
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perubahan 

karena adanya perkembangan di segala bidang kehidupan. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuntut agar diciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengemukakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi dasar 

dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, maka peran guru menjadi penentu 

keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Keberhasilan 

pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan atas segala komponen 

pendidikan. Komponen yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan meliputi 

kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa, dan model pengajaran yang tepat. 

Menurut Mulyasa (2013: 6) Perkembangan dan perubahan zaman yang secara 

terus-menerus juga menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional guna 



meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan cara penyempurnaan kurikulum, 

yaitu Kurikulum 2013 merupakan salah satunya, dimana kurikulum tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah 

pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. 

Ennis dalam (Sapriya, 2015: 144) Menyatakan bahwa berpikir kritis 

merupakan istilah yang digunakan untuk suatu aktivitas reflektif untuk mencapai 

tujuan yang memuat keyakinan dan perilaku yang rasional. Ia pun telah 

melakukan identifikasi lima kunci unsur berpikir kritis yakni, “praktis, reflektif, 

rasional, terpecaya, dan berupa tindakan”. Dengan didasari oleh pemikiran inilah 

ia merumuskan suatu definisi bahwa berpikir kritis secara reflektif dan rasional 

yang difokuskan pada penentuan apa yang harus diyakini atau dilakukan. Definisi 

ini lebih menekankan pada bagaimana membuat keputusan atau pertimbangan-

pertimbangan. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menilai suatu pemikiran 

menaksir nilai bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik dari suatu 

pemikiran dan nilai tersebut. Selain itu, berpikir kritis meliputi aktivitas 

mempertimbangkan berdasarkan pada pendapat yang diketahui. 

Perlunya mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk para siswa di 

sekolah diakui oleh sejumlah ahli pendidikan. Preston dan Herman (1974) 

menyatakan bahwa inkuiri dan keterampilan berpikir kritis tumbuh subur di kelas 

ketika guru menilai pemikiran yang berbeda dengan nilai yang dibawa oleh guru 

dan mendorong siswa untuk berpikir secara bebas. Disamping itu, Brandt (1989) 

menyatakan bahwa pada saat ini belum muncul kesadaran yang tinggi di kalangan 



pendidik di persekolahan untuk mengajar siswa kondisi dunia yang semakin 

berkembang pesat yang menuntut adanya respon dengan pemikiran kritis. Oleh 

karena itu, pembelajaran dengan penerapan keterampilan berpikir kritis dikelas 

merupakan cara yang paling tepat untuk menjawab tantangan ini.  

Menurut Sapriya (2015: 7) Dilihat dari materi, hakikat ilmu Pengetahuan 

sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang 

seringkali disingkat Pendidikan IPS atau PIPS merupakan dua istilah yang sering 

diucapkan atau dituliskan dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih 

(overlaping). Istilah IPS di Indonesia mulai dikenal tahun 1970-an sebagai hasil 

kesepakatan komunitas akademik dan secara formal mulai digunakan dalam 

sistem pendidikan nasional dalam kurikulum 1975. Dalam dokumen kurikulum 

tersebut IPS merupakan salah satu nama mata pelajaran yang diberikan pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah.  

Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari 

mata mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi serta nama pelajaran ilmu 

sosial lainnya. Menurut Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia nomor 64 tahun 2013,  dalam kurikulum 2013, proses belajar mengajar 

mengarahkan siswa yang harus aktif dalam membangun pengetahuanya, 

sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Kompetensi dasar yang terdapat 

pada materi IPS adalah mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan 

pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan 

norma serta kelembagaan sosial budaya. 

Berfikir kritis pada umunya belum banyak terjadi pada siswa SMP Negeri 7 

Muaro Jambi. Pada observasi awal dan pengamatan yang dilakukan secara 



langsung di lapangan dapat diidentifikasi kondisi pembelajaran IPS di SMP 

Negeri 7 Muaro Jambi yakni siswa lebih banyak menerima pengetahuan atau 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Pembelajaran lebih menekankan siswa 

menghapal begitu banyak informasi. Hal tersebut berakibat pada pembentukan 

siswa sebagai pembelajar pasif, siswa tidak dibiasakan berpikir kritis dalam 

mengidentifikasi masalah, bertanya dan menyelesaikan informasi untuk 

memecahkan masalah, memberikan asumsi, aktif dalam mencari cara 

penyelesainnya, merumuskan hipotesis, dan kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari metode mengajar yang 

diterapkan guru di kelas. 

