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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mutlak yang harus dimiliki 

oleh setiap individu. Tanpa pendidikan, sama sekali mustahil suatu kelompok 

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju 

sejahtera, dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka (Fuad, 2010). 

Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara, sebagaimana yang tertulis 

dalam tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dengan arah menjadikan manusia yang mampu bersikap kritis, 

kreatif, mampu dalam mengambil keputusan, dan mampu memecahkan masalah 

serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

(Kemendikbud, 2014). 

Pendidikan melibatkan sebuah proses yang disebut belajar. Belajar 

merupakan suatu aktivitas berkelanjutan baik di sekolah maupun di luar sekolah 

yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan menjadi salah satu cara yang 

diterapkan dalam mengukur tercapainya suatu pendidikan. Belajar adalah suatu 

aktivitas atau proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memerbaiki perilaku, sikap dan mengkokohkan kepribadian (Arif, 

2013). 

Salah satu mata pelajaran yang dipelajari di tingkat SMA adalah kimia. 

Kimia merupakan cabang dari sains yang penerapannya terdapat pada kehidupan 
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sehari-hari dan saat ini banyak dikembangkan dalam bidang teknologi. Secara 

umum ilmu kimia mempelajari gejala-gejala alam, tetapi secara khusus kimia 

mempelajari struktur, susunan, sifat dan perubahan materi, serta energi yang 

menyertai perubahan materi. Dengan demikian, ilmu kimia mengkaji hal-hal yang 

bersifat konkrit dan abstrak dalam satu kesatuan. Fakta inilah yanng menyebabkan 

sebagian siswa kesulitan mempelajari ilmu kimia. Rumansyah dan Irhasyuarna 

(2001) mengungkapkan bahwa terdapat tiga sumber kesulitan siswa dalam 

mempelajari ilmu kimia, yaitu (1) kesulitan dalam memahami istilah, (2) kesulitan 

dalam memahami konsep kimia, dan (3) kesulitan dalam perhitungan matematika. 

Materi kimia yang bersifat teoritis kebanyakan bersifat abstrak, seperti 

teori-teori atom yang menuntut siswa untuk membayangkan bagaimana bentuk 

atom, dan muatan-muatan yang tersebar disekelilingnya. Padahal bentuk-bentuk 

seperti itu sama sekali belum pernah mereka lihat dalam kehidupan nyata. 

Sehingga untuk menguasai tentunya siswa harus memiliki High Order Thinking 

Skill (HOTS) salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. 

Berpikir kritis adalah pola berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki 

setiap siswa untuk mempermudah dalam menganalisa dan menyerap materi yang 

diberikan oleh guru. Terlebih saat ini beberapa sekolah di Indonesia sudah 

menerapkan kurikulum 2013 (K-13) yang mana kurikulum tersebut sangat 

menerapkan sistem pembelajaran Student Center, sehingga siswa dituntut lebih 

aktif dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang diajarkan 

oleh guru dan tentunya semua itu tetap dalam pengawasan guru. Berpikir kritis 

menjadikan siswa sebagai individu yang memiliki keterampilan menganalisis, 

keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, 
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keterampilan menyimpulkan dan keterampilan mengevaluasi atau menilai ( Arief, 

2013). Kemampan berpikir kritis tersebut membantu siswa memahami suatu 

materi pelajaran yang mula-mula tidak jelas akhirnya menjadi jelas, dimengerti 

dan kemudian bisa dipahami dan akan tersimpan lama dalam ingatan. 

Sejalan dengan fakta  tersebut, hasil observasi dan wawancara dengan 

guru kimia kelas XI di SMAN 7 Kota Jambi, menunjukkan masih banyak siswa 

yang belum mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis sehingga kurang 

menguasai konsep dari pokok bahasan laju reaksi. Hal tersebut disebabkan karena 

selama ini guru hanya fokus mengajarkan siswa agar mencapai aspek kognitif 

saja, dan kurang menyeimbangkan dengan aspek afektif. Selain itu materi yang 

diterima siswa juga bersifat abstrak, kurang efektifnya memanfaatkan 

laboratorium, metode belajar diskusi yang masih menjadikan guru sebagai pusat 

belajar, sehingga siswa masih belum seluruhnya terlibat dalam diskusi belajar. 

