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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perbedaan Model Pembelajaran Discovery dan Inkuiri 

Bebas Terhadap Kemampuan Metakognitif dan Sikap Ilmiah Peserta Didik di SMAN 1 Labuapi 

Tahun Ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian pre-eksperimen, dengan desain 

penelitian static group comparison. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas XI di SMAN 1 Labuapi. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. 

Kelas perlakuan 1 diajarkan model pembelajaran Inkuiri Bebas dan kelas perlakuan 2 diajarkan 

model pembelajaran Discovery. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah inventori 

kemampuan metakognitif dan angket sikap ilmiah. Data kemampuan metakognitif dan sikap 

ilmiah peserta didik dianalisis menggunakan skala pengukuran yang telah ditentukan. Nilai rata-

rata kemampuan metakognitif kelas perlakuan 1 lebih tinggi daripada kelas perlakuan 2, dan nilai 

rata-rata  sikap ilmiah kelas perlakuan 2 lebih tinggi daripada kelas perlakuan 1. Hasil uji 

hipotesis kemampuan metakognitif dan sikap ilmiah peserta didik menunjukkan thitung>ttabel. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan Model Pembelajaran 

Discovery dan Inkuiri Bebas terhadap Kemampuan Metakognitif  dan Sikap Ilmiah Peserta Didik 

di SMAN 1 Labuapi Tahun Ajaran 2016/2017. 

Kata-kata Kunci: Model Pembelajaran Discovery, Model Pembelajaran Inkuiri Bebas 

   Kemampuan Metakognitif, Sikap Ilmiah.  

 

 

ABSTRACT  

The purpose of this research is to know the difference of discovery and free inquiry learning 

model towards student’s metacognitive ability and scientific attitude in State Senior High School 

1 Labuapi in academic year 2016/2017. Type of this research is pre-experment, where the 

research design is a static group comparison. The population of this research was all students of 

grade 11 in State Senior High School 1 Labuapi. Sampling technique in this research used was 

purposive sampling technique. The first treatment class was tough with free inquiry learning 

model and the second was tough with discovery learning model. Instruments in this research used 

was metacognitive awareness inventory and scientific attitude. Data of student’s metacognitive 

ability and scientific attitude were analyzed by fixed measuring scale. The average value of 

metacognitive ability in the first treatment class is higher than the second treatment class, and the 

average value of scientific attitude in the second treatment class is higher than the first treatment 

class. Hypothesis test results of metacognitive ability and scientific attitude show that tcount > ttable. 

Based on these result, it can be concluded that there is difference of discovery and free inquiry 
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learning model toward student’s metacognitive ability and scientific attitude in State Senior High 

School 1 Labuapi in academic year 2016/2017. 

Key words: Discovery Learning Model, Free Inquiry Learning Model, Metacognitive Ability, 

      Scientific Attitude. 
 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah 

satu upaya yang dapat ditempuh 

untuk menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas yang 

hendak dicapai. Pendidikan menjadi 

salah satu sektor penting untuk 

dikembangkan sehingga 

menghasilkan sumber daya manusia 

berkualitas, kompetitif dan memiliki 

daya saing yang tinggi. Pembenahan 

kualitas pendidikan haruslah menjadi 

pilihan utama bagi pemerintah untuk 

menjadikan bangsa yang mampu 

bersaing bahkan mendominasi dan 

memenangkan persaingan tersebut. 

Untuk itu, diperlukan peningkatan 

dan pengembangan sikap kompetitif 

sumber daya manusia melalui 

pendidikan [1]. 

Saat ini guru masih berkutat 

pada hasil belajar kognitif peserta 

didik, akibatnya proses pembelajaran 

peserta didik kurang mendapat 

perhatian. Salah satu aspek yang 

kurang mendapatkan perhatian dan 

mempunyai peran penting dalam 

penyelesaian masalah pembelajaran, 

yaitu metakognisi. Kemampuan 

metakognisi belum diberdayakan 

secara sengaja dalam proses 

pembelajaran, banyak ditemukan 

peserta didik mengalami kesulitan 

belajar sehingga proses pembelajaran 

kurang bermakna [2]. Menurut [3], 

metakognisi adalah pengetahuan 

tentang pembelajaran diri sendiri 

atau pengetahuan cara belajar, 

sedangkan keterampilan metakognitif 

adalah metode untuk belajar, 

menelaah atau menyelesaikan soal. 

