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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran Discovery-

Inquiry untuk meningkatkan prestasi belajar  pada ranah kognitif dan 

keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika dilakukan 

dengan melakukan tes awal (pretest). Pada pertemuan  selanjutnya 

dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Discovery-Inquiry selama tiga kali pertemuan. Kemudian dilaksanakan tes 

akhir (posttest) untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi perlakuan 

(treatment) yang dilaksanakan setiap pembelajaran selesai . 

Materi pelajaran yang dijadikan topik pembelajaran pada pertemuan 

ke-1 yaitu mengenai Usaha dalam Fisika dan Energi potensial. Untuk materi 

pelajaran yang dijadikan topik pembelajaran pada pertemuan ke-2 yaitu 

mengenai Energi Kinetik dan Daya, dan pada pertemuan ke-3 materi 

pelajaran yang dijadikan topik pembelajaran adalah hukum kekekalan energi 

mekanik dan penerapannya. Proses pembelajaran dilakukan berdasarkan RPP 

dan skenario pembelajaran yang telah dibuat sebagaimana terlampir pada 

lampiran A.1. 

Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan di kelas XI IPA-2 di 

salah satu SMA swasta di kota Bandung: 
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Tabel 4.1 
Jadwal Penelitian 

Waktu Tempat Materi 

Kamis, 11 November 
2010 

Ruang kelas Usaha, Energi potensial 
gravitasi 

Senin, 15 November 
2010 

Ruang kelas Energi kinetik, Daya 

Senin, 22 November 
2010 

Ruang kelas Hukum kekekalan energi 
mekanik dan penerapannya 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Keterlaksanaan Model Pembelajaran Discovery-Inquiry 

Keterlaksanaan model pembelajaran Discovery-Inquiry di kelas 

dilakukan melalui pengamatan observer dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa. Untuk format lembar observasi aktivitas 

guru dan siswa ini tidak diujicobakan, tetapi dikoordinasikan kepada observer 

yang mengikuti proses penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap 

format observasi tersebut. Lembar observasi yang diisi oleh observer 

menunjukkan sejauh mana keterlaksanaan dari penerapan model 

pembelajaran Discovery-Inquiry di kelas. Hasil observasi keterlaksanaan 

model pembelajaran Discovery-Inquiry dapat dilihat melalui tabel rekapitulasi 

persentase keterlaksanaan model pembelajaran oleh guru yang ditunjukan 

pada tabel 4.2 dan tabel rekapitulasi persentase keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh siswa yang ditunjukan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.2 
Rekapitulasi Persentase Keterlaksanaan Model Pembelajaran oleh Guru 

Pertemuan 
Ke- 

Persentase Keterlaksanaan 
(%) Interpretasi 

Ya Tidak 
1 90,00 10,00 Sangat Baik 

2 100,00 0,00 Sangat Baik 

3 94,15 5,85 Sangat Baik 

  

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa persentase 

keterlaksanaan model pembelajaran oleh guru mencapai 90% untuk 

pertemuan ke-1 dan mengalami peningkatan pada pertemuan ke-2 yaitu 

sebesar 100%. Akan tetapi pada pertemuan ke-3 mengalami penurunan 

kembali yaitu sebesar 94,15%. Hal ini disebabkan karena pertemuan ke-3 

dilaksanakan di jam pelajaran terakhir dan mata pelajaran sebelumnya adalah 

mata pelajaran olahraga sehingga siswa membutuhkan waktu istirahat yang 

lebih banyak. Akan tetapi dari ketiga pertemuan tersebut, keterlaksanaan 

model pembelajaran berada pada predikat sangat baik. Hal ini berarti proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery-Inquiry 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan.  

