
 

 

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN DISCOVERY BERBASIS KONTEKSTUAL  

UNTUK MELATIHKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS   

PADA MATERI SUMBER LISTRIK ARUS SEARAH 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh 

Devi Andriani 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019 



 
 

ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN BUKU PENGAYAAN DISCOVERY BERBASIS KONTEKSTUAL 

 UNTUK MELATIHKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  

PADA MATERI SUMBER LISTRIK ARUS SEARAH  

 

Oleh 

 

DEVI ANDRIANI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku pengayaan discovery 

berbasis kontekstual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi sumber listrik arus searah. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pengembangan (R&D). Model pengembangan yang digunakan pada 

pengembangan ini mengacu pada Lee & Owens (2004, p. 4) yaitu model ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman wawancara, angket validasi, 

dan angket uji keterbacaan. Hasil penelitian ini pada tahap analyze belum adanya 

guru yang menggunakan buku pengayaan, sehingga proses pembelajaran hanya 

mengandalkan buku paket yang tersedia oleh sekolah dan jumlahnya 

terbatas.Tahap Development menunjukkan bahwa buku pengayaan yang 

dikembangkan memiliki validasi sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan rata-rata skor pada uji ahli materi dan konstruksi sebesar 86,57% 

dengan kategori sangat tinggi dan uji ahli media dan desain diperoleh rata-rata 

skor sebesar 90,83% dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan uji keterbacaan 

diperoleh rata-rata skor pada kelas XII IPA 1 sebesar 81% dan kelas XII IPA 2 

sebesar 81,3% dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa buku pengayaan yang dikembangkan sudah mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut dapat dilihat  dari hasil uji n-gain 

pada kelas XII IPA 1 sebesar 0,55 dan kelas XII IPA 2 sebesar 0,65 dengan 

kategori sedang dan signifikansi pada uji paired sample t sebesar 0,00 pada kelas 

XII IPA 1 dan XII IPA 2. Hasil wawancara guru menunjukkan bahwa buku 

pengayaan yang dikembangkan oleh peneliti yaitu memiliki sajian materi yang 

baik, menarik mudah dipahami materinya dan dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis. Sementara itu, Hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa buku 

pengayaan yang dikembangkan oleh peneliti memperoleh hasil yaitu memiliki 

sajian materi yang baik, desain buku menarik, memudahkan siswa dalam  



 
 

memahami materi dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Simpulan dari 

penelitian ini dalah dihasilkan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

yang valid, praktis dan efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

 

Kata kunci: Buku Pengayaan, Discovery, Kontekstual, Berpikir Kritis 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembelajaran abad 21 telah mengubah paradigma belajar yakni dari paradigma 

teaching menjadi learning. Pada abad 21 guru bukan lagi menjadi pusat belajar 

melainkan siswa yang menjadi pusat belajar. Hal ini sesuai dengan kurikulum 

2013 dimana peranan guru selain menjadi sumber belajar diharapkan juga menjadi 

fasilitator dalam seluruh kegiatan pembelajaran (Hidayat, 2013: 122). 

Pembelajaran abad 21 menuntut siswa lebih aktif dalam pembelajaran agar siswa 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis di bidang pendidikan. 

Pembelajaran di sekolah yang menuntut siswa berpikir kritis salah satunya adalah 

mata pelajaran fisika dimana siswa masih banyak mengalami kesulitan melatihkan 

kemampuan berpikir kritis. Tuntutan abad 21, melalui kurikulum 2013 yang 

direvisi siswa diharapkan dapat mencapai standar kompetensi pembelajaran fisika 

yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran fisika, ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran fisika harus berorientasi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bermuara pada penarikan 

kesimpulan tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan apa yang 
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akan kita lakukan. Bukan untuk mencari jawaban semata, tetapi yang terlebih 

utama adalah mempertanyakan jawaban, fakta, atau informasi yang ada (Noer, 

2009: 474). Kemampuan berpikir kritis telah menjadi hal yang sangat diperhatikan 

dalam perkembangan berpikir siswa. Beberapa negara maju telah 

mengembangkan sistem pendidikan yang mampu mengasah dan melatihkan 

kemampuan berpikir kritis siswa agar berkembang dengan baik (OECD, 2013:1). 

 

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa 

adalah proses pembelajaran yang berlangsung selama ini belum mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sanjaya (2008:1) bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan adalah masih lemahnya proses pembelajaran, karena dalam proses 

pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. 

Guru sering kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis siswa disebabkan oleh keterbatasan bahan ajar dalam proses 

pembelajaran. 

 

Fakta tersebut dapat dilihat dari studi pendahuluan yang dilakukan pada 8 guru 

SMA dari berbagai sekolah di Lampung diperoleh hasil belum ada guru yang 

menggunakan buku pengayaan, sehingga proses pembelajaran hanya 

mengandalkan buku paket yang disediakan oleh sekolah, sementara buku paket 

yang disediakan sekolah selain jumlahnya terbatas juga belum mencakup materi 

sumber listrik arus searah dan mengembangkan keterampilan berpikir. Selain itu 

buku yang beredar dari beberapa penerbit tidak mencakup materi sumber listrik 

arus searah. Materi yang dimuat dalam buku terdiri dari hukum kirchoff, 
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rangkaian seri dan paralel, dan energi listrik yang berkaitan dengan daya listrik. 

Hal ini ini sejalan dengan hasil wawancara siswa kelas XII SMA di Lampung 

yang dapat disimpulkan bahwa buku yang digunakan belum mencakup materi 

sumber-sumber listrik arus searah. Hasil analisis indikator 3.1 dan 4.1, 

pembelajaran fisika seharusnya memuat materi sumber listrik arus searah, namun 

faktanya buku yang beredar tidak mencakup materi tersebut.  

 

Salah satu cara untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran adalah 

menggunakan sumber belajar. Sumber belajar yang paling sering digunakan oleh 

siswa dan guru adalah buku teks (Purnomo, Indrowati, & Karyanto, 2013). Buku 

pelajaran yang beredar dipasaran uraian bacaan pada setiap halaman panjang 

(Ami, Susantini, & Raharjo, 2012). Sebagian buku-buku tersebut menggunakan 

sedikit gambar dan warna sehingga memiliki tampilan kurang menarik. Hal-hal ini 

yang menyebabkan rendahnya minat baca siswa sehingga berdampak pada hasil 

belajar. Apabila buku sebagai sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran hanya satu akan menyebabkan siswa sulit memahami materi dan 

mengerjakan latihan soal, imbasnya hasil belajar rendah. Berdasarkan hasil 

observasi mengenai buku-buku yang beredar dipasaran dan yang digunakan 

disekolah diketahui bahwa buku memuat materi yang terlalu panjang dan sulit 

dipahami siswa atau materi yang disampaikan sedikit dan tidak mencakup materi 

yang diperlukan siswa. Selain itu, buku yang beredar tidak mencakup materi 

sumber-sumber  listrik arus searah. 

 

Siswa membutuhkan bahan ajar lain untuk mempelajari materi sumber listrik arus 

searah. Bahan ajar lain seperti buku pengayaan sebagai penunjang proses 
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pembelajaran. Menurut Maryam (2012:49) buku pengayaan dapat memenuhi apa 

yang dibutuhkan oleh siswa, dalam arti bahwa buku pengayaan ini dapat 

mengembangkan kepribadian, memperluas pengetahuan, dan mengangkat 

keterampilan hidup yang bermanfaat dalam membangun kemandirian sosial siswa.  

 

Hasil observasi di lapangan mendapatkan informasi buku paket yang digunakan 

belum menuntun siswa  untuk berpikir kritis, dan belum berbasis kontekstual. 

Berdasarkan masalah yang dihadapi maka diperlukan suatu pemecahan masalah. 

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa adalah dengan menggunakan buku pengayaan  discovery 

berbasis kontekstual. 

 

Pembelajaran discovery dianggap mampu meningkatkan pengetahuan siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

discovery dapat meningkatkan pengetahuan siswa. Pembelajaran yang demikian 

membuat siswa belajar dengan cara membentuk dan menemukan sendiri 

pengetahuan melalui proses belajar yang mereka lakukan disertai dengan 

bimbingan guru (Pratiwi, Hairida, & Rasmawan, 2014).  

