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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki setiap individu. 

Melalui pendidikan peserta didik dapat mengembangkan potensi diri dimana 

peserta didik dapat menemukan karakter serta bakat dalam dirinya untuk masa 

depan nantinya. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II yang berbunyi “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 

Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pendidikan sebaik-baiknya, salah 

satunya caranya ialah mengubah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

menjadi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah rancangan baru kurikulum 

pendidikan di Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya kurikulum 2013 yang 

menuntut pada proses pembelajaran. Menurut Abidin (2014:20) sasaran 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 mencakup pengembangan ranah sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dielaborasikan untuk setiap satuan 

pendidikan. Oleh karena itu dalam pembelajaran yang mengimplementasikan



2 
 

 
 

kurikulum 2013, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Salah satu prinsip 

pembelajaran ialah berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat 

belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. 

Melalui proses pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat menemukan 

pengetahuannya sendiri dari konsep-konsep pembelajaran ekonomi yang 

dipelajarinya sehingga kelak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang berorientasi pada siswa 

(student centered), siswa akan berusaha mengkontruksi sendiri kemampuan 

berpikirnya dan terlibat aktif dalam mencari informasi. Hal ini selaras dengan 

pendapat Rusman (2013:7) yakni pandangan konstruktivisme siswa tidak begitu 

saja menerima pengetahuan dari orang lain, tetapi siswa harus membangun 

pengetahuannya dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata.  

Ekonomi merupakan mata pelajaran bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam dunia pendidikan. Pada kurikulum 2013 mata pelajaran ekonomi 

menjadi salah satu struktur mata pelajaran SMA/MA yang masuk dalam 

kelompok mata pelajaran peminatan ilmu sosial. Penerapan kurikulum 2013 telah 

membuat banyak perubahan yang signifikan pada pembelajaran Ekonomi di 

sekolah. Guru dituntut untuk melakukan revolusi pembelajaran sehingga 

kompetensi pembelajaran dapat tercapai.  

Taksonomi Bloom adalah klasifikasi tujuan pendidikan yang terbagi 

menjadi tiga ranah atau dimensi, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Ranah kognitif berkaitan dengan kognisi, pemikiran, penalaran dan atau 

intelegensi. Dalam ranah kognitif, keterampilan intelektual dibagi pada tingkatan-

tingkatan, yaitu C1 sampai dengan C6 dengan sebutan C1 (Pengetahuan), C2 
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(Pemahaman), C3 (Penerapan), C4 (Analisis), C5 (Sintesis), dan C6 (Evaluasi). 

Kemampuan berpikir kritis termasuk kedalam kategori C4 (Analisis) yang mana 

peserta didik dituntut agar mampu menganalisis suatu permasalahan dnlam 

kehidupan nyata dengan diperkuat dengan alasan dan bukti yung mendukung 

untuk meningkatkan daya nalarnya. 

Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu standar kompetensi lulusan 

satuan pendidikan yang tertuang pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yakni 

menyatakan bahwa peserta didik harus memunjukkan kemampuan berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Dalam bidang 

pendidikan, berpikir kritis (Critical Thinking) termasuk kedalam HOTS (High 

Order Thinking Skilis) atau kemampuan berpikir tinggi yang mana dapat 

membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahaman materi yang dipelajari 

serta mengevaluasi secara kritis argumen pada buku teks termasuk argumentasi 

guru dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran Kurikulum 2013. 

Menurut Richard Paul (dalam Alec Fisher, 2009:4) Berpikir kritis adalah 

mode berpikir mengenai hal, substansi, atau masalah apa saja dimana si pemikir 

meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani secara terampil struktur- 

struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar 

intelektual padanya. 

Sedangkan menurut Ennis (dalam Alec Fisher, 2009:4) mendefinisikan 

berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus 

untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. 

Bardasrkan observasi awal pada kegiatan PLP di kelas XI IPS SMA Negeri 

1 Kota Jambi pembelajaran Ekonomi umumnya masalah-masalah yang peneliti 
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temukan mengacu pada kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa dimana siswa 

masih belum mampu mengembangkan daya nalarmya terhadap materi yang 

diajarkan oleh guru. Guru hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan 