Tabel 4.3 
Rekapitulasi Persentase Keterlaksanaan Model Pembelajaran oleh Siswa 

Pertemuan 
Ke- 

Persentase Keterlaksanaan 
(%) Interpretasi 

Ya Tidak 
1 89,47 10,53 Sangat Baik 

2 96,49 3,51 Sangat Baik 

3 95,00 5,00 Sangat Baik 
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Sedangkan, berdasarkan tabel 4.3 di atas, persentase keterlaksanaan 

model pembelajaran oleh siswa masih terdapat sedikit kekurangan ketika 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini diduga karena belum terbiasanya 

siswa dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Oleh karena 

itu, terlihat pada beberapa aspek dalam lembar observasi aktivitas siswa pada 

pertemuan pertama ada beberapa siswa masih agak malu dalam bertanya, 

tidak percaya diri untuk mengungkapkan konsepsi awal, kesulitan dalam 

kerjasama kelompok, dan masih kebingungan mengerjakan LKS sehingga 

dalam waktu yang telah ditetapkan siswa belum selesai mengerjakan LKS. 

Meskipun demikian, secara keseluruhan persentase keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh siswa pun mengalami peningkatan dan termasuk pada 

kategori sangat baik sehingga secara keseluruhan untuk tahapan-tahapan 

model pembelajaran Discovery-Inquiry dapat terlaksana dengan baik oleh 

guru dan siswa. 

 

2. Data Prestasi Belajar Siswa pada Ranah Kognitif 

Prestasi belajar siswa pada ranah kognitif diukur dengan 

menggunakan tes berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal setiap pertemuan. 

Tes ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum perlakuan (pretest) dan 

sesudah perlakuan (posttest). Skor  rata-rata pretest dan posttest yang 

diperoleh siswa tercantum pada tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Rekapitulasi Skor Rata-Rata 

Pretest dan Posttest Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

Pertemuan 
ke- 

Tes Xideal Xmin Xmax X  G < g > 
Kriteria 

1 Pretest 10 2 9 4,70 
2,24 0,14 Rendah 

Posttest 10 2 10 6,94 
2 Pretest 10 0 9 5,68 

2,50 0.18 Rendah 
Posttest 10 4 10 8,18 

3 Pretest 10 0 5 1,8 
4,62 0,27 Rendah 

Posttest 10 0 10 6,42 
 

Tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa pada pembelajaran ke-1 skor 

rata-rata yang diperoleh siswa sebelum dilakukan pembelajaran (pretest) 

adalah 4,70, sedangkan skor rata-rata setelah dilakukan pembelajaran 

(posttest) adalah 6,94. Selisih rata-rata skor pretest dan posttest dinyatakan 

dengan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 2,24 dengan gain ternormalisasi 

sebesar 0,14. 

Pada pembelajaran ke-2 skor rata-rata yang diperoleh siswa sebelum 

dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 5,68, sedangkan skor rata-rata 

setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 8,18. Selisih rata-rata skor 

pretest dan posttest dinyatakan dengan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 2,50 

dengan gain ternormalisasi sebesar 0,18. 

Pada pembelajaran ke-3 skor rata-rata yang diperoleh siswa sebelum 

dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 1,80, sedangkan skor rata-rata 

setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 6,42. Selisih rata-rata skor 

pretest dan posttest dinyatakan dengan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 4,62 

dengan gain ternormalisasi sebesar 0,27. 
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Berdasarkan tabel di atas, Pada pertemuan ke-1 dan pertemuan ke-2, 

nilai Xmax siswa pada pretest mencapai skor 9 dari skor total 10. Skor ini 

menunjukan bahwa di kelas tersebut ada siswa yang prestasi belajarnya sudah 

baik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ada sebagian siswa yang sudah 

mempelajari pokok bahasan yang diajarkan baik di rumah ataupun di 

lembaga-lembaga bimbingan belajar. Akan tetapi jika kita lihat rata-rata dari 

hasil pretest, prestasi belajar siswa masih rendah.  