 

Beberapa peneliti menunjukkan bahwa pembelajaran discovery berdampak positif 

terhadap kemampuan berpikir kritis. Putri, Mulyanti, & Imswatama (2018) 

mengemukakan bahwa pembelajaran discovery  berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. Oghenevwede (2010) mengemukakan bahwa 

discovery efektif untuk diajarkan. Pratiwi, Hairida, & Rasmawan (2014) 

mengemukakan bahwa pembelajaran menggunakan discovery memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Hasil beberapa pendapat 
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penelitian diatas menunjukkan bahwa  pembelajaran discovery memiliki efek yang 

positif terhadap pengetahuan siswa. Berdasarkan fakta tersebut pembelajaran 

discovery dianggap mampu untuk digunakan dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

 

Pembelajaran fisika pada tema sumber listrik arus searah merupakan materi yang 

jarang dipelajari. Selain itu juga tema sumber listrik arus searah membutuhkan 

pemaham yang kuat, dimana materi ini sangat menarik untuk dipelajari. Oleh 

karena itu sangat penting bagi siswa untuk mempelajari materi sumber listrik arus 

searah. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan buku pengayaan yang 

dapat membantu siswa memperoleh pengetahun, konsep, prinsip, generalisasi atau 

teori yang tepat pada tema sumber listrik arus searah. Buku yang dapat 

dikembangkan adalah buku pengayaan discovery berbasis kontekstual. Latar 

belakang ini yang mendorong peneliti untuk mengembangkan buku pengayaan 

discovery berbasis kontekstual sebagai salah satu bahan ajar yang meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kevalidan produk buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada materi sumber listrik arus 

searah? 
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2. Bagaimana kepraktisan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis pada sumber listrik arus searah? 

3. Bagaimana keefektifan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis pada sumber listrik arus searah? 

 

C. Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan kevalidan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada sumber listrik arus searah. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada sumber listrik arus searah. 

3. Mendeskripsikan efektivitas buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada sumber listrik arus searah. 

 

D. Manfaat 

 

Manfaat dari peneliti dan pengembangan ini adalah: 

1. Bagi pengembang, untuk menambah wawasan dalam menyusun media 

pembelajaran yang baik dan tepat. 

2. Bagi guru, penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan solusi 

lain dalam pemilihan media pembelajaran yang baik dan tepat yang dapat 

sebagai alat bantu siswa untuk berfikir lebih aktif. 

3. Bagi siswa, dapat membantu siswa untuk memahami konsep Fisika lebih 

mudah dan menarik. 
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E. Ruang Lingkup Pengembangan 

 

Ruang lingkup penelitian atau batasan dalam penelitian pengembangan ini 

meliputi beberapa hal yaitu: 

1. Pegembangan yang dimaksud adalah pengembangan produk berupa buku 

pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk melatihkan kemampuan 

berpikir kritis. 

2. Penelitian pendahuluan dilakukan di beberapa sekolah di Lampung dengan 

subjek penelitian yaitu guru Fisika dan siswa kelas XII IPA. 

3. Materi yang disajikan dalam buku pengayaan ini adalah materi sumber listrik 

arus searah.  

4. Uji validasi produk dilakukan oleh dua dosen ahli Universitas Lampung dan 

seorang guru Fisika. 

5. Uji coba kepraktisan dan keefektifan dilakukan pada siswa kelas XII IPA. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar Bermakna 

 

Belajar bermakna menurut Mayer (2002) terjadi ketika siswa membangun 

pengetahuan dan proses-proses kognitif untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Fokus dari belajar bermakna adalah konsistensi dengan pandangan belajar sebagai 

proses membangun pengetahuan dimana siswa mencari alasan yang logis dan 

masuk akal mengenai pengalaman mereka. Prasyarat terjadinya belajar bermakna 

menurut Haryanto (2016) adalah kemampuan awal siswa, yang merupakan 

pondasi belajar yang dapat membantu pemahaman siswa terhadap suatu konsep. 

Belajar bermakna menurut Ausubel & Fitzgerald (1961) adalah pembelajaran 

yang diawali dengan pengamatan. Artinya, konstruksi pengetahuan dimuai dengan 

pengamatan peristiwa dan objek melalui konsep-konsep yang sudah dimiliki. 

Dalam belajar bermakna, seorang harus menghubungkan pengetahuan baru pada 

konsep yang relevan dengan apa yang telah mereka ketahui, dengan kata lain 

bahwa pengetahuan baru harus berinteraksi dengan struktur kognitif pembelajar. 

Variabel struktur kognitif mengacu pada fakta-fakta, konsep-konsep, dan 

generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat siswa. sebagian besar 

situasi pembelajaran di dalam kelas di mana variabel struktur kognitif ini memiliki 

peranan penting paradigma transfer lebih sering bertindak untuk penggabungan, 

dan retensi pengetahuan yang disajikan secara lisan (belajar dengan menerima) 
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daripada belajar penemuan atau pemecahan masalah. Belajar dikatakan bermakna 

menurut Ausubel & Fitzgerald (1961), apabila informasi yang akan dipelajari 

mahasiswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa sehingga 

mereka mampu menghubungkan informasi yang baru mereka peroleh ke dalam 

struktur kognitif yang telah mereka miliki. 

 

Menurut ausubel, belajar dapat dikategorikan dalam dua diemensi, yaitu pertama, 

berhubunan dengan cara informasi itu disajikan kepada siswa melalui penerimaan 

atau penemuan. Kedua, berhubungan dengan cara siswa menghubungkan 

informasi tersebut ke dalam struktur kognitifnya dalam bentuk fakta, konsep, dan 

generalisasi yang telah dipelajari dan diingat mahasiswa yaitu materi yang sedang 

dipelajari diasimilasikan ke dalam pengetahuan yang telah mereka miliki. 

 

Belajar bermakna (meaningful learning) dan metode discovery learning menurut 

Pribadi (2010) erat kaitannya dengan konstruktivisme yang mengemukakan 

bahwa pengetahuan dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi dari 

pengalaman. Belajar bermakna menurut Rais (2010) ditemukan melalui kegiatan 

membuat perencanaan, penemuan, kolaboratif, penyelesaian masalah, tukar ide, 

saling memberi penilaian sehingga melahirkan pengetahuan baru sebagai hasil 

belajar. Berdasarkan beberapa definisi diatas belajar bermakna merupakan proses 

membangun pengetahuan melalui serangkaian proses seperti membuat 

perencanaan, penemuan, kolaboratif, penyelesaian masalah, tukar ide, memberi 

penilaian sehingga memunculkan alasan logis dan masuk akal dari suatu 

pengalaman, yang pada akhirnya meninggalkan ‘jejak’ belajar sehingga siswa tak 

mudah melupakan proses belajar itu sendiri. 
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B. Sumber Belajar 

 

Sumber belajar menurut Busljeta (2013) dapat didefinisikan sebagai instrumen-

instrumen penyajian dan pengiriman berdasarkan materi pendidikan yang telah 

ditentukan. Contoh dari  sumber belajar diantaranya gambar, peta, fotografi, 

sketsa, diagram, film, bahan tertulis seperti kliping koran atau artikel dari literatur 

sains dan teknik. 

 

Pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran menurut MIKK (2000) dibuktikan 

lebih lanjut dari banyaknya buku pelajaran masa kini yang berisikan 40%-50% 

visualisasi materi yang dinamis dan menarik perhatian. Hal tersebut menurut 

Happonen (2005: p. 75) menjadikan bahan ajar dan siswa menjadi lebih dekat 

sebagaimana mereka terbiasa dengan televisi, game komputer dan internet.  

 

Dilihat dari segi perancangannya, secara garis besar sumber belajar dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

a) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yakni sumber- 

sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai “komponen 

sistem instruksional” untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal.  

b) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utililization) yakni 

sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberdayaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk 

keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber 

belajar yang ada di masyarakat seperti: museum, pasar, toko-toko, tokoh 

masyarakat dan lainnya yang ada di lingkungan sekitar ( Tim Penyusun, 2007). 
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Sumber belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Media pembelajaran lebih sekedar sebagai media untuk 

menyampaikan pesan, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi 

tersebut tetapi juga termasuk strategi, metode dan tekniknya. Sumber belajar 

memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, dengan jalan: 

1) Mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu 

secara lebih baik. 

2) Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih 

banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, 

dengan jalan: 

1) Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. 

2) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan 

kemampuannya. 

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dengan jalan: 

1) Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 

2) Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. 

d. Lebih memantapkan pembelajaran, dengan jalan: 

1) Meningkatkan kemampuan sumber belajar. 

2) Penyajian informasi dan bahan secara lebih kongkrit. 

e. Memungkinkan belajar secara seketika, yaitu: 

1) Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan 

abstrak dengan realitas yang sifatnya kongkrit. 
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2) Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. 

f. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, yaitu: Penyajian 

informasi yang mampu menembus batas geografis {Formatting Citation} 

 

Beberapa tujuan penggunaan sumber bahan ajar menurut Busljeta (2013) adalah 

sebagai berikut:  

1. Memotivasi siswa. 

2. Mengembangkan kreatifitas. 

3. Mengingatkan kembali akan pengalaman sebelumnya. 

4. Mendorong proses memahami, membaca, mensintesis isi pelajaran; proses 

berpikir logis dan beralasan; dan proses komunikasi dan interaksi. 

5. Berkontribusi pada pengembangan keterampilan yanng berbeda dan perolehan 

nilai siswa serta retensi pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang diinginkan. 

 

Seorang guru dalam mendidik siswa dan siswanya membutuhkan bahan ajar. 

