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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta 

didik disekolah dasar dengan penerapan model discovery learning. Penelitian ini 

didasari oleh temuan pada saat observasi terlihat bahwa terdapat kurangnya 

kemampuan berpikir kritis peserta didik karena interaksi dan pemilihan model 

pembelajaran pada saat proses pembelajaran dirasa kurang tepat. Metode 

penelitian yang digunakan pada model discovery learning ini adalah metode 

kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Data yang dikumpulkan terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

terdiri dari Editing, Organizing dan Finding. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan metode deduktif serta induktif. Dari hasil analisis oleh beberapa 

peneliti ditemukan hasil bahwa implementasi model discovery learning 

pembelajaran masih berpusat pada pendidik, bergeser menjadi berpusat pada 

peserta didik. Penerapan model discovery learning sangat membantu pendidik 

dalam mengembangkan kreativitas saat penyampaian materi. Penerapan model 

discovery learning juga sangat berdampak pada kemampuan berpikir kritis peserta 

didik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. Dengan begitu model discovery learnig sangat 

berhubungan dan baik diterapkan untuk melihat sejauh mana kemampuan berpikir 

peserta didik di sekolah dasar. Terlihat dari peningkatan kemampuan berpikir 

kritis peserta didik pada saat dilakukannya tindakan ketika kegiatan pembelajaran. 

Model discovery learning merupakan model yang mengolah suatu penemuan 

yang belum diketahui peserta didik menjadi suatu hasil temuan sehingga apa yang 

dilakukannya dapat mudah diingat karena peserta didik yang menemukan 

penemuan tersebut dan mengolah sendiri hasil temuannya Model discovery 

learning memberikan pengaruh serta dampak yang sangat baik untuk 

perkambangan kemampuan berpikir kritis peserta didik di sekolah dasar. Melalui 

penerapan model discovery learning kemampuan berpikir kritis peserta didik 

menjadi lebih meningkat itu karena model discovery learning memberikan suatu 

latihan mental serta melatih peserta didik untuk belajar mengembangkan sendiri 

kemampuannya.  
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