3. Data Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Keterampilan berpikir kritis siswa dinilai menggunakan tes berbentuk 

esai sebanyak 5 soal untuk setiap pertemuan. Tes ini dilakukan sebanyak dua 

kali yaitu sebelum perlakuan (pretest) dan sesudah perlakuan (posttest). Skor 

rata-rata pretest dan posttest yang diperoleh siswa tercantum pada tabel 4.5 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Rekapitulasi Skor Rata-Rata Pretest dan Posttest Keterampilan Berpikir 

Kritis 
Pertemuan 

Ke- 
Tes Xideal Xmin Xmax X  G < g > 

Kriteria 

1 Pretest 20 0 13 6,26 
7,38 0,58 Sedang 

Posttest 20 5 18 13,52 
2 Pretest 20 1 9 5,14 

7,70 0,55 
Sedang 

Posttest 20 5 18 12,84 
3 Pretest 20 0 10 4,24 

10,32 0,69 Sedang 
Posttest 20 5 20 14,56 

 

Tabel 4.5 tersebut menunjukkan bahwa pada pembelajaran I skor rata-

rata yang diperoleh siswa sebelum dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 

6,26, sedangkan skor rata-rata setelah dilakukan pembelajaran (posttest) 

adalah 13,52. Selisih rata-rata skor pretest dan posttest dinyatakan dengan 
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nilai gain rata-rata yaitu sebesar 7,38 dengan gain yang dirnormalisasi sebesar 

0,58. 

Pada pembelajaran II skor  rata-rata yang diperoleh siswa sebelum 

dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 5,14, sedangkan skor rata-rata 

setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 12,84. Selisih rata-rata skor 

pretest dan posttest dinyatakan dengan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 7,70 

dengan gain yang dirnormalisasi sebesar 0,55. 

Pada pembelajaran III skor rata-rata yang diperoleh siswa sebelum 

dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 4,24, sedangkan skor rata-rata 

setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 14,56. Selisih rata-rata skor 

pretest dan posttest dinyatakan dengan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 10,32 

dengan gain yang dirnormalisasi sebesar 0,69. 

 

C. Pembahasan 

1. Data Prestasi Belajar Siswa pada Ranah Kognitif 

Berdasarkan data skor pretest dan posttest siswa yang terdapat pada 

tabel 4.5 diperoleh diagram  rata-rata skor pretest dan posttest prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif pada pembelajaran I, II dan III seperti yang 

tercantum pada gambar-gambar sebagai berikut:  



 

 

Skor Rata-Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

 

Pada gambar 4.1

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, namun setelah diberi perlakuan hasil 

tes prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata

diperoleh siswa pada pembe

(pretest) adalah 4,7, skor rata

adalah 6,94 dan nilai gain rata

ternormalisasinya sebesar 0,14 

Rendahnya peningkatan prestasi belajar pada pembelajaran ke

dimungkinkan karena masih banyaknya siswa yang belum mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan model pembelaj

tergambar dari aktifitas siswa yang belum melaksanakan mo

secara  sempurna. Selain itu bisa juga disebabkan oleh kondisi internal 

maupun eksternal dari siswa itu sendiri. 
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Gambar 4.1 
Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

Pertemuan/Pembelajaran I 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata skor 

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, namun setelah diberi perlakuan hasil 

tes prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata

diperoleh siswa pada pembelajaran I sebelum dilakukan pembelajaran 

) adalah 4,7, skor rata-rata setelah dilakukan pembelajaran (

adalah 6,94 dan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 2,24

ternormalisasinya sebesar 0,14 yang termasuk kedalam kategori rendah

endahnya peningkatan prestasi belajar pada pembelajaran ke

dimungkinkan karena masih banyaknya siswa yang belum mampu untuk 

menyesuaikan diri dengan model pembelajaran yang diterapkan. Hal ini 

tergambar dari aktifitas siswa yang belum melaksanakan model pembelajaran 

sempurna. Selain itu bisa juga disebabkan oleh kondisi internal 

maupun eksternal dari siswa itu sendiri. Dari kondisi internal siswa adalah 
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Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif untuk 

rata skor pretest siswa 

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, namun setelah diberi perlakuan hasil 

tes prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata-rata yang 

lajaran I sebelum dilakukan pembelajaran 

rata setelah dilakukan pembelajaran (posttest) 

rata yaitu sebesar 2,24 dan gain 

yang termasuk kedalam kategori rendah. 