Bahan ajar adalah bahan yang digunakan untuk belajar dan yang membantu untuk 

mencapai tujuan instruksional. Segala bahan baik informasi, alat, maupun teks 

yang disusun secara sistematis menampilkan kompetensi yang akan dikuasai oleh 

peserta didik. Bahan ajar digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran dengan 

tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar dapat 

berupa buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, 

bahan ajar interaktif, bahan ajar elektronik dan sebagainya (Winkel, 2004). 

 

Bahan ajar menurut Lal (2011) peralatan yang digunakan guru untuk membantu 

para pelajar untuk mempelajari konsep dengan mudah dan efisien. Peranan bahan 

ajar dikelas menurut Egyankosh (2017) untuk membuat pembelajaran nyata, 
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pratikal dan menyenangkan untuk siswa. Guru menggunakan bahan ajar untuk 

mengilustrasikan atau memperkuat keterampilan, fakta, atau ide. Bahan ajar juga 

membantu menghadirkan kebaruan dan kesegaran di kelas untuk meredakan 

kecemasan, ketakutan dan kebosanan pelajaran. 

 

Tujuan peyusunan bahan ajar menurut Depdiknas (2008) menyebutkan tujuan 

penyusunan bahan ajar yakni:  

1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan siswa, sekolah dan daerah.  

2) Membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar.  

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

 

Sedangkan Menurut (Daryanto & Dwicahyono, 2014), bahan ajar disusun dengan 

tujuan, sebagai berikut: 

1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik.  

2) Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh.  

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

 

Manfaat penulisan bahan ajar menurut Depdiknas (2008) dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu manfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu: 

1) Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan kebutuhan siswa.  

2) Tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang sulit diperoleh.  
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3) Memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai 

referensi.  

4) Menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar.  

5) Bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif 

antara guru dan siswa karena siswa merasa lebih percaya kepada gurunya.  

6) Diperoleh bahan ajar yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.  

7) Dapat diajukan sebagai karya yang dinilai mampu menambah angka kredit 

untuk keperluan kenaikan pangkat.  

8) Menambah penghasilan guru jika hasil karyanya diterbitkan.  

 

Selain manfaat bagi guru ada juga manfaat bagi siswa yaitu:  

1) Kegiatan pembelajaran lebih menarik.  

2) Siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri 

dengan bimbingan guru.  

3) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang 

harus dikuasai. 

 

(Depdiknas, 2008) mengungkapkan bahwa pengembangan bahan ajar hendaknya 

memperhatikan enam prinsip pembelajaran yaitu:  

1) Dimulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkrit untuk 

memahami yang abstrak. 

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman.  

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa.  
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4) Motivasi belajar yang tinggi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan 

belajar.  

5) Mencapai tujuan.  

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus 

mencapai tujuan.  

 

Menurut (Sutedjo, 2009) ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan bahan ajar. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi prinsip 

relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :  

1) Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Bahan ajar atau materi pembelajaran 

hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan standar isi. Sebagai contoh, jika 

kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka 

materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta.  

2) Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 

siswa satu macam, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan juga harus 

meliputi satu macam.  

3) Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi 

tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit 

akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang 

tidak perlu untuk mempelajarinya. 
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C. Buku Pengayaan 

 

Buku merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. Buku yang digunakan sebagai bahan ajar dibedakan menjadi dua, 

buku tersebut meliputi buku teks utama dan buku teks pelengkap. Buku teks 

utama adalah buku berisi materi pokok yang digunakan oleh guru dan siswa pada 

proses pembelajaran. Sedangkan buku teks pelengkapan merupakan buku 

tambahan dari buku teks utama yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Buku teks pendamping dapat disebut juga sebagai buku ajar 

pendamping (Prastowo, 2010:16). 

 

Buku ajar pendamping adalah hasil karya berupa karya tulisan yang dituangkan 

dalam bentuk buku untuk membelajarkan siswa dan membantu guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran (Kurbaita, Zulkardi, & Siroj, 2013). Buku 

ajar pendamping dapat disebut juga sebagai buku pelengkap pelajaran atau buku 

pengayaan. Menurut Sitepu (2015:16), buku pengayaan atau buku pelajaran 

pelengkap merupakan buku yang berisi informasi tentang pokok bahasan tertentu 

yang ada dalam kurikulum secara lebih luas atau mendalam sebagai pelengkap 

buku pelajaran pokok.  

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa buku pangayaan  

merupakan karya tulis dalam bentuk cetak yang berisi informasi pokok bahasan 

tertentu yang ada pada kurikulum secara lebih luas atau mendalam guna 

melengkapi buku pelajaran utama untuk membelajarkan siswa dan membantu 

guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 
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Menurut Rediati  (2015:2), bahan ajar berupa pelajaran mempunyai peranan yang 

sangat penting untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai yaitu sebagai sumber belajar dan media 

pembelajaran. Manfaat yang diperoleh dari adanya pengembangan buku 

pengayaan ini yakni: (1) dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pokok bahasan tertentu pada buku pelajaran pokok, (2) memuat 

materi yang dapat memperkaya pokok bahsan pada buku teks pelajaran (Sitepu, 

2015:16).  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat dikembangkan buku 

pengayaan adalah memperkarya wawasan pembaca yaitu siswa memahami materi 

yang diajarkan, untuk membantu siswa yang kesulitan dalam memahami pokok 

bahsan tertentu dalam buku pelajaran pokok, serta menambah pengetahuan siswa 

dalam memahami materi pada pokok bahasan tertentu secara luas. 

 

D. Pembelajaran Kontekstual 

 

Contextual teaching and learning (CLT) menurut (Berns & Erickson (2001: p. 1) 

yang masih didesain dan diterapkan, merupakan sebuah konsep dalam 

pembelajaran yang membantu guru menghubungkan isi penting dari pelajaran 

dengan situasi kehidupan nyata dan memotivasi siswa menghubungkan antara 

pengetahuan dan aplikasinya pada kehidupan mereka sebagi anggota keluarga, 

masyarakat, dan pekerja. 

 

Johnson (2006:15) mengungkapkan bahwa pendekatan kontekstual adalah 

pembelajaran  yang bertujuan menolong siswa melihat makna di dalam materi 
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akademik dengan konteks kehidupan keseharian siswa, yaitu dengan konteks 

pribadi, sosial dan budaya. Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Muchith 

(2008:86), bahwa pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang 

bermakna dan menganggap tujuan pembelajaran adalah situasi yang ada dalam 

konteks tersebut, konteks itu membantu siswa dalam belajar bermakna dan juga 

untuk menyatakan hal-hal yang abstrak. 

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti 

menyimpulkan CTL membantu siswa menghubungkan konten yang mereka 

pelajari dengan konten kehidupan kehidupan dimana konten itu dapat digunakan. 

Siswa kemudian menemukan makna dalam proses pembelajaran.  

 

Karakteristik CTL menurut (Berns & Erickson, 2001) adalah pendekatan yang 

dapat digunakan untuk mengimplementasikannya, faktor-faktor yang memenuhi 

kebutuhan individu siswa, dan peranan guru. Selain itu, karakteristik pendekatan 

kontekstual menurut (Depdiknas, 2011) adalah: Kerjasama,  saling menunjang, 

menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan gairah, pembelajaran 

terintegrasi, siswa aktif, sharing dengan teman, menggunakan berbagai sumber, 

siswa kritis dan guru kreatif, dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil 

karya siswa, dan laporan kepada orang tua bukan rapor, melainkan hasil karya 

siswa.  

 

Sementara itu, Johnson (2006:15) mengidentifikasi delapan karakteristik 

pendekatan kontekstual, yaitu: 

a) Making meaningful connections (membuat hubungan penuh makna) 

b) Doing significant work (melakukan kerja signifikan) 
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c) Self-regulated learning (belajar mengatur sendiri) 

d) Collaborating (kerjasama) 

e) Critical and creative thinking (berpikirkritis dan kreatif) 

f) Nurturing the individual (memelihara pribadi) 

g) Reaching high standar (mencapai standar yang tinggi) 

h) Using authentic assesment (penggunaan penialain autentik) 

 

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Komalasari (2010, 13) bahwa 

karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi pembelajaran yang menerapkan 

konsep keterkaitan (relaiting), konsep pengalaman langsung (experiencing), 

konsep aplikasi (applying), konsep kerjasama (cooperating), konsep pengaturan 

diri (self-regulating), dan konsep penilaian autentik (authentic assessment). 

 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, penelitian menyimpulkan 

bahwa pendekatan kontekstual memiliki ciri khusus, yakni pembelajaran yang 

mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata, mengarahkan 

siswa untuk berpikir kritis dengan melakukan eksplorasi terhadap konsep dan 

informasi yang dipelajari, serta adanya penerapan penilaian autentik untuk menilai 

pembelajaran secara holistik. 

 

Komponen pembelajaran kontekstual menurut Muslich (2012:44) pendekatan 

pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama: 

a) Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan filosofi pendekatan pembelajaran 

kontekstual, bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit 

melalui sebuah proses. Menurut pandangan konstruktivisme, tugas guru adalah 



 

 

21 

 

menfasilitasi proses tersebut dengan cara: (a) menjadikan pengetahuan 

bermakna dan relevan bagi siswa; (b) memberi kesempatan siswa menemukan 

dan menerapkan idenya sendiri; (c) menyadarkan siswa agar menerapkan 

strategi mereka sendiri dalam belajar. 

