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Abstrak.  Penelitian ini bertujuan menghasilkan model pembelajaran berbasis 

penemuan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon 

guru matematika.  Tujuan tersebut dicapai secara bertahap melalui rangakain 

penelitian dan pengembangan (research and development), yaitu pertama studi 

pendahuluan, kedua pengembangan dan ketiga evaluasi.  Instrumen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah tes keterampilan berpikir kritis, angket, panduan observasi 

kelas, dan panduan wawancara untuk mahasiswa.  Hasil penelitian menunjukkan 

model pembelajaran berbasis penemuan terdiri atas 7 fase yaitu   fase 1 Pengenalan 

materi, fase 2 Pemberian rangsanga, fase 3 Pengumpulan dan pengolahan informasi, 

fase 4 pembuktian, fase 5 Generalisasi, fase 6 Pemberian latihan, fase 7 Mengecek 

pemahaman.  Dalam implementasi model dosen tidak memberikan definisi, contoh 

soal dan aturan.  Mahasiswa aktif berdiskusi dengan teman sebelah atau teman 

dibelakangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dosen baik pada 

fase pembuktian maupun pemberian latihan.  Penerapan model pembelajaran 

menghasilkan bahwa model pembelajaran berbasis penemuan efektif dalam 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika. 

Kata kunci ; model, penemuan, berpikir kritis, mahasiswa, matematika 

     

I. PENDAHULUAN 

Standar Nasional Pendidikan khususnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menekankan pentingnya 

keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan [1].  Dengan demikian Standar Nasional 

Pendidikan yang merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menekankan 

keseimbangan  soft skills dan hard skills.  Kurikulum Pendidikan Tinggi mengharapkan setiap lulusan 

perguruan tinggi memiliki kemampuan sesuai capaian pembelajran yang telah ditentukan. 

Capaian pembelajaran untuk aspek keterampilan umum program sarjana ditetapkan dalam SNPT 

adalah pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya,   kedua mampu menunjukan kinerja madiri, bermutu dan terukur [2].  Berdasar penetapan 

SNPT tersebut Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako merumuskan capaian 

pembelajaran aspek keterampilan umum yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 
kreatif dalam bidang pendidikan matematika .  Sedangkan rumusan keterampilan khususnya adalah 

mampu mengaplikasikan konsep dan pola pikir matematika serta konsep pedagogik-didaktik matematika 

dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan media/sumber belajar.  

Dengan demikian Program studi pendidikan matematika Universitas Tadulako mendesain kurikulumnya 

mengarah pada keterampilan berpikir kritis.  Hal ini sejalan dengan petunjuk  Committee on the 

Undergraduate Program in Mathematics (CUPM) 2004.  

CUPM 2004  dari Mathematical Association of America memberikan 6 rekomendasi dasar untuk 

jurusan, program dan semua mata kuliah dalam matematika [3].  Rekomendasi CUPM 2004 yang terkait 

dengan keterampilan berpikir kritis menerangkan bahwa semua mahasiswa perlu berpikir secara analitis 

dan kritis, untuk menyususn masalah, menyelesaikan, menginterpretasikan solusi masalah dan semua 

mahasiswa dapat mememahami bukti matematika.  Keterampilan berpikir analitis, penalaran kritis, 

pemecahan masalah sangat diperlukan dalam menghadapi kemajuan IPTEK dan persaingan global.   

Tuntutan capaian pembelajaran dan rekomendasi CUPM 2004 memerlukan perhatian dan upaya 

pembenahan dalam proses belajar dan mengajar di LPTK yang akan menghasilkan guru matematika 
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SLTP dan SLTA yang profesional.  Mahasiswa calon guru matematika dipersiapkan memiliki 

keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan teknologi dan perubahan pengajaran.  

Keterampilan berpikir kritis bukanlah pembawaan sejak lahir namun keterampilan seseorang yang harus 

diajarkan.  Clement dan Lochead menyatakan kita harus mengajar para siswa bagaimana cara berpikir, 

daripada mengajar apa yang harus dipikirkan [4].  Dengan demikian dosen memegang peranan dalam 

usaha pengajaran keterampilan berpikir ktitis.   

