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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kemampuan Berpikir Kritis  

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis  

Menurut Glaser, Edward  dalam Fisher, Alec (2008:3)mengatakan “Berpikir Kritis 

adalah suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang 

berada dalam jangkauan pengalaman seseorang”. 

Menurut Ennis, Robert dalam Fisher, Alec (2008:4) “Berpikir kritis adalah pemikiran 

yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya 

atau dilakukan”. 

Menurut De Bono, Edward dalam Tawil, Muh dan Liliasari (2013:8) berpendapat 

bahwa “Berpikir kritis merupakan suatu keterampilan dalam mimilah mana yang bernilai 

dari sekian banyak gagasan atau melakukan pertimbangan dari suatu keputusan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan 

pemikiran yang mendalam mengenai suatu permasalahn lalu disangkut pautkan dengan 

keadaan yang relevan sesuai dengan kenyataan yang ada.  Pengetahuan tentang metode-

metode pemeriksaan dan penalaran yang logis. Semacam suatu keterampilan untuk 

menerapkan metode-metode tersebut, berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa 

setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan 

kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya. 
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2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis  

Terdapat indicator-indikator kemampuan berpikir kritis yang dapat diamati untuk 

dijadikan pedoman penskoran kemampuan berpkir kritis siswa. Menurut Lasmana, Aam 

(2015:39) indicator berpikir kritis dikelompokan menjadi 5 kelompok yaitu : 

1) Memberikan penjelasan sederhana : menganalisis pernyatan, mengajukan dan 

menjawab pertanyaan klarifikasi 

2) Membangun keterampilan dasar : menilai kredibilitas suatu sumber, meneliti, menilai 

hasil penelitian 

3) Membuat penjelasan lebih lanjut : mendefinisikan istilah, menilai definisi, 

mengidentifikasi asumsi 

4) Mengatur strategi dan taktik : mengatur sebuah tindakan, berinteraksi dengan orang lain 

5) Menyimpulkan 

 

Adapun indicator berpikir kritis menurut Henri dalam Tawil, Muh dan Liliasari 

(2013:10) yaitu: 

1) Regulasi diri : menganalisis dan mengevaluasi. 

2) Klasifikasi dasar : meneliti, mempelajari masalah, mengidentifikasi, meneliti hubungan-

hubungam. 

3) Klasifikasi mendalam : menganalisis masalah untuk memahami nilai-nilai, 

kepercayaan-kepercayaan dan asumsi-asumsi utamanya. 

4) Inferensi :mengakui dan mengemukakan sebuah ide berdasarkan pada posisi yang 

benar. 

5) Penilaian : membuat keputusan-keputusan evaluasi-evaluasi san kritik-kritik. 

6) Strategi-strategi : menerapkan solusi setelah pilihan atau keputusan. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahawa indicator berpikir kritis 

merupakan suatu tahapan-tahapan yang ada di dalam suatu kemampuan berpikir kritis yang 

digunakan sebagai tolak ukur dalam suatu kemampuan. 

3. Langkah-langkah  dalam Berpikir Kritis  

Sebagai sebuah keterampilan atau kecakapan, berpikir kritis tidak bisa diperoleh 

dalam waktu singkat tanpa latihan atau pembiasaan. 

Menurut Sihotang et al., (2012:7) langakah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

mengembangkan berpikir kritis yaitu: 
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1) Mengenali masalah. Pengenalan terhadap masalah merupakan langkah pertama untuk 

menunjukan berpikir kritis. Jangan pernah menanggapi sesuatu, kalau anda tidak pernah 

mengenal apa masalah utamanya. Seperti seorang dokter yang tidak mungkin 

mendiagnosa suatu penyakit tanpa mengenal dan mengerti gejala-gejala penyakit yang 

diderita pseperti pasien, demikian juga seorang yang berpikir kritis harus 

mengidentifikasi persoalan lebih dulu sebelum menaik kesimpulan atasnya. 

2) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah. Setelah berhasil 

mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah mencari cara memecahkan 

masalah tersebut. Pengetahuan yang lebih luas dan usaha kreatif untuk mencarinya 

adalah sesuatu yang penting untuk mendukung berpikir kritis. 

3) Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan untuk penyelesaian masalah. 

Seperti penegetahuan yang luas diperlukan dalam mengatasi masalah, demikin halnya 

informasi yang penting yang terkait dengan persoalan perlu dikumpulkan. Informasi 

yang cukup membuat kita mampu menilai sesuatu secara tepat dan akurat. 

4) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan. Artinya, seorang 

berpikir kritis perlu mengetahui maksud atau gagasan-gagasan dibalik sesuatu yang 

tidak dinyatakan oleh orang lain. Disini dituntut kemampuan analisis yang tajam. 

5) Menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas dalam membicarakan suatu persoalan 

atau suatu hal yang diterimanya. Istilah-istilah yang kita gunakan dalam menanggai 

persoalan haruslah berkaitan dengan topic yang dibahas. Jangan kita menggunakan 

istilah yang sama sekali tidak berkaitan dengan pembahasan. Penggunakan istilah 

demikian akan mengaburkan persoalan dan menambah masalah baru. 

6) Mengevaluasi data dan menilai fakta serta pernyataan-pernyataan. 

7) Mencermati adanya hubungan logis antara masalh-masalah dengan jawaban-jawaban 

yang diberikan. 

8) Menarik kesimpulan-kesimpulan atau pendapat tentang isu atau persoalan yang sedang 

dibicarakan. 

 

4. Kemampuan Dasar Berpikir Kritis  

Menurur Glaser et al., dalam Sihotang at al., (2012:8) mengatakan bahwa berpkir 

kritis menuntut dipenuhinya kemampuan dasar, kemampuan dasar itu diantanya: 

1) Kemampuan untuk mementukan dan mengambil posisi yang tepat dalam mendiskusikan 

sebuah isu. Artinya, kita harus menentukan posisi yang tepat terhadap sebuah 

permaslahan yang kita hadapi. Dengan kata lain, kita tidak boleh berada dalam posisi 

yang tidak jelas. Kita harus menenmpatkan diri pada tempat yang jelas. Jangan 

membiarakan diri bimbang dalam menentukan posisi. Misalnya: kita berhadapan 

dengan rencana pemerintah melarang mobil pribadi mengkonsumsi bahan bakar 

premium dan mewajibkan merekan ke bahan bakar pertamax. Alasannya, premium 

sebagai bahan bakar bersubsidi telaha menyedot dana hamper Rp 50 Triliun dari APBN 

Kita. Ini sebuah isu yang tidak hanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tetapi 

juga berfotensi memicu konflik sosial.  

2) Pemikiran yang kita berikan harus relevan dengan topic yang sedang dibicarakan. 
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3) Argument yang kita sampaikan harus rasional. Dengan kata lain klaim kita bisa 

dipertanggungjawabkan secara rasional. 

4) Dengan alasan-alsan yang jelas, kita harus memutuskan untuk menerima atau menolak 

sebuah keputusan atas klaim yang dibuat oleh orang lain. 

5) Keputusan tersebut harus datang dari diri sendiri, dan bukan karena dipengaruhi oleh 

factor-faktor luar. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan dasar dalam berpikir kritis 

merupakan hal-hal penting yang sangat ditekankan adanya dalam proses berpikir kritis . 

2.1.2 Model Pembelajaran  

Menurut Joyce dan Weil dalam Rusman (2014:133) mengatakan bawa “Model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, 

dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”.  

Menurut Arends dalam Shoimin, Aris (2014:23) menyatakan “model pengajaran 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuan, sintaks, 

lingkungan, dan system pengolahannya”.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan suatu rancangan proses pembelajaran yang akan digunakan untuk proses 

pembelajaran agar suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Ketika suatu pembelajaran senantiasa dirancang, maka itu akan mempermudah seorang guru 

untuk menyampaikan materi.Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para 

guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pendidikannya.  
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1. Model Pembelajaran Discovery Learning (DL) 

1) Pengertian Discovery learning (DL) 

Menurut Lestari, Karunia Eka dan Yudhanegara, Mokhammad Ridwan (2015:63) 

menjelaskan bahwa “Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

sedemikian sehinggasiswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui 

proses mentalnya sendiri”. 