 

b) Inkuiri (Inquiry) 

Inkuiri merupakan bagan inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. 

Inkuiri artinya proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan 

penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat 

seperagkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

 

c) Bertanya (Questioning) 

Bertanya adalah cerminan dalam kondisi berpikir. Bertanya dalam 

pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan 

bertanya dimaksudkan untuk menggali informasi, mengkomunikasikan apa 

yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 

diketahuinya. Bertanya adalah proses dinamis, aktif, dan produktif serta 

merupakan fondasi dari interaksi belajar mengajar. 

 

d) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

dari kerjasama dengan orang lain. Ketika menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual di dalam kelas, guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam 
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kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen, yang pandai mengajri yang 

lemah, yang tahu memberi tahu yang belum tahu, yang cepat mendorong 

temannya yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberikan usul, dan 

seterusnya. 

 

e) Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu yang 

dapat ditiru oleh siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukanlah satu-

satunya model. Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa. 

Seseorang bisa ditunjukkan dengan memodelkan sesuatu berdasarkan 

pengalaman yang diketahui. 

 

f) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang 

baru dipelajari. Nilai hakiki dari komponen ini adalah semangat instropeksi 

untuk perbaikan pada kegiatan pembelajaran berikutnya. 

 

g) Penilaian Autentik (Authentic Assessment) 

Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang dapat 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa.  Data dikumpullkan dari 

berbagai kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan 

pembelajaran. 
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Menurut Depdiknas (2003:4-8) mengemukakan bahwa pendekatan pengajaran 

kontekstual harus menekankan pada hal-hal sebagai berikut: 

(a) Belajar berbasis masalah (problem-based learning) 

(b) Pengajaran autentik (authentic instuction) 

(c) Belajar bebasis inkuiri (inquiry-based learning) 

(d) Belajar berbasis proyek (project-based learning) 

(e) Belajar berbasis kerja (work-based learning) 

(f) Belajar jasa layanan (service learning) 

(g) Belajar kooperatif (cooperative learning) 

 

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran memiliki komponen yang 

komprehensif. Komponen-komponen tersebut mencakup proses konstruktivis, 

melakukan proses berpikir secara sistematis melalui inkuiri, kegiatan bertanya 

antara siswa dengan guru maupun sesama siswa, membentuk kerjasama 

antarasiswa melalui diskusi, adanya peran model untuk membantu proses 

pembelajaran, melibatkan siswa dalam melakukan refleksi pembelajaran, serta 

penilaian sebenarnya yang dilakukan seama proses pembelajaran 

berlangsungsampai diperoleh hasil belajar. 

 

E. Discovery 

 

Discovery adalah proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan 

dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. 

Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa: “discovery learning can be defined as the 
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learning that takes place when the student is not presented with subject matter in 

the final form, but rather is required to organize it him self” (Emetembun, 

1986:103).  

 

Pembelajaran menurut Bruner (1961: 32) terjadi berdasarkan discovery yang 

memprioritaskan refleksi, berpikir, bereksperimen, dan mengexplore. Orang yang 

menggunakan self-discovery dalam pembelajaran menjadi lebih percaya diri. 

Discovery menurut Bruner (1966) merupakan sebuah proses dari tidak tahu menjadi 

tahu dengan pelajar mempelajari sendiri.  

 

Pada pembelajaran discovery menurut Prince & Felder (2007) guru dapat 

memberikan umpan balik dalam menanggapi upaya siswa tetapi menawarkan 

sedikit atau tanpa arahan sebelum atau selama upaya tersebut. Kurangnya struktur 

dan bimbingan dari guru dan konsekuensi dari trial and error diperlukan siswa 

guna mendefinisikan proses pembelajarannya. Fitur inilah yang membedakan 

discovery dengan metode induktif lainnya. 

 

Metode discovery adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses 

intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005). 

Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses 

mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan 

melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Menurut 

Malik proses tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri 

adalah the mental process of assimilatig conceps and principles in the mind  

(Kemendikbud, 2013).  
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Discovery berbeda dengan hipotesis (induksi), desain eksperimen, dan interpretasi 

data. Sebaliknya, metode discovery mengasumsikan bahwa peserta didik 

mengambil peran aktif dan membangun basis pengetahuan mereka sendiri. Selain 

menekankan peran pasif atau aktif dari peserta didik, metode discovery dapat 

dibedakan dari instruksi ekspositoris dalam jenis proses pembelajaran. Untuk 

penemuan menjadi bermakna, proses yang membentuk siklus empiris harus 

dilakukan. Peserta didik menyimpulkan pengetahuan dari informasi yang 

diberikan dengan menggunakan proses mengumpulkan dan mengklasifikasi 

informasi, menyatakan hipotesis, membuat prediksi, dan menafsirkan output dari 

percobaan. Hal ini penting, sebagai dasar pengetahuan yang koheren tidak 

langsung tersedia di situasi penemuan (Swaak, Jong, & Wouter R. van Joolingen, 

2004).  

 

Metode discovery memungkinkan siswa mengkonstruksi pengetahuan 

berdasarkan informasi baru dan data yang dikumpulkan oleh mereka dalam 

lingkungan pembelajaran eksploratif (De Jong & Van Joolingen, 1998). 

Penyelidikan dan pembelajaran berbasis discovery menuntut siswa untuk 

mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, untuk mengusulkan hipotesis, 

menguji mereka seperti ilmuwan, dan  untuk memperoleh tingkat lanjutan 

keterampilan kognitif (Matthews, 2002).  

 

Ketika peserta didik mengambil bagian dalam penyelidikan, mereka mendapatkan 

kegembiraan pelengkap dan kepuasan dengan apa yang mereka, merasakan, dan 

berbagi, dan apa atau bagaimana orang lain melakukan dan rasa selama proses 

penemuan (Balim, 2009). Metode discovery  adalah suatu pendekatan 
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pembelajaran yang efektif di mana peserta didik aktif dan guru mengarahkan 

siswa untuk mendapatkan konsep, prinsip, generalisasi atau teori (Ünal & Ergİn, 

2006). 

 

Discovery sebagai metode yang menekankan pada penemuan konsep atau prinsip 

yang sebelumnya tidak diketahui. Pada discovery masalah yang dihadapkan kepada 

siswa masalah yang direkayasa oleh guru (Kemendikbud, 2013). Kemampuan 

penemuan diri individu dapat ditingkatkan dengan mengaplikasikan metode 

discovery secara berulang-ulang. Penggunaan metode discovery, ingin merubah 

kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang 

teacher oriented ke student oriented. Mengubah modus ekspositori siswa hanya 

menerima informasi secara keseluruhan dari guru ke modus discovery siswa 

menemukan informasi sendiri (Kemendikbud, 2013). 

 

Metode discovery dalam konsep belajar merupakan pembentukan kategori-

kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. 

Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang nampak dalam discovery, 

bahwa metode discovery adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih sering 

disebut sistem-sistem coding. Pembentukan kategori-kategori dan sistem-sistem 

coding dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi (similaritas & difference) 

yang terjadi diantara obyek-obyek dan kejadian-kejadian (events) (Kemendikbud, 

2013). 

 

Bruner menyatakan bahwa suatu konsep memiliki lima unsur. Siswa memahami 

suatu konsep apabila mengetahui unsur konsep yang meliputi: 1) Nama; 2) 

Contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok 
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maupun tidak; 4) Rentangan karakteristik; 5) Kaidah. Bruner menjelaskan bahwa 

pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengategori yang berbeda yang 

menuntut proses berpikir yang berbeda. Seluruh kegiatan mengategori meliputi 

mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh (objek atau peristiwa) ke 

dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu (Budiningsih, 2005:43). 

 

Bruner menyebutkan bahwa hendaknya guru harus memberikan kesempatan siswa 

untuk menjadi seorang problem solver, seorang saintis, historin, atau ahli 

matematika. Dalam metode discovery bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk 

akhir, siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, 

membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 

mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan (Kemendikbud, 

2013). 