Observasi awal di SMP Negeri 7 Muaro Jambi tahun pelajaran 2018/2019 

yaitu kelas VII diperoleh data yang menunjukkan masih banyak nilai IPS siswa 

kurang dari ketuntasan. Hal ini dibuktikan dengan nilai IPS ujian akhir semester 

siswa kelas VII banyak dibawah standar ketuntasan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah yaitu 75, untuk lebih jelasnya berikut tabel ketuntasan belajar siswa: 

Tabel 1.1  

Nilai Rata-Rata Ujian Akhir IPS Semester Ganjil Siswa Kelas VII 

 Tahun Ajaran 2018/2019 

No. Kelas Nilai Rata-Rata KKM 

1. VII A 75 75 

2. VII B 70 75 

3. VII C 45 75 

4. VII D 50 75 

5. VII E 60 75 

6. VII F 55 75 

7. VII G 65 75 

Sumber: dokumentasi nilai-nilai mata pelajaran IPS SMP Negeri 7 Muaro Jambi 

 

Berdasarkan wawancara kepada guru bidang studi yang dilakukan penulis di 

SMP Negeri 7 Muaro Jambi, guru hanya menggunakan ceramah dan tanya jawab 

saat pembelajaran berlangsung. Selain itu penulis juga mendapatkan informasi 

bahwa selama proses pembelajaran siswa kurang aktif dalam berdiskusi seperti 



hanya sebagian siswa yang dapat menentukan solusi-solusi dari permasalahan 

yang diberikan. Selain itu siswa kurang bisa mengaitkan informasi dalam 

mengemukakan pendapat dan menjawab pertanyaan. Dengan begitu dari hasil 

wawancara dengan guru diketahui rendahnya hasil belajar siswa seperti rendahnya 

aktivitas belajar siswa yaitu berpikir kritis siswa. Untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa ditentukan oleh model pembelajaran. Materi yang diajarkan dengan 

penerapan model pembelajaran yang tepat, akan membantu siswa dalam 

memahami materi dan juga mendapatkan hasil belajar yang baik. 

Pembelajaran di sekolah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab merupakan strategi yang paling sering digunakan dan dirasa paling mudah 

dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kondisi ini maka guru yang 

paling dominan dalam pembelajaran, serta penggunaan sumber belajar yang hanya 

dari buku pegangan guru masih merupakan sumber belajar primer. Ilmu 

pengetahuan sosial diharapkan dapat menolong siswa untuk mendapat 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menjawab dan menganalisis, menentukan 

nilai, memecahkan permasalahan, menyampaikan pendapat dan membuat 

keputusan rasional, sehingga dapat membantu dalam memecahkan permasalahan 

yang di hadapinya. Selain itu pada kelas yang akan menjadi fokus penelitian kelas 

VII SMPN 7 Muaro Jambi dalam aspek kemampuan berpikir kritis masih kurang.  

Oleh karena itu dalam pembelajaran diperlukan model pembelajaran yang 

mengarahkan siswa secara aktif menuju kemampuan berpikir kritis. Proses belajar 

sudah seharusnya mengedepankan pendekatan pembelajaran dan teori yang 

berbeda-beda. Salah satu model pembelajaran yang berdasarkan kepada 

kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 



Open-Ended yang merupakan salah satu model pendekatan pembelajaran 

konstruktivis. Model Learning Cycle 5E sangat tepat untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS. Menurut Udayani, 

Kusmariyatni, & Wibawa (2014: 1-10) Model pembelajaran Learning Cycle 5E, 

dimana 5E diambil dari huruf pertama langkah-langkah pembelajarannya yaitu: 

engage (melibatkan siswa), explore (menggali), explain (menjelaskan), elaborate 

(mengelaborasi) dan evaluate (mengevalusi). Fase-fase yang dialami oleh siswa 

ketika mengalami penguatan pemahaman dari pemahaman yang ada sebelumnya 

tercipta konsep berpikir kritis.  

Peneliti memilih model Learning Cycle 5E dan metode Open-Ended dalam 

penelitian ini, karena sebelumnya melakukan kajian pustaka terhadap penelitian 

terdahulu mengenai permasalahan berpikir kritis. Adanya permasalahan tersebut, 

peneliti merasakan bahwa penerapan model Learning Cycle 5E ini mampu 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan berpikir kritis. Berikut dikemukakan 

beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang 

dilakukan Prayogi, Hidayat, & Armansyah (2013) Mengenai “Implementasi 

Model Pembelajaran 5E Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Kemampuan 

Berpikir Kritis Siswa. Jurnal Lensa Kependidikan Fisika” menunjukkanbahwa 

dengan penggunaan model Learning Cycle 5E dapat memberikan tantangan pada 

peserta didik sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan 

pengetahuan baru bagi dirinya sendiri serta mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis setiap peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model Learning Cycle 5E dapat lebih mengembangkan kemampuan 



berpikir kritis peserta didik daripada menggunakan model cooperative learning 

tipe STAD. 