Model Discovery learning menurut Ilahi, Muhammad Takdir (2012:29) Apabila ditinjau 

dari katanya, “Discovery berarti menemukan, sedangkan discovery adalah penemuan”. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Oemar Hamalik dalam Ilahi, Muhammad Takdir 

(2012:29) menyatakan bahwa “Discovery adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan 

pada mental intelektual para anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi , sehingga menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan di 

lapangan”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery 

Learning (DL) merupakan sebuah interaksi dimana siswa menarik sebuah kesimpulan dari 

pengalaman, suatu masalah, dengan bimbingan dan arahan dari guru. Model Discovery 

Learning (DL) merupakan model yang fleksibel sehingga memungkinkan guru untuk 

membuat siswa berpikir sesuai dengan persoalan yang dihadapi. 

2) Langkah-langkah Pembelajaran Discovery learning (DL) 

Menurut Kurniasih, Imas, dan Berlin, Sani (2014:69-71) 

Dalam mengaplikasikan strategi Discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang 

harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum sebagai berikut: 

 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsanagan) 

Pertama-tama pada tahap ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untk tidak memberi generalisasi, agar timbul 
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keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan  dengan 

mengajukan pertanyaa, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lain yang mengarah 

pada persiapan pemecahan masalah  

b. Problem statement (pertanyaan/identifikasi masalah) 

Setelah dilakukan stimulation langakh selanjutnya adalah guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang 

relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dala 

bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah). Memberikan kesempatan 

peserta didik untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang mereka 

hadapi, merupakan teknik yang berguna dalam membangun siswa agar mereka terbiasa 

untuk menemukan suatu masalah. 

c. Data collection  (pengumpulan data) 

Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya 

hipotesis, dengan demikin siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi yang relevan, membaca literature, mengamati obyek dan sebagainya. 

d. Data processing (pengolahan data) 

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh 

siswa baik melalui wawancara, observasi dan sebagainya, lalu ditafsirkan dan semunya 

diolah, diacak, diklasifikasikan, bahkan jika perlu dihitung dengan cara tertentu serta 

ditafsirkan pada tingkat keperrcayaan tertentu. 

e. Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar 

atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternative, dihubungkan 

degan hasil data processing. 

f. Generalization (menarik kesimpulan)  

Tahap generalisasi adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat diajadikan 

prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 

memperhatikan hasil pembuktian. 

 

3) Keuntungan dan Kelemahan Discovery Learning  

Discovery learning dalam pelaksanaannya di lapangan maka akan menemukan 

kelebihan serta kekurangan dalam penerapannya. Diharapkan dapat mengetahui kelebihan 

dan kekurangan tersebut agar lebih mengoptimalkan proses prmbelajaran, mampu 

memanfaatkan kelebihan dan mampu mengatasi atau memperbaiki kekurangan. Apabila 

tahu letak kelebihan serta kekurangan penerapan model Discovery learning membuat guru 

tahu harus kapan dan pada saat bagaimana model Discovery learning diterapkan. 

Keuntungan Model Discovery learning (DL) menurut Kurniasih, Imas dan Berlin 

sani (2014:66) 
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a. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-keterampilan dan 

proses-proses kognitif. Usaha penemuan adalah kunci dalam proses ini,seseorang 

tergantung bagaimana cara belajarnya. 

b. Menimbulkan rasa senang pada siswa , karena tumbuhya rasa menyelidiki dan berhasil. 

c. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnyasendiri dengan melibatkan akalnya 

dan motivasi sendiri 

d. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar yang 

baru.    

 

Kelemahan Model Discovery learning (DL) menurut Kurniaish,Imas dan Berlin 

Sani (2014:67) 

a. Model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa 

yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berfikir atau mengungkapkan 

hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada giliranyya akan 

menimbulkan frustasi 

b. Model ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah 

lainnya 

c. pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan 

mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang 

mendapat perhatian. 