Menurut [4] metakognitif merupakan 

aspek pengetahuan yang paling 

tinggi tingkatannya dalam revisi 

taksonomi Bloom setelah faktual, 

konseptual, dan prosedural. 

Sains merupakan mata 

pelajaran yang diarahkan untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga 

dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang alam sekitar. 

Salah satu fungsi dan tujuan dari 

mata pelajaran sains adalah peserta 

didik dapat memperoleh pengalaman 

dalam penerapan metode ilmiah 

melalui percobaan dan eksperimen 

sehingga terlatih untuk bersikap 

ilmiah. Pembelajaran sains 

seharusnya selaras dengan fungsi dan 

tujuannya, yakni menumbuhkan 

sikap ilmiah. Peranan guru untuk 



menumbuhkan sikap ilmiah peserta 

didik menurut [5] adalah 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan 

sikap ilmiah. Berdasarkan hasil 

penelitian [6] sikap ilmiah siswa 

dapat ditingkatkan dengan 

penciptaan proses pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat 

menggali dan meningkatkan sikap 

ilmiahnya. Pembelajaran akan lebih 

bermakna apabila peserta didik 

menemukan sendiri konsep yang 

dipelajarai melalui proses ilmiah. 

Kegiatan pengamatan atau 

eksperimen dapat menimbulkan dan 

mengembangkan sikap ilmiah pada 

peserta didik [7]. 

Hasil observasi awal peneliti 

di SMAN 1 Labuapi sesuai dengan 

hal-hal yang dibahas sebelumnya di 

atas, yaitu pola pembelajaran yang 

bersifat konvensional, kondisi belajar 

siswa yang bervariasi (mengamati 

guru dan tidak mengamati guru 

dengan baik), hasil belajar peserta 

didik yang kebanyakan tidak mampu 

memenuhi standar ketuntasan 

minimal, dan di sekolah tersebut 

masih menggunakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pemilihan untuk menggunakan 

KTSP kembali setelah sebelumnya 

sempat menggunakan K13 

dikarenakan penerapan K13 yang 

belum berhasil baik dalam proses 

pembelajaran dan proses 

perencanaan yang dilakukan oleh 

guru dan dirasa masih sulit oleh 

sebagian guru sehingga diputuskan 

untuk menggunakan KTSP kembali, 

karena sebagian besar guru sudah 

merasa nyaman di dalam 

perencanaan proses pembelajaran 

dan penerapan proses pembelajaran. 

Upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, diperlukan 

adanya variasi model pembelajaran 

yang dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik secara 

optimal dan menyeluruh, yakni 

dengan penerapan model-model 

pembelajaran yang dilandasi dengan 

proses pembelajaran yang disusun 

oleh peserta didik sehingga 

memberikan kesempatan kepada 

peserta didik agar mampu 

mengembangkan dan 

mengoptimalkan kemampuan diri 

dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 



 Berdasarkan pemaparan di 

atas peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul 

“Perbedaan Model Pembelajaran 

Discovery dan Inkuiri Bebas 

Terhadap Kemampuan Metakognitif 

dan Sikap Ilmiah Peserta Didik di 

SMAN 1 Labuapi Tahun Ajaran 

2016/2017”. 

Model Pembelajaran Discovery 

Model pembelajaran discovery 

learning berakar dari faham 

konstruktivisme. Teori 

konstruktivisme ini menyatakan 

bahwa peserta didik harus 

menemukan sendiri dan 

mentransformasi informasi 

kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu 

tidak sesuai [8].  

Langkah-langkah pembelajaran 

discovery dalam [9] adalah: 

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 

secara induktif (dari contoh-

contoh generalisasi). 