endahnya peningkatan prestasi belajar pada pembelajaran ke-1 ini 

dimungkinkan karena masih banyaknya siswa yang belum mampu untuk 

ran yang diterapkan. Hal ini 

del pembelajaran 

sempurna. Selain itu bisa juga disebabkan oleh kondisi internal 

Dari kondisi internal siswa adalah 

pretest

posttest

gain



 

 

masih kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya siswa y

Untuk Pertemuan ke

gambar 4.2 dibawah ini.

Skor Rata-Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

 

Pada gambar 4.

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajara

siswa pada ranah kognitif masih rendah, setelah diberi perlakuan hasil tes 

prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata

siswa pada pembelajaran I

5,68, skor rata-rata setelah dilakukan pembelajaran (

nilai gain rata-rata yaitu sebesar 2,

dengan kategori rendah. Kondisi siswa pada pembelajaran ke

lebih baik dibandingkan dengan kond
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masih kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya siswa yang terlambat masuk kelas setelah pergantian pelajaran.

Untuk Pertemuan ke-2 prestasi belajar siswa dapat digambarkan oleh 

gambar 4.2 dibawah ini. 

 

Gambar 4.2 
Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

Pertemuan/Pembelajaran II 

Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa rata-rata skor 

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, setelah diberi perlakuan hasil tes 

prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata-rata yang diperoleh 

siswa pada pembelajaran II sebelum dilakukan pembelajaran (

rata setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 

rata yaitu sebesar 2,50 dan gain ternormalisasinya sebesar 0,18 

dengan kategori rendah. Kondisi siswa pada pembelajaran ke

lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada pembelajaran ke

5.68

8.18

2.50
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masih kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Hal ini terlihat dari masih 

ang terlambat masuk kelas setelah pergantian pelajaran. 

2 prestasi belajar siswa dapat digambarkan oleh 

 

Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif untuk 

rata skor pretest siswa 

n prestasi belajar 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, setelah diberi perlakuan hasil tes 

rata yang diperoleh 

sebelum dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 

) adalah 8,18 dan 

dan gain ternormalisasinya sebesar 0,18 

dengan kategori rendah. Kondisi siswa pada pembelajaran ke-2 ini sudah 

isi pada pembelajaran ke-1. Akan tetapi 

pretest

posttest

gain



 

 

peningkatan prestasi belajarnya mas

kemungkinan masih disebabkan karena adanya pengaruh dari kondisi internal 

siswa. 

Pada pertemuan ke

diberi perlakuan pada siswa. Hal ini ditunjukan oleh gambar 4.3 berikut ini. 

Skor Rata-Rata Tes Prestasi Belajar pada 

Pada gambar 4.3

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran 

siswa pada ranah kognitif masih rendah

tes prestasi belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata

diperoleh siswa 

(pretest) adalah 1

adalah 6,42. Sedangkan

ternormalisasinya sebesar 0,27 dengan kategori rendah
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peningkatan prestasi belajarnya masih berada pada kategori rendah. Hal ini 

kemungkinan masih disebabkan karena adanya pengaruh dari kondisi internal 

Pada pertemuan ke-3 juga terjadi peningkatan prestasi belajar setelah 

diberi perlakuan pada siswa. Hal ini ditunjukan oleh gambar 4.3 berikut ini. 

 

Gambar 4.3 
Rata Tes Prestasi Belajar pada Ranah Kognitif 

Pertemuan/Pembelajaran III 
 

gambar 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata skor pretest

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran 

siswa pada ranah kognitif masih rendah, namun setelah diberi perlakuan hasil 

belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata

diperoleh siswa pada pembelajaran III sebelum dilakukan pembelajaran 

1,8. Skor rata-rata setelah dilakukan pembelajaran (

. Sedangkan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 

ternormalisasinya sebesar 0,27 dengan kategori rendah.  
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6.42
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ih berada pada kategori rendah. Hal ini 

kemungkinan masih disebabkan karena adanya pengaruh dari kondisi internal 

juga terjadi peningkatan prestasi belajar setelah 

diberi perlakuan pada siswa. Hal ini ditunjukan oleh gambar 4.3 berikut ini.  