 

Hal tersebut memungkinkan siswa menemukan arti bagi diri mereka sendiri dan 

memungkinkan mereka mempelajari konsep-konsep di dalam bahasa yang mereka 

mengerti. Seorang guru dalam aplikasi metode discovery harus dapat 

menempatkan siswa pada kesempatan dalam belajar yang  lebih mandiri. Bruner 

mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, 

aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 

kehidupannya (Budiningsih, 2005).  
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F. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Kemampuan yang akan ditingkatkan dalam pengembangan buku pengayaan 

discovery  berbasis kontekstual ini adalah kemampuan berpikir kritis. Berpikir 

kritis menurut Ariyana, Pudjiastuti, Bestary, & Zamroni (2018: 12) merupakan 

proses dimana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam 

memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis 

semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan 

data dan informasi yang telah didapatkan sehingga menghasilkan informasi atau 

simpulan yang diinginkan. Berpikir kritis secara sederhana menurut Iman, 

Khaldun, & Nasrullah (2017) adalah kemampuan untuk menganalisis dan 

mengevaluasi informasi. Berpikir kritis menurut Purwati, Hobri, & Fatahillah 

(2016) merupakan kemampuan dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi 

yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, penalaran maupun 

komunikasi untuk memutuskan apakah informasi tersebut dapat dipercaya 

sehingga dapat memberikan kesimpulan yang rasional dan benar.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai berpikir kritis dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi 

yang relevan. Berpikir kritis menurut Utami, Saputro, Ashadi, Masykuri, & 

Widoretno (2017) memiliki proses yang lebih tinggi, seperti menganalisis, 

mensintesis, mengevaluasi, menarik kesimpulan dan merefleksikan yang 

memungkinkan individu untuk membuat penilaian yang masuk akal baik di kelas 

maupun di kehidupan sehari hari. Indikator berpikir kritis menurut (Ennis, 2011: 

2-4) pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Indikator Berpikir Kritis 

 
Aspek 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

(1) 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

 

(2) 

Indikator 

 

 

(3) 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhan 

(elementary 

clarification) 

1. Memfokuskan 

pertanyaan 

a. Mengidentifikasi atau 

memformulasikan suatu 

pertanyaan. 

b. Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria untuk 

mempertimbangkan jawaban 

yang mungkin. 

c. Mengatur pikiran terhadap 

situasi yang sedang dihadapi. 

 2. Menganalisis argumen a. Mengidentifikasi 

kesimpulan. 

b. Mengidentifikasi alasan 

yang dinyatakan. 

atau tidak dinyatakan. 

c. Mencari persamaan dan 

perbedaan. 

Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan. 

d. Mencari struktur 

sebuah argumen. 

e. Merangkum. 

 3. Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

a. Mengapa? 

b. Apa intinya, apa artinya? 

c. Apa contohnya, apa yang 

bukan contoh? 

d. Bagaimana 

mengaplikasikannya? 

e. Perbedaan apa yang 

menyebabkannya? 

f. Apa faktanya? 

g. Akankah Anda menyatakan 

lebih dari itu? 

2. Membangun 

keterampilan 

dasar (basic 

support) 

Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak?  

a. Keahlian. 

b. Mengurangi konflik interest. 

c. Kesepakatan antar sumber. 

  d. Reputasi. 

e. Menggunakan prosedur  

  yang ada. 

f. Mengetahui resiko. 

g. Kemampuan memberikan 

alasan. 

h. Kebiasaan berhati-hati. 
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(1) (2) (3) 

 4. Mengobservasi dan 

mempertimbagkan 

hasil observasi 

a. Ikut terlibat dalam 

menyimpulkan. 

b. Dilaporkan oleh 

pengamat sendiri. 

  c. Mencatat hal-hal yang 

diinginkan. 

d. Penguatan. 

e. Kondisi akses yang baik. 

f. Penggunaan teknologi yang 

kompeten. 

g. Kepuasan observer atas 

kredibilitas kriteria. 

3. Menyimpulkan 

(Inferring) 

5. Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil deduksi 

a. Kelompok yang logis. 

b. Mengkondisikan logika. 

c. Menginterpretasikan 

pernyataan. 

 6. Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a. Membuat generalisasi. 

b. Menyimpulkan dan 

berhipotesis. 

 7. Membuat dan 

mengkaji nilai hasil 

pertimbangan 

a. Latar belakang fakta. 

b. Konsekuensi. 

c. Penerapan konsep, prinsip, 

hukum, asas. 

d. Mempertimbangkan 

alternatif. 

e. Menyeimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan. 

4. Memberikan 

penjelasan lanjut 

(advanced 

clarification)  

8. Mendefinisikan istilah 

dan 

mempertimbangkan 

definisi 

a.  Bentuk: sinonim,  

klarifikasi, rentang, ekspresi 

yang sama, operasional, 

contoh dan 

 non contoh. 

b. Model definisi. 

c. Konten (isi). 

 9. Mengidentifikasi 

asumsi 

a. Alasan yang tidak 

dinyatakan. 

b. Asumsi untuk rekonstruksi 

argumen. 

5. Strategi dan 

taktik (strategies 

and tactics) 

10. Memutuskan suatu 

tindakan 

a. Mendefinisikan masalah. 

b. Memilih kriteria sebagai 

solusi. 

c. Merumuskan alternatif-

alternatif solusi. 

d. Memutuskan hal-hal secara 

tentatif. 

  e. Review. 

f. Memonitor implementasi. 

 11. Berinteraksi dengan 

orang lain 

a. Memberi label. 

b. Model logis. 

c. Model retorik. 
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(1) (2) (3) 

  d. Mempresentasikan suatu 

posisi, baik lisan ataupun 

tulisan. 

 

 

Indikator berpikir kritis yang dikembangkan oleh peneliti mengadaptasi dari 

indikator berpikir kritis Ennis, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 

beberapa indikator yang disederhanakan sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Peneliti menggunakan tiga aspek yaitu memberikan penjelasan sederhana, 

membangun keterampilan dasar, dan menyimpulkan. Indikator berpikir kritis yang 

dikembangkan oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Indikator Berpikir Kritis yang digunakan pada Penelitian 

 

Aspek Keterampilan 

Berpikir Kritis 

(1) 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 

(2) 

Indikator 

 

(3) 

1. Memberikan 

penjelasan 

sederhan 

(elementary 

clarification) 

Memfokuskan 

pertanyaan 

Mengidentifikasi 

atau merumuskan 

kriteria untuk 

mempertimbangkan 

jawaban yang 

mungkin. 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

(basic support) 

Mempertimbangkan 

apakah sumber 

dapat dipercaya atau 

tidak? 

 Kemampuan 

 memberikan alasan. 

 

3. Menyimpulkan 

(Inferring) 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

Membuat 

generalisasi. 

 

 

G. Kerangka Pemikiran 

 

Bahan ajar merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran apabila bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

dikembangkan sesuai kebutuhan siswa yang menjadikan belajar bermakna. 

Belajar dikatakan bermakna apabila informasi yang akan dipelajari siswa disusun 
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sesuai struktur kognitif yang dimiliki siswa sehingga siswa mampu 

menghubungkan informasi yang baru siswa peroleh ke dalam struktur kognitif 

yang telah siswa miliki. 

 

Contextual teaching and learning merupakan sebuah konsep pembelajaran yang 

membantu siswa menghubungkan isi penting pembelajaran dengan situasi 

kehidupan nyata. Hal ini siswa melibatkan kemampuan untuk mengambil contoh-

contoh dari konteks kehidupan sehari-hari untuk memulai pelajaran atau untuk 

menerapkan konsep yang dipelajari kedalam fenomena sehari-hari yang diamati 

dan dialami oleh siswa di sekitarnya, sehingga siswa akan menemukan makna 

belajar dalam proses pembelajaran. pembelajaran bermakna merupakan suatu 

proses menghubungkan informasi pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat 

dalam strukur kognitif seseorang. Pembelajaran bermakna diawali dengan 

pengamatan, konstruksi pengetahuan dimulai dengan pengamatan suatu peristiwa 

dan objek melalui konsep-konsep yang sudah mereka miliki sebelumnya. Manfaat 

belajar melalui konteks meliputi (i) motivasi dan keterlibatan siswa sebagai hasil 

dari pembelajaran dianggap relevan yang diambil dari contoh dan fenomena 

kehidupan nyata sehari-hari dan (ii) mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

dan keterampilan pemecahan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan konteks 

yang mengarah pada pembelajaran yang efektif. Dengan setiap langkah 

pembelajaran kontekstual dapat melatihkan kemampuan berpikir kritis, salah satu 

langkah pembelajaran kontekstual adalah kontruktivisme. Dalam langkah ini 

pemahaman baru akan muncul secara progresif ketika siswa dilatihkan untuk 

menyusun hipotesis, menguji hipotesis tersebut. Dalam langkah ini siswa 

disajikan fenomena untuk menstimulus, pembelajaran dapat menimbulkan rasa 
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ingin tahu. Terbangunnya sikap ingin tahu berfungsi untuk membangkitkan dan 

melatih siswa untuk memahami permasalahan sesuai topik pembelajaran.  Setelah 

memahami permasalahan siswa dilatih untuk menyusun rumusan masalah dan 

hipotesis. Selama proses ini siswa dilatih mengembangkan kemampuan-

kemampuan menyeleksi informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah, 

memahami asumsi-asumsi, menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik 

kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari kesimpulan-kesimpulan. 

Dalam proses pembelajaran siswa adalah pelaku aktif kegiatan belajar dengan 

membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang 

dimilikinya.  

 

Kemampuan seperti menyeleksi informasi yang penting utuk menyelesaikan 

masalah diperoleh berdasarkan tahapan discovey learning. Discovery learning 

merupakan cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat penemuan. 