5. Mengembangkan bahan-bahan 

ajar yang berupa contoh-contoh, 

ilustrasi, tugas dan sebagainya 

untuk dipelajari peserta didik. 

6. Mengatur topik-topik 

pembelajaran dari yang sederhana 

menuju kompleks, dari yang 

konkrit ke abstrak, atau dari tahap 

aktif, ikonik sampai ke simbolik. 

7. Melakukan penilaian proses dan 

hasil belajar peserta didik. 

Menurut [10] ada beberapa 

kelebihan model discovery learning 

diantaranya: 

1. Model ini mampu membantu 

peserta didik untuk 

mengembangkan, memperbanyak 

kesiapan serta penguasaan 

keterampilan dalam ranah kognitif 

peserta didik. 

2. Peserta didik mendapat 

pengetahuan yang sifatnya sangat 

individual sehingga dapat kokoh 

tertinggal dalam jiwa tersebut. 

3. Membangkitkan kegairahan 

belajar peserta didik. 



4. Memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk berkembang 

maju sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. 

5. Mengarahkan peserta didik belajar 

sehingga lebih memiliki motivasi 

yang kuat untuk belajar. 

Walaupun model discovery 

learning memiliki beberapa 

kelebihan, namun terdapat 

kelemahan-kelemahan menurut 

Kemendikbud (2013) adalah sebagai 

berikut: [11] 

1. Metode 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 gilirannya 

akan menimbulkan frustasi. 

2. Metode ini tidak efisien untuk 

mengajar jumlah siswa yang 

banyak, karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk membantu 

mereka menemukan teori atau 

pemecahan masalah lainnya. 

3. Harapan-harapan yang terkandung 

dalam metode ini dapat buyar 

berhadapan dengan siswa dan 

guru yang telah terbiasa dengan 

cara-cara belajar yang lama. 

4. Pengajaran discovery lebih cocok 

untuk mengembangkan 

pemahaman, sedangkan 

mengembangkan aspek konsep, 

keterampilan dan emosi secara 

keseluruhan kurang mendapat 

perhatian. 

Model Pembelajaran Inkuiri 

Bebas 

Model pembelajaran inkuiri 

bebas merupakan model 

pembelajaran dimana peserta didik 

melakukan penelitian secara mandiri 

bagaikan seorang ilmuan. Kegiatan 

pembelajarannya dimulai dari 

mengidentifikasi dan merumuskan 

masalah secara mandiri dari berbagai 

topik yang hendak diselidikinya, 

kemudian dilanjutkan dengan 

perumusan hipotesis, merancang dan 

melakukan percobaan, 



mengumpulkan dan menganalisis 

data, menginterpretasi hasil analisis 

data dan melakukan pembahasan 

temuannya, dan diakhiri dengan 

penarikan kesimpulan. Dalam 

keseluruhan rangkaian proses inkuiri 

peserta didik tidak dibimbing guru, 

atau jika ada bimbingan guru 

kadarnya kecil. Jika guru 

menyediakan LKPD, maka 

LKPDnya bersifat terbuka atau tidak 

ada tuntutan yang rinci, dan peserta 

didik memperoleh kesempatan untuk 

mengembangkan tahapan 

penyelidikannya atau eksperimennya 

secara mandiri. Namun, proses 

inkuirinya terarah pada pencapaian 

tujuan pembelajaran yang telah 

dirancang guru [12]. 

Langkah-langkah model 

pembelajaran inkuiri terdiri atas 

enam langkah, yaitu: [12] 

1. Merumuskan masalah. 

2. Mengajukan hipotesis. 

3. Merancang dan melakukan 

eksperimen. 

4. Mengumpulkan dan mengolah 

data. 

5. Interpretasi hasil analisis data dan 

pembahasan. 

6. Menarik kesimpulan. 

Keuntungan belajar melalui 

model pembelajaran inkuiri bebas 

adalah: [12] 

1. Adanya kemungkinan peserta 

didik dalam memecahkan masalah 

open-ended dan mempunyai 

alternatif pemecahan masalah 

lebih dari satu cara, karena cara 

pemecahannya akan sangat 

bergantung pada bagaimana cara 

mereka mengkonstruksi 

jawabannya. 