 

Dari kekurangan yang telah disebutkan, dapat diatasi dengan adanya kemauan yang 

kuat dari guru untuk menerapkan model Discovery learning dan guru harus mampu 

memotivasi dan membimbing siswa dalam menemukan konsep serta jawaban atas 

permasalahan yang diberikan. Maka diharapkan proses pembelajaran model Discovery 

learning dapat diterapkan secara baik dan maksimal untuk membantu pengmbangan konsep 

dan memecahkan masalah yang dihadapi siswa. 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

1) Pengertian Problem Based Learning  

Menurut Duch, dalam Shoimin, Aris (2014:130) mengemukakan “Problem Based 

Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah (PBM) adalah model pengajaran yang 
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bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar 

berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan”. 

Menurut Finkle dan Torp, dalam Shoimin, Aris (2014:130) menyatakan bahwa: 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Laerning  merupakan 

pengembangan kurikulum dan system pengajaran yang mengembangkan secara 

simultan strategi pemecahan masalah dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan 

dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecahan 

permasalahan sehari-hari yang tidak terstruktur dengan baik. 

 

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Problem Based Learning  (PBL) atau 

Pembelajaran Berbasis Masalah dimana  suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu 

permasalah dalam kehidupan sehari-sehari. PBM berkaitan dengan penggunaan kecerdasan 

dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah kelompok/lingkungan untuk 

memecahkan masalah yang bermakna, relevan dan kontekstual. 

Penerapan PBM dalam pembelajaran menurut kesiapan baik dari pihak guru yang harus 

berperan sebagai fasilitator sekaligus sebagai pembimbing. Guru dituntut dapat memahami 

secara utuh dari setiap bagian dan konsep PBM dan menjadi penengah yang mampu 

merangsang kemampuan berpikir siswa. 

Siswa juga harus siap untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Siswa menyiapkan 

diri untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir melalui inquiry kolaboratif dan kooperatif 

dalam setiap tahapan proses PBM. Masalah yang dibahas harus relevan dengan tuntutat 

kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.  

Bagi para guru, pemahaman terhadap berbagai pendekatan yang berpusat pada siswa, 

salah satunya pembelajaran berbasis masalah, perlu ditingkatkan karena tantangan 

kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang akan semakin kompleks dan menuntut 

setiap orang secara individual mampu menghadapinya dengan berbagai pengetahuan dan 
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keterampilan yang relevan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan lebih efektif apabila 

individu, khususnya siswa dapat mengalaminya sendiri, bukan hanya menunggu materi dan 

informasi dari guru, tetapi berdasarkan pada usaha sendiri untuk menemukan pengetahuan 

dan keterampilan yang baru dan kemudian mengintegrasikannya dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya.  

2) Karakteristik Problem Based Learning  

Menurut Barrow, Liu Min, dalam Shoimin, Aris (2014:130) menjelaskan karakteristik 

Problem Based Learning yaitu: 

a. Learning is student-centered 

Pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai orang belajar. 

Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori kontruktivisme dimana siswa di dorong 

untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 

b. Authentic problems form the organizing focus for learning  

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa 

mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam 

kehidupan profesionalnya nanti. 

c. New information is acquired through self-directed learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk mencari 

sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. 

d. Learning accurs in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usahamembangun pengetahuan 

secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Kelompok yang dibuat 

menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. 

e. Teachers act as facilitators  

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu guru 

harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar 

mencapai target yang hendak dicapai. 

 

3) Prinsip-prinsip Problem Based Learning  

Menurut Fathurrahman, Muhammad (2015:114) mengemukakan “Prinsisp utama 

Problem Based Learning adalah pengunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik 

untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir 
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kritis dan kemampuan pemecahan masalah”. Masalah nyata dimana masalah yang terdapat 

dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. 

Penentuan atau pemilihan masalah nyata ini dapat dilakukan oleh guru maupun peserta 

didik yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah itu bersifat terbuka (open ended 

problem), yaitu masalah yang memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang 

mendorong keingintahuan peserta didik untuk mengidentifikasi strategi-strategi dan solusi-

solusi tersebut. Masalah itu juga bersifat tidak terstruktur dengan baik (ill-struktured) yang 

tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan cara menerapkan formula atau strategi 

tertentu, tetapi perlu informasi lebih lanjut untuk memahami serta perlu mengombinasikan 

beberapa strategi atau bahkan mengkreasi strategi sendiri untuk menyelesaikannya. 