Discovery melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah, belajar mandiri, 

berpikir kritis, dan pemahaman belajar kreatif. Tahapan discovery learning 

membangun pengetahuan baru siswa berdasarkan pengalaman. Inti penemuan dari 

discovery learning yaitu untuk melatihkan siswa menghadapi masalah yang 

dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang demikian 

akan meningkatkan rasa ingin tahu yang dapat memotivasi siswa dari dalam 

(movivasi intrinsik). Siswa yang termotivasi secara intrinsik akan merasa senang 

ketika siswa mampu menguasai suatu permasalahan yang dihadapi. Selain itu, 

proses pembelajaran lebih efektif.  
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Pembelajaran berbasis kontekstual memungkinkan siswa beradaptasi dengan 

situasi baru  untuk mengidentifikasi dan menghadapi masalah yang muncul dan 

penekanan yang lebih besar harus diletakkan pada pengembangan penyelesaian 

masalah dan keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu 

jenis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi dilakukan oleh 

seseorang ketika orang tersebut mengalami sebuah masalah, kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dilakukan untuk melatih kemampuan problem solving. Dengan 

demikian penerapan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual telah 

melatihkan kemampuan berpikir kritis melalui tahapan discovery, diduga produk 

yang di kembangkan dapat digunakan melatihkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Kerangka pemikiran digambar secara sistematis disajikan pada Gambar 1 

berikut. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kajian Teori 

• Abad ke-21 adalah era perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan informasinya 

berlangsung sangat cepat.  

• Ada banyak keterampilan yang dibutuhkan salah 

satunya keterampilan berpikir kritis.  

• Bahan ajar merupakan komponen penting proses 

pembelajaran. 

• Discovery Learning adalah model pembelajaran 

yang menekankan siswa lebih aktif. 

• Siswa harus mengetahui hubungan antara yang 

dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. 

Kajian lapangan 

• Buku pengayaan yang digunakan di sekolah 

belum dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis 

• Materi sumber listrik arus searah umumnya 

dibelajarkan menggunakan baterai sebagai 

sumber listrik arus searah. 

• Guru tidak memberikan pengalaman belajar 

untuk mengganti baterai menggunakan bahan-

bahan yang ada disekitar 

Dikembangankan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

Dibutuhkan buku pengayaan discovery berbasis kontestual untuk melatihkan 

kemampuan berpikir kritis 

Pendekatan kontekstual, dengan komponen: 

1. Kontruktivisme 

2. Pemodelan 

3. Inkuiri 

4. Masyarakat Belajar 

1. Stimulus 

2. Rumusan Masalah 

3. Hipotesis 

4. Pengumpulan Data 

5. Pengolahan Data 

6. Pembuktian 

7. Menarik Kesimpulan 

1. Memberikan penjelasan 

sederhana 

2. Membangun 

keterampilan dasar 

3. Menyimpulkan 

Kemampuan berpikir kritis meningkatkan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Pengembangan 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 

Development). Pengembangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah membuat 

buku pengayaan discovery berbasis kontekstual  untuk melatihkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Model pengembangan yang digunakan mengadaptasi pada 

model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) oleh Lee & Owens (2004, p.4). Penelitian ini menggunakan metode 

campuran (mixed method) yang mengadaptasi pada Creswell (2008)  untuk 

menganalisis data hasil penelitian.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur penelitian pengembangan merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

oleh peneliti untuk membuat suatu produk. Prosedur penelitian pengembangan ini 

mengadaptasi model ADDIE. Adapun penelitian dan pengembangan model 

ADDIE di tampilkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alur Tahapan Penelitian dan Pengembangan 

 

Langkah 3: Development  

Langkah 5: Evaluation  

Valid 

Langkah 4: Implementation  

Solusi: 

Pengembangan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis 

Langkah 2: Design  

Uji Ahli Materi Uji Ahli Desain 

Draf 

Langkah 1: Analyze  

Fakta Lapangan 

1. Penggunaan bahan ajar disekolah 

hanya sebatas buku cetak. 

2. Belum adanya buku pengayaan yang 

digunakan guru, namun guru 

memberikan soal pengayaan. 

Harapan 

1. Buku pengayaan tidak hanya berisi soal-

soal pengayaan, melainkan terdapat 

materi dengan penerapan kehidupan 

sehari-hari. 

2. Siswa melakukan penemuan untuk 

memudahkan memahami materi 

Tidak 

Ya 

Uji Kepraktisan Uji Efektivitas 

Ket:  : Kegiatan  : Pilihan   : Urutan 

: Hasil   : Siklus   : Uji 
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Adapun penjelasan langkah-langkah penelitian dan pengembangan model ADDIE 

adalah 

a. Analisis (Analyze) 

Analisis merupakan langkah pertama di pengembangan. Kegiatan yang 

dilakukan adalah analisis kebutuhan di beberapa sekolah di Lampung. Analisis 

kebutuhan dilakukan dengan wawancara siswa dan guru kelas XII. Analisis 

kebutuhan dilakukan untuk mengetahui potensi dan masalah pada sekolah 

tersebut. Informasi yang diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan menjadi 

dasar peneliti melakukan penelitian. 

 

Analisis kebutuhan menggali informasi bahwa buku yang digunakan guru yang 

tersedia di sekolah. Guru beranggapan bahwa buku pengayaan berisi soal-soal 

pengayaan. Hal tersebut menyebabkan peneliti mengembangkan buku 

pengayaan discovery berbasis kontekstual untuk melatihkan kemampuan 

berpikir kritis.  

 

b. Desain (Design) 

Langkah kedua penelitian pengembangan ialah membuat desain buku 

pengayaan discovery berbasis kontekstual berdasarkan indikator pembelajaran. 

Kerangka buku pengayaan berupa rancangan buku pengayaan discovery 

berbasis kontestual dengan storyboard. Tahap ini menghasilkan draf I yang 

merupakan produk yang dikembangkan. 
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Gambar 3. Desain Buku Pengayaan 

 

 

Berdasarkan Gambar 3, berikut ini penjelasan dari desaian buku pengayaan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Storyboard Desain Buku Pengayaan 

Komponen Desain 

(1) 

Deskripsi 

(2) 

Cover Berisi judul, identitas penulis, serta 

gambar-gambar yang berhubungan 

dengan materi sumber listrik arus 

searah 
  

 

BP Bagian Isi 

Kontruktivisme 

Pemodelan 

Inkuiri 

Masyarakat Belajar 

Bagian 

Awal 

Cover  

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

KI, KD, Indikator, 

Deskripsi, 

Petunjuk, dan 

Tujuan Akhir 

Bagian 

Akhir 

Contoh Soal 

Rangkuman 

Latihan Soal 

Mari Refleksi 

Stimulusi 

Identifikasi 

Masalah 

Pengumpulan 

Data 

Pengolahan 

Data 

Verifikasi 

Kesimpulan 
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(1) (2) 

Kata Pengantar Berisi rasa syukur dan prakata 

penulis tentang buku pengayaan 

yang dibuat 

Daftar Isi Berisi tentang susunan pada LKS 

KI, KD, Indikator, dan Tujuan Memaparkan kompetensi inti, 

kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh siswa tentang materi 

sumber listrik arus searah 

Bagian Isi Memaparkan langkah-langkah 

kegiatan pembejaran berupa 

discovery berbasis kontekstual. 

Bagian ini berisi komponen 

kontestual yang dilengkapi dengan 

langkah discovery. 

Bagian Penutup Berisikan contoh soal, rangkuman, 

latihan soal, dan refleksi. 

 

c. Pengembangan (Development) 

Berdasarkan desaian dan storyboard yang dikembangkan, divalidasi oleh  tiga 

ahli. Validator melakukan uji validasi produk yang terdiri atas uji materi dan 

konstruksi serta uji desaian dan media. Validasi materi dan konstruksi serta 

desain dan media menggunakan menggunakan lembar penilaian (likert) . 

Produk yang belum valid, direvisi berdasarkan saran perbaikan dari validator 

hingga produk dapat dikatakan valid.  

 

d. Implementasi (Implementation) 

Produk yang telah valid, selanjutnya diuji empiris dengan kelompok kecil (uji 

coba terbatas) coba kelompok kecil kepada18 siswa kelas XII. Desain 

penelitian pada tahap implementasi ini adalah one groups pretest-posttest 

design yang diadaptasi dari Sugiyono (2010) yaitu desain penelitian yang 

terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan dan posttest setelah diberi 

perlakuan. Melalui desain ini peneliti ingin mengetahui bahwa penggunaan 
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buku pengayaan discovery berbasis kontekstual dapat melatihkan kemampuan 

berpikir kritis. Rumus one groups pretest-posttest design dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Pre Experiment One Groups Pretest-Posttest Design 

 

Keterangan: O1 merupakan pretest;  

 X merupakan treatment atau perlakuan; dan 

 O2 merupakan posttest.  

