alat kehidupan masyarakat dan lain-lain  yang disesuaikan

dengan materi pembelajaran sejarah.

Peralatan Kehidupan terbuat dari Batu Peralatan Kehidupan Berupa Gerabah

Perhiasan Manusia Terbuat dari Logam   Mata Uang Masyarakat Palembang

Gambar  2.1. Media Reflka

Penggunaan media reflika tersebut peneliti lakukan dengan menerapkan model

discovery learning sebagai proses pembelajaran sejarah. Menurut Yusuf (2003:
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154), siswa dapat memahami berbagai konsep dengan baik, jika pengajar memberi

pengalaman kepada anak tentang konsep yang dipelajari mulai dari bentuk yang

konkret, semi konkret, dan abstrak. Guru hendaknya merancang kegiatan

pembelajaran sejarah berdasarkan ketiga tahapan tersebut. Menurut Sungkono

(2007: 33), reflika sejarah yang akan dimanfaatkan terlebih dahulu harus dipilih

secara cermat dan sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok. Penyesuaian perlu

dilakukan dengan karakteristik anak seperti taraf berpikir, pengalaman, jumlah

anak, dan gaya belajarnya. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa penerapan

model discovery learning dengan menggunakan reflika akan melibatkan siswa

untuk melihat, meraba, memindahkan atau mengumpulkan reflika. Pengajuan

pertanyaan yang diberikan berupa bentuk benda yang dikumpulkan, maka siswa

akan mengenal konsep bentuk dan menunjukkan bahwa siswa dapat membuat

benda tersebut.

2.8 Kemampuan Berpikir Kritis

Menurut Resnick dalam Hamzah dan Muhlisraini, (2014: 37), berpikir yaitu suatu

proses yang melibatkan operasi mental seperti klasifikasi, induksi, deduksi, dan

penalaran. Berpikir merupakan proses yang kompleks dalam operasi mental

dimulai dengan pembentukan pengertian, pembentukan pendapat dan penarikan

kesimpulan. Menurut Marzano dalam Sagala (2009: 29), pentingnya pembelajaran

berpikir yaitu sebagai berikut; (1) berpikir diperlukan untuk mengembangkan

sikap dan persepsi yang mendukung terciptanya kondisi kelas yang positif; (2)

berpikir diperlukan untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan; (3)

berpikir diperlukan untuk memperluas wawasan pengetahuan; (4) berpikir

diperlukan untuk mengaktualisasikan kebermaknaan pengetahuan; (5) berpikir
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diperlukan untuk mengembangkan perilaku berpikir yang menguntungkan.

Pengembangan kemampuan berpikir siswa dalam pembelajaran sejarah di SMA,

Menurut Savage dan Amstrong dalam Sapriya (2008: 39), menyatakan empat

pendekatan yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif (creative

thinking), berpikir kritis (critical thinking), kemampuan memecahkan masalah

(problem solving), dan kemampuan mengambil keputusan. Masing-masing

pendekatan tersebut memiliki karakteristik sendiri. Namun, penelitian ini akan

difokuskan pada berpikir kritis.

Berpikir kritis (critical thinking) merupakan proses mental dalam menganalisis

atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa didapatkan dari hasil

pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Menurut Sukmadinata

(2004: 176), berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan

sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, menarik keputusan, memberikan

keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah. Menurut beberapa

pendapat mengemukakan pengertian berpikir kritis dalam Filsaine (2008: 56)

yaitu sebagai berikut;

1. menurut Beyer,berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang
digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas tertentu (pertanyaan-
pertanyaan, ide-ide, argumen dan penelitian). Banyak orang mengatakan
bahwa berpikir kritis sama dengan berpikir logis, akan tetapi antara
berpikir kritis dengan berpikir logis memiliki perbedaan antara keduanya
yaitu bahwa berpikir kritis digunakan untuk membuat keputusan dalam
analitis dan reflektif sedangkan berpikir logis digunakan untuk
pengambilan keputusan.

2. menurut Screven dan Paul serta Angelo,berpikir kritis merupakan proses
disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, analisis sintesis dan
evaluasi aktif serta berketerampilan yang dikumpulkan dari, atau
dihasilkan oleh observasi pengalaman, refleksi, penularan atau komunikasi
sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi.
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Menurut beberapa pendapat juga mengemukakan pengertian berpikir kritis dalam

Fisher (2009: 2-4) yaitu sebagai berikut;

1. menurut Glasser, berpikir kritis merupakan  (a) suatu sikap mau berpikir
secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam
jangkauan pengalaman seseorang; (b) pengetahuan tentang metode-metode
pemeriksaan dan penalaran yang logis; (c) keterampilan yang menerapkan
metode-metode.

2. menurut  Ennis, berpikir kritis merupakan pemikiran yang masuk akal dan
reflektif berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau
dilakukan.

3. menurut Dewey, berpikir kritis merupakan pemikiran dengan memiliki
pertimbangan yang aktif,terus menerus,dan teliti mengenai suatu
keyakinan atau asumsi.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka berpikir kritis dapat disimpulkan menjadi

dua pengertian pertama, berpikir kritis merupakan proses berpikir dan memiliki

proses mental yang diikuti dengan merumuskan masalah, dan menganalisis

informasi; kedua dengan adanya observasi yang dihasilkan  maka siswa dapat

memecahkan permasalahan, menyimpulkan dan mengevaluasi permasalahan

tersebut dengan mengkomunikasikan menuju pengambilan keputusan atau

pemecahan masalah.

Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dapat diidentifikasi dari

perilaku yang diperlihatkannya dengan berpikir tingkat tinggi. Menurut

Hassaoubah (2004: 111-112), seseorang dinyatakan telah berpikir kritis apabila

melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) menghadapi tantangan demi

tantangan dengan alasan dan contoh; 2) memberikan contoh-contoh atau

argumentasi yang berbeda dari yang sudah ada; 3) menerima pandangan dan saran

dari orang lain untuk mengembangkan ide-ide baru; 4) mencari dan memaparkan

hubungan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman
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lain yang relevan; 5) menghubungkan masalah khusus yang menjadi subjek

diskusi dengan prinsip yang lebih bersifat umum; 6) menayakan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dan beraturan; 7) meminta klarifikasi; 8) meminta

elaborasi; 9) menanyakan sumber informasi; 10) berusaha untuk memahami; 11)

mendengarkan dengan hati-hati; 12) mendengarkan dengan pikiran yang terbuka;

13) berbicara dengan bebas; 14) bersikap sopan; 15) mencari dan memberikan ide

dan pilihan yang bervariasi. Menurut Angelo dalam Santoso (2009: 46), kreteria

perilaku dalam berpikir kritis yaitu 1) keterampilan menganalisis; 2) keterampilan

mensintesis; 3) keterampilan mengenal dan memecahkan masalah; 4)

keterampilan menyimpulkan; 5) keterampilan mengevaluasi atau menilai.

Menurut Edward Glaser dalam Fisher (2009: 7), indikator dari berpikir kritis yaitu

sebagai berikut;

1) mengenal masalah; 2) mencari cara-cara yang dapat dipakai untuk
menangani masalah-masalah itu; 3) mengumpulkan data dan menyusun
informasi yang diperlukan; 4) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai
yang tidak dinyatakan; 5) memahami dan menggunakan bahasa secara
tepat, jelas dan khas; 6) menganalisis data; 7) menilai fakta dan
mengevaluasi pernyataan-pernyataan; 8) mengenal adanya hubungan yang
logis antar masalah-masalah; 9) menarik kesimpulan-kesimpulan dan
kesamaan-kesamaan yang diperlukan; 10) menguji kesamaan-kesamaan
dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil; 11) menyusun kembali
pola-pola kenyakinan seseorang berdasarkan pengalaman yang lebih luas;
dan 12) membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal yang kualitas-
kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Ennis dalam Amir (2012: 22), mengungkapkan kemampuan berpikir

kritis dapat dikelompokkan ke dalam enam indikator kemampuan berpikir kritis

yaitu sebagai berikut.
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Kemampuan Berpikir Kritis Indikator-indikator
Merumuskan Masalah

Memberikan Argumen

Melakukan deduksi

- Memfokuskan pertanyaan yang
mengarahkan investigasi

- Argumen sesuai dengan kebu-
tuhan

- Menunjukkan persamaan dan
perbedaan

- Pengambilan kesimpulan untuk
suatu atau beberapa kasus khu-
sus yang didasarkan kepada
suatu fakta umum

Melakukan Induksi

Melakukan evaluasi

Mengambil keputusan dan tindakan

- Pengambilan kesimpulan yang
diperoleh dari fakta-fakta khu-
sus

- Mengevaluasi berdasarkan fakta
- Memberikan alternatif lain
- Menentukan jalan keluar
- Memilih kemungkinan yang

akan dilaksanakan

Menurut  Sukmadinata (2004: 177) berpikir kritis memiliki langkah-langkah

sebagai berikut;

1) penerapan isu, masalah, perencanan atau kegiatan pokok yang akan dikaji.
Pokok yang akan dikaji perlu ditentukan dan dirumuskan dengan jelas
sebab akan menjadi fokus kajian.

