
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Biologi merupakan salah satu dari ilmu sains. Sains memiliki tiga
komponen yaitu produk, proses dan sikap. Produk meliputi keseluruhan
fakta, konsep, prinsip, hukum, teori serta pengetahuan. Produk meliputi
proses berpikir dan proses ilmiah untuk menemukan dan mengembangkan
konsep dan pengetahuan. Sikap meliputi sikap ilmiah seperti ingin tahu,
obyektif dan jujur (Izaak, 2008). Pembelajaran sains bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik agar dapat
memenuhi kebutuhan dalam berbagai situasi. Siswa diharapkan memiliki
kemampuan berpikir tingkat tinggi sehingga akan terbentuk sumber daya
manusia yang dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif, membuat
keputusan dan memecahkan masalah (Liliasari, 2011).

Tuntutan pembelajaran sains sejalan dengan tuntutan
pembelajaran abad 21 yaitu perlunya menanamkan kemampuan berpikir
khususnya kemampuan berpikir kritis pada diri siswa (Trilling dan Fadel,
2009). Menurut Ennis (1996), berpikir kritis merupakan proses berpikir
reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang diyakini untuk
diperbuat. Sedangkan menurut Facione (2013) berpikir kritis merupakan
sebuah proses pembuatan keputusan beralasan berdasarkan
pertimbangan bukti yang tersedia, aspek kontekstual dari situasi dan
konsep yang bersangkutan. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut
diketahui bahwa berpikir kritis merupakan sebuah proses berpikir yang
dialami oleh seseorang untuk membuktikan suatu fakta dengan dasar
informasi yang jelas.

Kemampuan berpikir kritis menurut Facione (2010) memiliki
beberapa karakteristik diantaranya keterbukaan pemikiran, aktif bertanya
sebagai ekspresi rasa ingin tahu, penalaran yang kuat, termotivasi
terhadap penyelesaian permasalahan kompleks, fokus untuk menyelidiki,
dan tekun memilih informasi untuk menemukan jawaban dari sebuah
pertanyaan secara tepat dan benar. Indikator berpikir kritis menurut
Facione (2013) dijabarkan menjadi 6 aspek, yaitu: 1) interpretation adalah
kemampuan untuk memahami, menjelaskan dan memberi makna data
atau informasi, 2) analysisadalah proses mengidentifikasi hubungan dari
informasi-informasi yang dipergunakan untuk mengekspresikan pemikiran
atau pendapat, 3)evaluation merupakan kemampuan untuk menguji
kebenaran, 4) inference yaitu kemapuan untuk mengidentifikasi dan



memperoleh unsur-unsur yang diperlukan untuk membuat suatu
kesimpulan yang masuk akal, 5) explanation diartikan kemapuan untuk
menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran berdasarkan bukti,
metodologi, serta konteks, dan 6) self-regulation) kemampuan seseorang
untuk mengatur pola pikirnya.

Hasil observasi yang dilakukan di kelas X MIA 1, SMA N 1 Pabelan,
Kabupaten Semarang menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa
masih kurang. Siswa kurang aktif mencari sumber belajarnya dan hanya
menyalin jawaban yang ada di buku ketika dihadapkan dengan pertanyaan.
Saat proses pembelajaran berlangsung hanya ada 2 siswa dari 24 siswa
yang berani bertanya dan mengeluarkan pendapatnya sedangkan siswa
yang lain hanya mencatat serta mendengarkan penjelasan guru. Hasil
wawancara yang dilakukan dengan siswa, menunjukkan bahwa siswa jenuh
terhadap mata pelajaran biologi yang bersifat abstrak yang membuat siswa
cenderung kurang aktif dan apatis dampaknya adalah hasil belajar siswa
yang kurang optimal. Berdasarkan tes kognitif yang diberikan kepada
siswa, diketahui hanya ada 2 siswa dari 24 siswa yang dapat mencapai nilai
kriteria ketuntasan minimal yaitu ≥70. Selain itu hanya ada 16,67% siswa
dengan kategori kemampuan berpikir kritis baik, 62,50% siswa dengan
kategori berpikir kritis cukup, 12,5% siswa dengan kategori berpikir kritis
buruk.

Hasil analisis angket dan wawancara dengan siswa kelas X MIA 1
SMA N 1 Pabelan, menunjukkan bahwa model pembelajaran yang
digunakan oleh guru kurang menarik. Guru lebih sering menggunakan
metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Guru tidak pernah
menerapkan model tertentu dan membawa media pembelajaran yang
membuat anak termotivasi untuk belajar. Siswa mengaku merasa bosan
dan tidak dapat memahami pembelajaran secara keseluruhan. Ketika siswa
diminta untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, siswa cenderung
pasif.

Sudjana (2005) berpendapat bahwa, terdapat beberapa hal yang
mempengaruhi proses belajar, diantaranya adalah faktor eksternal yang
meliputi model dan media pembelajaran yang digunakan guru saat
pengajaran. Faktor yang kedua adalah faktor internal yang meliputi minat
dan motivasi siswa untuk belajar biologi. Proses pembelajaran merupakan
aktifitas yang dilakukan siswa dan guru dimana didalamnya timbul sebuah
hubungan timbal balik untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran.