 

Ranah Kognitif untuk 

pretest siswa juga 

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran prestasi belajar 

, namun setelah diberi perlakuan hasil 

belajar pada ranah kognitif meningkat. Skor rata-rata yang 

sebelum dilakukan pembelajaran 

rata setelah dilakukan pembelajaran (posttest) 

rata yaitu sebesar 4,62 dan gain 

pretest

posttest

gain
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Dari penjabaran diatas, maka diperoleh nilai rata-rata gain 

ternormalisasi yang dirata-ratakan dari setiap pembelajaran sebesar 0,19 yang 

masuk kedalam kategori rendah.  

Dari data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata posttest berada di 

atas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang harus dicapai yaitu 

sebesar 6,00 (skala 1-10). Hal ini menunjukkan bahwa setelah model 

pembelajaran Discovery-Inquiry diterapkan dalam pembelajaran maka 

prestasi belajar siswa pada ranah kognitif mengalami peningkatan yang 

ditunjukan dengan nilai rata-rata gain ternormalisasi dari setiap pembelajaran 

yaitu sebesar 0,19 yang termasuk kedalam kategori rendah.  

Peningkatan prestasi belajar siswa berada pada kategori rendah ini 

kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: 

1. Jumlah siswa yang cukup banyak sehingga aktivitas siswa kurang 

terpantau secara keseluruhan oleh guru; 

2. Motivasi belajar siswa yang masih kurang. Hal ini terlihat ketika 

siswa diberikan tugas, masih banyak siswa yang tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan; 

3. Kurangnya latihan dan pembahasan tentang soal-soal yang 

dipecahkan; 

4. Waktu pembelajaran yang dilaksanakan masih kurang. 

 

 

 



 

 

2. Data Keterampilan Berpikir Kritis

Berdasarkan data skor

tabel 4.5 diperoleh diagram rata

keterampilan berpikir kritis seper

sebagai berikut:  

Skor Rata

 

Pada gambar 4.4

masih rendah. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran keterampilan 

berpikir kritis siswa masih rendah

keterampilan berpikir kritis siswa meningkat. 

rata-rata yang diperoleh siswa pada pembelajaran I 

pembelajaran (pretest

pembelajaran (posttest

7,32 yang termasuk dalam kategori sedang.
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Data Keterampilan Berpikir Kritis 

Berdasarkan data skor pretest dan posttest siswa yang terdapat pada 

diperoleh diagram rata-rata skor pretest dan 

keterampilan berpikir kritis seperti yang tercantum pada gambar

 

Gambar 4.4 
Skor Rata-Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis

Pertemuan/Pembelajaran I 

Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa rata-rata skor 

Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran keterampilan 

pikir kritis siswa masih rendah. Setelah diberi perlakuan, hasil tes 

keterampilan berpikir kritis siswa meningkat. Hal ini bisa dilihat dari s

rata yang diperoleh siswa pada pembelajaran I sebelum dilakukan 

pretest) adalah 6,26, skor rata-rata setelah dilakukan 

posttest) adalah 13,52 dan nilai gain rata-rata yaitu sebesar 

yang termasuk dalam kategori sedang. Pada pertemuan ke

6.26

13.52

7.38
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siswa yang terdapat pada 

dan posttest tes 

ti yang tercantum pada gambar-gambar 

 

Tes Keterampilan Berpikir Kritis untuk 

rata skor pretest siswa 

Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran keterampilan 

erlakuan, hasil tes 

Hal ini bisa dilihat dari skor 

sebelum dilakukan 

rata setelah dilakukan 

rata yaitu sebesar 

Pada pertemuan ke-1 ini, masih 

pretest

posttest

gain



 

 

banyak siswa yang me

pembelajaran, terutama dalam tahap diskusi.

