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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dari hasil observasi dan wawancara pra penelitian di kelas VIII E SMP 

Muhammadiyah 6 Bandung, terekam bahwa peserta didik belum bisa mengikuti 

proses pembelajaran IPS dengan baik. Terlihat dari, (1) Kurangnya  antusias siswa 

dalam mengikuti pembelajaran IPS terlihat tidak begitu optimal dikarenakan 

kurangnya siswa yang menjawab pertanyaan dan berargumentasi. Dari pertanyaan 

yang diberikan oleh guru hanya 4 orang dari 29 siswa yang masuk pada tanggal 2 

Februari 2016 yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. (2) Jawaban  yang 

diberikan oleh siswa juga masih mengacu pada buku teks bukan hasil dari 

pemikiran mereka sendiri. (3) Kurangnya keseriusan siswa pada saat 

pembelajaran IPS berlangsung yang mengakibatkan siswa kurang memahami dan 

menguasai materi yang disampaikan oleh guru. (4) Siswa menganggap bahwa 

pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang monoton hanya berisi materi 

yang harus dihapal. (5) Pembelajaran IPS di kelas tidak mengangkat atau tidak 

menghubungkan dengan isu-isu sosial di masyarakat. Padahal IPS sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kendala-kendala tersebut merupakan 

salah satu hambatan untuk mengoptimalkan pembelajaran IPS di kelas. 

Selama ini pembembelajaran IPS diajarkan dalam metodologi pengajaran 

yang kurang tepat, seperti indoktrinisasi dan banyak fakta dan konsep dalam IPS 

tidak disampaikan secara baik oleh para guru.  Siswa kurang dihadapkan pada 

kasus-kasus atau masalah yang menuntut agar bisa berpikir kritis. Hal tersebut 

menyebabkan kemampuan berpikir kritis peserta didik rendah. Peserta didik 

dibiasakan untuk mencatat dan mendengarkan, serta kurang dihadapkan pada 

permasalahan- permasalahan yang ada. Metode pembelajaran yang diterapkan 

guru juga kurang bervariasi hal ini menyebabkan proses pembelajaran cenderung 

membosankan.  
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Kita senantiasa berhadapan dengan berbagai masalah dan pilihan sehingga 

dituntut untuk mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan 

suatu masalah.  Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Dengan optimalnya pelaksanaan pembelajaran IPS maka permasalahan 

sosial bisa dicegah dan dikurangi. Dalam pembelajaran IPS peserta didik dituntut 

untuk memahami seperangkat fakta, konsep, peristiwa dan generalisasi yang 

berkaitan dengan perilaku dan tindakan manusia untuk membangun dirinya, 

masyarakatnya, lingkungannya serta bangsanya berdasarkan pada masa lalunya 

yang dapat dimaknai untuk masa kini dan diantisipasi untuk masa mendatang.  

Salah satu potensi manusia yang dapat berperan dalam menentukan tingkat 

keberhasilan pembelajaran adalah berpikir kritis. Dengan berpikir kritis seseorang 

dapat berpikir secara evaluatif dan mengambil keputusan dari suatu permasalahan. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan potensi manusia yang dapat dikembangkan 

secara maksimal. Beberapa ahli menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan 

sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran 

IPS yang sangat erat  berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut Ennis (dalam Purwanti, 2013, hlm. 35) berpikir kritis merupakan 

istilah yang digunakan untuk suatu aktivitas reflektif untuk mencapai tujuan yang 

memuat keyakinan dan perilaku yang rasional.  Berpikir kritis diperlukan karena 

kemampuan tersebut dapat memberikan arahan yang tepat dalam bepikir dan 

bekerja, sehingga mendapat pemecahan masalah yang akurat. Orang yang berpikir 

kritis mampu memberikan argument yang logis berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya.  

Berpikir kritis yang diharapkan dalam pembelajaran IPS sesuai dengan 

tujuan pembelajaran IPS yaitu agar siswa peka terhadap isu-isu sosial. Isu-isu 

sosial tersebut bisa mengenai pendidikan, sosial, ekonomi maupun budaya. Isu-isu 

sosial seringkali bersentuhan dengan masyarakat dan tidak terlepas dari kehidupan 

sehari-hari. Dengan adanya isu-isu sosial siswa diharapkan untuk mampu berpikir 

kritis dalam menanggapi adanya isu sosial, memberikan pendapat, argunen 

maupun dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada di  dalamnya. 
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Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan siswa terhadap 

kemampuan berpikir kritis adalah penggunaan metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang digunakan hendaknya dapat memberikan hasil yang baik, 

efisien, dan efektif. 0leh karena itu guru dituntut untuk dapat menggunakan 

metode pembelajaran yang dapat merangsang aktifitas dan minat peserta didik 

dalam belajar serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Menurut Abu Ahmadi dan Joko Prasetya (2005, hlm. 52 ) metode mengajar 

adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh 

seorang guru instruktur untuk menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam 

kelas, baik secara individual ataupun secara kelompok, agar pelajaran itu dapat 

diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah 

bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk membentuk 

siswa dengan kemampuan yang baik. Maka tidak hanya diperlukan proses belajar 

mengajar menggunakan metode ceramah saja yang hanya mementingkan 

pengalaman belajar sesuai dengan kurikulum, namun lebih dari itu diperlukan 

proses belajar mengajar yang dapat membangkitkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dan memberikan pengalaman praktik sebagaimana kondisi yang 

sebenarnya pada mereka.  