Selain itu, analisis yang telah dilakukan oleh Prayogi, Hidayat, & 

Armansyah (2013) dapat digunakan dengan menerapkan metode Open-Ended. 

Menurut Sari, Wahyuni, & Rosmaiyadi mengenai (2016) “Penerapan Pendekatan 

Open-Ended Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi 

Aljabar Kelas VIII SMP Negeri 10 Pemangat. Jurnal Pendidikan Matematika 

Indonesia”menunjukkanbahwa dengan penggunaan pendekatan Open-Ended 

diperoleh persentase aktivitas siswa secara keseluruhan pada pertemuan pertama 

adalah 85,76% dengan kriteria sangat aktif, dan persentase aktivitas siswa dengan 

keseluruhan pada pertemuan kedua adalah 90,65% dengan kriteria sangat aktif. 

Karena persentase aktivitas siswa pada kedua pertemuan adalah sangat aktif, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat penerapan pendekatan Open-Ended terhadap 

aktivitas siswa. 

Berdasarkan analisa terhadap kedua model pembelajaran, terlihat model 

pembelajaran Learning cycle 5e memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

metode pembelajaran Open-Ended. Kelebihannya memberikan tantangan pada 

peserta didik sehingga mereka bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan 

pengetahuan baru bagi dirinya sendiri. Selain itu model ini juga memiliki fase-

fase yang dialami oleh siswa ketika mengalami penguatan pemahaman dari 

pemahaman yang ada sebelumnya tercipta konsep 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Learning Cycle 5E Dan Metode Open-Ended Untuk 



Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran 

IPS”. 

 

 

 

1.2 Rumusan  Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

Learning Cycle 5e untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran IPS? 

2. Apakah terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran Open-Ended 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Learning 

Cycle 5e di bandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran Open-

Ended? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Seperti apa yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan permasalahan di 

atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

Learning Cycle 5e untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran IPS? 



2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran Open-Ended 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

IPS? 

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran IPS dengan penerapan model pembelajaran kooperatif Learning 

Cycle 5e di bandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran Open-

Ended? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis atau akademis. 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam pengembangan modle pembelajaran IPS. Dan memberikan 

konstribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia serta 

memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

pengimplementasian pembelajaran dengan menggunakan model Learning 

cycle 5e. 

2. Praktis.  

a. Umpan balik kepada guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS 

di SMP Negeri 7 Muaro Jambi dan meningkatkan wawasan guru tentang 

model pembelajaran. 

b. Diharapkan siswa dapat merasa senang belajar IPS, meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, keaktifan, dan membantu bagi siswa 

yang mengalami kesulitan belajar. 



1.5 Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam membahas, maka penulis memberikan batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan adalah metode 

Learning Cycle 5E dan metode pembelajaran Open-Ended 

2. Perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran IPS sesudah 

menggunakan model Learning Cycle 5E dengan menggunakan metode 

Open-Ended. 

3. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 

7 Muaro Jambi. 

4. Materi yang akan dijadikan bahan penelitian adalah materi kelas VII di 

SMP Negeri 7 Muaro Jambi. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Berpikir kritis 

Redhana (dalam Adnyana, 2012:201-209) Berpendapat bahwa 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Keterampilan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dalam 

membuat keputusan yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 

Keterampilan berpikir kritis berpengaruh terhadap kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 

itu, keterampilan berpikir kritis dapat menumbuh kembangkan 

kemampuan untuk menyelidiki masalah, mengajukan pertanyaan, 

mengajukan jawaban baru yang menantang status quo, dan menemukan 

informasi baru. 



2. Model Learning Cycle 

Menurut Karplus & Their yang dikutip oleh Renner et.al (dalam 

Ngalimun, Fauzani, dan Salabi, 2015:171) Siklus belajar (Learning Cycle) 

atau disingkat LC adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

pembelajar (student center).  LC merupakan rangkain tahap-tahap kegiatan 

(fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pembelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan jalan berperanan aktif. LC pada mulanya terdiri dari 

fase-fase eksplorasi (exploration), pegenalan konsep (concept 

introduction), dan aplikasi konsep (concept application). 

3. Metode Open-Ended 

Menurut Becker & Shimada (dalam Koriyah & Harta) (2015) Open-Ended 

adalah pendekatan pembelajaran yang diformulasikan untuk menyajikan 

masalah terbuka dengan penyelesaian atau jawaban benar lebih dari satu. 

Pendekatan Open-Ended memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali dan 

memecahkan masalah dengan beberapa teknik. 

4. Pembelajaran IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Trianto, 2011:175) Merupakan gabungan 

dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, 

kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan, 

dan agama. Selain itu, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

juga menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan 

prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, 



struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup 

agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan 

jaminan keamanan. 

 