2. Ada kemungkinan peserta didik 

menemukan cara dan solusi baru 

yang belum pernah ditemukan 

orang lain dari masalah yang 

diselidikinya. 

3. Peserta didik memperoleh 

kesempatan yang lebih banyak 

untuk mengembangkan  

keterampilan berpikir kreatifnya. 

4. Peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk menjadi lebih 

mandiri dan konsep-dirinya 

menjadi lebih positif. 

Di samping keuntungan 

tersebut, model pembelajaran inkuiri 

bebas memiliki beberapa kelemahan 

yang harus diantisipasi oleh guru. 

Kelemahan-keemahan tersebut antara 

lain: [12] 



1. Waktu yang diperlukan dalam 

proses inkuiri menjadi lebih lama. 

2. Karena peserta didik diberi 

kesempatan untuk memilih sendiri 

permasalahan dan merumuskan 

permasalahannya, ada 

kemungkinan bahwa masalah 

yang diselidiki berada di luar 

konteks kurikulum. 

3. Ada kemungkinan bahwa masing-

masing kelompok atau individu 

peserta didik memilih topik yang 

berbeda, sehingga guru 

memerlukan waktu yang lebih 

lama untuk memeriksa hasil yang 

diperoleh. 

Kemampaun Metakognitif 

Menurut [13], metakognisi 

sebagai suatu bentuk kemampuan 

untuk melihat pada diri sendiri 

sehingga apa yang dilakukan dapat 

terkontrol secara optimal. Para 

peserta didik dengan pengetahuan 

metakognisisnya sadar akan 

kelebihan dan batasannya dalam 

belajar. Artinya saat peserta didik 

mengetahui kesalahannya, mereka 

sadar untuk mengakui bahwa mereka 

salah, dan berusaha untuk 

memperbaikinya. 

Pada umumnya, teori-teori tentang 

kemampuan metakognisi mendapat 

inspirasi dari penelitian J.H. Flavell 

mengenai pengetahuan metakognisi 

dan penelitian A.L. Brown mengenai 

metakognisi atau pengontrolan diri 

(self-regulatory) selama pemecahan 

masalah. Akan tetapi, kalau dilihat 

lebih jauh ke belakang ternyata riset-

riset tentang metakognisi memiliki 

akar sejarah yang panjang dalam 

bidang psikologi, terutama yang 

memfokuskan perhatiannya pada 

perkembangan kognitif, memori, 

pemrosesan eksekutif, dan strategi 

belajar [14]. 

Sikap Ilmiah 

Sikap ilmiah adalah sikap yang 

seharusnya dimiliki oleh seorang 

peneliti, untuk dapat melalui proses 

penelitian yang baik dan hasil yang 

baik pula. Sikap - sikap ilmiah 

meliputi: [15] 

a. Obyektif terhadap fakta. Obyektif 

artinya menyatakan segala sesuatu 

tidak dicampuri oleh perasaan 

senang atau tidak senang. 

b. Tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan bila belum cukup data 

yang mendukung kesimpulan itu. 



c. Berhati terbuka, artinya bersedia 

menerima pandangan atau 

gagasan orang lain, walaupun 

gagasan tersebut bertentangan 

dengan penemuannya sendiri. 

Sementara itu, jika gagasan orang 

lain memiliki cukup data yang 

mendukung gagasan tersebut 

maka ilmuwan tersebut tidak ragu 

menolak temuannya sendiri. 

d. Tidak mencampur adukkan fakta 

dengan pendapat. 

e. Bersikap hati-hati. Sikap hati-hati 

ini ditunjukkan oleh ilmuwan 

dalam bentuk cara kerja yang 

didasarkan pada sikap penuh 

pertimbangan, tidak ceroboh, 

selalu bekerja sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan, termasuk di 

dalamnya sikap tidak cepat 

mengambil kesimpulan. 