Untuk itu diperlukannya metode yang sesuai untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. Salah satu metode yang sesuai dengan pengembangan 

kemampuan berpikir kritis siswa adalah metode pembelajaran brainstorming. 

Menurut Roestiyah (2008, hlm. 73) metode pembelajaran brainstorming adalah 

suatu teknik mengajar di dalam kelas. Ialah dengan memberikan suatu masalah isu 

sosial  ke kelas oleh guru kemudian siswa menjawab atau menyatakan 

pendapatnya sehingga masalah isu sosial tersebut berkembang menjadi masalah 

baru atau dapat diartikan juga sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide 

dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. 

Brainstrorming merupakan suatu bentuk metode diskusi guna 

menghimpun ide atau gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman 

dari semua siswa. Perbedaan metode ini dengan metode diskusi, jika dalam 

diskusi gagasan dari seseorang ditanggapi atau didukung, dilengkapi, dikurangi, 
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bahkan  tidak disepakati oleh peserta lain, maka pada penggunaan metode 

brainstorming (curah pendapat) gagasan yang dikemukakan tidak untuk 

ditanggapi oleh peserta lain. Teknik ini hanya untuk menghasilkan gagasan yang 

mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong 

munculnya banyak gagasan, termasuk gagasan yang bebas, liar, dan berani 

dengan harapan bahwa gagasan tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kritis 

dan kreatif dari siswa. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mampu menggembangkan 

kemandirian serta keberanian dalam mengambil tidakan terbaik, menyampaikan 

pendapat dan mengaktualisasi diri dalam memecahkan suatu masalah serta 

mampu menghargai pendapat orang lain. Brainstorming salah satu metode  untuk 

kemajuan dalam proses pembelajaran dan untuk melatih kemampuan berpikir 

kritis dalam memecahkan masalah yang dialami oleh siswa dalam kegiatan 

pembelajaran maupun dikehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan isu-isu 

sosial. 

Paparan di atas menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapan Metode Brainstorming Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Terhadap Isu-isu Sosial” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka disusunlah beberapa rumusan masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana perencanaan penggunaan metode pembelajaran brainstorming 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu 

sosial? 

2. Bagaimana penerapan metode pembelajaran brainstorming dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial? 

3. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial setelah 

penggunaan metode brainstorming?  
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4. Bagaimana refleksi serta kendala setelah penerapan metode brainstorming 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu –isu 

sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan persiapan guru dalam mendesain metode 

pembelajaran brainstorming dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa terhadap isu-isu sosial. 

2. Untuk melaksanakan metode pembelajaran brainstorming dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial. 

3. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial 

setelah penggunaan metode brainstorming. 

4. Untuk melakukan refleksi dan melihat kendala setelah penggunaan metode 

pembelajaran brainstorming dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa terhadap isu-isu sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, penulis membagi beberapa manfaat penelitian 

mengenai penerapan metode brainstorming dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa terhadap isu sosial Masyarakat Ekonomi Asean. Manfaat 

penelitian ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu: 

1. Bagi siswa 

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta pemahaman siswa dalam 

menghadapi permasalahan isu-isu sosial. Juga dapat memberikan pengalaman 

belajar secara langsung menggunakan metode pembelajaran brainstorming. 

2. Bagi pendidik 

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kreatifitas dan inovasi guru 

dalam penggunaan metode pembelajaran yang akan digunakan saat kegiatan 

belajar mengajar sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. 
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3. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa 

khususnya mata pelajaran IPS. Juga dapat memberikan solusi dalam 

menggunakan salah satu metode pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan kualitas lulusan. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memahami alur pemikiran penulisan skripsi ini, maka perlu adanya 

struktur organisasi yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi 

skripsi. Latar belakang penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan alasan peneliti 

melakukan penelitian, pentingnya masalah untuk diteliti, dan pendekatan yang 

digunakan untuk mengatasi masalah. Rumusan masalah menjelaskan tenatang 

analisis dan rumusan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. 

Tujuan penelitian menyajikan tentang hasil yang ingin dicapai  setelah penelitian 

selesai dilakukan. Manfaat penelitian diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat serta pengaruh terhadap peserta didik, guru, peneliti sendiri maupun bagi 

peneliti lain. 

Bab II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka ini berfungsi sebagai landasan 

teoritik dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan. 

Bab III berini penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan. Komponen penelitian terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, 

desain penelitian berikut dengan justifikasi pemilihan desain penelitian, metode 

penelitian berikut justifikasi penggunaan metode penelitian, instrumen penelitian, 

teknik pengumpulan data serta analisis data penelitian. 

Bab IV berisi hasil penelitian dari analisis data untuk menghasilkan 

temuan berkaitan tentang masalah penelitian, serta pembahasan yang dikaitkan 

dengan kajian pustaka. 

Bab V  berisi tentang kesimpulan dan saran yang menyajikan tentang 

penafsisran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. 
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Penulisan kesimpulan untuk skripsi berupa butir demi butir hasil penelitian. Saran 

dapat ditujukan kepada para praktisi pendidikan ataupun kepada peneliti 

berikutnya. 

Daftar pustaka memuat semua sumber yang pernah dikutip dan 

digunakan dalam penulisan skripsi. 

Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian. 