Pembelajaran keterampilan berpikir kritis tidak mungkin melalui cara-cara lama yang cenderung 

mengandalkan proses belajar yang lebih bersifat prosedural. Dalam proses pembelajaran, nampaknya 

belum tercipta kondisi dan situasi yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan proses berpikir yang 

analitis, logis dan kritis. Hal ini terlihat dari kegiatan dosen dan mahasiswa pada saat kegiatan belajar-

mengajar.   Dosen cenderung menjelaskan apa-apa yang telah disiapkan dan memberikan soal latihan 

yang bersifat rutin dan prosedural.  Mahasiswa hanya mencatat atau menyalin dan cenderung menghafal 

rumus-rumus atau aturan-aturan matematika dengan tanpa makna dan pengertian.  Berdasarkan kondisi 

kegiatan pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak terlatih terampil berpikir kritis dan cara belajar seperti 

ini belum tentu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep matematika.  Penelitian yang 

dilakukan Rochaminah pada tahun 2012 menunjukkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa program 

studi pendidikan matematika kelas Pendidikan Guru MIPA Bertaraf Internasional (PGMIPABI) 

Universitas Tadulako yang sedang belajar kalkulus II pada tahun akademik 2011/1012 yang berjumlah  

32 orang masih rendah [5] 

Dalam upaya pembenahan proses belajar mengajar di LPTK  yang lebih menekankan keterampilan 

berpikir kritis, maka penelitian yang berfokus pada pengembangan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir  kritis menjadi penting untuk segera dilakukan.  Chanche seorang 

ahli psikologi kognitif mendefinisikan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk menganalisis fakta, 

membangkitkan dan mengatur ide, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik 

kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah [6].  Pengertian lain dari berpikir kritis 

adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah, 

menarik keputusan, memberikan keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah [7].  Berdasar 

kedua definisi berpikir kritis tersebut, dalam penelitian ini indikator berpikir kritis diklasifikasikan atas 

tiga komponen, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan membuktian.   

Ada tiga strategi spesifik untuk pembelajaran keterampilan berpikir kritis, yakni membangun kategori, 

menentukan masalah dan menciptakan lingkungan yang mendukung.  Kategori dibangun berdasarkan 

konsep yang ingin disampaikan dosen dalam pembelajaran.  Strategi membangun kategori merupakan 

penalaran induktif yang membantu mahasiswa mengkategorikan informasi dengan penemuan aturan 

dibandingkan dengan mengingat [8].  Melalui penelitian ini akan dikonstruksi model pembelajaran 

berbasis penemuan.  Sehubungan dengan hal tersebut,  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana konstruksi model pembelajaran berbasis penemuan yang dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika?  Dengan demikian penelitian ini bertujuan 

menghasilkan model pembelajaran berbasis penemuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

mahasiswa calon guru matematika.   

Meningkatnya keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika pada hakekatnya 

merupakan sumbangan berharga terhadap upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.  Secara 

langsung manfaat dari hasil penelitian antara lain adalah:  

a. Menyumbangkan model pembelajaran berbasis penemuan untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir mahasiswa calon guru matematika Model pembelajaran yang disusun diharapkan dapat 

memberi contoh untuk dikembangkan pada program studi lain . 

b. Turut serta meningkatkan kualitas pendidikan calon guru matematika sekolah lanjutan pertama.dan 

sekolah menengah atas 

c. Memberikan masukan suatu cara pembelajaran baru untuk memperbaiki pembelajaran di program 

studi pendidikan matematika. 

d. Turut serta membangun kualitas SDM Indonesia melalui kemampuan berpikir dan bernalar.  

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (development and research).  Tahapan 

penelitian mengkuti rangkaian penelitian dan pengembangan yakni tahap pertama  adalah studi 

pendahuluan, kedua pengembangan, dan ketiga adalah evaluasi [9].  Kegiatan penelitian pada tahap  studi 

pendahuluan adalah pengkajian secara mendalam materi Fungsi Tarnsenden dan Teknik pengintegralan, 

karakteristik keterampilan berpikir kritis, instrumen (alat penilaian ) keterampilan berpikir kritis, 

pembelajaran penemuan, dan kurikulum prodi pendidikan matematika pada matakuliah kalkulus II.  

Selanjutnya peneliti membuat draft kasar model pembelajaran berbasis penemuan yang akan disusun.  
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Sedangkan pada tahap pengembangan, draft model pembelajaran diujicobakan.  Dalam tahap evaluasi, 

model pembelajaran yang telah diucicobakan dan direvisi diimplementasikan dengan tujuan untuk 

menghimpun faktor-faktor pendukung dan kendala yang muncul pada saat model pembelajaran ini 

diterapkan. Selain itu peneliti mengukur efektivitas model pembelajaran terhadap keterampilan berpikir 

kritis mahasiswa ditentukan melalui perbandingan skor tes berpikir kritis mahasiswa yang belajar dengan 

model pembelajaran berbasis penemuan dan skor tes berpikir kritis mahasiswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran konvensional.   

Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan model pembelajaran yang dikembangkan,  dilakukan 

observasi terhadap proses belajar dengan model pembelajaran yang dikembangkan, serta wawancara 

dengan mahasiswa.  Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data pendapat mahasiswa tentang 

model pembelajaran yang telah diimplementasikan sebagai pendukung data angket.  Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Tadulako yang sedang belajar 

kalkulus II pada tahun akademik 2015/1016 dan berjumlah  75 orang.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa tes dan non-tes.  Tes terdiri dari tes keterampilan 

berpikir kritis yang terkait dengan materi fungsi transenden dan teknik Integrasi. Sedangkan untuk non-

tes terdiri dari skala pendapat mahasiswa.   

Tes keterampilan berpikir kritis ini berkaitan dengan kememampuan berpikir tingkat tinggi sehingga 

tipe soal yang dikembnangkan berbentuk tes uraian.  Hal ini sesuai dengan pendapat Fraenkel dan Wallen 

yang menyatakan bahwa tes berbentuk uraian sangat cocok untuk mengukur higher level learning 

outcomes [9].  Tes dikembangkan dalam tiga aspek keterampilan berpikir kritis, yaitu menganalisis, 

membuktikan, dan mengevaluasi.   

Skala pendapat mahasiswa dikembangkan untuk mengetahui pendapat mahasiswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang diikutinya.  Tujuan pemberian skala pendapat ini adalah untuk mengungkap apakah 

model pembelajaran berbasis penemuan yang dieksperimenkan terimplementasikan secara nyata dalam 

pembelajaran.  Dalam skala pendapat ini mahasiswa dihadapkan pada sejumlah pernyataan yang harus 

dijawab dengan jawaban sangat setuju (SS). Setuju (S) , tidak setuju(TS) atau sangat  tidak setuju (STS).  

Pernyataan-pernyataan ini berisikan kesenangan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

berbasis penemuan, dan manfaat belajar kooperatif.  Dari 24 pernyataan terdapat 10 pernyataan positif 

dan 14 pernyataan negatif. 

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.  Data yang dianalisis secara kuantitatif 

adalah data keterampilan berpikir kritis.  Dalam penelitian ini analisis data kuantitatif menggunakan 

statistika deskriptif yaitu menghitung rata-rata dan simpangan baku keterampilan berpikir kritis subjek 

penelitian. 

Analisis data secara kualitatif dilakukan terus menerus sejak awal hingga akhir pengumpulan data.  

Analisis ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: 

a.   Reduksi data 

Data yang terkumpul tertulis dalam bentuk uraian terinci.  Reduksi data yang dimaksud adalah proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan memilih hal-hal yang diperoleh dari 

pemberian tes, wawancara dan observasi. 

b.   Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari data hasil reduksi 

sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  Data 

yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan dievaluasi untuk membuat 

perencanaan selanjutnya. 

c.   Penarikan Keputusan  

Pengambilan keputusan dalam tahap ini sifatnya sementara.  Kesimpulan yang diperoleh tentang 

pengembangan keterampilan berpikir siswa melalui  pembelajaran matematika terus dikuatkan sesuai 

dengan berlangsungnya pengumpulan data. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil-hasil yang dipaparkan di bawah ini dimulai dari hasil kegiatan tahap studi pendahuluan sampai 

dengan tahap evaluasi   Hasil-hasil tersebut adalah sebagai berikut  

A.  Hasil Tahap Studi Pendahuluan  

Tahap pertama dari desain penelitian ini yakni tahap studi pendahuluan.  Tahap studi pendahuluan 

diawali dengan menganalisis kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tadulako.  

Hasil penelusuran dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Matematika menginformasikan bahwa 

capaian pembelajaran lulusan aspek keterampilan umum diharapkan mahasiswa mumpu menerapkan 

pemikiran kritis.  Capaian pemebelajaran tersebut diturunkan secara spesifik dalam capaian pembelajaran 

matakuliah, termasuk matakuliah kalkulus II.  
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Hasil kajian literatur keterampilan berpikir kritis, dalam penelitian ini dianalisis 3 komponen 

keterampilan berpikir  kritis yaitu  analisis , pembuktian dan  evaluasi.    Komponen analis meliputi 

mimisahkan informasi kebagian-bagiannya, mencari hubungan antar informasi, dan mengorganisasikan 

informasi.  Komponen pembuktian meliputi memberikan alasan yang logis, menyediakan bukti 

pendukung, menentukan konsep yang termuat dalam membuktikan.  Sedangkan komponen evaluasi 

meliputi membuat kriteria, menentukan kerasionalan suatu jawaban, menilai suatu argumen. 

