
 
 

1 
Anggi Anggraeni, 2017 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS 
MELALUI METODE PROBLEM BASED LEARNING  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Berdasarkan hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti di SMP 

Negeri 4 Cimahi tepatnya di kelas VIII-I, memperlihatkan bahwa kondisi siswa di 

dalam kelas ketika guru menerangkan materi pelajaran banyak siswa yang tidak 

memperhatikan, dan memiliki sedikit motivasi untuk belajar, khususnya dalam 

mata pelajaran IPS. Pembelajaran IPS di sekolah masih teacher centered, dimana 

guru menjadi sumber utama materi, sedangkan siswa tidak berperan aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini yang membuat siswa jenuh dan kurang tertarik belajar IPS 

sehingga berdampak pada tingkat pengetahuan siswa tidak berkembang serta cara 

berpikir mereka hanya pada tingkat pemahaman saja. 

Selain itu, ketika guru memberikan tugas individu dalam buku catatan 

terlihat banyak siswa yang mencari jawaban dari buku teks atau dari internet tanpa 

menganalisisnya terlebih dahulu, jawaban langsung dipindahkan kedalam buku 

catatan, padahal guru sudah meminta bahwa jawaban harus dianalisis sendiri 

sesuai kemampuannya dan menggunakan bahasa sendiri supaya lebih mudah 

dipahami oleh dirinya masing-masing. Selanjutnya, ketika proses tanya jawab 

banyak siswa yang cenderung pasif, adapun yang menjawab tetapi membaca dari 

buku dan bukan hasil pemikiran sendiri.  

 Permasalahan memindahkan jawaban dari buku teks dan internet tanpa 

melalui proses analisis terlebih dahulu membuat kemampuan berpikir siswa tidak 

berkembang secara maksimal. Siswa menjadi terbiasa menemukan jawaban yang 

telah ada dengan cara memindahkannya ke dalam buku catatan dengan mudah. 

Siswa tidak mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ketika guru 

meminta siswa untuk berpendapat, hanya ada dua orang siswa yang mau 

berpendapat. 
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Menurut beberapa siswa yang diwawancarai oleh peneliti, mereka cenderung tidak menyukai 

pelajaran IPS dan menganggap bahwa pelajaran IPS biasa-biasa saja tidak ada tantangannya, 

karena menurut mereka pelajaran IPS terlalu banyak materi, banyak hapalan, dan banyak 

merangkum saja. Sehingga mereka merasa bosan dan kurang tertantang dalam belajar IPS. Jika 

melihat dari hakekat IPS yang sebenarnya, dapat disimpulkan bahwa pelajaran IPS tidak hanya 

sebatas menghapal materi atau merangkum, tetapi juga menerapkan materi tersebut kedalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak diterapkan oleh siswa. Mereka cenderung tidak peduli 

terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya 

mendapatkan hasil belajar atau nilai yang tinggi tanpa harus memikirkan permasalahan yang 

terjadi disekitarnya atau menerapkan apa yang telah dipelajari di sekolah dengan kehidupan 

sehari-hari. Untuk menerapkan hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

adalah dengan menguasai keterampilan berpikir kritis. 

 Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan bagi siswa, sesuai dengan tujuan dari 

pembelajaran IPS yang menjadi tolok ukur keberhasilan bahwa pembelajaran IPS dalam kelas 

dapat tercapai dengan baik. Selain itu, perlu dipahami mengenai tujuan utama dari adanya 

pembelajaran IPS di tingkat SMP, tujuan mata pelajaran IPS adalah : 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat 

yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dikelas dan sesuai dengan hakikat dari tujuan 

pembelajaran IPS, maka mengindikasikan siswa kurang dalam kemampuan berpikir kritis. 

Peneliti beranggapan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya berpikir kritis 

siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri siswa sendiri, 

dan faktor eksternal muncul dari seorang guru. 
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Cara mengajar guru yang masih konvensional terpaku pada ceramah dan pemberian tugas 

tanpa menerapkan metode yang variatif membuat kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Siswa 

kurang merasa tertantang selama mengikuti pelajaran, siswa akan merasa cukup dengan duduk 

dan mendengarkan ceramah dari guru saja. 

Berpikir kritis dikatakan penting bagi siswa, seperti yang disampaikan oleh Hamalik 

(1983, hlm.97) 

“Kemampuan berpikir kritis perlu dimiliki setiap anggota masyarakat, oleh sebab banyak 

sekali persoalan dalam kehidupan yang harus dipecahkan dan diselesaikan. Pemecahan 
masalah-masalah ini tak dapat dilaksanakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mekanis 
atau kebiasaan-kebiasaan yang rutin saja. Itu sebabnya sekolah-sekolah menganut faham 

demokrasi, latihan berpikir kritis ini sangat diutamakan”. 

 Berpikir kritis merupakan salah satu bagian dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Menurut Syah (dalam Hidayat 2011, hlm. 6) berpikir kritis merupakan wujud perilaku belajar 

terutama berkaitan dengan pemecahan masalah. Berpikir juga harus dikatakan kritis jika si 

pemikir dapat menganalisis permasalahan dengan cermat dan mampu menyelesaikan dengan 

konsep yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Berpikir kritis bukanlah hal yang mudah dan tidak setiap siswa memiliki keterampilan 

untuk berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan suatu cara berpikir yang perlu dilatih dengan 

mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dapat mengantarkan siswa memahami suatu 

masalah sampai pada titik pengambilan keputusan. R.H dalam Hassoubah (2007, hlm.87) 

memberikan sebuah definisi bahwa “berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang dipercaya atau dilakukan”.  