Pengambilan kesimpulan 

dilakukan dengan penuh kehati-

hatian berdasarkan fakta-fakta 

pendukung yang benar-benar 

akurat. 

f. Sikap ingin menyelidiki atau 

keingintahuan (couriosity) yang 

tinggi. Bagi seorang ilmuwan hal 

yang dianggap biasa oleh orang 

pada umumnya, hal itu merupakan 

hal penting dan layak untuk 

diselidiki. Apabila menghadapi 

suatu masalah yang baru 

dikenalnya, maka ia beruasaha 

mengetahuinya, senang 

mengajukan pertanyaan tentang 

obyek dan peristiwa, kebiasaan 

menggunakan alat indera 

sebanyak mungkin untuk 

menyelidiki suatu masalah; 

memperlihatkan gairah dan 

kesungguhan dalam 

menyelesaikan eksprimen. 

g. Sikap menghargai karya orang 

lain, yaitu tidak akan mengakui 

dan memandang karya orang lain 

sebagai karyanya, menerima 

kebenaran ilmiah walaupun 

ditemukan oleh orang atau bangsa 

lain. 

h. Sikap tekun. Yang dimaksud 

sikap tekun adalah tidak bosan 

mengadakan penyelidikan, 

bersedia mengulangi eksprimen 

yang hasilnya meragukan’ tidak 

akan berhenti melakukan kegiatan 

– kegiatan apabila belum selesai; 

terhadap hal-hal yang ingin 

diketahuinya ia berusaha bekerja 

dengan teliti. 

 



METODE 

Jenis penelitian adalah 

penelitian pre-eksperimen, dengan 

desain penelitian  static group 

comparison. Penelitian  telah 

dilaksanakan pada tahun ajaran 

2016/2017 di SMAN 1 Labuapi 

Kabupaten Lombok Barat pada kelas 

XI IPA1 dan XI IPA 2 di bulan 

September – Oktober. Variabel 

bebasnya adalah model pembelajaran 

penemuan (Discovery Learning) dan 

Inkuiri bebas, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kemampuan 

metakognitif dan sikap ilmiah peserta 

didik. Populasi  adalah seluruh 

peserta didik kelas XI di SMAN 1 

Labuapi tahun ajaran 2016/2017 

yang terbagi dalam empat kelas, 

sampel ditentukan dengan teknik 

Purposive sampling dan diperoleh 

kelas XI IPA 1 sebagai kelas 

perlakuan 1  yang diajarkan dengan 

model pembelajaran Inkuiri Bebas 

dan kelas XI IPA 2 sebagai kelas 

perlakuan 2  yang diajarkan dengan 

model pembelajaran Discovery. 

Desain penelitian yaitu Static Group 

Comparison. 

Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah inventori 

kemampuan metakognitif 

(Metacognitive Awareness Inventory) 

dan angket sikap ilmiah peserta didik 

yang sudah divalidasi oleh ahli. 

Pengumpulan data kemampuan 

metakognitif dilakukan dengan 

pemberian Metacognitive Awareness 

Inventory (MAI), terdiri atas 52 item 

pernyataan dengan pilihan jawaban 

benar-salah. Inventori diberikan 

kepada kedua kelas perlakuan setelah 

pembelajaran dilaksanakan (post-

test). Hasil tersebut berupa skor 

dalam bentuk angka berkisar dari 0-

100. Pengambilan data sikap ilmiah 

peserta didik dilakukan dengan 

menggunakan lembar penilaian yang 

disusun dalam bentuk angket, yaitu 

angket sikap ilmiah. Data sikap 

ilmiah peserta didik diperoleh 

melalui penskoran angket sikap 

ilmiah pada tes akhir (post-test) di 

kedua kelas eksperimen. Hasil 

tersebut berupa skor dalam bentuk 

angka yang berkisar dari 1,2,3,4 dan 

5. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini telah dilakukan 

pada dua kelas, yaitu kelas XI IPA 1 

sebagai kelas perlakuan 1 dan kelas 



XI IPA 2 sebagai kelas perlakuan 2. 

Kelas XI IPA 1 diberikan model 

pembelajaran Inkuiri Bebas, 

sedangkan kelas XI IPA 2 diberikan 

model pembelajaran Discovery. 

