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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

menyebabkan arus informasi menjadi cepat dan tanpa batas.  Hal ini berdampak 

langsung pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Proses pendidikan pun dituntut untuk menyiapkan serta menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas agar dapat memproses informasi tersebut dengan 

baik dan benar (Depdiknas 2003). 

Salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan untuk   

mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yaitu dengan   

membiasakan membentuk budaya berpikir kritis pada siswa dalam proses 

pembelajarannya. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir reflektif yang 

berfokus pada pola pengambilan keputusan tentang apa yang harus diyakini dan 

harus dilakukan (Ennis, 2011). Siswa dituntut untuk dapat menganalisis, 

mensintesis dan menyimpulkan informasi-informasi yang didapatkan dengan 

kemampuan berpikir kritisnya, sehingga siswa mampu membedakan antara 

informasi yang baik dan buruk, serta dapat mengambil keputusan terhadap 

informasi yang didapatkannya melalui berpikir kritis.  Selain  itu  menurut  

Redhana  dan Liliasari (2008), tujuan melatihkan kemampuan berpikir kritis 

kepada siswa adalah untuk menyiapkan siswa menjadi seorang pemikir kritis, 

mampu memecahkan masalah, dan menjadi pemikir independen, sehingga mereka 

dapat   menghadapi   kehidupan,   menghindarkan   diri   dari   indoktrinasi, 
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penipuan, pencucian otak, mengatasi setiap masalah yang dihadapi, dan membuat 

keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dapat diajarkan, 

sehingga kemampuan ini dapat dipelajari. Salah satu cara mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis yaitu   melalui pembelajaran sains (kimia). Kimia 

sebagai mata pelajaran sains memiliki karakteristik yang berlandaskan pada 

praktik dan eksperimen. Oleh karena itu siswa dituntut tidak hanya merasa paham 

terhadap materi dan konsep akan tetapi dapat mempraktikannya dengan menjawab 

soal, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari (Depdiknas, 2003). Hal ini tentunya memerlukan pemikiran yang kritis 

dari siswa agar peka terhadap permasalahan yang ada dengan aktif mencari 

banyak sumber informasi untuk mendapatkan pemecahan atau ide pemecahan 

masalah dari berbagai sudut pandang.  

Kenyataan di sekolah, pendidikan sains belum banyak yang berorientasi ke 

arah pembiasaan dan peningkatan kecakapan keterampilan berpikir tingkat tinggi 

(berpikir kritis), tetapi masih menitik beratkan pada hasil belajar kognitif tingkat 

rendah. Siswa diharapkan menyerap informasi secara pasif dan kemudian 

mengingatnya pada saat mengikuti tes. Pembelajaran yang seperti ini 

mengakibatkan siswa tidak memperoleh pengalaman untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya. Hal ini berdampak pada mutu lulusan pendidikan 

yang rendah, terutama dalam hal kompetensi sains dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari, serta mengakibatkan tidak mampu bersaing dengan bangsa 

lain (PISA 2009). 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 8 Kota 

Jambi melalui wawancara dengan guru mata pelajaran kimia yang terlampir dan 

pengalaman penulis yang pernah melaksanakan program pengalaman lapangan 

(PPL) di sekolah tersebut diketahui bahwa masih banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi-materi kimia khususnya materi laju reaksi.  

Siswa masih belum bisa memahami konsep laju reaksi secara maksimal dan masih 

sering terjadi miskonsepsi pada materi laju reaksi terutama pada faktor–faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Selain itu permasalahan 

yang terjadi dan dihadapi dalam kegiatan belajar pada materi laju reaksi antara 

lain adalah: (1) Penyajian materi dilakukan dengan metode inkuiri terbimbing 

namun masih belum berjalan dengan baik, (2) Kurang tersalurkannya gagasan dan 

keterampilan proses sains siswa dalam kegiatan pembelajaran, (3) kurangnya 

antusias siswa dalam menerima pembelajaran, (4) Konsep-konsep yang tertanam 

dalam diri siswa masih lemah, karena mereka cenderung hanya menghafal konsep 

tanpa memahami dan menginterpretasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.  