 

Langkah selanjutnya, yaitu uji efektivitas produk kepada siswa. masing-masing 

siswa diberikan perlakuan yang sama. Siswa diberikan soal pretest untuk 

mengetahui kemampuan awal berpikir kritis masing-masing siswa. siswa 

kemudian diberikan perlakuan yang sama, yaitu mempelajari penggunaan 

produk. Siswa diberikan soal posttest untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis setelah diberikan perlakuan. Hasil jawaban pretest dan posttest tersebut 

dianalisis menggunakan n-gain, dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji 

paired sample t. 

 

e. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pengembangan buku pengayaan 

discovery berbasis kontekstual, dengan tujuan untuk menyempurnakan produk 

dengan melakukan revisi berdasarkan saran perbaikan atau masukan dari para 

ahli dan hasil penerapan dilapangan. Evaluasi setelah implementasi dilakukan 

O1      X      O2 
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untuk mengidentifikasi keberhasilan produknya dan merekomendasikan 

perbaikan untuk proyek-proyek selanjutnya. 

 

C. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini,  

1. Kevalidan Produk 

Instrumen penelitian pada tahap validasi produk digunakan  yaitu 1) lembar 

validasi produk materi dan konstruksi yang terdiri dari kesesuaian isi materi 

buku pengayaan dan kontruksi buku pengayaan; dan 2) lembar validasi uji 

media dan desain yang terdiri dari format, daya tarik, bentuk dan ukuran huruf, 

konsistensi, dan kualitas fisik.  

 

Pengisian lembar validasi materi dan konstruksi serta lembar validasi uji media 

dan desain  untuk mengetahui tingkat kelayakan buku pengayaan yang 

dikembangkan. Pengisian lembar validasi ini dilakukan oleh tiga validator 

yaitu dua dosen Universitas Lampung dan satu guru SMA. Pengisian angket 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan buku pengayaan sehingga dapat 

digunakan guru sebagai bahan ajar di kelas. Sistem penskoran menggunakan 

skala likert yang diadaptasi dari Ratumanan & Laurent (2011, h. 131) dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Skala Likert pada Angket Uji Validasi Buku Pengayaan 

 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat valid 4 

Valid 3 

Kurang valid 2 

Tidak valid 1 
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2. Kepraktisan Produk 

Instrumen penelitian pada tahap kepraktisan digunakan instrumen berupa 1) 

lembar uji keterbacaan yang tediri dari kemenarikan buku pengayaan, 

kemudahan buku pengayaan dan kemanfaatan penggunaan buku pengayaan; 

dan 2) lembar respon siswa yaitu pedoman wawancara guru dan siswa. 

 

Pengisian lembar uji keterbacaan ini dilakukan oleh siswa untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap buku pengayaan yang dikembangkan mengenai 

materi sumber listrik arus searah. Sistem penskoran menggunakan skala Likert 

yang diadaptasi dari Ratumanan & Laurent (2011, h. 131) seperti Tabel 5.  

 

Tabel 5. Skala Likert pada Angket Tanggapan Siswa 

 

No 
Aspek yang 

Dinilai 

Skor 

4 3 2 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Kemenarikan 

buku 

pengayaan 

Sangat 

menarik 

Menarik Lumayan 

Menarik 

Tidak 

Menarik 

2 Kemudahan 

penggunaan 

buku 

pengayaan 

Sangat 

mudah 

Mudah Lumayan 

Mudah 

Tidak 

mudah 

3 Kemanfaatan 

buku 

pengayaan 

Sangat 

bermanfaat 

Bermanfaat Lumayan 

Bermanfaat 

Tidak 

bermanfaat 

 

Lembar pedoman wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dilakukan 

peneliti kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitiannya. Peneliti melakukan wawancara 

kepada guru dan siswa mengenai penggunaan buku pengayaan pada proses 

pembelajaran. 
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3. Keefektifan Produk 

Intrumen penelitian pada tahap kefektifin digunakan instrumen berupa soal 

Pretest dan Posttest. Pemberian soal pretest dan posttest dilakukan untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sumber 

listrik arus searah. Soal pretest dan posttest terdiri dari lima soal esai. Soal 

pretest diberikan kepada siswa sebelum memulai pembelajaran menggunakan 

buku pengayaan discovery berbasis kontekstual. Soal posttest diberikan kepada 

siswa setelah melakukan pembelajaran menggunakan buku pengayaan 

discovery berbasis kontekstual. 

 

D. Analisis Instrumen Test 

 

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pretest dan posttest. 

Tes digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

menjawab soal-soal berbentuk esai. Pertanyaan tes berhubungan dengan 3 

indikator berpikir kritis menurut Ennis (2011: 2-4), yaitu: memberikan penjelasan 

sederhana, membangun keterampilan dasar, dan menyimpulkan. 

 

Sebelum tes kemampuan berpikir kritis digunakan, terlebih dahulu dilakukan 

analisis validasi empiris dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas dan 

reliabilitas dilakukan sebelum penelitian dilakukan dan dilaksanakan pengujian ini 

dengan objek di luar sampel penelitian yaitu pada kelas XII IPA 3 SMA Trisukses 

dengan jumlah responden 18 orang. Uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap butir soal pada instrumen yang 
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akan diujikan. Perhitungan koefisien validitas menggunakan rumus korelasi 

product moment.  Berikut ini rumus korelasi product moment: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√(𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2{𝑁 ∑ 𝑌2 (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

         rxy = koefisien korelasi 

         N  = jumlah subyek 

         X  = nilai pembanding 

         Y  = nilai dari instrument yang akan dicari validasinya 

Sumber: Ratumanan & Laurens (2003: 35) 

 

Uji validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan SPSS 22 for windows. Dengan 

kriteria validitas instrumen sebagai berikut: 

Tabel 6. Kriteria Validitas Instrumen Penelitian 

 

Koefisien Validitas Penafsiran 

r ≤ 0,00 Tidak valid 

0,00 < r ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

0,20 < r ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,40 < r ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,60 < r ≤ 0,80 Validitas tinggi 

0,80 < r ≤ 1,00 Validitas sangat valid 

 

Hasil uji validitas instrumen soal essai untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

dapat dilihat pada tabel berikut (secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 27). 

 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Tes 

 

Nomor 

Soal 

Indikator 

Capaian 

Keberhasilan 

Pearson 

Correlation 

Keterangan 

1 3.1 0,912 Valid 

2 3.1 0,491 Valid 

3 3.1 0,584 Valid 

4 3.1 0,805 Valid 

5 3.1 1 Valid 
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Jumlah responden untuk uji validitas dan reliabilitas adalah 18 siswa dengan α= 

0,050 maka rtabel adalah 0,468. Tabel 7, dapat dilihat bahwa dari 5 butir soal 

semuanya valid karena memiliki Pearson Correlation > 0,468. Dari semua soal 

essai yang valid, semuanya dapat mengukur keterampilan berpikir kritis siswa. 

dari soal-soal yang valid tersebut dilanjutkan untuk pengujian reliabilitas. 

 

Selain uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan. Koefisien reliabilitas dicai menggunakan rumus yang alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

𝑟11 = [
𝑛

(𝑛 − 1)
] [1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2

] 

Keterangan: 

         𝑟11 = reliabilitas instrumen 

        ∑ 𝜎𝑡
2 = jumlah varians skor setiap soal 

        n  = banyaknya butir soal 

        𝜎𝑡
2 = varians skor total 

Sumber: Ratumanan & Laurens (2003: 35)  

 

Tabel 8. Kriteria Penafsiran Indeks 𝑟11 

Koefisien Reliabilitas Penafsiran 

0,80 ≤ r Derajat reliabilitas tinggi 

0,40 ≤ r < 0,80 Derajat reliabilitas sedang 

r < 0,40 Derajat reliabilitas rendah 

 

Uji reliabilitas untuk pemahaman konsep menggunakan soal yang telah 

dinyatakan valid saja, maka ada 5 soal yang akan diuji reliabilitasnya. Uji 

Reliabilitas dibantu dengan perangkat lunak SPSS 22 dan hasil uji reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut (secara rinci pada lampiran 27).  

 

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Komponen Cronbach’s Alpha N of items 

Essai 0,890 5 
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Tabel 9, dapat dilihat bahwa soal essai memiliki Cronbach’s Alpha sebesar 0,890. 

Tabel 8, nilai Cronbach’s Alpha bersifat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

instrumen soal esai dalam penelitian reliabel untuk digunakan.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Data hasil penelitian yang telah dilakukan, masih perlu dianalisis. Penelitian ini 

menggunakan metode campuran (mixed method), yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

a. Data untuk Validitas 

Data yang digunakan untuk mengetahui validitas produk diperoleh berdasarkan 

pengisian angket (data kualitatif). Angket yang digunakan berupa angket uji 

ahli materi dan uji ahli desain. Hasil jawaban pada angket dianalisis 

menggunakan analisis persentase berdasarkan rumus menurut (Sudjana, 2005) 

seperti dibawah ini: 

% X =  
∑ Skor yang diperoleh

∑ Skor maksimum
100% 

Hasil skor (%X) yang diperoleh dikonversikan sehingga mendapatkan kualitas 

dari produk yang dikembangkan. Pengkonversian skor mengadaptasi dari 

Arikunto (2011, p. 34). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.  