2) sudut pandang. Dari sudut panjang mana pokok kajian tersebut akan dikaji.
Kemacetan lalu lintas umpamanya dapat dilihat dari sudut tata kota,
disisplin, ekonomi, kesehatan, dll

3) alasan pemilihan pokok kajian Setiap pemilihan pokok kajian perlu
memiliki alasan yang kuat. Alasan-alasan tersebut akan menjelaskan
pentingnya pokok kajian.

4) perumusan asumsi. Asumsi adalah idea 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, 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
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merupakan hasil akhir dari suatu kajian. Rumusan kesimpulan hendaknya
didasari oleh logika berpikir, alasan, dan fakta-fakta nyata.

8) impilikasi 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 (Sukmadinata,
2004: 177).

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diberikan kesimpulan bahwa indikator

kemampuan berpikir kritis yaitu sebagai berikut.

1) Merumuskan yaitu memberikan batasan dari objek yang diamati, misalnya

dalam pembelajaran sejarah, maka kegiatan merumuskan ini digunakan siswa

untuk mengemukakan fakta dari materi yang dipelajari, karena fakta

merupakan kerangka berpikir dalam sejarah. Menurut Zed (2003: 51), fakta

adalah “tulang punggung” bangunan pengetahuan sejarah. Dapat dicontohkan

dengan; Penelitian terhadap Abri Sous Roche dilakukan oleh Van Stein

Callenfels di gua Lawa tahun 1928-1931. Pernyataan atau kalimat tersebut

memang terjadi penelitian yang dilakukan oleh Van Stein Callenfels di gua

Lawa tahun 1928-1931.

2) Menganalisis yaitu proses menelaah, mengupas, ulasan, atau menguraikan ke

dalam bagian-bagian yang lebih terperinci. Pertanyaan yang diajukan yaitu

mengapa (why) yang akan menganalisis suatu peristiwa sejarah. Berdasarkan

hal tersebut yang dianalisis adalah sebab-akibat dari suatu peristiwa yang

terjadi setelah merumuskan fakta. Salah satu contohnya adalah; banyaknya

alat-alat batu dan tulang ditemukan pada tahun 1928-1931 di Abri Sous

Roche gua Lawa, dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur sebagai hasil

kebudayaan Papua-Melanesoide pada masa mesolithik. Alat tersebut dapat
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berupa alat-alat batu seperti mata panah dan flake, batu-batu penggiling

dan alat-alat dari tulang dan tanduk.

3) Memecahkan masalah yaitu proses berpikir yang mengaplikasikan konsep dan

menghasilkan pengertian baru. Tujuannya adalah agar siswa mampu

memahami dan menerapkan konsep tersebut dalam permasalahan atau ruang

lingkup baru. Dalam hal ini konsep digunakan untuk menjelaskan hubungan

sebab-akibat dari suatu peristiwa sejarah.

4) Menyimpulkan yaitu proses berpikir mengolah pengetahuan sedemikian rupa

untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan baru. Menurut Zed

(2003: 3), penarikan kesimpulan tujuannya adalah “mencari atau menguji

pengetahuan yang bersifat umum yang disebut generalisasi (pernyataan yang

menyatakan hubungan antara konsep-konsep dan berfungsi sebagai pembantu

untuk berpikir dan mengerti) yang tidak harus terikat dengan waktu dan

tempat”. Salah satu contohnya adalah: Penelitian di gua Lumancong, yang

masih didiami oleh suku bangsa Toala, berhasil menemukan alat-alat

serpih (flake) seperti mata panah bergerigi dan alat-alat tulang. Van Stein

Callenfels memastikan bahwa kebudayaan Toala tersebut merupakan

kebudayaan Mesolithikum.

5) Mengevaluasi yaitu proses penilaian objek atau benda yang diamati. Penilaian

tersebut bisa menjadi netral, positif, dan negatif atau gabungan dari keduanya.

Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi akan mengambil

keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Menurut Ralp Tyler dalam Susanto

(2014: 72), mengevaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk

menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan
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sudah tercapai. Jika belum, bagian mana yang belum dan apa sebabnya.  Salah

satu contohnya yaitu apabila materi periodisasi kehidupan masyarakat awal di

Indonesia telah disampaikan dengan baik maka pendidik akan mengevaluasi

materi dengan tujuan menilai sejauh mana  materi tersebut dapat diterima dan

yang belum diterima oleh siswa.

6) Pengambilan keputusan yaitu pemilihan dari hasil pemecahan masalah yang

ada untuk dapat diatasi dan dilaksanakan dengan tegas.  Pengambilan

keputusan tersebut harus bersifat logis, konsisten apa yang dilakukan karena

sebagai tolak ukur untuk melihat kesalahan yang akan ditimbulkannya,

misalnya tradisi masyarakat sekarang ini merupakan wujud dari tradisi pada

masa praaksara dan aksara yang telah diperbaharuhi sesuai dengan kebutuhan

pada masanya.

Sebagaimana fitrahnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa

hidup tanpa bantuan orang lain, akan tetapi manusia juga berpikir untuk dirinya

sendiri atau egosentris. Berdasarkan proses berpikir siswa, egosentris tidak dapat

digunakan dan harus dihindari, misalnya pembelajaran sejarah yang menerapkan

model discovery learning dengan menggunakan reflika dalam berdiskusi

kelompok, apabila siswa menggunakan egosentrisnya dalam pembelajaran,  maka

tidak akan menemukan inovasi-inovasi baru dan membawah siswa menjadi

individualistik yang tidak peka didalam lingkungannya dikarenakan pemikiran

siswa menjadi tertutup. Apabila siswa sering menggunakan berpikir kritis secara

ilmiah dalam pembelajaran tersebut, maka siswa tidak hanya menjadi pemikir

kritis yang profesional melainkan sebagai pemecah permasalahan yang ada

dilingkungannya.
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2.9 Sikap Terhadap Nasionalisme

Defisini sikap”attitude”pertama kali digunakan oleh Herbert Spencer, yang

menunjuk suatu status mental seseorang (Ahmadi, 2007: 148). Menurut

Notoadmodjo (2003: 124), sikap (attitude) adalah merupakan reaksi atau respon

yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Menurut Gibson

dalam Gultom (2008: 12), sikap merupakan kesiapan mental yang terorganisir

dari pengalaman yang mempunyai pengaruh tertentu, sebagai tanggapan terhadap

objek dan situasi yang berhubungan dengannya. Menurut Saifuddin Azwar dalam

Susanto (2014: 19), menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap yaitu

sebagai berikut.

1) Pengalaman pribadi

Pembentukan sikap yang mendasar yaitu pengalaman pribadi dalam

meningkatkan kesan yang kuat karena sikap akan lebih mudah terbentuk

apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan

faktor emosional. Sikap terhadap nasionalisme akan lebih mudah terbentuk

jika yang dialami siswa terjadi dalam situasi yang melibatkan secara

langsung, seperti penerapan model discovery learning dengan

menggunakan reflika karena akan menjadi pengalaman siswa  lebih

mendalam.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang konformis

atau searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk beraviliasi dan keinginan

untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
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Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika akan

mendorong siswa untuk berkeinginan memiliki sikap terhadap

nasionalisme.

3) Pengaruh kebudayaan

Tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita

terhadap berbagai masalah pribadi seseorang. Kebudayaan telah mewarnai

sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaanlah yang memberikan

corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Kepribadian

merupakan pola perilaku  konsisten yang menggambarkan sejarah

reinforcement yang kita alami. Model discovery learning dengan

menggunakan reflika merupakan suatu kebudayaan yang akan

memberikan corak pengalaman bagi siswa untuk meningkatkan sikap

terhadap nasionalisme.

4) Media massa

Pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya

merupakan berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif

cenderung dipengaruhi oleh sikap penulisnya, akibatnya berpengaruh

terhadap sikap konsumennya. Adanya informasi baru dalam pembuatan

reflika dengan menerapkan model discovery learning pada saat proses

pembelajaran, akan memberikan landasan kreativitas berpikir kritis dalam

pembentukan sikap terhadap nasionalisme dari penemuan dinegaranya

sendiri.



