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ABSTRAK 

 

Maimunah. 2018. “Meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) di Kelas IVB SDN 

64/1 Muara Bulian”. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. Jurusan Ilmu Pendidikan. FKIP Universitas Jambi. Pembimbing I. 

Drs. Andi Suhandi, S.Pd, M.Pd.I. Pembimbing II. Irma Zurika Hardesi, 

S.Pd, M.Pd. 
 

Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataannya bahwa masih banyak 

peserta didik kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian memiliki kemampuan berpikir 

kritis yang rendah. Terlihat dari kurangnya kemampuan peserta didik untuk 

menganalisis masalah yang diberikan guru, kurangnya kepekaan peserta didik 

untuk bertanya terkait materi yang belum mereka pahami, kurangnya tindakan 

untuk mencari informasi saat menyelesaikan tugas sehingga peserta didik 

menyontek hasil kerja temannya yang di pandang pintar di kelas serta minimnya 

peserta didik yang mampu menyimpulkan atas materi yang telah dipelajari.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 

dari dua siklus, dimana data yang diambil yaitu berupa tes dan observasi melalui 

soal post test akhir siklus dan lembar observasi kemampuan berpikir kritis dan 

observasi guru yang dilakukan pada tiap proses pembelajaran menggunakan 

model Problem Based Learning (PBL), dilakukan dengan 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Berdasarkan lembar observasi kemampuan berpikir kritis menunjukkan adanya 

peningkatan, terbukti dari hasil nilai rata-rata tes kelas pada pra tindakan 2,38 

dengan kategori (B-), pada siklus I meningkat menjadi 2,64 dengan kategori 

masih (B-) kemudian meningkat pada siklus II menjadi 3,30 dengan kategori 

(B+). Sedangkan analisis hasil observasi pada siklus I keberhasilan kelas 

memperoleh 53,5% dengan kategori D (Kurang). Kemudian meningkat di siklus II 

menjadi 73,25% dengan kategori B (Baik). Maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini dikatakan berhasil karena telah mencapai kriteria ketuntasan yang 

telah di tentukan yaitu 70%. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, Model Probem Based Learning (PBL) 
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PENDAHULUAN 

Berpikir kritis merupakan suatu pola pikir seseorang secara mendalam 

untuk menjawab dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Hal ini 

sependapat dengan Saputra (2015) bahwa “Dengan berpikir kritis siswa memiliki 

kemampuan untuk berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal 

yang berada pada jangkauan pengalaman seseorang”. Berpikir kritis juga ditandai 

dengan adanya semangat yang tinggi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih 

banyak dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pengetahuan baru 

berupa sebuah kesimpulan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh AACU (2010) 

(Syutaridho, 2016) bahwa “berpikir kirtis adalah kebiasaan yang ditandai dengan 

semangat untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak atau berusaha untuk 

menangkap pengetahuan dengan baik dalam rangka merumuskan pendapat atau 

kesimpulan”. Berpikir kritis tersebut dapat di lihat dari tahapan-tahapan berpikir 

kritis dalam proses pembelajaran, seperti: (1) keterampilan menganalisis; (2) 

keterampilan menyintesis; (3) keterampilan mengenal dan memecahkan masalah; 

(4) keterampilan menyimpulkan dan (5) keterampilan mengevaluasi atau menilai. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan hal paling penting untuk dilatih dalam 

proses pembelajaran sejak dini guna untuk melatih daya pikir peserta didik dalam 

menganalisis gejolak ataupun permasalahan yang dihadapin. Selain itu peserta 

didik juga akan lebih mudah memahami konsep, peka terhadap suatu masalah 

yang dihadapi sehingga peserta didik akan mudah memahami dan mampu 

menentukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Maka, dengan begitu proses 

pembelajaran dan hasil belajar peserta didik pun akan meningkat karena peserta 

didik dapat mengembangkan kreativitas yang dimiliki ketika dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Serta akan memudahkan peserta didik  

dalam pendidikan selanjutnya, khususnya dalam keterampilan berbicara, berpikir 

dan menganalisa suatu masalah secara kritis.  

