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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kemampun Berpikir Analitis 

2.1.1.1 Pengertian Kemampuan Berpikir Analitis 

Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang di alami seseorang bila 

mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. 

Pengertian berpikir Menurut Gilmer dalam Kuswana, Wowo Sunaryo (2011:7) 

“Berpikir merupakam suatu pemecahan masalah dan proses pengggunaan gagasan 

atau lambang-lambang penggati suatu aktivitas yang tampak secara fisik.” Selain itu 

ia mendefinisikan bahwa “Berpikir merupakan suatu proses dari penyajian suatu 

peristiwa internal dan eksternal, kepemilikan masa lalu, masa sekarang, dan masa 

depan yang satu sama lain saling berinteraksi.”  

Kemampuan berpikir memerlukan  kemampuan mengingat dan memahami. 

Oleh karena itu dengan berpikir, kita dapat lebih mudah mengatasi berbagai 

masalah. Salah satunya jenis berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah 

yaitu berpikir analitis.  

Dalam Taksonomi Bloom Analitis atau analisis menempati urutan ke empat 

dalam taksonomi ini dengan proses kognitif siswa mampu atau belajar untuk (1) 

mengingat, (2) memahami, (3) mengaplikasikan, (4) menganalisis, (5) 

mengevaluasi, (6) mengkreasi. Dalam buku Arikunto, Suharsimi (2009:138) dalam 

Taksonomi Bloom, “Analisis yaitu memerinci, menyusun diagram, membedakan, 

mengidentifikasikan, mengilustrasikan, menyimpulkan, menunjukan, 

menghubungkan, memilih, memisahkan, membagi (subdivides).” 
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Menurut Rose, Colin dan Malcom J Nicholl (2006:254) menyebutkan bahwa 

“Berpikir analitis: menundukan suatu situasi, masalah, subjek, atau keputusan pada 

pemeriksaan yang ketat dan langkah demi langkah yang logis.” Pendapat lain 

mengenai berpikir analitis disampaikan oleh Amer (2005:1) dalam Dwi Saktiani 

(2016:8), “Berpikir analisis adalah kemampuan untuk memeriksa dengan penuh 

ketelitian, memerinci fakta-fakta, dan memikirkan kekuatan dan kelemahannya 

masing-masing.” 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, kemampuan berpikir analitis 

merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan proses mental dimana dapat 

siswa memeriksa atau menundukan suatu masalah secara rinci dengan langkah-

langkah yang logis.  

2.1.1.2 Ciri-ciri Kemampuan Berpikir Analitis 

Ciri-ciri kemampuan berpikir analitis menurut Colin Rose dan Malcom J. 

Nicholl (2002:254) “Kemampuan berpikir analitis dapat ditinjau dari berpikir 

analitis dalam pemecahan masalah yaitu, mendefinisikn secara pasti apa masalah 

yang sebenarnya, memiliki banyak gagasan, menyingkirkan alternatif yang paling 

kurang efisien dan membuang pilihan-pilihan yang tidak memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya, menentukan pilihan opsi ideal dengan melihat solusi 

terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, mengetahui akibat dan dampak 

dalam menyelesaikan masalah”. 

Menurut Roni Sofrani, dkk. (2009:20) Dalam Marini (2014:4-5) 

mengungkapkan “Pola pikir merupakan sesuatu yang bias dibentuk sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Analitis adalah dasar dari sebuah pemikiran urut dan 
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sistematis. Lewat berpikir analitis kita dapat menguraikan masalah ibarat 

menguraikan benang kusut.” Beberapa ciri-ciri analitis adalah: 

1) Berpikir sistematis 

2) Disiplin tinggi 

3) Menghargai fakta yang disampaikan secara logis 

4) Menyukai hal-hal yang terorganisir  

5) Teliti dan fokus pada detil masalah 

6) Cenderung kaku 

7) Lama dalam mengambil keputusan 

 

2.1.1.3 Indikator Kemampuan Berpikir Analitis 

Ada beberapa indikator kemampuan berpikir analaitis diantaranya Indikator 

kemampuan analisis menurut Ross, Rohayati (2003:6) dalam Rokhis Setiawati 

(2018:3) mengemukakan bahwa dalam mengembangkan kemampuan analisis siswa 

sebagai berikut: 

1) Memberikan alasan mengapa sebuah jawaban atau pendekatan terhadap 

suatu masalah masuk akal. 