Suasana yang diciptakan guru didalam kelas menjadi salah satu pendorong
kemampuan berpikir kritis siswa. Karim dan Normaya (2015) menyatakan
bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dapat berkembang apabila siswa
dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Siswa diharapkan untuk
memahami masalah dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian
menyusun penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa
kembali (Tan, 2003). Model yang menggiring siswa untuk dapat ikut serta
dalam pembelajaran diperlukan untuk menciptakan suasana kelas yang
kondusif. Selain itu, siswa akan mudah memahami materi dan tidak akan
merasa terbebani dengan materi apabila siswa sendiri yang mencari,
mengolah, dan menyimpulkan permasalahan yang dipelajarinya sendiri.
Pengetahuan yang diperoleh siswa juga akan lebih mudah diingat siswa.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru biologi kelas X MIA 1
SMA N 1 Pabelan, diketahui bahwa guru memang tidak pernah
menerapkan model belajar tertentu. Guru hanya berperan sebagai
fasilitator dalam proses pembelajaran dan tidak lagi mengajar dengan
metode konvensional. Upaya pembelajaran tersebut dapat berhasil
apabila diterapkan model pebelajaran yang tepat. Model pembelajaran
yang tepat akan membantu memperjelas materi dan konsep-konsep.
Model pembelajaran yang digunakan guru haruslah dapat memfasilitasi
proses analisis siswa. Salah satu model tersebut adalah Problem Based
Learning (PBL).

Langkah-langkah PBL meliputi 5 fase menurut Arends (2008), yaitu:
1) memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa, yaitu
guru membahas tujuan pelajaran dan memotivasi peserta didik untuk
terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah, 2) mengorganisasikan siswa
untuk meneliti, guru membantu siswa dalam mengidentifikasi
permasalahan yang disajikan, 3) membantu investigasi mandiri dan
kelompok, guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang
tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan serta solusi, 4)
mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya dan memamerkan,
guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil karya
yang tepat, seperti laporan, rekaman video, dan model-model, dan
membantu mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain, dan 5)
menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah, guru
membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap
penyelidikannya dan proses-proses yang mereka gunakan.



Model PBL adalah model pembelajaran yang menyajikan masalah
terkait dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual yang mengharuskan
siswa untuk menyusun solusi dari masalah tersebut (Etherington M. B,
2011). Situasi pemecahan masalah adalah tahapan ketika siswa
dihadapkan kepada suatu masalah dan tidak langsung menemukan
solusinya, bahkan dalam proses penyelesaian siswa masih mengalami
kebuntuan. Pada saat itu akan timbul konflik kognitif yang memaksa siswa
berpikir kritis (Newman, 2005). Permasalahan akan melatih peserta didik
untuk memutuskan sesuatu hal dengan berbagai sudut pandang secara
cermat, teliti, serta logis. Penerapan model PBL akan membuat siswa
mampu mempertimbangkan pendapat orang lain dan mengeluarkan
pendapatnya sendiri. Kemampuan berpikir kritis akan membantu siswa
dalam pengambilan keputusan dan menyusun strategi yang tepat dalam
penyelesaian masalah, serta saling berpendapat. Berdasarkan penjelasan
tersebut, kemampuan berpikir kritis diharapkan ada pada diri siswa
(Rahimi dan Sajed, 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan
penelitian yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning Untuk
Meningkatkan kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X MIA 1 SMA N 1
Pabelan Kabupaten Semarang Tahun ajaran 2016/2017.

B. Rumusan Masalah
1. Apakah Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa kelas X MIA 1 SMA N 1 Pabelan pada
mata pelajaran biologi?

2. Berapa besar peningkatan kemampuan berpikir kritis siwa kelas X MIA
1 SMA N 1 Pabelan pada mata pelajaran biologi setelah diterapkan
model problem based learning?

C. Tujuan
1. Untuk mengetahui apakah Problem Based Learning (PBL) dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas X MIA 1 SMA N 1
Pabelan pada mata pelajaran biologi?

2. Untuk mengetahui berapa besar peningkatan kemampuan berpikir
kritis siswa kelas X MIA 1 SMA N 1 Pabelan pada mata pelajaran
biologi setelah penerapan model Problem Based Learning (PBL)

D. Manfaat
1. Siswa:



a) Mendidik siswa agar menjadi pribadi yang kritis dalam
menghadapi berbagai hal

b) Memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar dan kemampuan
berpikir kritis siswa

c) Melatih siswa untuk ikut serta aktif dalam pembelajaran
khususnya dalam bertanya dan berpendapat dengan berdasar
fakta

2. Guru:
a) Memperbaiki pembelajaran dengan model yang bervariasi

3. Sekolah:
a) Meningkatkan mutu pembelajaran sekolah khususnya pada mata

pelajaran biologi