Adapun yang terjadi di lapangan, bahwasanya terdapat kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian masih tergolong 

kategori rendah. Hanya terdapat 20% atau 4 peserta didik  yang mampu dikatakan 

cukup kritis dari 20 peserta didik. Adapun hasil observasi yang dilaksanakan pada 

bulan Oktober 2017 dengan jumlah peserta didik sebanyak 20 yang terdiri atas 10 

laki-laki dan 10 perempuan. Hasil observasi pada saat pembelajaran tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup, menunjukkan bahwasanya peneliti melihat dan 

menemukan masalah dalam proses pembelajaran di antaranya; 13 peserta didik 

tidak mampu dalam menganalisis permasalahan yang diberikan oleh guru, 

sehingga mereka mengerjakan asal-asalan saja tanpa memikirkan nilai yang akan 

diperoleh. Kurangnya kepekaan peserta didik untuk bertanya terkait materi yang 

belum mereka pahami. 10 peserta didik tidak ada usaha untuk mencari informasi 

saat menyelesaikan tugas sehingga peserta didik menyontek hasil kerja temannya 

yang dipandang pintar di kelas. Pada akhir pembelajaran pun minimnya peserta 

didik yang mampu memberikan kesimpulan atas materi yang telah dipelajari. Hal 
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tersebut dikarenakan kurangnya penerapan suatu model yang melatih pola pikir 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Guru kurang peka terhadap pola pikir 

peserta didik dan proses pembelajaran masih kurang menarik. 

Permasalahan tersebut yang telah diuraikan ternyata mengacu pada 

kemampuan berikir kritis peserta didik yang masih tergolong kategori rendah. Hal 

tersebut juga peneliti dapat dari hasil wawancara kepada beberapa peserta didik 

kelas IV/B tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dari hasil 

wawancara tersebut peserta didik menyatakan bahwa guru melaksanakan 

pembelajaran hanya menjelaskan materi dengan menulis di papan tulis, meminta 

peserta didik untuk menjawab soal-soal yang ada pada buku paket dan jarang 

mengajak peserta didik untuk belajar kelompok maupun tanya jawab dalam setiap 

pertemuan sehingga peserta didik merasa bosan dan acuh tak acuh selama proses 

pembelajaran. Guru yang selama ini hanya menerapkan metode ceramah dan 

penugasan sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru tanpa adanya 

stimulus dan respon antar guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan 

peserta didik itu sendiri. Guru kurang memberi dorongan ataupun stimulus kepada 

peserta didik untuk melatih daya pikirnya pada saat proses pembelajaran sehingga 

peserta didik kurang terlatih untuk merespon maupun menyampaikan argumen 

ketika dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran yang kurang menarik 

perhatian peserta didik sehingga pembelajaran masih bersifat konvensional. Hal 

ini lah salah satu penyebab kemampuan berpikir kritis peserta didik tergolong 

kategori rendah. 

Maka berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk 

mengangkat masalah ini menjadi penelitian tindakan kelas dengan membawa 

salah satu solusi, solusi yang dimaksud ialah “Penggunaan Model Problem Based 

Learning (PBL) untuk  Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

di Kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian”. 

 

KAJIAN TEORI 

Kemampuan Berpikir Kritis 

Menurut Ennis (Susanto, 2013:121) bahwa “berpikir kritis adalah suatu 

berpikir dengan tujuan membuat keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini 

atau dilakukan”. Berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan logikanya. Menurut Susanto (2013:121) bahwa “logika merupakan 

cara berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang disertai pengkajian kebenaran 

berdasarkan pola penalaran tertentu”.  

Berpikir kritis merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam 

setiap individu. Karena berpikir digunakan setiap individu untuk memecahkan 

berbagai masalah yang ditemui, mengumpulkan berbagai kemungkinan yang ada. 

Hal ini sejalan dengan Susanto (2013:122) yang menjelaskan bahwa “berpikir 

kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi, mempertimbangkan kesimpulan 

yang akan diambil manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk 

membuat keputusan”.  
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Seorang peserta didik hanya mampu berpikir kritis sampai sejauh dirinya 

mampu menguji berdasarkan pengalamannya, dan mampu memberikan ide-ide 

serta mempertimbangkan argumen sebelum mencapai suatu keinginan. Orang 

yang berpikir kritis tidak akan menerima atau menolak begitu saja suatu argumen. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Susanto (2013:123) bahwa “mereka akan 

mencermati, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sebelum menentukan 

apakah mereka menerima atau menolak informasi”. 