48

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama

Konsep moral dari ajaran lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat

menentukan sistem kepercayaan tidaklah mengherankan jika kalau pada

gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap. Pendidikan akan

memberikan pemahaman akan baik buruk, boleh dan tidak boleh sesuai

dengan sikap yang ada pada siswa yang akan dirasakan. Semakin tinggi

tingkat pendidikan dan agamanya diharapkan semakin tinggi tingkat

berpikir kritis dan sikap nasionalisme siswa.

6) Faktor emosional

Bentuk sikap yang didasari emosi berfungsi sebagai penyaluran frustasi

atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap tersebut adalah

sementara, segera berlalu dan segera hilang menjadi sikap nasionalisme

siswa yang lebih kuat dan yakin serta bertahan lama.

Berdasarkan ruang lingkup kebangsaan, sikap merupakan sebagai bentuk respon

terhadap indikator tindakan kesadaran nasionalisme bangsa yang sekarang kondisi

pemahamannya berkurang. Pengertian nasionalisme banyak dijelaskan oleh

beberapa pendapat yaitu menurut Susanto (2014: 20), nasionalisme adalah satu

paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan

mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut

Hans Kohn dalam Susanto (2014: 21), nasionalisme adalah suatu paham yang

berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara-

kebangsaan. Menurut Ishak (2012: 6) nasionalisme yaitu prinsip keinginan untuk

hidup bersama dalam segala warisan kejayaan dan penderitaan yang dialami

bersama pada masa lalu sebagai modal dasar untuk membangun kebersamaan



49

pada masa depan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diberikan kesimpulan

bahwa nasionalisme merupakan benang merah yang mengikat kuat kesetiaan

individu yang diserahkan kepada negaranya dan memiliki perasaan bangga atau

cinta terhadap bangsa dan tanah airnya dengan tidak memandang bangsa lain lebih

rendah derajatnya. Sikap terhadap nasionalisme merupakan bagian dari

pendidikan karakter yang harus dikembangkan dalam diri sendiri, keluarga dan

masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam sebaran pendidikan karakter

Depdiknas yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan dalam

Sudjarwo (2015: 91) yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Modifikasi Sebaran Pendidikan Karakter Depdiknas
Uraian Individu Keluarga Masyarakat

Religius *** *** ***
Jujur *** *** ***
Toleransi *** *** ***
Disiplin *** *** ***
Kerja Keras *** *** ***
Kreatif *** ** **
Mandiri *** ** *
Demokrasi *** *** ***
Rasa ingin tahu *** *** ***
Semangat kebangsaan/Nasionalisme *** *** ***
Cinta tanah air *** *** ***
Menghargai prestasi *** *** ***
Bersahabat/komunikasi *** ** **
Cinta damai *** *** ***
Gemar membaca *** ** *
Peduli sosial *** ** ***
Peduli lingkungan *** *** ***
Tanggung jawab *** *** ***

Keterangan: *** = Prioritas Utama, ** = Prioritas Kedua, * = Prioritas Ketiga

Berdasarkan sebaran pendidikan karakter tersebut bahwa sikap terhadap

nasionalisme merupakan prioritas utama yang harus dikembangkan dan

diterapkan didalam diri siswa, keluarga dan masyarakat. Bimbingan yang guru
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berikan dalam meningkatkan sikap nasionalisme kepada siswa harus menghindari

paham kesukuan chauvinisme, ekstrimisme, kedaulatan yang sempit.

Pembelajaran sejarah mempunyai kedudukan dalam membina nasionalisme siswa

karena akan memberikan kesadaran dan tidak terjebak kedalam pengalaman yang

buruk dimasa lalu dan memberi peringatan tentang pentingnya memahami

identitas bangsa yang mereka miliki dengan cara melihat kembali kepada masa

lalu pada waktu identitas bangsa terbentuk. Latar belakang siswa yang beragam

kesukuannya, maka sebaiknya dibentuk diskusi kelompok yang tidak

membedakan kesukuan, dengan tujuan untuk menanamkan sikap terhadap

nasionalisme bangsa Indonesia yang perlu untuk dihormati, dijaga dan

melestarikannya. Sikap terhadap nasionalisme yang didapat oleh siswa dalam

diskusi kelompok adalah religius yaitu bersyukur kepada Tuhan karena menjadi

warga bangsa Indonesia yang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia

beserta budaya yang dihasilkannya; toleransi yaitu menghormati dan bersahabat

dengan teman lainnya tanpa membedakan suku atau etnis; cinta tanah air yaitu

mengemukakan sikap dan kepedulian terhadap benda dan reflika sejarah sebagai

hasil kebudayaan bangsa Indonesia.

Karakteristik nasionalisme Indonesia telah tercantum dalam Pancasila sila ketiga,

yaitu Persatuan Indonesia dalam Gunawan (2012: 39) yang memiliki makna

sebagai berikut;

a) menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dalam keselamatan bangsa

dan negara Indonesia diatas kepentingan pribadi atau golongan;

b) sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

Indonesia apabila diperlukan dalam keadaan apapun juga;
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c) memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia;

d) memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia;

e) memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial;

f) memiliki persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal

Ika

g) memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa nasionalisme merupakan perwujudan dari

kesadaran hidup berbangsa dan bernegara yang memiliki pokok-pokok kesetiaan

terhadap negara dalam berbagai aspek kehidupan, perasaan senasib dan

sepenanggungan sebagai identitas bangsa dalam pengakuannya terhadap negara

Indonesia.  Karakteristik tersebut akan peneliti terapkan menjadi indikator sikap

terhadap nasionalisme yang dimodifikasi dari Gunawan (2012: 40) yaitu sebagai

berikut;

a) bangga menjadi bagian masyarakat bangsa dan negara Indonesia;

b) mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman bangsa dan

negara Indonesia;

c) bersedia mempertahankan dan memajukan bangsa dengan mem-

pertahankan nama baiknya;

d) senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas dan kedamaian

dalam masyarakat dengan semangat persatuan bangsa;

e) menyadari sepenuhnya bagian dari bangsa untuk menciptakan hubungan

kerja sama dengan bangsa lain yang saling menguntungkan;

f) memiliki rasa cinta tanah air bangsa Indonesia
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g) menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan

golongan.

2.10 Materi Pelajaran Sejarah

Istilah sejarah atau historia diambil dari bahasa Yunani yaitu memberikan

informasi dengan tujuan memperoleh kebenaran. Kata sejarah berasal dari bahasa

Arab yaitu Syajaratun yang artinya pohon atau keturunan, yang berkembang

dalam bahasa melayu yaitu Syajarah artinya sejarah dalam bahasa Indonesia. Kata

pohon yang dimaksud adalah suatu genealogis dalam kelompok terkecil seperti

kelurga yang dibuat bagan menyerupai profil pohon keatas penuh dengan cabang

dan ranting serta kebawah menggambarkan percabangan dari akar sampai rambut

yang lebih halus sebagai gambaran silsilah atau keturunan.  Menurut Kurniawan

(2011: 174) sejarah yaitu sebagai berikut; (1) segala peristiwa yang terjadi dimasa

silam; (2) zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan. Menurut Susanto

(2014: 7) sejarah merupakan suatu proses perjuangan manusia dalam mencapai

gambaran tentang segala aktivitasnya yang disusun secara ilmiah dengan

memperhatikan urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga mudah

dimengerti dan dipahami. Menurut Rochmat (2009: 9), sejarah merupakan suatu

keilmuan tentang segala sesuatu yang telah dialami manusia diwaktu yang lampau

dan yang telah meninggalkan jejak-jejaknya diwaktu sekarang, dimana tekanan

perhatian diletakkan terutama pada aspek peristiwanya sendiri dalam hal ini

terutama yang bersifat khusus dan segi urutan perkembangannya kemudian

disusun dalam suatu cerita sejarah. Berdasarkan pengertian tersebut sejarah

merupakan suatu konstruk peristiwa masa lalu manusia dari praaksara menuju

aksara yang disusun secara ilmiah sesuai fakta dan menganalisis secara kritis.
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Kisah atau peristiwa sejarah yang penting dapat dijadikan nilai suri tauladan dan

dapat dijadikan acuan yang baik bagi generasi sekarang dan akan datang.  Sejarah

juga dapat menjadikan suatu pelajaran nilai yang mengajarkan kepada kita tentang

kehidupan manusia masa lampau untuk mencapai peradaban masa kini dan masa

depan. Menurut Hamid Hasan dalam Susanto (2014: 37) materi pendidikan

sejarah sangat potensial bahkan esensial untuk mengembangkan pendidikan

karakter bangsauntuk itu materi pendidikan sejarah harus berubah dari materi

yang kaya fakta tapi kering nilai menjadi materi yang menjelaskan kenyataan

kehidupan masa kini, tradisi, nilai, moral, nasionalisme dan semangat perjuangan

yang diwariskan masa lalu. Menurut Kochhar (2008: 1-2), materi yang dipelajari

adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan manusia di dunia, gagasan,

tradisi, lembaga sosial, bahasa, kitab-kitab, barang-barang produksi manusia, fisik

manusia itu sendiri, sisa-sisa fisik manusia, pemikirannya, perasaannya dan

tindakannya. Materi pembelajaran sejarah yang akan disampaikan kepada siswa

dalam menerapkan model discovery learning dengan menggunakan reflika

mengacu pada KTSP kelas X SMA semester ganjil sesuai dengan Standar

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1 Memahami Prinsip Dasar Ilmu
Sejarah