Siswa kurang mampu menganalisis dan cenderung menghafal konsep-konsep 

pada pokok bahasan laju reaksi. Padahal sejatinya materi laju reaksi tidak hanya 

bersifat hafalan, tetapi membutuhkan aplikasi, pemahaman dan perhitungan 

matematika. Kesemuanya itu mengarahkan siswa untuk memiliki keterampilan 

berpikir kritis agar bisa mengaitkan konsep-konsep yang ada serta memecahkan 

soal-soal perhitungan yang diberikan. Tentunya untuk mewujudkan semua ini 

guru perlu menggunakan model pembelajaran kimia yang baik dalam 

menyampaikan berbagai konsep yang diajarkan sehingga siswa dapat aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan mampu memiliki sifat konstruktif di dalam 

proses pembelajaran (Cakir, 2008). 
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Adapun beberapa model pembelajaran yang sesuai untuk merangsang 

keaktifan siswa serta kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu: Inquiry, Projec 

Based Larning (PjBL), Discovery Learning (DL), dan Problem based Learning 

(PBL). 

Satu diantara model pembelajaran yang dipilih dalam pembelajaran laju 

reaksi adalah discovery learning. Disebut juga pembelajaran penemuan. 

Discovery learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip 

yang sebelumnya tidak diketahui. Penemuan konsep akan terjadi bila konsep 

tersebut diperoleh melalui suatu proses atau tahapan untuk menemukannya, tidak 

semata-mata langsung diterima dalam bentuk konsep tanpa melalui proses 

ditemukannya. Diharapkan dengan model discovery learning siswa mampu 

mengorganisasi sendiri konsep yang diterimanya  (Hamalik, 2001). Discovery 

learning menuntut siswa untuk mandiri dalam memecahkan permasalahan yang 

diberikan guru, sehingga jika terlaksana dengan baik dan efektif, konsep materi 

yang diperoleh siswa dapat tertanam dengan baik dalam ingatan mereka. 

Dalam mengaplikasikan model pembelajaran discovery learning guru 

berperan penting sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar secara aktif, namun guru harus tetap membimbing dan 

mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini 

merubah kegiatan belajar mengajar yang teacher oriented menjadi student 

oriented. 

Sebagai salah satu materi dalam pelajaran kimia, laju reaksi berisi 

bahasan-bahasan tentang pengertian laju reaksi, teori tumbukan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi laju reaksi, orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Bahasan 
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tersebut memiliki karakteristik pemahaman konsep, aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari dan kecerdasan matematika. Tentunya semua itu membutuhkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang salah satunya adalah kemampuan 

berpikir kritis. 

Untuk itu, materi laju reaksi yang membutuhkan kemampuan berpikir 

kritis perlu diajarkan menggunakan model pembelajaran discovery learning yang 

memang ditempatkan sebagai model pembelajaran untuk membentuk 

keterampilan berpikir kritis siswa sehingga setelah melewati proses merekontruksi 

konsep dan pengetahuan, maka hasil akhirnya konsep-konsep tersebut dapat 

bertahan lama dalam memori jangka panjang siswa karena diperoleh dari hasil 

penemuan mereka sendiri selama proses pembelajaran berlangsung, dan tentunya 

melalui pengawasan  dari guru sebagai fasilitator. 

Berdasarkan fakta-fakta, teori-teori dan pemasalahan-permasalahan 

tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang keterlaksanaan model 

pembelajaran discovery learning pada materi laju reaksi ditinjau dari guru maupun 

siswa. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Keterlaksanaan Model Discovery Learning dan Pengaruhnya 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Laju Reaksi 

Kelas XI SMAN 7 Kota Jambi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran Discovery Learning pada 

materi Laju Reaksi di SMAN 7 Kota Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh keterlaksanaan model Discovery Learning 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi Laju Reaksi di SMAN 

7 Kota Jambi ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa pernyataan yang timbul dalam identifikasi masalah maka 

penelitian dibatasi pada: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di 

kelas XI  SMA N 7  menggunakan 1 kelas sebagai kelas eksperimen 

2. Kemampuan berpikir kritis yang akan diamati diukur pada ranah kognitif dan 

afektif 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran Discovery Learning 

pada materi laju reaksi di SMAN 7 Kota Jambi 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keterlaksanaan model Discovery 

Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi laju reaksi di 

SMAN 7 Kota Jambi 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam dunia pendidikan terutama dalam menentukan 

model, metode, pendekatan yang sesuai dengan konsep tertentu. 

2. Untuk memberikan semangat kepada guru dan calon guru bidang studi kimia 

dalam menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. 

3. Penelitian ini dapat melatih dah mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa serta mendekatkan mata pelajaran kimia dengan kehidupan sehari hari. 

1.6 Definisi Operasional 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman istilah, maka perlu diberikan defenisi 

operasional istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, perbuatan 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2. Model Discovery Learning merupakan model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa untuk melakukan berbagai hal kegiatan mandiri, seperti 

menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-

kesimpulan. 

3. Berpikir kritis, Robert Ennis menyatakan bahwa berpikir kritis adalah 

pemikiran ang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan 

apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

4. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi pereaksi ataupun produk dalam 

suatu satuan waktu. 