 

Tujuan Berpikir Kritis Dalam Proses Pembelajaran 

Pentingnya mendorong peserta didik untuk berpikir terutama berpikir kritis 

dalam proses pembelajaran, hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar 

mampu dalam mengambil keputusan maupun tindakan ketika dihadapin oleh 

suatu permasalahan yang akan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari kelak.  

Menurut Johnson (Dewi, 2015) bahwa “tujuan dari berpikir kritis adalah 

untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Pemahaman membuat kita mengerti 

maksud di balik ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Pemahaman 

mengungkapkan makna di balik suatu kejadian”. Uraian ini pun sejalan dengan 

pendapat Zaini, dkk (Lukitasari, 2013) bahwa: 1) Mengembangkan kecakapan 

menganalisis; 2) Mengembangkan kemampuan mengambil kesimpulan yang 

masuk akal dari pengamatan; 3) Memperbaiki kecakapan menghafal; 4) 

Mengembangkan kecakapan, strategi dan kebiasaan belajar; 5) Belajar fakta-fakta; 

6) Belajar konsep-konsep dan teori. 

Jelas terlihat bahwa sangat penting melatih peserta didik untuk 

membangkitkan kemampuan berpikirnya dalam proses pembelajaran. maka untuk 

itu sangat diperlukan seorang guru yang mampu untuk membangkitkan maupun 

mendorong peserta didik untuk selalu aktif dalam pembelajaran baik berupa 

pertanyaan atas dasar keingin tahuannya yang tinggi, mampu memberikan 

argumen maupun tindakan dalam mengambil solusi terhadap suatu permasalahan. 

Peserta didik yang telah memiliki kemampuan berpikir kritis maka akan memiliki 

pemahaman yang mengungkapkan makna di suatu kejadian. 

 

Indikator Berpikir Kritis  

Berikut ini merupakan indikator-indikator dari masing-masing aspek 

berpikir kritis yang berkaitan dengan materi pelajaran menurut Ennis (Susanto), 

yaitu: 
1) Memberikan penjelasan sederhana, yang meliputi; (a) memfokuskan 

pertanyaan, (b) menganalisis pertanyaan, (c) bertanya dan menjawab tentang 

suatu penjelasan atau tantangan, 2) Membangun keterampilan dasar, yang 

meliputi; (a) mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya, (b) mengamati 

dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi, 3) Menyimpulkan, yang 

meliputi; (a) mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, (b) menginduksi 

dan mempertimbangkan hasil induksi, (c) membuat dan menilai pertimbangan, 4) 

Memberikan penjelasan lanjut, yang meliputi; (a) mendefinisikan istilah dan 

pertimbangan definisi dalam tiga dimensi, (b) mengidentifikasi asumsi, 5) 

Mengatur Strategi dan taktik, yang meliputi; (a) menentukan tindakan, (b) 

berinteraksi dengan orang lain (Ennis (Susanto, 2013:126). 

 

Berdasarkan beberapa indikator kemampuan berpikir kritis menurut para 

ahli di atas, maka peneliti menggunakan indikator yang diadaptasi dan modifikasi 

dari Ennis (Susanto, 2013:126) dan Faiz (2012:3) indikator ini dipilih disesuaikan 
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dengan permasalahan dan karakteristik peserta didik kelas IVB SDN 64/1 Muara 

Bulian, sebagai berikut: 

1) Menganalisis masalah; 2) Bertanya dan menjawab suatu penjelasan atau 

tantangan; 3) Mencari informasi; 4) Memberikan pendapat tentang topik masalah; 

5) Menyimpulkan. 

 

Tinjauan Model Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Kokasih ( 2014:88) bahwa “PBM adalah model pembelajaran yang 

mendasar pada masalah-masalah yang dihadapi siswa terkait dengan KD yang 

sedang dipelajari siswa”. Menurut Barrow (Huda, 2013:271) bahwa 

“pembelajaran berbasis masalah sebagai pembelajaran yang diperoleh melalui 

proses menuju pemahaman akan resolusi suatu masalah. Masalah tersebut 

dipertemukan pertama-tama dalam proses pembelajaran”. Secara umum model ini 

mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah ini 

memberikan atau menyajikan kepada peserta didik suatu masalah yang bermakna 

yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk melakukan 

penyelidikan.  