1.1  Mendeskripsikan pengertian dan
ruang lingkup ilmu sejarah

1.2 Mendeskripsikan tradisi seja-
rah dalam masyarakat Indone-
sia masa pra-aksara dan masa
aksara.

Sumber : Dokumentasi Guru Sejarah SMA A’isyiyah 1 Palembang
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Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika pada materi

pelajaran kelas X SMA hendaknya dapat memberi pengertian, penerangan dan

pemahaman sejarah siswa mengenai masa lampau, sebagai cermin untuk masa

kini dan memprediksi masa yang akan datang dan dapat pula digunakan untuk

meningkatkan berpikir kritis serta membentuk sikap terhadap nasionalisme siswa.

2.11 Hasil Belajar Siswa

Menurut Susanto (2007: 108), penilaian hasil belajar adalah serangkaian kegiatan

pengumpulan data tentang bagian-bagian, proses, dan hasil dari suatu program

untuk digunakan dasar pembuatan kesimpulan apakah program tersebut

memuaskan sesuai tujuan, apakah program tersebut diteruskan, dimodifikasi atau

dihentikan. Menurut pendapat Hamalik dalam Yamin (2007: 179), penilaian hasil

belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan

informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan

belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Menurut

Mansur (2009: 84), menyatakan bahwa penilaian belajar adalah cara untuk

memberikan informasi dan melibatkan pelajar sendiri dalam proses penilaian.

Guru bertanggung jawab dengan memegang prinsip penilaian dan melakukan

proses sebagaimana mereka dapat menilai hanya jumlah pembelajaran yang telah

terjadi, tapi memungkinkan siswa belajar lebih efektif melalui bermain dan

berperan aktif. Menurut Rahman (2008: 28), hasil belajar ditandai dengan

perubahan tingkah laku. Walaupun tidak semua perubahan tingkah laku

merupakan hasil belajar akan tetapi aktivitas belajar umumnya disertai tingkah

laku. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan menjadi dua arti yaitu
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pertama, bahwa penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran

atau pengumpulan informasi, pengolahan atau proses, penafsiran pada suatu

perubahan individu; kedua bahwa penilaian hasil belajar tersebut mempunyai

tujuan,  menjadikan siswa cakap, terampil, menghayati dan dapat membuat

keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapainya.

2.12 Penelitian yang Relevan

Pengambilan pokok permasalahan serta hasilnya dari penelitian lain yang relevan

dengan penelitian ini berguna sebagai penguat hasil dari penelitian ini. Beberapa

judul dan hasil penelitian yang pernah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Pratiwi, Fitri Apriani. 2014. Pengaruh Penggunaan Model Discovery

Learning dengan Pendekatan Saintifik terhadap Keterampilan Berpikir Kritis

Siswa SMA Kelas X MIPA SMA Negeri 7 Pontianak. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar

menggunakan model discovery learning dengan pendekatan saintifik materi

larutan elektrolit dan non elektrolit di kelas X MIPA SMA Negeri 7

Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

eksperimen semu dengan rancangan penelitian “control group pre-test post-

test”. Sampel penelitian ini adalah 64 siswa. Data analisis menggunakan uji

U Mann Whitney. Hasil data menunjukkan terdapat keterampilan berpikir

kritis pada materi larutan elektrolit dan non elektrolit antara siswa yang

diajarkan menggunakan model discovery learning dengan pendekatan

saintifik memberikan pengaruh terhadap peningkatan keterampilan berpikir

kritis siswa sebesar 28,23% dengan perhitungan Effect Size sebesar 0,78.
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2. Damayanti, Happy. 2006. Pengaruh Model Discovery Learning pada Materi

Sejarah Pergerakan Nasional terhadap Sikap Nasionalisme Siswa Kelas V SD

Negeri Sekaran I Gunung Pati Semarang Tahun Ajaran 2006-2007. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prestasi belajardan sikap

nasionalisme siswa kelas V SD Negeri Sekaran I GunungPati Semarang

dalam model discovery learning pada materi pergerakan nasional. Data

diambil melalui dokumentasi dan angket. Data dianalisis secara kuantitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah terjadinya pengaruh model discovery

learning materi sejarah pergerakan nasional terhadap prestasi belajar

kenaikan yang signifikan yaitu 75,4% dan sikap nasionalisme siswa yaitu

78,3% yang memiliki ciri utama yaitu pembelajaran membantu siswa

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan

masalah, belajar berperan orang dewasa, belajar secara mandiri. Proses

pembelajaran berdasarkan penemuan lebih menekankan bimbingan guru

secara yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan mereka

untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah yang

dihadapi siswa.

2.13 Kerangka Berfikir.

Menurut Riduwan (2013: 34), kerangka pikir merupakan dasar pemikiran dari

penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kerangka pikir merupakan suatu konsep

pola pemikiran dalam mensintesiskan fakta-fakta, observasi dan telaah

kepustakaan untuk memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang

diteliti.
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2.13.1 Kerangka Pikir Model Discovery Learning dengan Menggunakan
Reflika dapat Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis.

Penerapan pembelajaran yang selama digunakan adalah pembelajaran langung

oleh guru dengan menggunakan metode ceramah bervariasi sehingga berpikir

kritis siswa menjadi rendah karena siswa sulit dalam hal menganalisis,

mensintesis, memecahkan masalah, mengambil kesimpulan dan menilai. Peneliti

berkeinginan berpikir kritis siswa lebih efektif maka peneliti menerapkan model

discovery learning dalam pembelajaran. Peneliti mengambil model discovery

learning untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dikarenakan menurut Kurinasih

dan Sani (2014: 66) bahwa model tersebut; (1) dapat membantu siswa untuk

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan

lainnya serta proses-proses kognitif; (2) pengetahuan yang diperoleh melalui

model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan dan

transfer; (3) siswa berkembang dengan dengan cepat dan sesuai dengan

kecepatannya sendiri; (4) berpusat pada siswa; (5) siswa akan mengerti konsep

dasar dan ide-ide lebih baik; (6) membantu dan mengembangkan ingatan dan

transper kepada situasi proses belajar yang baru; (7) mendorong siswa berpikir

intuisi, bekerja atas inisiatif sendiri dan dapat merumuskan hipotesis sendiri; (8)

dapat memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Menurut Kurniasih dan Sani

(2014: 65), dalam menggunakan discovery learning hendaknya guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru

harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan

tujuan. Menurut Ballew (1967: 2) salah satu tujuan pembelajaran discovery

learning adalah agar siswa memiliki kemampuan berpikir kritis. Penerapan model

discovery learning yaitu dengan cara menstimulasi, mengidentifikasi masalah,
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mengumpulkan data, mengolah data, membuktikan hipotesis dan menyimpulkan

hasil jawaban akan menjadikan siswa dapat  meningkatkan keterampilan berpikir

siswa karena siswa dilatih untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar dan

mengkomunikasikan hasil penemuan dapat meningkatkan berpikir kritis siswa.

2.13.2 Kerangka Pikir Model Discovery Learning dengan Menggunakan
Reflika dapat Meningkatkan Sikap terhadap Nasionalisme.