Alat penilaian keterampilan berpikir kritis disusun mengacu pada indikator dari komponen analisis, 

pembuktian dan evaluasi.  Berikut ini komponen dan indikator yang diukurnya 

TABEL 1. KOMPONEN DAN INDIKATOR BERPIKIR KRITIS 

Komponen Berpikir 

Kritis 

Indikator yang diukur No soal 

Mengevaluasi Mahasiswa dapat menilai pernyataan  dan memberikan 

alasan atas penilaiannnya 

1, 2, 3, 4 

Menganalisis Mahasiswa dapat mengidentifikasi, menghubungkan ke 

bentuk integral baku, menyusun jawaban 

5,6 

Membuktikan Mahasiswa dapat menuliskan definisi cosinus 

hiperbola, meyusun bukti dan memberikan alasan yang 

logis bahwa turunan cosinus hiperbola adalah sinus 

hiperbola 

7 

Hasil analisis terkait dengan pembelajaran berbasis penemuan adalah sebelum materi yang dipelajari 

itu dipahami,  mahasiswa melakukan aktivitas mental misalnya menganalisis, mengklasifikasi, membuat 

dugaaan, menarik kesimpulan, dan menggeneralisasi. Kegiatan utama pembelajaran berbasis penemuan  

untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada.  Berdasar kajian tersebut draf 

model pembelajaran berbasis penemuan adalah sebagai berikut 

TABEL.2. FASE PADA MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PENEMUAN 

Fase Kegiatan Dosen dan Mahasiswa 

Fase 1  

Pengenalan 

Materi 

Dosen menyampaikan judul materi dan sasaran perkuliahan.  Dosen 

mengingatkan kembali prasyarat materi yang sedang dipelajari.  Dosen  

memotivasi mahasiswa dan mempersiapkan mahasiswa untuk belajar  

Fase 2 

Pemberian 

Rangsangan 

Dosen memberikan stimulus berbentuk bacaan atau pertanyaan-pertanyaan  

mahasiswa mengamati, mengidentifikasi  

Fase 3  

Pengumpulan 

dan Pengolahan 

informasi 

Mahasiswa mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat definisi, 

aturan dan memecahkan masalah 

 

Fase 4  

Pembuktian 

Mengarahkan  mahasiswa untuk mengecek kebenaran atau keabsahan hasil 

pengolahan data, melalui berbagai kegiatan, antara lain bertanya kepada 

teman, berdiskusi,  

Fase 5 

Generalisasi  

Mahasiswa menggeneralisasikan hasil simpulannya  

 B.  Hasil Tahap Pengembangan 

Draft model pembelajaran diujicobakan pada mahasiswa yang sedang belajar kalkulus.  Hasil uji coba 

menginformasikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran.  Hasil tes keterampilan berpikir kritis, observasi dan angket pendapat 

mahasiwa tentang pembelajaran yang mengimplementasikan model pembelajaran berbasis penemuan, 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam membuat generalisasi,  mengolah  informasi dan keterampilan 

berpikir kritisnya masih rendah. 

Berdasar hasil ujicob,a draft model pembelajaran direvisi dengan menambahkan fase 6 yaitu 

pemberian latihan dan fase 7 pengecakan pemahaman.  Selain itu pada fase generalisasi kegaiatannya 

adalah dosen membimbing mahasiswa menggeneralisasikan hasil kesimpulannya.  Pada fase pemberian 

stimulus pertanyaan-pertanyan bersifat terbuka. 

 

C.  Hasil Tahap Evaluasi 

Tahap terakhir dari desain penelitian ini adalah mengevaluasi model pembelajara.  Model 

pembelajaran diimplementasikan dalam perkuliahan Kalkulus II pada materi Fungsi Transenden dan 

Teknik Integrasi.  Model pembelajaran berbasis penemuan yang telah diimplementasikan selama tujuh 
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kali pertemuan berjalan dengan lancar karena mahasiswa mendukung model tersebut.  Selain dukungan 

dari mahasiswa sarana dan prasarana perkuliahan juga mendukung seperti tersedianya infokus sebagai 

media dalam menayangkan bahan tayang yang telah dipersiapkan sangat membantu dalam pemberian 

apersepsi, informasi tujuan pembelajaran, pemberian stimulus serta pemberian latihan.  Rasa percaya diri 

dosen pun turut mendukung lancarnya penerapan model pembelajaran berbasis penemuan. 