pemahaman saja dan peserta didik belum sampai pada tahap analisis masalah serta 

dalam penyampaian materi pembelajaran siswa hanya ditugaskan sekedar 

membaca literasi atau sumber belajar kemudian langsung menyampaikannya 

bukan menelaah kembali isi dari sumber belajar tersebut. Guru masih kurang 

menggunakan IT seperti gambar atau video berupa kasus-kasus pada saat proses 

pembelajaran. Sehingga masih banyak siswa yang kesulitan dalam 

mengidentifikasi kasus-kasus, mengevaluasi argumen dalam materi yang 

diberikan oleh guru di kelas secara langsung, karena disekolah mereka sering 

mencari jawaban di internet dan apa yang mereka jawab itu adalah hasil dari 

pencarian di internet, bukan berdasarkan kemampuan mereka secara langsung, 

jadi ketika siswa diminta untuk tidak menggunakan handphone untuk mencari 

jawaban siswa kesulitan menganalisis informasi yang ada, sehingga siswa hanya 

menerima apa adanya informasi, siswa sulit mengevalusi dan menyimpulkan 

keputusan dalam setiap pertanyaan secara kritis. Hal ini dapat menyebabkan siswa 

kurang terlatih untuk mengembangkan daya nalarnya dalam memecahkan 

permasalahan dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam 

kehidupan sehari-hari. Siswa kurang dilatih untuk menganalisis suatu informasi 

dan masalah sehingga kemampuan berpikir kritis siswa kurang dapat berkembang 

dengan baik.  

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 25 – 26 

Oktober 2018 dengan beberapa siswa dimana siswa-siswa tersebut berpendapat 
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bahwa mereka kurang mengerti dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut 

karena guru tersebut hanya menjelaskan materi seadanya dan menugaskan siswa 

untuk membaca buku sumber saja bukan menelaah kembali isi dari buku sumber 

tersebut yang akibatnya siswa banyak yang kurang mengerti dengan yang 

diajarkan oleh sang guru tersebut.  

Diketahui pula bahwa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar Ekonomi 

sebagian nilai siswa belum mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 70. Hal ini 

dilihat dari rata-rata hasil ujian akhir semester mata pelajaran Ekonomi kelas XI 

IPS pada tahun ajaran 2018/2019. 

Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Ujian Akhir Semester Kelas  

XI IPS SMA Negeri 1 Kota Jambi 

No Kelas Nilai rata-rata 

1 XI IPS 1 67,5 

2 XI IPS 2 65,9 

3 XI IPS 3 64,4 

 

Setelah dikaji berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

didalam kelas penyebab kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa karena 

sampai saat ini pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih banyak didominasi 

pada pendekatan konsep dan berpusat pada guru dengan menggunakan metode 

konvensional yang mana pembelajaran berpusat pada guru bukan peserta didik. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa yaitu dengan mengganti metode pembelajaran yang biasa 

diterapkan. Metode pembelajaran yang monoton dan tidak menarik akan membuat 

siswa merasa bosan dan menghiraukan materi yang disampaikan, dimana siswa 

hanya perlu menyimak dan memperhaikan penjelasan guru. Maka dari itu 



6 
 

 
 

diperlukan suatu metode yang dapat merangsang kemampuan berpikir kritis siswa 

yakni metode pembelajaran aktif dan metode brainstorming. 

Metode pembelajaran debat aktif adalah salah satu metode yang dirancang 

untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Metode 

pembelajaran debat aktif merupakan metode pembelajaran yang melatih siswa 

untuk aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Selain itu 

metode pembelajaran debat aktif dapat mendorong pemikiran dan perenungan 

terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang 

bertentangan dengan keyakinan sendiri. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi 

paket pro dan kontra, dengan metode ini peserta didik juga belajar keterampilan 

sosial seperti peran pencatat, membuat kesimpulan, pengatur materi atau 

moderator. Disini para pelaku debat diharapkan untuk mampu berpikir kritis dan 

analitis untuk mempertahankan pendapatnya ataupun menyanggah pendapat 

lawan, sekaligus juga mampu berkomunikasi dengan baik dalam menyampaikan 

ide atau gagasan mereka di muka umum. Dengan penggunaan metode 

pembelajaran debat aktif secara optimal, diharapkan peserta didik akan lebih 

tertantang dalam mengikuti proses belajar didalam kelas, dimana mereka akan 

lebih aktif dan kritis dalam mencari sumber-sumber atau referensi sehingga 

sehingga mereka benar-benar memahami materi yang diajar. Metode debat aktif 

ini akan merangsang pola pikir peserta didik sehingga mereka lebih kritis dalam 

menyimpulkan suatu gagasan atau pendapat yang mereka yakini. 

Menurut Uno (2011:100) Metode pembelajaran debat aktif adalah metode 

yang dirancang untuk untuk memecahkan masalah dari sudut pandang yang 

berbeda, metode ini biasanya terdiri dari dua belah pihak yang mempunyai 



7 
 

 
 

pendapat yang berbeda atau bahkan bertentangan terutama berkaitan dengan 

masalah-masalah kontroversial.  