Variabel yang diukur adalah 

keterampilan metakognitif dan sikap 

ilmiah peserta didik (diukur pada 

post-test). Materi yang diajarkan 

adalah materi Jaringan Hewan 

dengan total pertemuan 3 kali 

pertemuan untuk tiap kelas. 

Nilai rata-rata kemampuan 

metakognitif pada kelas perlakuan 1 

dan kelas perlakuan 2 dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram Nilai Rata-Rata 

Kemampuan Metakognitif Peserta Didik 

Berdasarkan diagram tersebut, 

kelas perlakuan 1 memiliki nilai rata-

rata post-test kemampuan 

metakognitif sebesar 79,50, 

sedangkan  kelas perlakuan 2 sebesar 

73,35. Hal tersebut berarti nilai rata-

rata kelas perlakuan 1 lebih tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata kelas 

perlakuan 2, dengan nilai selisih 

yaitu 6,15. Dilihat dari selisih nilai 

rata-rata tersebut, mengindikasikan 

bahwa proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran 

Inkuiri Bebas lebih efektif 

meningkatkan kemampuan 

metakognitif peserta didik 

dibandingkan model pembelajaran 

Discovery. 

Berdasarkan hasil analisis uji t 

terhadap data hasil post-test 

kemampuan metakognitif diperoleh 

nilai thitung = 3,3242, dengan nilai      

ttabel = 2,0244 pada taraf signifikan 

(α) = 5%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa nilai thitung > 

ttabel, yang berarti ada perbedaan 

kemampuan metakognitif peserta 

didik yang menggunakan model 

pembelajaran Discovery dan Inkuiri 

Bebas. 
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Disamping memberikan 

pengaruh pada kemampuan 

metakognitif peserta didik, 

penggunaan kedua model 

pembelajaran juga mempengaruhi 

sikap ilmiah peserta didik.. Nilai 

rata-rata sikap ilmiah kelas perlakuan 

1 yaitu 86,55, sedangkan nilai rata-

rata sikap ilmiah kelas perlakuan 2 

yaitu 88,95, dengan selisih sebesar 

2,40. Dilihat dari selisih nilai rata-

rata tersebut, menunjukkan bahwa 

peserta didik belajar lebih efektif di 

kelas perlakuan 2 dibandingkan 

dengan kelas perlakuan 1. Nilai rata-

rata sikap ilmiah kedua kelas dapat 

dilihat pada Gambar 4.2 berikut: 

 
Gambar 4.2 Diagram Nilai Rata-Rata 

Sikap Ilmiah Peserta Didik 

Berdasarkan hasil analisis uji t 

terhadap data hasil post-test sikap 

ilmiah, diperoleh nilai thitung = 

2,2208, degan nilai ttabel = 2,0244 

pada taraf signifikan (α) = 5%. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa nilai 

thitung > ttabel, yang berarti ada 

perbedaan sikap ilmiah peserta didik 

yang menggunakan model 

pembelajaran Discovery dan Inkuiri 

Bebas. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Ada Perbedaan Model 

Pembelajaran Discovery dan 

Inkuiri Bebas terhadap 

Kemampuan Metakognitif  dan 

Sikap Ilmiah Peserta Didik di 

SMAN 1 Labuapi Tahun Ajaran 

2016/2017. 

2. Berdasarkan selisih nilai rata-rata 

Kemampuan metakognitif peserta 

didik, mengindikasikan bahwa 

proses pembelajaran 

menggunakan model 
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pembelajaran Inkuiri Bebas lebih 

efektif meningkatkan kemampuan 

metakognitif peserta didik 

dibandingkan model pembelajaran 

Discovery. 

3. Berdasarkan selisih nilai rata-rata 

sikap ilmiah, menunjukkan bahwa 

peserta didik belajar lebih efektif 

di kelas perlakuan 2 yang 

menggunakan model 

pembelajaran Discovery 

dibandingkan dengan kelas 

perlakuan 1 yang menggunakan 

model pembelajaran Inkuiri 

Bebas. 
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