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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 1 disebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa proses pendidikan 

yang berlangsung di sekolah merupakan  proses yang terencana dan mempunyai 

tujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan peserta didik diarahkan 

pada pencapaian tujuan pembelajaran. Proses pendidikan yang terencana itu 

diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif serta proses belajar 

yang menyenangkan.  

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik 

yang tidak sekedar hubungan antara guru dengan peserta didik saja, tetapi berupa 

interaksi yang bersifat edukatif. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, 

kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Dimana berhasil 

tidaknya pencapaian suatu tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami peserta didik.  

Proses pembelajaran di sekolah saat ini dapat dikatakan masih lemah, 

karena belum ditetapkannya standar yang menjadi pedoman rujukan bagaimana 

seharusnya proses pembelajaran itu berlangsung. Dewasa ini, proses pembelajaran 

yang   terjadi  di  dalam kelas   dilaksanakan tergantung dengan kemampuan dan 

selera guru. Tidak ada standar yang jelas dan tegas yang wajib dipedomani oleh 

semua guru di sekolah secara nasional, sehingga hasil dari proses pembelajaran 

tersebut tidak efisien, tidak efektif,  dan tidak produktif. Selain itu, menurut 

Sanjaya (2008: 1), dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong 
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untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi; otak 

peserta didik dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.  Alhasil,  peserta didik hanya  

pintar secara teoritis tetapi kurang dalam mengaplikasikan teori yang didapatnya 

tersebut dalam memecahkan masalah yang mereka temukan. 

Kamdi (2002)  mengungkapkan sebagian besar guru belum merancang 

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir. Menurut penjabaran 

tersebut, guru memiliki peranan yang penting sebagai kreator dalam 

mengembangkan suasana belajar yang dapat menarik minat peserta didik. 

Sehingga peserta didik dapat mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam 

pembelajaran. Selain itu, guru juga berperan sebagai model bagi peserta didik, 

dimana wawasan dan pengetahuan guru akan mengantarkan peserta didik untuk 

dapat berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapinya dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 

Januari 2013, menunjukan bahwa praktek dalam proses pembelajaran di sekolah, 

khususnya di SMA N Situraja masih berlangsung secara satu arah yaitu guru 

sebagai pusat pembelajaran (teacher centered). Hal ini terlihat, guru lebih aktif 

dalam memberikan informasi atau menjelaskan materi. Selain itu peserta didik 

terlihat tidak serius dalam mengikuti pelajaran yang dapat dilihat dari kegiatan 

tanya jawab hanya ditanggapi oleh dua orang peserta didik. Berdasarkan evaluasi 

yang dilakukan diakhir pelajaranpun menunjukan tingkat pemahaman peserta 

didik yang masih kurang, karena dari 32 peserta didik hanya 11 orang peserta 

didik saja yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selain itu berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan, guru belum banyak mengetahui tentang metode 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan aktivitas peserta didik, sehingga guru 

masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah. Padahal sudah 

banyak sekarang ini metode pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli yang 

melibatkan aktivitas peserta didik baik secara fisik maupun mental. 
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Metode ceramah masih banyak digunakan dalam proses pembelajaran 

karena dianggap mudah dalam penerapannya dan dapat mencakup peserta didik 

dalam jumlah yang banyak. Namun disamping kelebihannya tersebut, metode ini 

memiliki banyak kelemahan seperti kurang memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode 

ceramah memperlakukan peserta didik secara sama, sehingga tidak tepat untuk 

menangani keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik khususnya kekhasan 

karakter, kecerdasan, latar belakang, perkembangan fisik, mental, minat, dan 

bakat. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran yang masih 

konvensional tersebut hanya mampu menghasilkan peserta didik yang kurang 

memiliki kesadaran diri, kurang berpikir kritis dan kreatif, kurang mandiri dan 

belum mampu berkomunikasi secara luwes dengan lingkungan belajar maupun 

kehidupan sosial masyarakatnya. 

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era sekarang ini memungkinkan 

peserta didik untuk memperoleh informasi yang luas dengan cepat dan mudah. 

Dan hal tersebut mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan yang 

membutuhkan pemikiran secara kritis, logis dan kreatif sehingga mereka mampu 

dalam menghadapi setiap masalah globalisasi. Oleh karena itu, meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis sangat perlu dan penting untuk dikembangkan terlebih 

pada masa sekarang yang penuh dengan permasalahan.  

Kemampuan berpikir kritis diperlukan karena kemampuan tersebut dapat 

memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja sehingga mendapat 

pemecahan masalah yang akurat. Orang yang berpikir kritis mampu memberikan 

argumen yang logis berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan 

demikian, tidak berlebihan apabila disektor pendidikan mengharuskan peserta 

didik untuk menjadi pemikir-pemikir yang kritis, jujur dan bermartabat, sehingga 

mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan di 

lingkungan sekolah, masyarakat maupun negara.  