2) Menganalisis pertanyaan-pertanyaan dan memberikan contoh yang dapat 

mendukung atau bertolak belakang. 

3) Menggunakan data yang mendukung untuk menjelskan mengapa cara 

yang digunakan serta jawabannya adalah benar. 

4) Membut dan mengevaluasi kesimpulan atau putusan dari informasi yang 

sesuai. 

5) Meramalkan kesimpulan atau putusan dari informasi yang sesuai. 

6) Mempertimbangkan validitas dari argument dengan menggunakan 

berpikir induktif dan deduktif. 

 

Menurut Bloom dalam Krethwohl, David dan Anderson, Lorin (2017:120) 

indikator berpikir analitis adalah: 

a. Analisis elemen/unsur (analisis bagian-bagian materi) 

Pada tahap ini guru memberi soal berupa masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik ditugaskan dengan 

memecahkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang terdapat dalam 

masalah terkait. Hal ini bertujuan agar mempermudah peserta didik 

dalam memahami materi yang akan digunakannya pada tahap 

berikutnya. Setelah memecah tiap-tiap elemen terkait dan mencari 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal yang menjadi fokus 

pada indikator ini adalah pemecahan masalah, serta pada cara/sudut 

pandang peserta didik dalam menganalisis tiap-tiap unsurnya. tiap-tiap 
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unsur tersebut juga harus berkesinambungan dan berkaitan dengan 

kehidupan nyata. 

 

b. Analisis hubungan (identifikasi hubungan) 

Pada tahap ini peserta didik diharuskan menganalisis hubungan tiap 

unsur yang ada serta menganalisis antar hubungan tersebut. Baik itu 

bersifat kualitas, hal yang mempengaruhi, penghambat, dan lain-lain. 

Pada tahap ini indikatornya, terletak pada analisis hubungan antar unsur, 

pada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, pada keterkaitan 

dengan konsep teori yang ada, dan pada solusi yang diberikan dari 

peserta didik terhadap masalah yang disuguhkan. 

 

c. Analisis pengorgnisasian prinsip-prinsip organisasi (identifikasi 

organisasi) 

Pada tahap ini, indikatornya terletak pada antar prinsip-prinsip yang 

telah dicanangkan oleh peserta didik pada tahap sebelumnya dengan 

konsep teori yang relevan. Selain itu, indikator lainnya berupa 

pengelompokkan kembali pada unsur-unsur tadi menjadi suatu konsep 

baru dan mencari solusi dari permasalahan yang diajukan pada tahap 

sebelumnya. 

 

2.1.2 Model Discovery Learning 

2.1.2.1    Pengertian Model Discovery Learning 

Model pembelajaran merupakan sebuah rancangan beberapa kegiatan yang 

akan dilakukan oleh guru maupun siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran itu 

sendiri. Model pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian siswa dapat 

memberikan kondisi belajar yang menyenangkan pada siswa, sehingga kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa memudahkan bagi siswa untuk 

menyerap secara baik materi yang disampaikan, serta dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir analitis siswa. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir analitis siswa salah satunya adalah model pembelajaran 

discovery learning. 

Menurut Jerome Bruner dalam Nurdin Syaripudin (2016:213) “Discovery 

belajar penemuan yang sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik”. Pendapat lain 
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mengenai discovery learning dikemukakan oleh Robert B. Sund dalam Nurdin 

Syarifudin (2016:213) “Discovery adalah proses mental di mana siswa 

mengasimilasikan sesuatu konsep atau sesuatu prinsip. Proses mental tersebut 

misalnya: mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, 

mengukur, dan membuat kesimpulan.” 