Kemampuan berpikir kritis dapat membantu siswa dalam membuat dan mengambil 

keputusan yang tepat berdasarkan usaha yang cermat dan sistematis serta mempertimbangkan 

berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran IPS guru harus memiliki 

kemampuan untuk memilih, menentukan dan sekaligus menggunakan metode yang dapat 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang berkadar tinggi, sehingga mampu menggerakan unsur 

intelektual, emosional, dan unsur sosial dengan cara mengaitkan teori dengan kenyataan yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan mengasah kemampuan siswa berpikir kritis. 
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Melihat kondisi di kelas tersebut, perlu adanya pengembangan proses pembelajaran IPS 

yang harus dilakukan oleh guru adalah proses pembelajaran yang dapat merangsang dan 

memfasilitasi siswa untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dan memecahkannya 

dengan konsep-konsep IPS yang dimiliki. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran IPS peneliti 

menerapkan model pembelajaran yang berbasis masalah atau Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi ini. 

Menurut Bern dan Erickson (dalam Komalasari 2011, hlm. 59) Problem Based Learning 

merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Strategi ini 

meliputi mengumpulkan dan menyatukan informasi dan mempresentasikan penemuan. 

Adapun karakteristik Problem Based Learning menurut Tan (dalam Amir, 2009) adalah 

sebagai berikut: 

a. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 

b. Biasanya, masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara 

mengambang. 

c. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Solusinya menuntut siswa 

menggunakan dan mendapatkan konsep dari beberapa ilmu yang sebelumnya telah 

diajarkan atau lintas ilmu ke bidang lainnya. 

d. Masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah 

pembelajaran yang baru. 

e. Sangat mengutamakan belajar mandiri (self direct learning). 

f. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. 

g. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Siswa bekerja dalam 

kelompok, berinteraksi, saling mengajarkan (peer teaching), dan melakukan presentasi. 
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Selain hal diatas didasarkan juga pada penelitian terdahulu yang menerapkan metode 

Problem Based Learning (PBL), seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Tika Fajar 

Muflihah (2011) terhadap siswa SMP Negeri 1 Sumberjaya, bahwa penerapan metode Problem 

Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Winda Harisanti (2014) terhadap siswa SMP Negeri 10 Bandung, bahwa 

penerapan metode Problem Based Learning menunjukkan bahwa perubahan yang tergolong 

cepat dicapai siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tindakan 

kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 

Pembelajaran IPS Melalui Metode Problem Based Learning”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bersumber dari permasalahan di atas dapat mengidentifikasi sebuah masalah yaitu 

bagaimana penerapan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa SMPN 4 Cimahi kelas VIII-I. 

 Agar rumusan masalah dapat lebih terarah maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perencanaan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode Problem 

Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata 

pelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi ? 

2. Bagaimana pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode Problem 

Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata 

pelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi ? 

3. Bagaimana hasil penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS 

di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi ? 
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4. Bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai 

penerapan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi. Adapun tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

mata pelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode 

Problem Based Learning dalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

pada mata pelajaran IPS di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi. 

3. Menganalisis dampak penggunaan metode Problem Based Learning terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS di kelas VIII-I 

SMPN 4 Cimahi. 

4. Mendeskripsikan kendala dan upaya yang dilakukan dalam penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada mata pelajaran di kelas VIII-I SMPN 4 Cimahi. 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjdai dua, yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam 

dunia pendidikan, terutama mengenai metode Problem Based Learning untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS dan sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. 

b. Bagi Guru 

1. Memberikan masukan bagi guru untuk menerapkan metode Problem Based Learning 

sebagai salah satu alternative metode pembelajaran. 

2. Membantu guru memperbaiki mutu proses dan hasil pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

1. Masukan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap kualitas pembelajaran 

IPS di SMPN 4 Cimahi yang mampu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

2. Memberikan masukan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat dalam 

rangka meningkatkan ketermpilan berpikir kritis siswa di SMPN 4 Cimahi. 

d. Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi peneliti dan menjadi bekal dalam 

menerapkan metode Problem Based Learning dalam pembelajaran IPS demi 

terlaksananya pembelajaran yang baik sebagai implementasi tujuan pendidikan 

nasional. 

2. Memberikan motivasi agar mampu melakukan penelitian yang lebih baik dan berguna 

bagi pendidikan di Indonesia. 

 

 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 Dalam penulisan penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab dengan rincian: 

a. BAB I 
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Pada bab ini, penulis mencantumkan permasalahan atau fenomena yang ditemukan 

penulis sebagai dasar dan alasan penulis meneliti hal tersebut. Selain itu dalam bab ini 

juga penulis mencantumkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang dilakukan dan 

manfaat yang diharapkan oleh penulis. 

b. BAB II 

Dalam bab ini, penulis mencantumkan beberapa teori yang menjadi salah satu alat ukur 

terhadap kedudukan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. 

c. BAB III 

Dalam bab ini, penulis menjabarkan secara rinci mengenai metode penelitian yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini. 

d. BAB VI 

Dalam bab ini, penulis mencantumkan bagaimana penulis mengolah data atau informasi 

yang didapat penulis dari lapangan hingga menampilkan hasil pengolahan data tersebut. 

e. BAB V 

Dalam bab ini, penulis menarik satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 