Berdasarkan pendapat teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang berawal dari 

pemberian masalah yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk di 

pecahkan baik secara individual maupun kelompok. Pemecahan masalah ini 

menuntut peserta didik untuk berpikir kritis ataupun berpikir tingkat tinggi. 

Adapun masalah yang diberikan disesuaikan oleh tahap usia perkembangan anak 

Sekolah Dasar dan permasalahan ini dimunculkan berdasarkan kehidupan nyata 

yang ditemukan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Ciri-ciri Khusus Model Problem Based Learning (PBL) 

Setiap model pembelajaran memiliki ciri-ciri maupun karakteristik 

tersendiri. Adapun karakteritik model pembelajaran berdasarkan masalah menurut 

Rusman yaitu sebagai berikut: 

 
1) Permasalahan menjadi starting point dalam belajar, 2) Permasalahan yang 

diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur, 3) 

Permasalahan membutuhkan perspektif ganda , 4) Permasalahan, menantang 

pengetahuan yang dimiliki oleh sikap, sikap dan kompetensi yang kemudian 

membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar, 5) 

Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama, 6) Pemanfaatan sumber 

pengetahuan yang beragam, penggunaannya dan evaluasi sumber informasi 

merupakan proses yang esensial dalam PBM, 7) Belajar adalah kolaburatif, 

komunikasi dan kooperatif, 8) Pengembangan keterampilan inkuiri dan 

pemecahan masalah sama pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk 

mencari solusi dari sebuah permasalahan, 9) Keterbukaan proses dalam PBM 

meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses belajar, dan, 10) PBM 

melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar (Rusman, 

2015:210). 

 

Sedangkan menurut Arends (Trianto, 2009:93) model pembelajaran 

berdasarkan masalah memiliki karakteristik sebagai berikut: “1) Pengajuan atau 

masalah. 2) Berpokus pada keterkaian antar disiplin. 3) Penyelidikan autentik, 4) 

Menghasilkan produk dan memamerkannya, dan 5) Kolaburasi”.  
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pembelajaran berdasarkan masalah ialah pembelajaran yang dalam pengajuan 

pernyataan atau masalah bukan hanya mengorganisasikan di sekitar prinsip-

prinsip atau keterampilan akademik tertentu, melainkan pembelajaran berdasarkan 

masalah mengorganisasikan pengajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang 

kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi akan bermakna pula untuk 

peserta didik. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, 

menghasilkan produk dan memamerkannya.  

 

Langkah-langkah Model Problem Based Learning (PBL) 

Sintak model pembelajaran berbasis masalah menurut Huda adalah sebagai 

berikut: 
a) Pertama-tama siswa disajikan suatu masalah, b) Siswa mendiskusikan 

masalah dalam tutorial pembelajaran berbasis masalah dalam subuah kelompok 

kecil ... c) Siswa terlibat dalam independen untuk menyelesaikan masalah di luar 

bimbingan guru ... d) Siswa menyajikan solusi atas masalah, e) Siswa merivew 

apa yang mreka pelajari selama proses pengerjaan selama ini. Semua yang 

berpartisipasi dalam proses tersebut terlibat dalam review pribadi, review 

berpasangan, dan review berdasarkan bimbingan guru, sekaligus melakukan 

refleksi atas konstribusinya terhadap masalah tersebut (Huda, 2013:272). 

 

Sedangkan langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah menurut 

Nur dan Ismail (Rusman, 2014:243) adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.1 langkah-langkah model pembeajaran berbasis masalah (Rusman, 2014:243) 

Fase Indikaor Tingkah laku Guru 

1 Orientasi siswa pada masalah Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan dan memotivasi siswa 

terlibat pada aktivitas pemecaha masalah 

2 Mengorganisasi siswa untuk belajar Membantu siswa mengidentifikasi dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan masalah tersebut 

3 Membimbing pengalaman 

individual atau kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah  

4 Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya sesuai seperti laporan dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk melakukan refleksi atau 

evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan 

 

Maka langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian 

ini ialah langkha-langkah pembelajaran menurut Nur dan Ismail (Rusman, 

2014:243) dikarenakan pada model ini lebih mudah dipahami dan disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik kelas IV SD. 