Kendala dalam menerapkan model pembelajaran diantaranya adalah pengetahuan 

prasyarat/pengetahuan awal mahasiswa masih rendah.  Selain pengetahuan prasyarat mahasiswa yang 

masih rendah, kendala lain dalam menerapkan model pembelajaran ini adalah Sumber buku.  Beberapa 

mahasiswa tidak membawa buku sehingga ketika dosen mengarahkan mahasiswa untuk menjawab soal 

atau menyusun definisi mahasiswa sulit mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam 

nenemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. 

Dari hasil tes keterampilan berpikir kritis diperoleh rata-rata nilai keterampilan berpikir kritis adalah 

52 dengan simpangan baku 21.  Dengan kata lain keterampilan berpikir krits mahasiswa dalam kategori 

cukup [10].   

Dari hasil angket penerapan model pembelajaran berbasis penemuan dan wawancara, mahasiswa 

berpendapat bahwa cara belajar kalkulus dengan model pembelajaran ini menarik dan bikin semangat 

untuk belajar.  Cara mengajar dosen sangat membantu mahasiswa untuk giat belajar lagi.  Disini 

mahasiswa dilatih aktif dan diberikan soal latihan pada fase pemberian latihan agar lebih memahami 

penerapan definisi maupun aturan yang teleah ditemukan.  Cara belajarnya unik dan menyenangkan.  Ada 

69 % Mahasiswa sangat senang/senang dengan model ini karena membuat mahasiswa aktif dan seluruh  

mahasiswa menyatakan setuju/sangat setuju bahwa kuliah kalkulus dengan model pembelajaran berbasis 

penemuan membantu memahami materi.  Mahasiswa memperoleh materi dengan baik dan materinya 

mudah dipahami.  Latihan-latihan yang diberikan membuat mahasiswa rajin belajar di rumah.  Dengan 

model pembelajaran ini, bila ada materi tidak dipahami bisa ditanyakan ke teman.  Model pembelajaran 

lebih  baik dibandingkan dengan sebelumnya dan mahasiswa lebih cepat menerima dan lebih memahami.  

Model ini menantang mahasiswa untuk berfikir karena jika soal-soal yang diberikan hanya dilihat dan 

dibaca akan terasa sangat sulit untuk diselesaikan.  Akan tetapi setelah diberikan bimbingan mengenai 

cara menyelesaikannnya mahasiswa rasanya tertantang untuk menyelesaikannnya karena sudah 

mengetahui caranya.  Mahasiswa lebih memahami karena diberikan latihan-latihan soal.  Dosen langsung 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan definisi dan rumus.  Model ini sangat bagus 

karena sebelum masuk materi ada apersepsinya sehingga mahasiswa dapat mengulangi pelajaran yang 

telah diikuti.  Dengan perkuliahan ini mahasiswa dapat memberikan alasan mengapa saya memilih 

metode pengintegralan.  Model ini mengarahkan mahasiswa untuk mempelajari materi.   

Sebelum model pembelajaran ini didesiminasikan model pembelajaran ini dikaji efektifitasnya dan 

relevansinya terhadap keterampilan berpikir kritis.  Untuk melihat efektifitas, peneliti membandingkan 

keterampilan berpikir kritis antara mahasiswa yang belajar menggunakan model pembelajaran berbasis 

penemuan dengan yang belajar melalui pembelajaran konvensional.   

Hasil tes keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional 

diperoleh rata-rata nilai keterampilan berpikir kritis adalah 32 dengan simpangan baku 18,4.  Mahasiswa 

yang belajar kalkulus dengan pembelajaran konvensional berjumlah 31 orang.  Dengan demikian 

keterampilan berpikir mahasiswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional dalam kategori rendah.  

Berdasar hasil tes tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis penemuan yang telah 

diimplementasikan pada tahun kedua efektif dan relevan dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika. 

Pembahasan   

Perkuliahan dengan model pembelajaran berbasis penemuan menciptakan suasana mahasiswa berani 

beradu pendapat, memberikan jawaban meskipun jawabannya salah dan berani mengerjakan dengan cara 

yang berbeda-beda.  .  Hal ini dapat melatih rasa percaya diri mahasiswa. Mahasiswa juga tidak malu-

malu untuk bertanya.  Mahasiswa mengajukan pernyaan yang kritis baik ke teman maupun ke dosen. 