4) Langkah-langkah Problem Based Learning 

Menurut Shoimin, Aris (2014:131), langkah-langkah Problem Based Learning 

diantanya: 

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistic yang dibutuhkan. 

Memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topic, tugas, jadwal, dll). 

c. Guru mendorong siswa untuk mengumpilkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemahaman maslah, pengumpulan data, hipotesis, dan 

pemecahan masalah. 

d. Guru membantu siswa dalam merencanakan  serta menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan temannya. 

e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Menurut  Ibrahim dan Nur dalam Rusman (2014:243) mengemukakan bahwa langkah-

langkah Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai 

berikut: 

a. Orientasi siswa pada masalah 

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar 
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c. Membimbing pengalaman individual/kelompok 

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sintaks atau langkah-

langkah pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan fase atau tahapan yang 

hasrus dilalui oleh seorang guru ketiga guru sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas 

guru harus mengikuti langkah-langkah yang ada supaya proses pembelajaran bisa berjalan 

dengan efektif dan efisien. 

5) Kelebihan  dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based Learning  

Kelebihan model pembelejaran Problem Based Learning (PBL) Menurut Sohimin, 

Aris (2014:132) yaitu: 

a. Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. 

b. Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

belajar. 

c. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak 

perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau 

menyimpan informasi. 

d. Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

e. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, 

internet, wawancara, dan observasi. 

f. Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

g. Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan 

diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

h. Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam 

bentuk peer teaching. 

 

Kekurangan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Menurut Shoimin, 

Aris (2014:132) yaitu: 

a. PMB tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru berpera aktif 

dalam menyajikan materi. PMB lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntuk 

kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 

b. Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi 

kesulitan dalam pembagian tugas. 
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan kelebihan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) merupakan hal-hal yang dapat menguntungkan siswa dengan 

menerapkan model tersebut diantaranya siswa dapat memecahkan permasalahan dan 

membangun pengetahuannya melalui pembelajaran.  Kekurangan model Problem Based 

Learning (PBL) merupakan hal-hal yang dapat menghambat penerapannya model tersebut. 

2.1.3 Perbandingan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Problem Based 

Learning  

Tabel 2.1 

Perbandingan Model Discovery learning dan Problem Based Learning 

Usur Discovery learning Problem Based Learning 

Filosofi  Dipicu dengan pengajuan 

pertanyaan berdasarkan hasil 

pengamatan 

Focus pada penyelesaian 

permasalahan kompleks yang 

kurang terstruktur 

Proses utama Inkuiri Inkuiri  

Pelopor  John Dewey, Madame Curry, 

Robert Karplus, Joseph 

Schwab, Marshal Herron, 

Roger Bybee 

John Dewey, Barrows, Savey& 

Duffy, Williams, Stepien 

&Gallagher 

Prinsip  Memperoleh pengetahuan 

berdasarkan pengamatan 

langsung dengan menggunakan 

pertanyaan deduktif 

Memaksimalkan belajar melalui 

investigasi, penjelasan, dan resolusi 

yang dimulai dari permasalahan 

nyata dan bermakna 

Penggunaan Sangat baik unuk pendekatan 

humanisme 

Sangat baik untuk membentuk 

kemampuan menyelesaikanmasalah 

Peran 

pengetahuan dan 

keterampilan awal 

Tidak penting karena 

pengetahuan dapat dibentuk 

melalui observasi 

Pengetahuan awal dan aplikasi 

keterampilan sangat diperlukan 

Peran guru Pemimpin, pelatih, model, dan 

fasilitator. Guru mengajukan 

pertanyaan untuk mengarahkan 

Fasilitator dan pelatih 

Peran siswa Menafsirkan, menjelaskan, 

merancang hipotesis, 

merencanakan tugas 

merumuskan permasalahan secara 

tepat, mengidentifikasi informasi 

dan data, merencanakan tindakan 

solusi. siswa merumuskan 

pertanyaan untuk belajar 

Tingkat sekolah Dapat diterapkan untuk semua 

tingkatan, terutama untuk 

pendidikan dasar 

dapat diterapkan untuk semua 

tingkatan, terutama untuk 

pendidikan tinggi (SMA dan 

perguruan tinggi) 