Menurut Silberman (2013:141) berpendapat bahwa debat bisa menjadi 

metode untuk meningkatkan pemikiran dan perenungan, terutama jika siswa 

diharapkan untuk mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan diri mereka 

sendiri.  

Sedangkan metode brainstorming adalah metode penyelesaian masalah 

yang dapat merangsang berpikir dalam menggunakan wawasan tanpa melihat 

kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Akan tetapi guru dapat 

menggambarkan bahwa yang diminta adalah buah pikiran dengan alasan-alasan 

yang rasional. Para guru disarankan agar mengaitkan topik yang akan dipelajari ke 

dalam realita hidup sehari-hari. Diharapkannya dengan menerapkan metode 

brainstorming ini peserta didik dapat mengembangkan pola berpikir serta 

wawasannya dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru 

sehingga peserta didik dapat menguasai materi yang diajarkan dan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Menurut Sani (2013:90) metode brainstorming adalah metode pengumpulan 

sejumlah besar gagasan dari sekelompok orang dalam waktu singkat. Metode ini 

sesuai sebagai upaya untuk mengumpulkan pendapat yang dikemukakan oleh 

seluruh anggota kelompok, baik secara individual maupun kelompok. Pendapat 

dari setiap siswa mungkin berbeda-beda tapi tidak ada kritik sebelum sesi 

evaluasi. 

Menurut Roestiyah (2008:73-74) metode brainstorming adalah suatu cara 

mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas, dengan melontarkan suatu 
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masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab dan menyatakan pendapat, 

atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah 

baru, atau dapat diartikan pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide 

dari sekelompok manusia dalam waktu yang sangat singkat. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil judul penelitian “Studi 

Komparasi Metode Debat Aktif dan Metode Brainstorming Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Kota Jambi”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:  

1. Proses pembelajaran kurang memberdayakan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

2. Siswa belum berani mengusulkan ide atau gagasan pada saat pembelajaran. 

3. Keterbatasan waktu guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

ekonomi.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 

metode pembelajaran debat aktif dan metode pembelajaran brainstorming 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran ekonomi kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Kota Jambi?” 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitiannya yaitu: 

“Untuk mengetahui perbedaan pembelajaran yang signifikan antara metode 

pembelajaran debat aktif dan metode pembelajaran brainstorming terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 

SMA Negeri 1 Kota Jambi.” 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian diperlukan sebuah pembatasan masalah terhadap 

masalah yang diteliti, hal ini bertujuan agar masalah yang diteliti tidak terlepas 

dari pokok permasalahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini pembatasan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang diteliti disini adalah metode pembelajaran debat 

aktif dan metode pembelajaran brainstorming 

2. Pengukuran kemampuan berpikir kritis dilakukan dengan cara memberikan 

tes yang berupa essay kepada siswa serta lembar observasi yang diamati 

langsung oleh peneliti. 

3. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di SMAN 1 

Kota Jambi.  

4. Materi yang akan dijadikan bahan penelitian adalah materi kerjasama 

internasional. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur, 

wawasan dan konsep atas teori-teori tentang analisis peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa melalui metode pembelajaran debat aktif dan metode 

brainstorming pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Kota 

Jambi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1)  Bagi Siswa 

Siswa akan lebih mengenal metode pembelajaran sehingga siswa tidak 

merasa jenuh hanya dengan satu metode pembelajaran yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar.  

2) Bagi Guru 

Menjadi bahan masukan bagi guru untuk lebih mengetahui alternatif-

alternatif metode pembelajaran yang digunakan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

3) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar pada 

umumnya dan sekolah pada khususnya. 
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1.7 Definisi Operasional 

1) Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah pemikiran yang berfokus untuk memutuskan apa yang 

mesti dipercaya atau dilakukan serta proses berpikir secara mendalam unnuk 

menemukan informasi yang pasti atau dapat dipercaya kebenarannya dengan 

tujuan mampu mengambil keputusan secara benar. Berpikir kritis dapat berupa 

argumen yang bersifat negatif dan positif. 

2) Metode Pembelajaran Debat Aktif 

Metode pembelajaran debat aktif merupakan metode pembelajaran yang 

lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan 

pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, 

sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan 

kompetensinya. 

3) Metode Brainstorming 

Metode brainstorming adalah suatu cara mengajar yang dilaksanakan oleh 

guru di dalam kelas, dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, 

kemudian siswa menjawab dan menyatakan pendapat atau sanggahan dapat 

diartikan pula sebagai suatu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok 

manusia dalam waktu yang sangat singkat. 
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