 

Kelebihan dan Kelemahan Model Problem Based Learning (PBL) 

Model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki keunggulan yang sangat 

banyak, diantaranya menurut Kurniasih & Berlin yaitu: 



Maimunah FKIP S-1 PGSD  8 |  P a g e

 

a. Mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif siswa; b. Dapat 

meningkatkan kemampuan mmecahkan masalah para siswa dengan sendirinya; c. 

Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar; d. Membantu siswa belajar untuk 

mentransfer pengetahuan dengan situasi yang serba baru; e. Dapat mendorong 

siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri; f. Mendorong kreativitas 

siswa dalam pengungkapan penyelidikan masalah yang telah ia lakukan; g. Model 

ini siswa mengintregasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan 

mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan; h. Model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa 

dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan 

hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok (Kurniasih & Berlin, 2015:49). 

 

Meskipun model pembelajaran ini terlihat begitu baik dan sempurna, namun 

model ini juga memiliki kekurangan , menurut Kurniasih & Berlin yaitu: 
a) Model ini butuh pembiasaan, karena model ini cukup rumit dalam teknisnya 

serta siswa betul-betul ditunjuk konsentrasi dan daya kreasi yang tinggi; b) 

Dengan mempergunakan model ini, berarti proses pembelajaran harus 

dipersiapkan dalam waktu yang cukup panjang. Karena sedapat mungkin setiap 

persoalan yang yang akan dipecahkan harus tuntas, agar maknanya tidak 

terpotong; c) Siswa tidak dapat benar-benar tahu apa yang mungkin penting bagi 

mereka untuk belajar, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman 

sebelumnya; d) Sering juga ditemakan kesulitan terletak pada guru, karena guru 

kesulitan dalam menjadi fasilitator dan mendorong siswa untuk mengajukan 

pertanyaan yang tepat daripada menyerahkan mereka solusi (Kurniasih & Berlin, 

2015:50). 

 

Berdasarkan uraian di atas maka adapun kesimpulannya ialah kelebihan dari 

model pembelajaran berbasis masalah salah satunya untuk melatih maupun 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi ataupun 

berpikir kritis dalam proses pemecahan masalah yang tengah mereka hadapi. 

Namun, dibalik kelebihan model ini juga memiliki kelemahan yaitu butuh waktu 

yang tidak sedikit dan butuh proses yang mampu untuk membiasakan peserta 

didik dalam mengerjakan soal. 

 

Tinjauan Pembelajaran Tematik  

Terdapat dua kurikulum yang diterapkan di jenjang pendidikan saat ini yaitu 

kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 (KTSP). Pada kurikulum 2013 pembelajaran 

tematik dilaksanakan di kelas 1 sampai VI sedangkan di kurikulum 2006 

pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan di kelas I sampai III. Menurut Rusman 

(2015:139) bahwa “pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang 

dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran 

yang dipadukan atau diintegrasikan. Tema merupakan wadah atau wahana untuk 

mengenalkan berbagai konsep materi kepada anak didik secara menyeluruh”. 

Dalam proses pembelajaran ini, peserta didik dihadapkan pada 

permasalahan-permasalahan yang menuntut pemecahan. Pemecahan disini 

bermaksud untuk dipecahkan oleh peserta didik baik secara individu maupun 

kelompok. Peserta didik harus memilih dan menyusun ulang pengetahuan dan 

pengalaman belajar yang dimilikinya.. 

Adapun karakteristik pembelajaran tematik menurut Rusman sebagai 

berikut: 
1. Berpusat pada siswa; 2. Memberikan pengalaman langsung pada anak; 3. 

Pemisahan muatan mata pelajaran tidak begitu terlihat jelas; 4. Menyajikan 

konsep dari berbagai muatan mata pelajaran; 5. Bersifat luwes/fleksibel; 6. Hasil 
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pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa; 7. 

Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan (Rusman, 

2015:146). 