Dalam K. Abigail Josephine (2017:19) disebutkan, “Sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Mayer 2010 menunjukan bahwa proses penemuan (discovery) dalam 

pembelajaran akan membantu peserta didik untuk memahami dan menganalisis 

proses kreativitas dan pengambilan keputusan dalam temuannya”. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model discovery 

learning merupakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk belajar 

secara aktif dalam mengaktualisasikan pengetahuannya sendiri berdasarkan 

pengalaman melalui proses mental mengamati, membuat dugaan, menjelaskan dan 

membuat kesimpulan sehingga menimbulkan suatu penemuan atas hasil belajar. 

2.1.2.2   Tujuan Model Discovery Learning 

Tujuan menggunakan model pembelajaran pada hakikatnya untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran, yang berimplikasi pada pemahaman peserta didik, 

kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah pengetahuannya. Menimbulkan motivasi ingin terus belajar dan 

meningkatkan kepercayan peserta didik karena hasil belajar yang diperoleh karena 

usaha sendirinya. 

Menurut Nurdin Syarifudin (2016:216) “Pembelajaran discovery learning ini 

bertujuan untuk memberikan cara siswa membangun kecakapan-kecakapan 

intelektual (kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir reflektif .” 
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Menurut Hosnan (2014:284) dalam K. Abigail Josephine., (2017:20) tujuan 

model pembelajaran discovery learning adalah: 

1) Dalam penemuan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat aktif 

dalam pembelajaran. 

2) Melalui pembelajran dengan penemuan, peserta didik belajar menemukan 

pola dalam situasi konkret maupun abstrak, dn jua banyak meramalkan 

(extrapolate) informasi tambahan. 

3) Peserta didik belajar merumuskan strategi Tanya jawab yang tidak rancu 

dan menggunakan Tanya jawab untuk memproleh informasi yang 

bermanfaat dalam menemukan. 

4) Pembelajaran dengan penemuan membantu peserta didik membentuk cara 

kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar 

dan menggunakan ide-ide orang lain. 

5) Terdapat beberapa fakta yang menunjukan bahwa keterampilan-

keterampilan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui 

penemuan lebih bermakna. 

6) Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam 

beberapa kasus, lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan 

diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru.     

 

2.1.2.3    Langkah-langkah Model Discovery Learning 

Model pembelajaran discovery learning memiliki beberapa langkah-langkah 

dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan guru dan siswa. Langkah-langkah 

model pmbelajaran discovery learning menurut Darmawan, Deni (2018:114) 

langkah-langkah dalam menerapkan tahan dari model pembelajaran discovery 

learning, yaitu sebagai berikut. 

1) Menentukan tujuan pembelajaran. 

2) Melakukan identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, 

minat, gaya belajar, dan sebagainya.) 

3) Memilih materi pelajaran. 

4) Menentukan topik-topik yang harus dipelajari peserta didik secar induktif 

(dari contoh-contoh generalisasi). 

5) Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh 

ilustrasi. 

6) Tugas dan sebagainya untuk dipelajari peserta didik. 

7) Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak, atau dari tahap inaktif, ikonik sampai ke 

simbolik. 

8) Melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik. 
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Mulyasa (2017:128) menyebutkan, implementsi discovery learning dalam 

proses pembelajaran dapat dilakukan dengan prosedur operasional sebagai berikut. 

Fase 1: Pemberian Rangsangan (stimulation) 

1) Peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan 

kemudian dilanjutkan dengan tidak memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan untuk menyelidi sendiri. 

2) Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca buku, dan aktivitas belajar lain yang mengarah pada persiapan 

pemecahan masalah. 

3) Stimulasi pada fase ini berfungsi utnuk menyediakan kondisi interaksi 

belajar yang dapat mengembangkan dan membantu peserta didik 

mengeksplorasi bahan. 