Pada fase verifikasi kebanyakan mahasiswa berdiskusi hal ini menjalin kerjasama yang baik.  Dengan 

demikian dampak pengiring dari model pembelajaran ini adalah munculnya rasa percaya diri mahasiswa, 

berpikir kritis dan menjalin kerjasama. 

Untuk memiliki keterampilan berpikir kritis mahasiswa harus melakukan suatu proses.  Bukan hanya 

banyak mengerjakan latihan soal tetapi latihan soal yang membutuhkan aktivitas berpikir.    Kegiatan 

pada fase pembuktian melatih mahasiswa melakukan penilaian terhadap apa yang telah diperoleh pada 

fase pengolahan informasi.  Dengan demikian model pembelajaran ini mengkondisikan mahasiswa untuk 

bernalar sehingga mahasiswa terampil dalam berpikir. 
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Penerapan model pembelajaran berbasis penemuan merubah paradigma pembelajaran yaitu  dari 

dosen mengajar menjadi mahasiswa belajar.  Mahasiswa memperoleh suatu rumus atau definisi dan 

memecahkan masalah dengan melakukan aktivitas berpikir.  Dosen berperan mengarahkan  mahasiswa 

agar dapat menemukan rumus atau definisi.  Dengan model pembelajaran ini menghindarkan mahasiswa 

dari frustasi menghafal rumus tanpa makna. 

Doyle menyatakan bahwa bila siswa menghabiskan waktunya mempelajari fakta secara pasif, mereka 

tidak hanya mengengembangkan miskonsepsi tentang bagaimana dan dari mana pengetahuan berasal, 

tetapi juga gagal mengembangkan keterampilan mereka mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan pengetahuan sendiri [11].  Sebaliknya jika mahasiswa mengalami proses seperti 

menemukan, mereka akan mengembangkan keterampilan hidup (life skill) yang penting seperti 

kecenderungan untuk membuat kesimpulan berdasarkan fakta, mempertimbangkan pendapat orang lain, 

bersikap hati-hati dalam membuat keputusan.  Kecenderungan ini tidak berlangsung secara cepat tetapi 

dengan waktu dan upaya dosen, kemajuan signifikan dapat dibuat.  Dengan kata lain dosenlah yang 

menentukan apakah mahasiswa diberi atau tidak kesempatan-kesempatan seperti ini. 

Dalam menerapkan model pembelajaran berbasis penemuan diperlukan dosen yang kreatif dalam 

memberikan stimulus dan manajer yang baik dalam mengelola pembelajaran serta dosen yang menjadi 

fasilitator mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan.  Dengan memperhatikan karakteristik dari model 

pembelajaran ini mahasiswa perlu memiliki pengetahuan awal dan motivasi belajar agar dapat mengolah 

data dan mendapatkan jawaban dari pertayaan yang diberikan dosen pada fase pemberian rangsangan 

maupun fase pemberian latihan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Model pembelajaran berbasis penemuan terdiri atas 7 fase yaitu   fase 1 Pengenalan materi, fase 2 

Pemberian rangsanga, fase 3 Pengumpulan dan pengolahan informasi, fase 4 pembuktian, fase 5 

Generalisasi, fase 6 Pemberian latihan, fase 7 Mengecek pemahaman   Dalam implementasi model dosen 

tidak memberikan definisi, contoh soal dan aturan.  Mahasiswa aktif berdiskusi dengan teman sebelah atau 

teman dibelakangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan dosen baik pada fase pembuktian 

maupun pemberian latihan. Untuk memahamai materi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dosen 

pada fase pemberian rangsangan mahasiswa melakukan kegiatan mengamati,  mencoba/mengumpulkan 

informasi dan menalar pada fase pengumpulan dan pengolahan informasi, dan berdiskusi pada fase 

pembuktian.  Model pembelajaran berbasis penemuan efektif dan relevan dalam meningkatkan 

pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis mahasiswa calon guru matematika. 

Saran 

 Dalam mengimplementasikan model pembelajaran berbasis penemuan perlu perangkat pembelajaran 

yang lengkap dan baik.  Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya adalah penyusunan perangkat 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis.   Melakukan pembelajaran dengan model 

pembelajaran berbasis penemuan diperlukan dosen yang kreatif dan selalu memotivasi mahasiswa untuk 

rajin belajar. 
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