Skor Rata

 

Pada gambar 4.

rendah daripada skor 

keterampilan berpikir kritis si

perlakuan hasil tes keterampil
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banyak siswa yang merasa kesulitan dalam mengikuti setiap tahapan 

pembelajaran, terutama dalam tahap diskusi. 

 

Gambar 4.5 
Skor Rata-Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

Pertemuan/Pembelajaran II 

Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa rata-rata skor pretest

rendah daripada skor postest. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran

keterampilan berpikir kritis siswa masih rendah. Akan tetapi setelah diberikan 

asil tes keterampilan berpikir kritis siswa meningkat. 

dapat dilihat dari skor rata-rata yang diperoleh siswa pada pembelajaran II 

sebelum dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 5,14, skor rata

dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 14,56 dan nilai gain rata

yang termasuk kedalam kategori sedang.  

5.14

12.84

7.70
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rasa kesulitan dalam mengikuti setiap tahapan 

 

Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis untuk 

pretest siswa lebih 

. Ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran, 

Akan tetapi setelah diberikan 

an berpikir kritis siswa meningkat. Hal ini juga 

rata yang diperoleh siswa pada pembelajaran II 

) adalah 5,14, skor rata-rata setelah 

ai gain rata-rata yaitu 

pretest

posttest

gain



 

 

Skor Rata

 

Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa rata

lebih rendah daripada skor 

pembelajran ke-3, 

masih rendah, namun setelah diberi perlakuan, 

kritis siswa meningkat. Skor rata

pembelajaran III 

rata-rata setelah dilakukan pembelajaran (

rata-rata yaitu sebesar 

Pada pertemuan ke

peningkatan keterampilan berpikir kritis.

pertemuannya diperoleh nilai

dari setiap pembelajaran

model pembelajaran 
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Gambar 4.6 
Skor Rata-Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis 

Pertemuan/Pembelajaran III 

Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa rata-rata skor pretest

lebih rendah daripada skor posttest. Ini juga menunjukkan bahwa 

3, sebelum pembelajaran keterampilan berpikir kritis siswa 

namun setelah diberi perlakuan, hasil tes keterampilan berpikir 

meningkat. Skor rata-rata yang diperoleh siswa pada 

 sebelum dilakukan pembelajaran (pretest) adalah 

rata setelah dilakukan pembelajaran (posttest) adalah 14,56

rata yaitu sebesar 10,32 yang termasuk kedalam kategori sedang

Pada pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke

keterampilan berpikir kritis.  Dari nilai gain ternormalisasi setiap 

diperoleh nilai rata-rata gain ternormalisasi yang di

pembelajaran sebesar 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setelah 

model pembelajaran Discovery-Inquiry diterapkan dalam pembelajaran maka 

4.24

14.56

10.32
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Rata Tes Keterampilan Berpikir Kritis untuk 

pretest siswa juga 

menunjukkan bahwa pada 

sebelum pembelajaran keterampilan berpikir kritis siswa 

keterampilan berpikir 

rata yang diperoleh siswa pada 

) adalah 4,24, skor 

14,56 dan nilai gain 

yang termasuk kedalam kategori sedang.  

1 sampai dengan pertemuan ke-3 terjadi 

gain ternormalisasi setiap 

yang dirata-ratakan 

Hal ini menunjukkan bahwa setelah 

diterapkan dalam pembelajaran maka 

pretest

posttest

gain
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keterampi;an berpikir kritis siswa mengalami peningkatan yang dapat dilihat 

dari gain yang dinormalisasi, yaitu sebesar 0,60 yang termasuk ke dalam 

kategori sedang.  

Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa berada pada kategori 

sedang. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa yang diperhatikan oleh model pembelajaran ini 

adalah aktivitas secara kelompok sehingga aktivitas secara 

individual kurang diperhatikan oleh peneliti; 

2. Motivasi belajar siswa yang masih rendah; 

3. Waktu pembelajaran yang terbatas. 

 