 

Fase 2: Identifikasi Masalah (problem identification) 

1) Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang 

relevan dengan bahan pembelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara 

masalah/pertanyaan). 

2) Masalah yang dipilih selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

atau hipotesis sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. 

 

Fase 3: Pengumpulan Data (data collection) 

1) Ketika eksplorasi berlangsung, peserta didik juga mengumpulkan data dan 

informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk membuktikan 

hipotesis. 

2) Pengumpuln data berfungsi unuk menjawab peranyaan atau membuktika 

benar tidaknya hipotesis. Dengan demikian, peserta didik diberi 

kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang 

relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan 

narasumber, dan melakukan uji coba. 

 

Fase 4: Pemrosesan Data (data processing) 

1) Pemrosesan data merupakan kegiatan memperoleh dan menafsirkan data 

dan informasi, baik yang diperoleh melalui wawancara, obsevasi, maupun 

dokumen. 

2) Informaasi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, semuanya 

diolah, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dianalisis dengan 

atatistik dan ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

 

Fase 5: Pembuktian (verification) 

1) Peserta didik melakukan pmeriksaan secara cepat untuk membuktikan 

benar tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif, 

dihubungkan dengan hasil analisis data. 

2) Verifikasi bertujuan membuktikan bahwa proses belajar dapat 

berlangsung efektif, inovtif, kreatif, dan menyenangkan ketika guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu 
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konsep, teori, aturan, dan pemahaman melalui contoh-contoh yang 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Fase 6: Menarik Kesimpulan (generalization) 

1) Menarik kesimpulan adalah proses memaknai pembelajaran yang dapat 

dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah 

yang sama, dengan meperhatikan hasil verifikasi. 

2) Berdasarkan hasil verifikasi dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari 

generalisasi. 

 

2.1.2.4   Keunggulan dan Kekurangan Model Discovery Learning 

Setiap model pembelajaran dirancang agar dapat memberikan manfaat 

sebaik mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu 

setiap model pembelajaran pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Menurut Mulyasa (2017:131) secara lebih rinci, penggunaan discovery 

learning memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut. 

1) Memandirikan peserta didik dalam belajar dan memecahkan masalah. 

2) Mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 

3) Mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis. 

4) Membuat keputusan yang bersifat intrinsic sehinggga pembelajaran lebih 

menggairahkan. 

5) Proses belajar meliputi semua aspek peserta idik menuju pada  

pembentukan manusia seutuhnya. 

6) Mendayagunakan berbagai jenis sumber belajar sehingga dapat 

mngembagkan bakat dan kecakapan peserta didik. 

7) Membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan temannya. 

8) Peserta didik dan guru berperan sama-sama aktif mengembangkann 

gagasan, bahkan bertindak sebagai peneliti dalam situasi diskusi. 

9) Membantu pesert didik meghilangkan keragu-raguan karena mengarah 

pasa kebenaran yang final dan tertentu atau pasti. 

10) Membantu dan mengembangkan ingatan serta transfer kepada situasi 

belajar yang baru. 

 

Tentunya setiap model pembelajaran yang berkembang tidak selamanya 

memiliki dan menyebkan keberhasilan yang optimal yang diperoleh guru dan 

peserta didiknya. Terkadang termasuk model pembelajaran berbasis penemuan ini 

jika tidak adaptif dengan situasi dan kondisi pembelajaran khususnya pembelajaran 



14 
 

 
 

peserta didik maka dapat ditemukan dan dirasakan juga sejumlah kelemahan-

kelemahan yang sering dijumpai disekolah. 

Darmawan, Deni (2018:114) menyebutkan beberapa kelemahan dari model 

pembelajaran discovery learning yaitu. 

1) Model ini terlalu menutut kesiapan pikiran untuk belajar pada diri peserta 

didik, padahal setiap peserta didik pasti berbeda kondisi dan kemampuan 

berpikirnya. 