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam pembelajaran geografi yang dilihat dari 

aspek keterampilan yaitu mengembangkan keterampilan mengumpulkan, 

mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek keruangan serta 
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mampu mengembangkan keterampilan analisis, sintesis dan kecenderungan dan 

hasil-hasil interaksi berbagai gejala geografis (Depdiknas: 2004). Maka dari itu 

lah keterampilan dalam berpikir kritis perlu diterapkan dalam pembelajaran 

geografi agar peserta didik cepat tanggap dan dapat memecahkan masalah dalam 

pembelajaran.  

Banyak gagasan para pakar yang mengusulkan model-model pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas berpikir dan bersikap sosial interaktif peserta didik, 

yaitu pembelajaran yang memperhatikan perpaduan intelektual kognitif dan 

kecedasan emosional peserta didik. Covey (2008), menyebutkan bahwa pola 

pembelajaran yang mampu mengembangkan kecerdasan berpikir anak adalah pola 

pembelajaran yang bernuansa sosial, yaitu pola pembelajaran yang melibatkan 

masyarakat belajar secara interaktif. Sedangkan, Oleinik T. (2002) mengatakan 

bahwa proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik (sudent centered) 

dan berlangsung dalam konteks sosial. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat melatih kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif adalah metode brainstorming. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang diungkapkan Pomalato (dalam Dahlan, 2006:23), beliau menuliskan bahwa 

beberapa alternatif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif salah 

satunya dengan model pembelajaran Osborn, yakni model pembelajaran yang 

menitikberatkan pada proses imajinasi peserta didik yang diiringi dengan adanya 

curah pendapat (brainstorming).  

Proses pembelajaran dengan menggunakan metode brainstorming ini 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mampu menampilkan 

kemandirian serta pengarahan diri, memiliki keterbukaan dan keutuhan diri dalam 

memilih alternatif tindakan terbaik, mampu menyampaikan pendapat dan 

mengaktualisasi diri dalam memecahkan suatu masalah serta mampu menghargai 

pendapat orang lain.  

Mengingat pentingnya metode pembelajaran curah pendapat untuk 

kemajuan dalam proses pembelajaran dan melatih kemampuan berpikir kritis 

dalam memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik baik dalam 
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pelajaran ataupun kehidupan sehari-harinya, maka peneliti beranggapan perlu 

dilakukan penelitian tindakan kelas untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

dalam pembelajaran Geografi. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Penerapan Metode Pembelajaran Brainstorming Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Peserta didik Kelas XI IPS 4 Pada Mata Pelajaran 

Geografi Di SMA Negeri Situraja”. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang kontribusi metode pembelajaran brainstorming 

dalam pembelajaran geografi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, serta untuk memperjelas masalah maka disusun beberapa rumusan 

masalah, diantaranya: 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran brainstorming dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri Situraja? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri Situraja setelah penggunaan metode brainstorming dalam 

pembelajaran geografi? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi guru dan peserta didik dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan metode brainstorming ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan metode pembelajaran brainstorming dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI IPS 4 SMA 

Negeri Situraja. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas XI 

IPS 4 setelah penggunaan metode brainstorming dalam pembelajaran 

geografi. 
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3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru maupun 

peserta didik dalam penerapan pembelajaran dengan metode brainstorming 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam mata 

pelajaran geografi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peserta didik  

a. Meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan. 

b. Membiasakan peserta didik berpikir kritis dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. 

c. Memberikan pengalaman belajar secara langsung menggunakan 

metode pembelajaran brainstorming. 

d. Dapat mengaplikasikan materi yang didapat di kelas dengan kehidupan  

langsung di masyarakat 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan guru 

dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran dan memecahkannya. 

b. Meningkatnya kreatifitas dan inovasi guru dalam penggunaan metode 

pembelajaran yang akan digunakan saat kegiatan belajar mengajar 

sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan hasil belajar peserta 

didik khususnya pada mata pelajaran geografi. Juga dapat memberikan 

solusi dalam menggunakan suatu teknik pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah dan 

kualitas lulusan. 

4. Bagi Guru Lain  

Termotivasi untuk melakukan pemecahan masalah pembelajaran melalui 

penelitian tindakan kelas. 
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5. Bagi Peneliti 

Sebagai calon pendidik memperoleh pengalaman baru sebagai acuan 

dalam perbaikan pengajaran khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memahami alur pikir dalam 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, dan struktur organisasi 

skripsi. Latar belakang penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan alasan peneliti 

melaksanakan penelitian, pentingnya masalah itu untuk diteliti, dan pendekatan 

untuk mengatasi masalah. Rumusan masalah menjelaskan tentang analisis dan 

rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Tujuan penelitian 

menyajikan tentang hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. 

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi peserta 

didik, guru, peneliti sendiri dan bagi peneliti lain.  

Bab II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan 

teoritik dalam menyusun rumusan masalah dan tujuan. 

Bab III berisi penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian. 

Komponen dari metode penelitian terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, desain 

penelitian berikut dengan justifikasi pemilihan desain penelitian, metode 

penelitian berikut dengan 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 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

Penulisan kesimpulan untuk skripsi berupa butir demi butir hasil penelitian. Saran 
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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. 