 

Selain karakteristik yang berpusat pada siswa, memberikan pengalaman 

langsung pada peserta didik yang bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik ini juga 

memiliki kekuatan seperti yang dijelaskan oleh Majid, yaitu: 

 
1) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan anak, 2) kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan 

minat dan kebutuhan peserta didik, 3) seluruh kegitan belajar lebih bermakna bagi 

peserta didik sehigga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama, 4) 

pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial 

peserta didik, 5) pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat 

pragmatis. Dengan permasalahan yang sering ditemukan dalam 

kehidupan/lingkungan riil peserta didik, 6) jika pembelajaran terpadu dirancang 

bersama dapat meningkatkan kerja sama antar guru ... dengan peserta didik, 

peserta didik dengan peserta didik (Majid, 2014:92). 

 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan teori di atas ialah 

pembelajaran  tematik  merupakan pembelajaran yang menyatukan beberapa mata 

pelajaran yang disatukan menjadi satu kepaduan yang berpusat pada peserta didik 

berdasarkan pengalamannya langsung dalam konteks nyata. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerngka berpikir dan model tindakan di atas, maka diperoleh 

hipotesis tindakan dalam penelitian ini ialah penerapan model Problem Based 

Learning  (PBL)  dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian. 

 
METODE PENELITIAN 

Prosedur Penelitian 

Jenis peneitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

berkolaburasi yang melibatkan guru, peserta didik dan peneliti terhadap 

berlangsungnya proses tindakan. Menurut Arikunto (2013:137) ada empat hal 

utama yang ada dalam proses penelitian tindakan kelas ialah: 1) perencanaan 

tindakan (Planning), 2) pelaksanaan tindakan (Acting), 3) pengamatan 

(observing), dan 4) refleksi (reflecting). 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan beberapa siklus, setiap siklus melalui 

empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada   

penelitian ini akan melibatkan seorang peneliti, 20 peserta didik dan pengamat 

yang akan mengamati kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Penelitian ini akan dihentikan jika peserta didik telah mengalami 

peningkatan pada kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Maka dapat dikatakan bahwa model Problem Based Learning 

(PBL) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Apabila pada 

siklus ke 2 telah adanya peningkatan maka siklus dihentikan di siklus 2, namun 

apabila pada siklus ke 2 belum adanya peningkatan maka dilanjutkan kembali ke 

siklus berikutnya sampai data memenuhi kriteria keberhasilan. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari berbagai segi cara atau teknik 

pengumpulan data, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  teknik observasi (pengamatan) dan tes. 

 

Analisis Data  

Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Namun, walaupun data yang dihasilkan berupa kuantitatif akan tetap 

dianalisis deskriptif sehingga akan menghasilkan data kualitatif. Analisis data 

kualitatif adalah menggambarkan data dengan kalimat untuk memperoleh 

keterangan yang jelas dan terperinci. Teknik analisis data kualitatif digunakan 

untuk menganalisis data dari hasil observasi yang telah dilakukan. Sehingga 

diketahui meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dari siklus I sampai siklus II 

bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan 

tindakan yang dipilih salah satu model pembelajaran yaitu Problem Based 

Learning (PBL) di kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian. Desain tindakan yang 

dilakukan oleh peneliti meliputi empat tahapan yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. 

Pada tahap observasi, guru mengamati perubahan berpikir kritis peserta 

didik selama dalam proses pembelajaran dan memberikan tanda cheklist sesuai 

dengan indikator yang telah ada. Pada tahap ini guru dapat mengetahui persentase 

kemampuan berpikir kritis dari masing-masing peserta didik, sehingga guru juga 

dapat menyimpulkan apakah terdapat peningkatan atau tidak pada tiap siklusnya 

dengan mengacu pada kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Pada siklus I 

nilai rata-rata hasil evaluasi akhir siklus I secara klasikal yaitu 2,64 dengan 

predikat (B-) atau persentase keberhasilan kelas dari hasil tes peserta didik yang 

tuntas yaitu 55%. Sedangkan hasil observasi pada siklus I persentase keberhasilan 

kelas yaitu 53,6% dengan predikat D (Kurang). Pada siklus I ini persentase 

keberhasilan belum mencapai pada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan 

oleh peneliti yaitu 70%. 
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Tabel Hasil Observasi Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Siklus I 
 

No. Nama Siswa Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Rata-rata Predikat 