2) Model ini cocok untuk jumlah siswa sekitar 25 orang di kelas. 

3) Membutuhkn waktu yang lama dalam setiap pembelajaan untuk 

membantu peserta didik hingga mampu menemukan teori atau pemecahan 

masalah lainnya. 

4) Harapan-harapan yang dimiliki dalam model ini dapat terlupkan ketika 

guru yang akan menerapkannya berhadapan dengan pesert didik yang 

telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. 

5) Pengajaran discovery ini sulit dalam mengembangkan aspek konsep, 

keterampilan dan emosi yang secara keseluruhan kurang mendapat 

perhatian. 

6) Alur proses berpikir yang harus diikuti peserta didik terlalu linier, karena 

peserta didik telah dipilih terlebih dahulu. 

 

 

2.1.2.5 Teori yang mendukung Model Discovery Learning 

1) Teori Jerome Bruner 

Dalam Trianto (2009:38) disebutkan bahwa model instruksional kognitif 

yang sangat berpengaruh ialah model dari Jerome Bruner yang dikenal dengan 

berlajar penemuan (Discovery Learning). Bruner menganggap, bahwa belajar 

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan 

dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. Berusaha untuk mencari 

pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan 

pengetahuan yang benar-benar bermakna. 

Menurut Susanto, Ahmad (2013:89) menjelaskan bahwa, “Teori Bruner 

disebut juga pembelajaran penemuan adalah suatu model pengajaran yang 

menekankan pentingnya pemahaman  tentang struktur materi dari suatu ilmu yang 
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dipelajari perlunya belajar secara aktif sebagai dasar dari pemahaman sebenarnya, 

dan nilai dari berpikir secara induktif dalam belajar.” 

Berdasarkan pernyataan di atas, teori Bruner mendukung model 

pembelajaran discovery learning karena sejalan dengan poin penting dalam 

penerapan model discovery learning yaitu belajar secara aktif oleh siswa sehingga 

dapat memecahkan suatu masalah dan menghasilkan penemuan konsep baru 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. 

2) Teori Kontruktivisme 

Menurut Sutanto, Ahmad (2013:96) dalam Juliantin, Noer (2017) 

“Menyatakan bahawa peserta didik harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama, dan merevisinya pakah aturan-aturan itu tidak sesuai lagi.”  Sedangkan 

menurut Slavin dalam Trianto Susanto, Ahmad (2013:96) “Agar peserta didik 

memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus memecahkan 

masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berusaha dengan susah 

bayah dengan ide-ide.” 

Teori konstruktivisme mendukung model pembelajaran discovery learning 

karena dalam pembelajarannya guru melibatkan peserta didik untuk membangun 

sendiri pengtahuan yang dibenaknya. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar peserta didik 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

3) Teori Piaget 

Dalam Trianto (2009:29-30) menyebutkan, “Teori perkembangan Piaget 

mewakili konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu 
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proses di mana anak secara aktif membangun system makna dan pemahaman ralitas 

melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka”. Dalam pendapatnya, 

Piaget menyebutkan beberapa implikasi penting dalam model pembelajaran salah 

satunya yang mendukung terhadap model pembelajaran discovery learning yaitu: 

Memperhatikan peranan pelik dan inisiatif anak sendiri, keterlibatan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam kelas Piaget, menyajikan 

pengetahuan jadi (redy-made) tidak mendapat penekanan melainkan anak 

didorong menemukan sendiri pengetahuan itu (discovery maupun inquiry) 

melalui interakasi spontan dengan lingkunagannya. 

 

Berdasarkan implikasi tersebut, teori Piaget mendukung model Discovery 

Learning terdapat persamaan antara teori yang disampaikan dengan model 

discovery learning yaitu siswa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran 

agar siswa menemukan sendiri pengetahuannya. 