Pembelajaran yang selama ini digunakan menjadikan siswa tidak dapat

menghargai usaha dan pendapat orang lain serta tidak dapat bekerja sama dalam

diskusi kelompok. Peneliti berkeinginan sikap nasionalisme siswa lebih efektif

maka peneliti menerapkan model discovery learning dalam pembelajaran. Peneliti

mengambil model discovery learning untuk meningkatkan sikap nasionalisme

siswa dikarenakan menurut Kurinasih dan Sani (2014: 67) bahwa model

pembelajaran tersebut; (1) dapat menimbulkan rasa senang pada siswa, karena

tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil; (2) membantu siswa memperkuat

konsep dirinya, karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan orang

lainnya; (3) membantu siswa menghilangkan skeptisme; (4) proses belajar

menjadikan siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya; (5)

meningkatkan penghargaan pada siswa; (5) dapat mengembangkan bakat dan

kecakapan individu. Menurut Sani (2014: 98), pembelajaran discovery learning

merupakan pembelajaran yang kognitif dalam menuntun guru lebih kreatif

menciptakan situasi yang dapat membuat siswa lebih aktif menemukan penemuan

sendiri. Menurut Komala (2014: 107), discovery merupakan the mental process of

assimillating conceps and principies in the mind. Berdasarkan pengertian tersebut

bahwa discovery learning merupakan pembelajaran yang membuat siswa lebih

aktif dan bermakna dalam menemukan penemuannya sendiri. Menurut Kurniasih
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dan Sani (2014: 65), discovery learning dapat mengatasi permasalahan siswa

dengan cara guru merekayasa dengan tujuan memecahkan permasalahan siswa.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa guru dalam memberikan pembelajaran

dapat merekayasa discovery learning dengan cara menggunakan media reflika

sejarah yang akan diselidiki siswa. Menurut Daryanto dan Muljo Raharjo (2012:

164), bagi siswa media budaya atau reflika dapat mentranspormasikan hasil

observasi kedalam bentuk dan prinsip karena siswa tidak hanya sekedar meniru

atau menerima informasi yang disampaikan akan tetapi siswa menciptakan makna

pemahaman dan arti informasi yang diperoleh.

Menurut Djamarah (2010: 84), mengajar dengan menggunakan model discovery

learning akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami sendiri

atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek,

menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu

objek, keadaan ataupun proses. Menurut Lickona (2013: 6), pendidikan dengan

menggunakan discovery learning memiliki dua tujuan besar yaitu membantu

siswa menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik atau berkarakter.

Menurut Sudjarwo (2015: 90), agar pelaksanaan pendidikan karakter dapat

mencapai hasil yang diharapkan ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu

1. Kesadaran pendidik, bahwa apapun pilihan model pembelajaran kata

kuncinya ialah pada pendidik. Semua pendidik harus menyadari bahwa

pembentukan karakter bangsa sangat tergantung kepada bagaimana cara

melakukan transformasi nilai-nilai kehidupan berbangsa itu melalui apa

yang dia gelar didepan kelas, dan dikehidupan tata pergaulan sehari-hari.
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2. Adanya upaya terprogram, bahwa pendidikan karakter harus selalu masuk

menjadi suplemen pada semua kegiatan yang ada di dalam program

kegiatan dengan cara menyatukan materi pendidikan karakter ke pokok

bahasan yang memungkinkan bahan dapat diintegrasikan.

3. Penerapan pendidikan karakter harus memperhatikan beberapa hal yaitu,

(a) harus ada rumusan yang jelas dan tegas tentang karakter yang akan

dibagun; (b) adanya informasi yang jelas kepada pengguna jasa

pendidikan, tentang kekhasan karakter yang dijadikan model bentukan

pada lembaga penyelenggara pendidik; (c) pendidikan karakter bukan

nama mata pelajaran; (d) Pendidikan karakter bukan dieksekusi dengan

hanya mencantumkan dalam rencana pembelajaran atau silabus saja, akan

tetapi harus merasuk kepada seluruh komponen indikator yang dibangun

dan dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pembelajaran; (e) masih

belum dipahami secara jelas substansi karakter, sehingga sering dijelaskan

rancu dengan kebiasaan, keterampilan dan kompetensi.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dengan menggunakan model discovery

learning, siswa dapat memahami, mengidentifikasi, membuktikan, menarik

kesimpulan sendiri dalam suatu objek yaitu reflika sehingga siswa akan menjadi

pintar dalam berpikir kritis dan menjadikan siswa berkarakter dengan cara guru

akan memasukkan nilai karakter nasionalisme dengan materi memahami prinsip

dasar ilmu sejarahyang menggunakan reflika dalam masyarakat Indonesia pada

masa praaksara dan aksara.
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2.13.3 Paradikma Kerangka Pikir

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah Model Discovery

Learning dengan Menggunakan Reflika,  Variabel terikat (dependen) dalam

penelitian ini adalah Keterampilan Berfikir Kritis dan Sikap terhadap

Nasionalisme  sehingga mendapatkan ketuntasan (Hasil Belajar).

Proses Output

Input

Hasil Belajar

Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir

2.14 Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir, maka hipotesis tindakan dalam

penelitian ini adalah “dengan menerapkan model discovery learning yang

menggunakan reflika maka dapat meningkatkan berpikir kritis  dan sikap siswa

terhadap nasionalisme.

Meningkatkan
Berpikir Kritis

Pendekatan
Scintifice
Menggunakan
Model
Discovery
Learning
dengan
menggunakan
Reflika

Berpikir
Kritis Rendah

dan Sikap
terhadap

Nasionalisme
Kurang Baik

Meningkatkan
Sikap terhadap
Nasionalisme



62

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mencari langkah dalam menyelesaikan masalah. Ketepatan memilih metode

dalam penelitian merupakan persyaratan utama untuk mencapai hasil yang

diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas diartikan sebagai classroom action

research atau CAR. Dilihat dari namanya saja kita telah mengetahui makna yang

terkandung didalamnya.

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan
oleh guru bersama kolaborator berdasar permasalahan yang dihadapi
dikelasnya dengan menggunakan prosedur siklus (perencanaan,
tindakan, observasi dan refleksi) yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas pembelajaran baik terkait sistem, cara kerja, proses, isi
(kurikulum), kompetensi, alat/media, evaluasi, situasi dsb, dengan
harapan dapat meningkatkan kualitas output, outcome, siswa dan
kinerja guru (Pargito, 2011: 19).

Menurut Arikunto (2014: 58), penelitian tindakan kelas merupakan penelitian

tindakan (action research) yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu

praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada kelas atau pada proses

pembelajaran yang terjadi di kelas, bukan pada input kelas (silabus, materi, dan

lain-lain) ataupun output (hasil belajar). Menurut Aqib (2009: 13), penelitian

tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja
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dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Menurut Kusumah (2012: 9),

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di

kelasnya sendiri dengan cara (1) merencanakan, (2) melaksanakan, dan (3)

merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipan dengan tujuan

memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa PTK merupakan suatu kegiatan guru untuk

bersedia mengintropeksi, bercermin, merefleksi atau mengevaluasi dirinya sendiri

yang dilakukan pada saat proses pembelajaran sehingga kemampuannya

meningkat menjadi profesional dalam mengajar. Penelitian ini merupakan

kolaborasi antara peneliti dan mitra sejawat yang memiliki ciri yaitu selalu

melakukan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan dan tingkat kejenuhan

penelitian sudah tidak terjadi lagi, peningkatan pembelajaran menjadi tolak ukur

berhasilnya siklus-siklus tersebut.

Kegiatan perencanaan awal dimulai dengan cara melakukan pengamatan,

mendiskusikan dan melakukan tindakan. Pada tahap refleksi yaitu tahap

menganalisis hasil pengamatan dan tindakan yang diberikan. Permasalahan yang

akan timbul perlu mendapatkan perhatian sehingga pada gilirannya perlu

diberikan perencanaan ulang atau perbaikan sehingga pada akhirnya,

pembelajaran sejarah di kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang dapat tercapai sesuai

dengan yang diinginkan.
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Siklus  III

Siklus  II

Siklus  I

Gambar. 3.1 Diagram Pelaksanaan PTK John Elliot 1991 dalam
Pargito  (2011: 36)

Temuan Masalah dan Kajian Teori

Rencana Tindakan I

Pelaksanaan Tindakan I dan ObservasiRefleksi I

Tes I

Rencana Tindakan II

Pelaksanaan Tindakan II dan ObservasiRefleksi II

Tes II

Rencana Tindakan III

Pelaksanaan Tindakan III dan Observasi
Refleksi III

Tes III

Hingga Mencapai Peningkatan Optimal / Titik Jenuh
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Tindakan Kelas

3.2.1  Waktu Penelitian Tindakan Kelas

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester ganjil mata

pelajaran sejarah kelas X SMA Aisyiyah 1 Palembang pada bulan Agustus 2015

tahun pelajaran 2015-2016.

3.2.2  Tempat Penelitian Tindakan Kelas

Setiap penelitian pasti memiliki tempat penelitian yaitu lokasi dimana  penelitian

itu dilaksanakan. Adapun lokasi yang dijadikan pelaksanaan dalam penelitian

tindakan kelas ini berlokasi di SMA Aisyiyah 1 Palembang yang berlokasi dijalan

Jalan Balayudha Km 4,5 Palembang 30128 Palembang.

3.3  Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas X.4, pada semester ganjil tahun

pelajaran 2015-2016. Penelitian dibantu oleh kolaborator yang merupakan

teman sejawat di SMA Aisyiyah 1 Palembang.