1.  AYD 70 80 150 75 B 

2.  AUR 60 80 140 70 B 

3.  ANS 60 90 150 75 B 

4.  ANDR 20 20 40 20 E 

5.  ARL 20 20 40 20 E 

6.  ANDN 50 70 120 60 C 

7.  ATH 40 50 90 45 D 

8.  ARD 20 40 60 30 E 

9.  CHND 30 60 90 45 D 

10.  M.BTG 60 70 130 65 C 

11.  DNA 30 50 80 40 E 

12.  DMS 30 50 80 40 E 

13.  GNA 70 70 140 70 B 

14.  IST 80 90 170 85 A 

15.  ICA 20 - 20 10 E 

16.  AKRM 60 80 140 70 B 

17.  RMA 20 30 50 25 E 

18.  AAL 80 90 170 85 A 

19.  NRL 50 70 120 60 C 

20.  SHIN 80 80 160 80 B 

Jumlah 950 1190 2140 1070 A=2 

B=6 

C=3 

D=2 

E=7 

Rata-rata 47,5 59,5 107 53,5% 

Persentase  Berpikir 

Kritis Peserta Didik 

Secara Klasikal 

53,5% (Kurang) 

 

Tahapan akhir adalah refleksi yaitu dengan menganalisis dari hasil observasi 

dan mengidentifikasi tindakan yang harus dipertahankan, ditingkatkan maupun 

yang harus diperbaiki dan bahkan yang ditiadakan. Hasil refleksi pada siklus I 

digunakan untuk memperbaiki maupun menyempurnakan tindakan yang akan 

dilakukan pada siklus berikutnya. Berdasarkan refleksi pada siklus I ada beberapa 

hal yang ditemukan baik pada peserta didik maupun guru, diantaranya: Kondisi 

kelas kurang terkontrol dengan baik, masih terdapat peserta didik yang malu saat 

menyajikan hasil maupun berpendapat saat diskusi, terdapat peserta didik yang 

sulit diatur saat diminta untuk bergabung dengan kelompoknya, guru juga belum 

maksimal dalam memanfaatkan alokasi waktu sehingga guru belum maksimal 

melaksanakan langkah akhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil 

pemecahan masalah serta menyimpulkan di akhir pembelajaran.  

 Kegiatan yang perlu dipertahankan  pada siklus I yang dilakukan sebanyak 

2 kali pertemuan selama proses pembelajaran ialah melakukan kegiatan awal 

dengan mengajak memotivasi peserta didik dan selalu membimbing peserta didik 

saat diskusi maupun menyajikan hasil hingga ke tahap akhir yaitu menyimpulkan 

dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Sedangkan kegiatan guru yang 

harus diperbaiki yaitu mengkondisikan peserta didik untuk bergabung di 

kelompok yang telah ditentukan oleh guru karena pada siklus I guru belum 

maksimal dalam mengkondisikan suasana kelas, belum memaksimalkan alokasi 
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waktu, memotivasi peserta didik untuk berani menyajikan hasil dan berpendapat 

saat diskusi, dan kurang maksimal dalam melaksanakan langkah tahap akhir pada 

model Problem Based Learning (PBL). 

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I dan 

untuk meningkatkan siklus II, dilakukan perbaikan-perbaikan yaitu guru harus 

tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan yang baik pada siklus I, guru harus 

menyiapkan suasana kelas yang menyenangkan namun tetap terkontrol dengan 

baik, guru memberikan motivasi kepada peserta didik yang masih malu untuk 

menyajikan hasil dan berpendapat, serta guru memanfaatkan waktu dengan baik 

pada setiap langkahnya sehingga semua langkah-langkah model dapat terlaksana 

dengan baik. 

 Hasil observasi pada siklus II menunjukan peningkatan dari siklus I. Pada 

siklus II nilai rata-rata hasil evaluasi akhir siklus II yaitu 3,30 dengan predikat 

(B+) dengan presentase keberhasilan klasikal mencapai 80%. Sedangkan dari 

hasil observasi kemampuan berpikir kritis peserta didik persentase keberhasilan 

secara klasikal yaitu 73,25% dengan predikat B (Baik). 