2.2 Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

Berikut merupakan penelitian relevan sebelumnya yang berkaitan dengan 

panelitian yang dilakukan peneliti pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. 

Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

 

No. 
Nama 

Penulis/Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Maylani 

2018 

Perbandingan Model 

Pembelajaran Discovery 

Learning dan Group 

Investigation dalam 

mengingkatkan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa (Studi 

Quasi Eksperimen pada 

Mata Pelajaran IPS 

Kelas VIII SMP Negeri 

1 Tasikmalaya Tahun 

Pelajaran 20172018) 

Hasil penelitian ini menunjukn 

bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa yang menggunakan model 

discovery learning lebih tinggi  

dibanding kelas yang menggunakan 

model Group investigation. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji t skor 

N-gain eksperimen 1  dan N-gain 

eksperimen 2 diperoleh nilai 

signifikan Sig. (2-tiled) sebesar 

0,000 dengan kesimpulan Ho 

ditolak, artinya terdapat 

perbandingan kemampuan berpikir 

kritis siswa yang menggunakan 
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model Discovery Learning dan 

yang menggunakan model Group 

Investigation sesudah perlakuan. 

Rata-rata N-gain kelas eksperimen 

1 sebesar 0,7878 dan untuk N-gain 

kelas eksperimen 2 sebesar 0,6350, 

hal ini membuktikan kemampuan 

berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan model discovery 

learning lebih baik dibandingkan 

dengan yang menggunakan model 

group investigation. 

2 Noer Julintin 

2017 

Penerapan Model 

Discovery Learning 

dengan Bantuan Media 

Visual dalam 

Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir 

Kreatif Peserta Didik 

(Studi Quasi Eksperimen 

pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas VIII SMP Negeri 

1 Tasikmalaya Tahun 

Pelajaran 2016/2017) 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model discovery 

learning dengan bantuan media 

visual. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil yang diperoleh rata-rata skor 

pretest kedua kelas yakni kelas 

eksperimen sebesar 33,22 dan kelas 

kontrol sebesar 22,5 sedangkan 

rata-rata skor posttest kelas 

eksperimen, yaitu 84,78 dan kelas 

control sebesar 65,28. Untuk rata-

rata gain ternormalisasi kelas 

eksperimen adalah 0,77 dan kelas 

kontrol adalah 0,55. Hasil perolehan 

data serta pengujian hipotesis 

menunjukan bahwa peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik yang menggunakan model 

Discovery Learning dengan bantuan 

media visual lebih baik dari 

peningkatan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik yang 

menggunakan metode ceramah.  

3 Dwi Saktiani 

2016 

Upaya Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir 

Analitis Siswa Kelas XI 

Melalui Penerapan PBL 

Berwawasan SETS 

Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa PBL 

berwawasan SETS efektif untuk 

mengembangkan kemampun 

berpikir analitis siswa kelas XI. Hal 

ini dibuktikan dengan data 

berdasarkan pada nilai pretest dan 
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posttest. Data tersebut dianalisis 

dengan uji peningkatan rata-rata 

kemampuan berpikir analitis dan 

diperoleh <g> = 0,8 pada kelas 

eksperimen dan rata-rata <g> = 0,7 

pada kelas kendali. Selanjutnya data 

di analisis dengan uji perbedaan 

rata-rata dan diperoleh thitung = 2,8 . 

ttabel = 1,671 artinya bahwa rata-rata 

kemampuan berpikir analitis siswa 

kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kendali. Pada uji 

rata-rata diperoleh thitung = 2,8 > ttabel 

= 1,68 artinya bahwa rata-rata nilai 

tes kemampuan berpikir analitis 

siswa kelas eksperimen lebih dari 

KKM. Pada uji proporsi diperoleh 

Zhitung = 2,1> ztabel = 1,64 artinya 

bahwa peratus ketuntasan nilai tes 

kemampuan berpikir analitis siswa 

kelas eksperimen lebih dari 75%. 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut mengenai pembelajaran 

Discovery Learning, terdapat persamaan pada hasil penelitian yang dilaksanakan 

oleh masing-masing peneliti yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dalam 

penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap variabel yang diteliti 

oleh peneliti sebelumnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengkaji 

tentang perbedaan penerapan model pembelajaran discovery learning dengan 

pembelajaran yang menggunakan metode ceramah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel 

terikat. Peneliti menggunakan variabel terikatnya yaitu kemampuan berpikir analitis. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, 2012:91) menyatakan “kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.”  

Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori  belajar konstruktivisme. 

Dalam Al-Tabany, Trianto Ibnu Badar (2014:13) Teori konstruktivisme menyatakan 

bahwa “Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi 

kompleks, mengecek informasi-informasi baru dengan aturan lama dan merevisinya 

apabila aturan itu tidak sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide.” 

Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi dan aktif dapat 

menimbulkan suasana kelas yang aktif. Dengan demikian tidak hanya guru yang 

aktif di dalam kelas akan tetapi siswa secara produktif dapat memperoleh tujuan 

belajar secara optimal yaitu dapat mengingat, memahami dan memiliki kemampuan 

berpikir analitis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memecahkan masalah yang dihdapinya. 

Pada kenyataannya, kemampuan berpikir analitis siswa masih relatif rendah, 

hanya sebagian kecil siswa yang memang aktif dan memiliki kemampuan berpikir 

analitis dalam setiap diskusi maupun pengerjaan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Hal ini dikarenakan siswa hanya terpaku pada hapalan materi atau informasi yang 

diberikan oleh guru. Siswa kurang dilatih dalam kemampuan berpikir analitis hal ini 

terjadi karena kurangnya dalam pengembangan model pembelajaran yang 

digunakan. Oleh karena itu diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat 
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menimbulkan dan meningkatkan kemampun berpikir analitis siswa. Salah satu 

model pembelajran yang dapat mengembangkan kemmpuan berpikir analitis siswa 

adalah Discovery Learning atau model pembelajaran penemuan.  

Berdasarkan belajar penemuan peserta didik didorong belajar aktif dengan 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Peserta didik didorong menghubungkan 

pengalaman yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang dihadapi sehingga 

peserta didik menemukan prinsip-prinsip baru. Peserta didik dimotivasi 

menyelesaikan pekerjaannya sampai mereka menemukan jawaban-jawaban atas 

problem yang dihadapi mereka. Hal tersebut didikung dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Suprijono, Agus (2016:89) “Belajar penemuan menekankan pada 

berpikir tinggi. Belajar ini memfasilitasi peserta didik mengembangkan dialektika 

berpikir melalui induksi logika yaitu berpikir dari fakta ke konsep. Peserta didik 

diharapkan tidak hanya mempu mendeskripsikan secara faktual apa yang dipelajari, 

namun peserta didik juga diharapkan mampu mendeskripsikan secara analitis atau 

konseptual”. 

Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Model Pembelajaran 

Discovery Learning 

Kemampuan Berpikir 

Analitis Siswa 
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2.4 Hipotesis 

Menurut  Sugiyono (2015:114) “Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.” Pendapat lain dikemukakan oleh Nasution, S. 

(2012:39) “hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan atau terkaan 

tentang apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya .” 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teoritis dan 

kerangka berpkir, penulis merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir analitis siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model discovery learning sebelum dan 

sesudah perlakuan. 

 Ha: Terdapat perbedaan kemampuan berpikir analitis siswa pada kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran discovery learning 

sebelum dan sesudah perlakuan. 

2. Ho: Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir analitis siswa pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

 Ha: Terdapat perbedaan kemampuan berpikir analitis siswa pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

3. Ho: Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir analitis 

siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran 

discovery learning dan kelas kontrol yang menggunakan metode 

ceramah sesudah perlakuan. 
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 Ha: Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir analitis siswa pada 

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran discovery 

learning dan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah sesudah 

perlakuan.  

 