2. Objek dalam penelitian tindakan kelas adalah (1) penerapan model discovery

learning dengan menggunakan reflika; (2) keterampilan berpikir kritis yang

akan ditampilkan siswa; (3) sikap siswa terhadap nasionalisme dalam belajar

3.4  Operasional Tindakan

Suatu penelitian harus jelas secara spesifik dari apa yang diteliti. Operasional

tindakan kelas ini akan dijelaskan secara terperinci dari penelitian ini.
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Tabel 3.1 Operasional Tindakan
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala

Pengukuran
Berpikir Kritis Memberikan penje-

lasan sederhana,
membangun kete-
rampilan dasar, me-
nyimpulkan, mem-
berikan penjelasan
lanjut, mengatur
strategi.

Keterampilan mengana-
lisis, keterampilan men
sintesis, keterampilan
memecahkan masalah,
keterampilan menyim-
pulkan, keterampilan
mengevaluasi atau me-
nilai.

Tes

Sikap
Nasionalisme

Memiliki rasa cinta
tanah air, menga-
kui dan menghar-
gai dalam memaju-
kan bangsa, adanya
hubungan kerja sa-
ma, mengutamakan
kepentingan
bersama.

Menggunakan bahasa
Indonesia dalam berdis-
kusi, memberikan kesem-
patan kepada teman ke
lompok untuk menang-
gapi pertanyaan kelom-
pok lain, membawa dan
mempresentasikan hasil
diskusi dengan menggu-
nakan benda reflika, be-
kerja sama dalam akti-
vitas diskusi kelompok,
berpakaian rapi bersih
dan sopan dalam pembe-
lajaran, mengumpulkan
tugas sesuai dengan wa-
ktu yang ditentukan.

Analisis

3.5 Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui siklus persiklus dengan tahap-tahap yang

secara garis besar terdapat empat tahap yang lazim dilalui. Peneliti ini

menggunakan penelitian model action research yang dikembangkan oleh Elliot

dalam Pargito (2011: 36) meliputi empat siklus yaitu perencanaan (planning),



67

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting)

atau rekomendasi.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis untuk

meningkatkan apa yang telah terjadi. Rencana penelitian tindakan kelas

hendaknya tersusun dan dari segi definisi harus  prospektif pada tindakan, rencana

tersebut harus memandang kedepan. Penelitian kelas ini, menggunakan beberapa

instrumen yaitu sebagai berikut.

a. Membuat silabus pembelajaran sejarah dengan menerapkan model discovery

learning yang menggunakan reflika selama satu semester.

b. Membuat rencana persiapan pembelajaran dengan menerapkan model

discovery learning yang menggunakan reflika dengan tahapannya

c. Membuat lembar kerja siswa untuk mengetahui berpikir kritis.

d. Menyusun tes kegiatan berpikir kritis terdiri dari 20 soal untuk siklus pertama

dan 25 soal siklus kedua dan ketiga.

e. Menyusun lembar observasi untuk mengukur kegiatan sikap nasionalisme.

2. Tahap Pelaksanaan Model Discovery Learning dengan Menggunakan
Reflika

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi skenario tindakan yang telah

direncanakan dan dilakukan bersamaan dengan observasi serta perekaman

dampak tindakan, terutama perubahan dinamika kelompok dalam pembelajaran.

Pelaksanaan tindakan ini menggunakan materi tentang memahami prinsip dasar

ilmu sejarah dengan pendekatan pembelajaran discovery yang menggunakan

reflika dilaksanakan dalam beberapa siklus melalui kerjasama dengan guru lain
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sebagai tim kolaborasi, agar penelitian tindakan ini hasilnya lebih maksimal.

Pelaksanaan tindakan yang menggunakan pembelajaran discovery dapat dilihat

dari rencana pelaksanaan pembelajaran berikut ini.

Pendahuluan.

1. Guru menyapa selanjutnya, mengkondisikan kelas, memeriksa kehadiran

siswa dan kesiapan siswa belajar termasuk kebersihan ruang belajar.

2. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dalam materi memahami prinsip dasar

ilmu sejarah secara singkat.

3. Guru membentuk diskusi kelompok dengan 5 orang disetiap kelompok.

Kegiatan Inti

Siswa diharapkan berpikir kritis dan memiliki sikap terhadap nasionalisme dengan

pendekatan discovery learning yang menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai

berikut;

1. Setiap kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi memahami prinsip

dasar ilmu sejarah.

2. Setiap kelompok mengumpulkan data dalam memecahkan permasalahan

yang diberikan dengan cara membaca berbagai literatur pembelajaran,

mencari informasi yang relevan, mengamati objek, melakukan uji coba

sendiri.

3. Setiap kelompok dapat mengolah data antara sumber materi dengan media

reflika yang dibawa dan ditafsirkan.

4. Setiap kelompok melakukan kegiatan pembuktian dengan mengadakan

penyelidikan reflika untuk mendapatkan informasi, penjelasan dan

pemecahan masalah.
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5. Setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil kegiatan penemuan reflika

dan membuat kesimpulan dari semua hasil presentasi yang dilakukan

dalam pembelajaran.

Penutup

Guru memberikan evaluasi keseluruh siswa setelah semua kelompok

melaksanakan presentasi.

3.   Pengamatan

Pengamatan merupakan kegiatan dalam mengamati jalannya proses pelaksanaan

tindakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap tindakan pelaksanaan

pembelajaran dengan materi tentang memahami prinsip dasar ilmu sejarah. Data

diambil melalui lembar observasi untuk mengetahui sikap siswa terhadap

nasionalisme dan untuk mengamati kegiatan atau tindakan guru dalam mengajar.

Kegiatan pengamatan yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut.

1. Peneliti yang dibantu kolaborator mengamati jalannya proses pembelajaran

2. Peneliti yang dibantu kolaborator menilai ketekunan dalam bekerja sama dan

menghargai pendapat temannya sendiri untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan.

3. Peneliti menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan pekerjaan bersama

kelompoknya.

4. Peneliti menilai hasil laporan yang telah dikerjakan siswa dalam kelompok

5. Peneliti menganalisis hasil observasi sikap siswa terhadap nasionalisme dan

hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa.
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4.   Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi

(penjelasan) terhadap semua data atau informasi yang dikumpulkan dari penelitian

yang dilakukan. Data yang telah terkumpul kemudian ditindaklanjuti dengan

melakukan analisis dan diinterprestasi, sehingga dapat diketahui akan hasil

pelaksanaan tindakan. Peneliti bersama guru bidang studi sejarah sebagai

kolaborasi, mendiskusikan hasil pengamatan yaitu lembar observasi sikap siswa

terhadap nasionalisme dan nilai tes berpikir kritis untuk perbaikan pada siklus

selanjutnya. Hasil analisis dan interprestasi tersebut sebagai dasar untuk

melakukan evaluasi pembelajaran sehingga dapat diketahui akan berhasil atau

tidaknya terhadap tindakan yang telah dilakukan dengan tujuan yang diharapkan.

5. Revisi atau Rekomendasi

Mengkaji dengan teliti hal yang menyimpang, mengawasi, mempertimbangkan,

dan mencari solusi tindakan siklus berikutnya. Upaya tersebut bertujuan untuk

tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian sehingga penjelasan yang diberikan

guru dapat dilaksanakan secara terperinci pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan,

apa bila terjadi penyimpangan maka guru akan memberikan solusi pembelajaran

pada siklus berikutnya.

3.6  Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan:

3.6.1  Teknik Observasi

Menurut Arikunto (2010: 234) cara dalam menggunakan observasi yang paling

efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai
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instrumen. Observe dalam penelitian ini ada dua yaitu kolaborator dan guru

pelajaran sejarah. Untuk kolaborator guru pelajaran sejarah yaitu mengisi

instrumen pengamatan kinerja guru sedangkan sikap siswa terhadap nasionalisme

yang menilai adalah guru mata pelajaran sejarah dengan mengisi format yang

telah disediakan dan memberi chek list sikap siswa terhadap nasionalisme yang

muncul pada setiap item dan memberi skor selama proses pembelajaran

berlangsung.

3.6.2 Tes

Metode tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa

dalam menerapkan model discovery learning yang menggunakan reflika. Soal tes

yang diberikan dengan bentuk pilihan ganda dengan mencontoh kriteria SBMPTN

yaitu pada siklus pertama soal tes diberikan 20 soal, pada siklus kedua dan ketiga

soal tes diberikan 25 soal.

3.6.3 Foto dan Dokumen

Foto dan dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai alat mengumpulkan

data penelitian untuk menyakinkan bahwa data yang diperoleh atau terkumpul

dapat lebih jelas dan data tersebut benar adanya.