Sumber : Ridwan Abdullah Sani (2017:135-136) 
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2.2 Teori Belajar yang Melandasi Model Pembelajaran Discovery Learning dan Problem 

Based Learning 

 

1. Teori Belajar Bermakna 

Menurut Ausubel dalam Rusman (2014:244) membedakan antara belajar 

bermakna (meaningfull learning) dengan belajar menghafal (rote learning).  

Belajar bermakna merupakan proses belajar dimana informasi baru dihubungkan dengan 

struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang belajar. Belajar 

menghafal, diperlukan bila seseorang memperoleh informasi baru dalam pengetahuan 

yang sama sekali tidak berhubungan dengan yang telah diketahuinya. Kaitan dengan 

PBM dalam hal ini mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah 

dimiliki oleh siswa. 

   

  Berdasarkan teori tersebut, dalam membantu siswa menanamkan pengetahuan 

baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang 

berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. sehingga apabila dikaitkan dengan model 

pembelajaranberdasarkan masalah, di mana siswa mampu mengerjakan permasalahan 

yang autentik sangat memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya 

untuk penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

 

2. Teori Belajar Vigotsky 

Perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan 

pengalaman baru dan menantang serta ketika mereka berusaha untuk memecahkan 

masalah yang dimunculkan. Dalam upaya mendapatkan pemahaman, individu berusaha 

mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya kemudian 

membangun pengertian baru. Ibrahim dan Nur (2000:19) dalam Rusman (2014:244) 

Vigotsky meyakini bahwa “interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya ide 

baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. Kaitan dengan PMB dalam hal 
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mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa 

melalui kegiatan belajar dalam interaksi sosial dengan teman lain”. 

3. Teori Belajar  Bruner  

Menurut Dahar dalam Rusman (2014:245) mengatakan : 

Metode penemuan merupakan metode dimana siswa menemukan kembali, bukan 

menemukan yang sama sekali benar-benar baru. Belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dengan sendirinya memberikan hasil 

yang lebih baik, berusaha sendiri mencari pemecahan masalah serta didukung oleh 

pengetahuan yang menyertainya, serta menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna 

. 

Bruner juga menggunakan konsep scaffolding dan interaksi sosial di kelas 

maupun di luar kelas. Menurut Bruner dalan Rusman (2014:245) “Scaffolding adalah 

suau proses untuk membantu siswa menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitas 

perkembangannya melalui bantuan guru, teman atau orang lain yang memiliki 

kemampuan lebih”. 

Bruner menyarankan agar siswa hendaknya belajar melalui partisifasi secara aktif 

dengan konsep dan prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan 

melakukan eksperimen yang mengizinkan mereka untuk membuka prinsip-prinsip itu 

sendiri. 
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2.3 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.2 

Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

No Nama penulis 

Tahun 

Judul penelitian 

Sumber 

Hasil penelitian 

1 Hadianti, Heni 

(2005) 

“Perbandingan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematik 

Peserta Didik yang 

Menggunakan Model 

Problem Based Learning 

(PBL) Dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran 

Kontekstual”  

 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan berpikir 

kreatif matematika peserta didik 

yang menggunakan model Problem 

Based Learning dengan model 

pembelajaran kontekstual. 

Peserta didik yang 

pembelajarannya menggunakan 

model Problem Based Learning 

memiliki disposisi berpikir kreatif 

matematik positif dan termasuk 

pada kriteria tinggi 

 

2 Aryanti, Yuni 

(2015 

“Perbandingan Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematik 

Peserta Didik Antara Yang 

Menggunakan Model Project 

Based Learning (PjBL) 

Dengan Model Problem 

Based Learning (PBL)” 

 

Hasil penelitian diperoleh pada a = 

1% thitung = 2,78 dan t(0,99) (75) = 2,65 

maka Ho ditolak dan HI diterima. 