Tabel 10. Konversi Skor Penilaian 

 

Persentase Kriteria 

0,00%-20% Validitas sangat rendah/ tidak baik 

20,1%-40% Validitas rendah/ kurang baik 

40,1%-60% Validitas sedang/ cukup baik 

60,1%-80% Validitas tinggi/ baik 

80,1%-100% Validitas sangat tinggi/ sangat baik 
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Tabel 10, peneliti memberi standar atau batasan bahwa produk yang 

dikembangkan dapat dikatakan valid apabila mencapai skor yang peneliti 

tentukan, yaitu minimal 60% dengan kriteria validitas sedang. 

 

b. Data untuk Kepraktisan 

Data yang digunakan untuk mengetahui kepraktisan produk diperoleh 

berdasarkan pengisian angket (data kuantitatif) dan wawancara kepada siswa 

(kualitatif). Angket yang digunakan berupa angket uji keterbacaan. Hasil 

jawaban angket keterbacaan dianalisis menggunakan analisis persentase seperti 

pada data untuk mengetahui validasi produk. Wawancara dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan atau 

menarasikan hasil penelitian. 

 

c. Data untuk Keefektifan 

Data yang digunakan untuk mengetahui keefektifan produk diperoleh 

berdasarkan tes (data kuantitatif) yang terdiri dari pretest dan posttest,  serta 

wawancara kepada siswa (data kualitatif). Wawancara dianalisis menggunakan 

teknik deskriptif analisis seperti pada data untuk mengetahui kepraktisan 

produk. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pretest dan posttest. Minimal 

skor yang diperoleh siswa untuk lulus dalam tes sebesar 70. Hasil jawaban 

pretest dan posttest dianalisis menggunakan uji normalitas, uji n-gain, dan uji 

paired sample t. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data normal atau tidak 

normal. Data yang diuji berupa nilai pretest dan posttets. Uji normalitas 
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digunakan dengan statistik parametrik dengan bantuan SPSS 22. Dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas dapat dilihat dar nilai sig. yang 

terdapat pada Tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Kriteria uji 

yang digunakan menurut Arikunto (2012, p. 149), yaitu (1) jika nilai sig. > 

0,05 maka H0 diterima yaitu berarti data terdistribusi normal; (2) jika nilai 

sig. < 0,05 maka H0 ditolak yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

 

2. Nilai N-gain 

Nilai N-Gain digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Hasil nilai pretest dan posttest maka dapat dihitung 

nilai n-gain dengan rumus: 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Kriteria interprestasi nilai n-gain menurut Hake (2002, p. 3) dapat dilihat 

pada Tabel 11. 

Tabel 11. Kriteria Interpretasi N-Gain 

 

N-Gain Kriteria  

n-Gain > 0.7 Tinggi 

0,3 < n-Gain ≤ 0,7 Sedang 

n-Gain ≤ 0,3 Rendah 

 

3. Uji Paired Sample T 

Paired sample t digunakan untuk menguji adanya peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa setelah menggunakan produk (menguji hipotesis). Uji 

ini dilakukan dengan bantuan program SPSS 22. Hipotesis yang digunakan 

sebagai berikut: 

H0 : tidak terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa  
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     setelah menggunakan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual 

H1 : terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah  

menggunakan buku pengayaan discovery berbasis kontekstual.  

Kriteria pengambilan keputusan menurut Arikunto (2011, p. 120), yaitu 

(1) apabila nilai sig.≤ 0,05 maka H1 diterima; (2) apabila nilai sig.≥ 

0,05 maka H1 ditolak. 
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F. Matriks Ringkasan Metode Penelitian 

 

Tabel 12. Ringkasan Metode Penelitian 

 

Variabel 

1 

Data yang diperlukan 

2 

Instrumen 

3 

Metode 

4 

Teknik Analisis Data 

5 

Validitas 1. Data penilaian validitas ahli 

materi dan konstruksi buku 

pengayaan 

Lembar validasi ahli 

materi dan konstruksi 

buku pengayaan 

Memberikan lembar 

penilaian validasi dan 

produk kepada dua dosen 

dan satu guru. 

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian 

validator 

 2. Data penilaian validasi ahli 

media dan desain buku 

pengayaan 

  b. Menghitung rata-rata 

hasil penilaian 

validator 

c. Menentukan kategori 

validitas masing-

masing aspek 

mengacu pada 

kategori yang 

dikemukakan 

(Sudjana, 2005) 

Kepraktisan 1. Data penelitian keterlaksanaan 

penggunaan buku pengayaan 

di kelas 

Lembar pengamatan 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

Pengamatan oleh dua 

orang pengamat (teman 

sejawat dan guru) pada 

keterlaksanaan sintaks 

model “discovery” di 

kelaspte 

a. Melakukan 

rekapitulasi hasil 

pengamatan 

ketrelaksanaan 

sintaks model 

pembelajaran untuk 

setiap kali 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

    pembelajaran 

    b. Menghitung 

persentase 

keterlaksanaan 

kegiatan setiap fase 

dalam sintaks 

c. Menghitung rata-rata 

persentase 

keterlaksanaansetiap 

fase dalam sintaks 

model pembelajaran. 

d. Menentukan kriteria 

tingkat 

keterlaksanaan yang 

diadaptasi dari rata-

rata persentase 

keterlaksanaan (RPK) 

oleh Ratumanan & T 

(2003:19) 

 2. Data respon siswa pada 

pembelajaran dengan buku 

pengayaan yang 

dikembangkan 

Angket respon siswa 

terhadap buku pengayaan 

Memberikan angket 

kepada siswa untuk diisi 

sesuaipetunjuk yang 

diberikan setelah 

pembelajaran berakhir 

a. Membuat rekapitulasi 

hasil angket 

keterbacaan terhadap 

buku pengayaan 

b. Menghitung rata-rata 

persentase 

keterbacaan buku 

pengayaan untuk  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

    setiap kategori. 

    c. Mendeskripsikan 

hasil keterbacaan 

untuk menjelaskan 

kemudahan, 

kemanfaatan, dan 

kemenarikan buku 

pengayaan 

Keefektifan 1. Data penilaian terhadap 

keefektifan model 

pembelajaran 

 

2. Hasil kemampuan berpikir 

kritis 

Instrumen tes 

kemampuan berpikir 

kritis  

Memberikan tes 

kemampuan berpikir 

kritis sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian petest 

dan posttest setiap 

siswa. 

b. Menghitung skor 

yang diperoleh setiap 

siswa. 

c. Menghitung nilai 

yang diperoleh siswa. 

menentukan 

keefektifan buku 

pengayaan dengan 

cara menghitung (N-

gain) setiap siswa. 

 3. Pencapaian kemampuan 

berpikir kritis siswa 

Instrumen tes 

kemampuan berpikir 

kritis 

Memberikan tes 

kemampuan berpikir 

kritis sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

menggunakan buku  

a. Membuat rekapitulasi 

hasil penilaian pretest 

dan posttest masing-

masing siswa 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

   pengayaan b. Menghitung skor dan 

nilai yang diperoleh 

masing-masing siswa. 

c. Menentukan kategori 

kemampuan berpikir 

kritis masing-masing 

siswa berdasarkan 

tingkat pencapaian 

hasil belajar 

menggunakan 

kategori yang 

dikemukakan oleh 

(Hake, 2002) 
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V. KESIMPULAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Buku pengayaan yang dikembangkan sudah valid dan layak digunakan. hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor uji ahli materi sebesar 86,57% dengan 

kategori sangat baik, hasil uji ahli desain memperoleh rata-rata skor sebesar 

88,61% dengan kategori sangat baik; 

2. Buku pengayaan yang dikembangkan menarik, mudah, dan bermanfaat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor pada aspek kemenarikan sebesar 81,0% 

dengan kategori sangat baik. Aspek kemudahan penggunaan buku pengayaan 

memperoleh rata-rata skor sebesar 79,5% dengan kategori baik. Aspek 

kemanfaatan penggunaan buku pengayaan memperoleh rata-rata skor sebesar 

83,5% dengan kategori sangat baik. 

3. Buku pengayaan dikembangkan efektif dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. hal tersebut dapat dilihat dari nilai n-gain pada kelas XII 

IPA 1 sebesar 0,55 dan XII IPA 2 sebesar 0,65 dan nilai sig. pada uji sample 

paired t kelas A dan B sebesar 0,00. 
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B. Saran 

   

 

Saran pada penelitian ini ialah:  

1. Guru diharapkan dapat mengukur waktu seefektif mungkin selama proses 

pembelajaran menggunakan buku pengayaan discovery  berbasis 

kontekstual, sehingga pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan 

tujuan yang telah ditentukan. 

2. Produk pengembangan ini sebaiknya dilakukan uji coba dalam skala luas. 
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