3.7  Kisi-Kisi Instrumen Tes Berpikir Kritis

Peneliti menggunakan instrumen test berpikir kritis dalam ranah kognitif yaitu

penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6) dengan tujuan

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa dalam berpikir krisis

pada soal test pilihan ganda. Pelaksanaan soal tes berpikir kritis yang digunakan
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pada penelitian ini dengan cara menyelesaikan soal-soal yang diberikan sesuai

dengan petunjuk yang diberikan. Petunjuk soal tersebut adalah sebagai berikut;

Petunjuk A.Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

Petunjuk B.Soal terdiri dari tiga bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan

alasan yang disusun berurutan.

Pilihlah:

A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan

sebab akibat.

B. Jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan

hubungan sebab akibat.

C. Jika pernyataan benar dan alasan salah.

D. Jika pernyataan salah dan alasan benar.

E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah.

Petunjuk C Pilihlah.

A. Jika (1), (2), dan (3) yang benar.

B. Jika (1) dan (3) yang benar.

C. Jika (2) dan (4) yang benar.

D. Jika hanya (4) yang benar.

E. Jika semuanya benar.

3.7.1 Indikator Keberhasilan Penelitian Berpikir Kritis

Indikator kemampuan berpikir kritis dapat dilihat jika terdapat peningkatan

berpikir kritis dari siklus ke siklus dan siklus berhenti dengan nilai berpikir kritis

siswa telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 80%. Kriteria indikator

keberhasilan berpikir kritis menggunakan modifikasi Djamarah dan Zain (2010:
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117) yaitu jika kriteria pada rentang nilai < 60% maka nilai berpikir kritis dalam

kategori kurang atau belum tampak, jika kriteria pada rentang nilai > 60% - 79%

maka nilai berpikir kritis dalam kategori baik minimal atau mulai tampak, jika

kriteria pada rentang nilai 80% - 89%  maka nilai berpikir kritis dalam kategori

baik optimal atau sudah berkembang, jika kriteria pada rentang nilai 90% - 100%

maka nilai berpikir kritis dalam kategori istimewa atau membudaya.

3.8 Kisi-kisi Instrumen Observasi Sikap Siswa terhadap Nasionalisme

Kisi-kisi instrumen sikap siswa terhadap nasionalisme terdapat 6 indikator

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Observasi Sikap Siswa terhadap Nasionalisme
No Dimensi Indikator Sikap

Nasionalisme
Skala Penilaian Skor

1

2

3

Memiliki rasa
cinta tanah air
Indonesia

Mengakui dan
menghargai
sepenuhnya
keanekaragam
an

Menyadari
sepenuhnya
bagian dari
bangsa untuk
menciptakan
hubungan
kerja sama
dengan bang-
sa lain yang
saling
menguntung-
kan

- Menggunakan bahasa
Indonesia dalam ber-
diskusi

- Memberikan kesem-
patan kepada teman
kelompok untuk me-
nanggapi pertanyaan
kelompok lain

- Membawa dan mem-
presentekan benda
dan reflika sejarah

- Bekerja sama dalam
aktivitas diskusi ke-
lompok

Belum Tampak
Mulai Tampak

Sudah Berkembang
Membudaya

Belum Tampak
Mulai Tampak

Sudah Berkembang
Membudaya

Belum Tampak
Mulai Tampak

Sudah Berkembang
Membudaya

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4



74

No Dimensi Indikator Sikap
Nasionalisme

Skala Penilaian Skor

4 Menempatkan
kepentingan
bersama dia-
tas kepentin-
gan sendiri
dan golongan

- Berpakaian rapi ber-
sih dan sopan dalam
pembelajaran

- Mengumpulkan tugas
sesuai dengan waktu
yang ditentukan

Belum Tampak
Mulai Tampak

Sudah Berkembang
Membudaya

1
2
3
4

3.8.1 Indikator Penelitian Sikap Siswa terhadap Nasionalisme

Indikator sikap siswa terhadap nasionalisme adalah jika terdapat peningkatan

sikap dari siklus ke siklus dan siklus berhenti jika nilai sikap terhadap

nasionalisme siswa telah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. Kriteria

indikator sikap siswa terhadap nasionalisme menggunakan teori Nurgiantoro

(1987: 363) yaitu jika kriteria pada rentang nilai < 60% maka nilai sikap siswa

terhadap nasionalisme dalam kategori belum tampak, jika kriteria pada rentang

nilai 60% - 74% maka nilai sikap siswa terhadap nasionalisme dalam kategori

mulai tampak, jika kriteria pada rentang nilai 75% - 84% maka nilai sikap siswa

terhadap nasionalisme dalam kategori sudah berkembang, jika kriteria pada

rentang nilai 85% - 100% maka nilai sikap siswa terhadap nasionalisme dalam

kategori membudaya.

3.8.2 Rubrik Kriteria Penyekoran Sikap Siswa terhadap Nasionalisme

Rubrik penyekoran sikap siswa terhadap nasionalisme terdapat 4 kriteria

Tabel 3.3 Rubrik Kriteria Penyekoran Sikap Siswa terhadap Nasionalisme

No Indikator Belum Tampak Mulai Tampak
Sudah

Berkembang
Membudaya

1 Menggunakan
bahasa Indone-
sia dalam ber -
diskusi

Tidak menggu-
nakan bahasa
Indonesia dalam
berdiskusi

Kadang-kadang
menggunakan
bahasa Indone-
sia dalam ber-
diskusi

Sering meng-
gunakan baha-
sa Indonesia
dalam berdis-
kusi

Selalu meng-
gunakan
bahasa Indo-
nesia dalam
berdiskusi
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No Indikator Belum Tampak Mulai Tampak
Sudah

Berkembang
Membudaya

2 Memberikan
kesempatan ke-
pada teman ke-
lompok untuk
menanggapi
pertanyaan
kelompok lain

Tidak  membe-
rikan kesempa-
tan kepada tem-
an kelompok
untuk menang-
gapi pertanyaan
kelompok lain

Kadang-kadang
memberikan ke-
sempatan kepa-
da teman kelo-
mpok untuk
menanggapi
pertanyaan
kelompok lain

Sering mem-
berikan
kesempatan
kepada teman
kelompok un-
tuk menang-
gapi
pertanyaan
kelompok lain

Selalu mem-
berikan kese-
mpatan kepa-
da teman ke-
lompok untuk
menanggapi
pertanyaan
kelompok lain

3 Membawa dan
mempresentasik
an hasil diskusi
dengan meng-
gunakan benda
reflika

Tidak memba-
wa dan mem-
presentasikan
hasil diskusi
dengan meng-
gunakan benda
reflika

Sesekali mem-
bawa dan mem-
presentasikan
hasil diskusi
dengan meng-
gunakan benda
reflika

Sering mem-
bawa dan me-
mpresentasi-
kan hasil dis-
kusi dengan
menggunakan
benda reflika

Selalu mem-
bawa dan
mempresenta-
sikan hasil
diskusi de-
ngan mengg-
unakan benda
reflika

4 Bekerja sama
dalam aktivitas
diskusi kelom-
pok

Tidak bekerja
sama dalam ak-
tivitas diskusi
kelompok

Sesekali beker-
ja sama dalam
aktivitas diskusi
kelompok

Sering bekerja
sama dalam
aktivitas dis-
kusi kelompok

Selalu bekerja
sama dalam
aktivitas dis-
kusi kelompok

5 Berpakaian
rapi bersih dan
sopan dalam
pembelajaran

Tidak  berpa-
kaian rapi ber-
sih dan sopan
dalam pembe-
lajaran

Kadang-kada-
ng berpakaian
rapi bersih dan
sopan dalam
pembelajaran

Sering berpa-
kaian rapi ber-
sih dan sopan
dalam pembe-
lajaran

Selalu berpa-
kaian rapi ber-
sih dan sopan
dalam pembe-
lajaran

6 Mengumpulkan
tugas sesuai de-
ngan waktu ya-
ng ditentukan

Tidak mengu-
mpulkan tugas
sesuai dengan
waktu yang di-
tentukan

Kadang-kadang
mengumpulkan
tugas sesuai de-
ngan waktu ya-
ng ditentukan

Sering men-
gumpulkan tu-
gas sesuai de-
ngan waktu
yang ditentu-
kan

Selalu men-
gumpulkan
tugas sesuai
dengan waktu
yang ditentu-
kan

3.8.3 Format Observasi Sikap Siswa terhadap Nasionalisme

Observasi sikap siswa terhadap nasionalisme terdapat 37 siswa dengan 6 indikator

penilaian yang harus diamati.