 
Tabel 4.9. Hasil Observasi Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Siklus II 

 

No. Nama Siswa Pertemuan I Pertemuan II Jumlah Rata-rata Predikat 

1.  AYD 80 90 170 85 A 

2.  AUR 80 90 170 85 A 

3.  ANS 80 90 170 85 A 

4.  ANDR 70 70 140 70 B 

5.  ARL 50 50 100 50 D 

6.  ANDN 70 80 150 75 B 

7.  ATH 70 70 140 70 B 

8.  ARD 50 50 100 50 D 

9.  CHND 70 70 140 70 B 

10.  M.BTG 80 70 150 75 B 

11.  DNA 70 70 140 70 B 

12.  DMS 70 70 140 70 B 

13.  GNA 90 70 160 80 B 

14.  IST 90 90 180 90 A 

15.  ICA 60 60 120 60 C 

16.  AKRM 70 80 150 75 B 

17.  RMA 60 60 120 60 C 

18.  AAL 90 90 180 90 A 

19.  NRL 70 70 140 70 B 

20.  SHIN 80 90 170 85 A 

Jumlah 1450 1480 2930 1465 A= 6 

B= 10 

C= 2 

D= 2 

E= - 

Rata-rata 72,5 74 146,5 73,25 

Persentase  Berpikir 

Kritis Peserta Didik 

Secara Klasikal 

73,25% (Baik) 

 

Pada siklus II telah memenuhi atau mencapai kriteria keberhasilan yang 

telah ditetapkan peneliti yaitu 70% sehingga penelitian pada siklus II dianggap 

sudah berhasil. Berikut merupakan hasil reakapitulasi nilai tes peserta didik dari 
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pra tindakan, siklus I dan siklus II serta analisis dari lembar observasi kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, yaitu: 
 

Tabel Hasil Rekapitulasi Lembar Observasi Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik  
 

No Nama Siswa 
Siklus I Siklus II 

Nilai Predikat Nilai Predikat 

1.  AYD 75 B 85 A 

2.  AUR 70 B 85 A 

3.  ANS 75 B 85 A 

4.  ANDR 20 E 70 B 

5.  ARL 20 E 50 D 

6.  ANDN 60 C 75 B 

7.  ATH 45 D 70 B 

8.  ARD 30 E 50 D 

9.  CHND 45 D 70 B 

10.  M.BTG 65 C 75 B 

11.  DNA 40 E 70 B 

12.  DMS 40 E 70 B 

13.  GNA 70 B 80 B 

14.  IST 85 A 90 A 

15.  ICA 10 E 60 C 

16.  AKRM 70 B 75 B 

17.  RMA 25 E 60 C 

18.  AAL 85 A 90 A 

19.  NRL 60 C 70 B 

20. SHIN 80 B 85 A 

Jumlah 1070 
A= 2 

B= 6 

C= 3 

D= 2 

E= 7 

1465 
A = 6 

B = 10 

C = 2 

D = 2 

E = - 

Rata-rata 53,6 73,25 

Presentase 

Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Peserta Didik 

53,6% 73,25% 

 

Simpulan 

Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan di kelas IVB SDN 64/1 Muara Bulian dapat disimpulkan bahwa model 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dengan cara mengorientasi peserta didik pada suatu masalah 

sehingga peserta didik menganalisis permasalahan berdasarkan hasil pengamatan, 

mengorganisasi peserta didik untuk belajar dengan memberikan LKPD sehingga 

peserta didik bertanya dan menjawab suatu tantangan atau pertanyaan yang 

diberikan oleh guru terkait topik yang dibahas, membimbing penyelidikan 

individual/kelompok maka peserta didik mencari informasi untuk menyelesaikan 

tugas yang terdapat dalam LKPD dengan bimbingan guru, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya sehingga peserta didik memberikan pendapat tentang 

topik masalah yang telah diberikan oleh guru serta menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan cara peserta didik 

menyimpulkan atas apa yang telah mereka pelajari dalam memecahkan 

permasalahan yang terdapat pada LKPD dengan bimbingan guru. 

Adapun hasil nilai tes rata-rata kelas pada pra tindakan 2,38 dengan 

kategori (B-), pada siklus I nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 2,64 dengan 

kategori masih (B-) kemudian meningkat pada siklus II nilai rata-rata kelas 
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menjadi 3,30 dengan predikat (B+). Sedangkan analisis dari hasil observasi pada 

siklus I diperoleh keberhasilan kelas 53,5% dengan predikat D (Kurang). 

Kemudian meningkat pada siklus II keberhasilan kelas menjadi 73,25% dengan 

predikat B (Baik). Pada siklus II peneliti telah berhasil meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis peserta didik.  
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