Sejalan dengan permasalahan tersebut diperlukan model pembelajaran yang 

sesuai untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa, sehingga nantinya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Model pembelajaran adalah 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara 

khas oleh guru. Dalam model pembelajaran terdapat pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran. Dengan menguasai model pembelajaran, guru 

diharapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan 

siswa bosan, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. 
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Oleh karena itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dipandang mampu 

membantu meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran discovery 

learning. 

Discovery learning adalah teori belajar yang menempatkan siswa sebagai 

pembelajar aktif dalam membangun pengetahuan yang diharapkan 

(Kemendikbud, 2014). Dengan menggunakan discovery learning ialah suatu cara 

mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar 

pendapat, dengan diskusi, seminar, membaca sendiri dan mencoba sendiri, agar 

anak dapat belajar sendiri menurut Roestiyah (2008). 

Pembelajaran discovery learning dapat memperkaya pengalaman, 

mengembangkan sikap kritis, dan hasil belajar akan bertahan lama dalam ingatan 

siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa menemukan 

sendiri pengetahuannya. Pembelajaran menggunakan model discovery learning 

menekankan aktivitas siswa secara maksimal siswa di tuntut untuk mencari atau 

menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga siswa akan 

terlibat secara langsung dan dapat memecahkan masalah yang diberikan guru, 

sehingga dengan model tersebut keterampilan proses berfikir kritis siswa akan 

berkembang. 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, Dasna, sulistina 

(2013), mengatakan bahwa penerapan model pembelajaran discovery learning 

memberikan hasil belajar dan kemampuan berfikir yang lebih baik. Penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmawati (2014), juga mengatakan bahwa penerapan 

praktikum berbasis discovery learning dapat meningkatkan sikap kritis siswa. 
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Hasil penelitian penerapan model pembelajaran discovery pada materi 

termokimia terhadap peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa oleh Fathur, 

Hadi dan Ellianawati (2012) dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran discovery dapat meningkatan kemampuan berfikir kritis siswa . 

Namun dari sekian banyak penelitian yang telah menggunakan model discovery 

learning ini, masih belum terlihat keterlaksanaan dari model discovery learning 

ini terlaksana dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu 

perlu diadakan suatu pengamatan terhadap keterlaksanaan model discovery 

learning sehingga nantinya sikap kritis siswa yang diharapkan bisa dimunculkan. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan serta kenyataan 

dilapangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Pelaksanaan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Pengaruhnya 

Terhadap Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Laju Reaksi Di Kelas XI IPA 

SMAN 8 Kota Jambi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka yang akan menjadi permasalahan penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimana keterlaksanaan model discovery learning pada materi laju 

reaksi di kelas XI IPA SMA N 8 Kota Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran discovery 

learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa di kelas XI IPA 

SMAN 8 Kota Jambi ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dan pasti, maka perlu 

diberikan batasan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan 
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identifikasi masalah, maka batasan masalah dititik beratkan pada kemampuan 

berpikir kritis yang akan diteliti yaitu pada ranah afektif (sikap). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk melihat bagaimana keterlaksanaan model discovery learning pada 

materi laju reaksi di kelas XI IPA SMAN 8 Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran 

discovery learning terhadap kemampuan berfikir kritis siswa pada materi laju 

reaksi di kelas XI IPA SMAN 8 Kota Jambi. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Pelaksanaan dan 

Pengaruh  XI IPA SMA N 8 Kota Jambi . 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat melatih dan mengembangkan sikap berfikir kritis serta 

mendekatkan mata pelajaran kimia dengan kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi Guru 

Bagi guru terutama guru - guru yang melaksanakan pembelajaran kimia, 

penelitian ini dapat memberikan masukan positif dalam melaksanakan 

pembelajaran kimia terhadap sikap kritis siswa. 

4. Manfaat lain adalah menjadi salah satu bahan dan perbandingan bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis terhadap topik yang 

berbeda. 