Tabel 3.4 Format Observasi Sikap Siswa terhadap Nasionalisme
No Nama Siswa Skor

1 2 3 4 5 6
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Keterangan:
1. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berdiskusi
2. Memberikan kesempatan kepada teman kelompok untuk menanggapi

pertanyaan kelompok lain
3. Membawa dan mempresentasikan benda dan reflika sejarah
4. Bekerja sama dalam aktivitas diskusi kelompok
5. Berpakaian rapi bersih dan sopan dalam pembelajaran
6. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan

3.9 Teknik Pengolahan Data

3.9.1 Uji Persyaratan Instrumen

Pengujian persyaratan instrumen dalam penelitian ini berupa penilaian melalui tes.

Instrumen tes diberikan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kevaliditasannya,

rehabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda, serta kelayakan instrumen tersebut.

Bentuk tes dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda yang akan diberikan

kepada siswa pada setiap siklus. Secara rinci uji persyaratan penilaian tes

diuraikan sebagai berikut.

3.9.1.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian tingkat validitas instrumen dapat menggunakan rumus koefisien

korelasi sebagai berikut.

= ∑ − ∑ ∑∑ 2 − (∑ 2 ∑ 2−(∑ )2
Keterangan:

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y∑ = Skor butir soal∑ = Skor total
(Arikunto, 2010: 170)
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Berdasarkan rumus validitas instrumen tersebut maka kriteria pengujian jika harga> dengan α = 0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid, dan

sebaliknya apabila < maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak

valid. Pengujian validitas instrumen nilai tes dalam berpikir kritis menggunakan

Anates V4.

3.9.1.2 Uji Rehabilitas Instrumen

Pengujian tingkat rehabilitas instrumen dapat menggunakan rumus K-R 21

sebagai berikut.

= 1 − ( )
Besarnya rehabilitas instrumen koefisien korelasi dapat dikategorikan pada tabel

3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Uji Rehabilitas Instrumen
No Nilai Keterangan

1

2

3

4

5

0,00 sampai 0,20

0,21 sampai 0,40

0,41 sampai 0,60

0,61 sampai 0,80

0,81 sampai 1,00

Sangat rendah

Rendah

Cukup

Tinggi

Sangat tinggi

(Arikunto, 2010: 234)

Pengujian tingkat rehabilitas instrumen nilai tes dalam berpikir kritis

menggunakan Anates V4.

3.9.1.3 Tingkat Kesukaran

Menguji tingkat kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut.
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P =
Keterangan :
P = Indeks kesukaran
B = Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar
JS = Jumlah seluruh peserta tes

Menurut Arikunto (2010: 215) klasifikasi taraf kesukaran sebagai berikut.

Soal dengan P 0,00 – 0,30 adalah soal sukar
Soal dengan P 0,30 – 0,70 adalah soal sedang
Soal dengan P 0,71 – 1,00 adalah soal mudah

Mengukur tingkat kesukaran suatu instrumen dalam penelitian ini menggunakan

bantuan program Anates V4.

3.9.1.4 Daya Beda

Daya beda soal dapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut.

D = − = PA – PB
Keterangan:
D = Data beda soal
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar
BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu benar
JA = Banyaknya peserta kelompok atas
JB = Banyaknya peserta kelompok bawah
PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Klasifikasi indeks daya beda menurut Arikunto (2010: 223) sebagai berikut.

D = 0,00 – 0,20 adalah jelek
D = 0,21 – 0,40 adalah cukup
D = 0,41 – 0,70 adalah baik
D = 0,71 – 1,00 adalah baik sekali
D = negatif semuanya tidak baik,

Mengukur daya beda suatu instrumen dalam penelitian ini menggunakan bantuan

program Anates V4
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3.9.2 Proses Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif

kualitatif dengan menggunakan analisis yaitu koding, reduksi data, penyajian data,

validasi data, menarik kesimpulan dan verifikasi data.

3.10 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penelitian ini:

1. 80% siswa telah memiliki kemampuan berpikir kritis.

2. 75% siswa telah memiliki sikap terhadap nasionalisme dengan kriteria sudah

berkembang dan membudaya.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis serta pembahasan dalam pelaksanaan penelitian

tindakan, peneliti mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika dalam

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut

dapat dilihat dari hasil tes siswa pada akhir pembelajaran yang dilakukan

peneliti. Hasil tes tertulis pada siklus 1 menunjukkan hasil persentase rata-

rata nilai kemampuan berpikir kritis sebesar 51,89% dengan persentase

ketuntasan mencapai 51,35%, siklus 2 menunjukkan hasil persentase rata-rata

nilai kemampuan berpikir kritis sebesar 70,27% dengan persentase ketuntasan

mencapai 70,27%, dan siklus 3 menunjukkan hasil persentase rata-rata nilai

kemampuan berpikir kritis sebesar 91,88% dengan persentase ketuntasan

mencapai 91,89%. Berdasarkan hasil nilai tes  dalam kemampuan berpikir

kritis siswa pada pelajaran sejarah pada siklus 1 sampai dengan siklus 3

tersebut maka penerapan model discovery learning dengan menggunakan

reflika telah memberikan peningkatan yang berarti.

2. Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika dalam

pembelajaran dapat meningkatkan sikap siswa terhadap nasionalisme. Hal

tersebut dapat dilihat dari hasil observasi sikap siswa terhadap nasionalisme
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pada pembelajaran sejarah. Hasil observasi pada siklus 1 menunjukkan hasil

persentase rata-rata nilai sikap siswa terhadap nasionalisme sebesar 62,72%

dengan persentase ketuntasan mencapai 48,65%, siklus 2 menunjukkan hasil

persentase rata-rata nilai sikap siswa terhadap nasionalisme sebesar 70,83%

dengan persentase ketuntasan mencapai 70,27% dan siklus 3 menunjukkan

hasil persentase rata-rata nilai sikap siswa terhadap nasionalisme sebesar

80,17% dengan persentase ketuntasan mencapai 89,19%. Hasil observasi

dalam sikap siswa terhadap nasionalisme pada pelajaran sejarah pada siklus 1

sampai dengan siklus 3 telah memberikan peningkatan yang berarti.

3. Penerapan model discovery learning dengan menggunakan reflika sangat

efektif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa

terhadap nasionalisme.

5.2 Implikasi

Secara teoritis bahwa penerapan model discovery learning yang menggunakan

reflika sebagai medianya merupakan pembelajaran yang diawali dengan adanya

masalah yang akan dicari jawabannya. Langkah-langkah pembelajaran discovery

learning yang menggunakan reflika diawali dengan guru mempersiapkan

pembelajaran, menstimulasi, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data,

mengolah data, melakukan pembuktian dalam menguji hipotesis dengan cara

menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai data atau informasi yang

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap siswa terhadap

nasionalisme dan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan. Penerapan model

discovery learning yang menggunakan reflika sangat cocok dalam pembelajaran

sejarah karena mendorong siswa untuk aktif berpikir kritis dan menyelesaikan



182

masalah sosial seperti sikap terhadap nasionalisme yang terjadi dalam kehidupan

siswa.

Secara praktis guru hendaknya mempelajari dan memahami model discovery

learning yang menggunakan reflika untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah

dalam upaya menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan

serta model tersebut merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa

dalam meningkatkan berpikir kritis dan sikap terhadap nasionalisme sesuai

dengan apa yang diharapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil simpulan penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan

saran yaitu sebagai berikut:

1. Siswa hendaknya dapat membangkitkan semangat dalam belajar khususnya

berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis dan memiliki sikap terhadap

nasionalisme yang berasal dari diri sendiri dengan memiliki tujuan atau cita-

cita yang tinggi untuk menjadi lebih baik dimasa depan.

2. Guru hendaknya menerapkan model discovery learning dengan menggunakan

reflika sebagai medianya sehingga pembelajaran menjadi menarik dan

menyenangkan yang pada akhirnya akan tercapai peningkatan berpikir kritis

dan sikap terhadap nasionalisme siswa.

3. Kepala sekolah selaku penanggung jawab dari stakeholder pendidikan

disekolah harus memotivasi dan memfasilitasi guru untuk meningkatkan

kualitas pendidikan melalui penelitian-penelitian, menerapkan model-model
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pembelajaran agar sikap dan cara berpikir siswa dapat berkembang secara

optimal dan terpuji.

4. Kepada lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya dinas pendidikan,

akan lebih bijak dan bermakna apabila memberikan bantuan dan kesempatan

yang seluas-luasnya kepada guru untuk melakukan penelitian yang berkaitan

dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berkualitas.

5. Kepada mahasiswa ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian

dengan menerapkan model discovery learning yang menggunakan reflika

sebaiknya dapat mengalokasikan waktu dengan tepat dikarenakan model

tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama, baik dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan maupun pengamatannya dan apa bila penelitian

belum mencapai kriteria keberhasilan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
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