Sehingga ada perbedaan yang 

signifikan kemampuan berpikir 

kritis matematik peserta didik 

antara yang menggunakan model 

project based learning (PjBL) 

dengan model problem based 

lerning (PBL). 

3 Nasriati (2017) “Penerapan model 

pembelajaran Problem Based 

Learning untuk 

meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik" 

(Penelitian terhadap peserta 

didik kelas  VIII di SMP 

Negeri 1 Tasikmalaya) 

 

Berdasarkan pengolahan 

data,pengujian hipotesis serta hasil 

analisis data diperoleh sebagai 

berikut : adanya perbedaaan 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik yang 

menggunakan model Problem 

Based Learning dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini 

dibuktikan pada hasil perhitungan 

uji hipotesis n-gain kelas 

eksperimen dan n-gain kelas 

kontrol bahwa thitung =14 dan ttabel = 

2,00 sehingga Ho ditolak dan Hl  

diterima karena thitung > ttabel. 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

Menurut Sekaran, Uma dalam Sugiyono (2015:47) mengemukakan bahwa “kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. 

Teori yang melandasi peneilitian ini teori Kontruktivisme. Menurut teori 

kontruktivisme “Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi 

sesuai” (Slavina dalam Triayanto Ibnu Badar 2014:29). Bagi siswa agar benar-benar 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan melalui pembelajaran, mereka harus belajar 

memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya dan mengembangkan ide-

ide atau pengetahuan yang dimilikinya. Guru memberi kesempatan utuk proses ini melalui 

penerapan Model Discovery learning dan Problem Based Learning, kedua model tersebut 

merupakan model pembelajaran yang menuntut guru lebih kreatif dalam menciptakan situasi 

pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar menyelesaikan permasalahan dalam 

pembelajaran serta menemukan pengetahuannya sendiri. Pembelajaran dengan menggunakan 

kedua model tersebut dapat membentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis sendiri 

merupakan suatu sikap mau berpikir secara mendalam atau berpikir dengan tingkat tinggi 

mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan bagaimana  permasalahan dapat 

diselesaikan, baik dalam pembelajaran maupun dalam jangkauan pengalaman seseorang. 

Pemilihan model pembelajaran yang digunakan maupun ketepatan pemilihan teknik 

dan metode pengajaran menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

berpikir siswa dalam pembelajaran. 
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Penerapan model Discovery Learning dan Problem Based Learning diharapkan dapat 

membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena kedua model tersebut dalam 

proses pembelajarannya menuntut siswa untuk berperan aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan yang dimilikinya melalui kegiatan pembelajaran. Dengan membandingkan 

kedua model  tersebut diharapkan siswa memiliki kesempatan untuk bekerja sama untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam proses pembelajaran melalui pemecahan masalah. 

Dari uraian di atas, dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema kerangka berpikir 

2.5 Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2015:96) mengemukakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat tanya”. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Pasangan Hipotesis I 

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa  yang menggunakan model 

pembelajaran Discovery learning (DL) sebelum dan sesudah perlakuan di kelas 

eksperimen 1 

Model Discovery 

Learning (DL) 

Kemampuan Berpikir 

Kritis  

Model Problem Based 

Learning (PBL) 
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Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa  yang menggunakan 

model pembelajaran Discovery learning (DL) sebelum dan sesudah perlakuan di 

kelas eksperimen 1 

Pasangan Hipotesis II 

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa  yang menggunakan model  

pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) sebelum dan sesudah perlakuan di 

kelas eksperimen 2 

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa  yang menggunakan 

model  pembelajaran pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) sebelum dan 

sesudah perlakuan di kelas eksperimen 2 

Pasangan Hipotesis III 

Ha: Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

Pembelajaran Discovery learning (DL) di kelas eksperimen 1 dan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di kelas 

eksperimen 2 sesudah perlakuan 

Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan 

model Pembelajaran Discovery learning (DL) di kelas eksperimen 1 dan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di kelas 

eksperimen 2 sesudah perlakuan 


