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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini, akan dipaparkan beberapa subjudul yang meliputi latar 

belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan batasan istilah. Dalam beberapa subjudul tersebut akan dikemukakan hal-hal 

yang mendorong atau argumentasi tentang pentingnya dilakukan penelitian.  

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang mempelajari tentang 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta dan fenomena alam yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari (Julianto, 2011:1). Pembelajaran IPA dibagi menjadi 

tiga dimensi yaitu dimensi produk, dimensi proses dan dimensi pengembangan 

ilmiah. Dalam pengembangan ilmiah terdapat salah satu sikap ilmiah yang harus 

dikembangkan dalam proses pembelajaran IPA yaitu berpikir kritis (Julianto, dkk, 

2011:4). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan intelektual 

yang harus dimiliki oleh siswa (Arindawati & Huda, 2004:30). Kemampuan 

berpikir kritis sangat penting bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini 

dikarenakan dalam kehidupan di masyarakat, manusia selalu dihadapkan pada 

permasalahan yang memerlukan pemecahan. Memecahkan suatu permasalahan 

memerlukan pemikiran yang kritis.  Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran 

kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan. Akan tetapi, dalam praktik 

pembelajaran guru sering menjadi satu-satunya sumber informasi, sedangkan 

siswa tidak memperoleh peluang untuk menyampaikan informasi maupun 
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bantahan kritis atas informasi yang disampaikan oleh guru (Arindawati & Huda, 

2004:30).  

Dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terdapat 5 aspek 

kemampuan berpikir kritis yang perlu diperhatikan yaitu (1) merumuskan 

pertanyaan, (2) memberi argument, (3) melakukan deduksi, (4) melakukan 

induksi, (5) memutuskan dan melaksanakan keputusan (Agustina, 2010:22). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 April 2013 dengan 

wali kelas V di SDN Tegalgondo Malang diketahui bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran IPA. Selain itu, ditemukan beberapa masalah yaitu 

sebagai berikut. Pertama, kemampuan siswa dalam mengutarakan pendapat dan 

menjawab pertanyaan masih rendah. Siswa cenderung diam ketika guru 

memberikan kesempatan untuk bertanya dan mengutarakan pendapatnya.  

Selain itu, ketika guru memberikan pertanyaan siswa tidak dapat 

menjawabnya. Kemampuan dalam mengutarakan pendapat dan menjawab 

pertanyaan merupakan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Johnson (2009:183) yang menyatakan bahwa berpikir kritis 

adalah proses pemikiran yang teroganisasi untuk menyatakan pendapat dan 

mengevaluasi secara sistematis pernyataan dari orang lain. Kedua, dalam 

menggunakan metode pembelajaran guru tidak memberikan variasi metode 

pembelajaran. Guru menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian 

tugas dalam pembelajaran IPA. Tidak adanya variasi metode pembelajaran 

tersebut menjadikan proses pembelajaran monoton. Hal ini mengakibatkan siswa 

menjadi kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru.  
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Ketiga, penggunaan media pembelajaran IPA kurang menarik bagi siswa, 

sehingga masih banyak siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Di 

Sekolah Dasar Negeri Tegalgondo Malang terdapat media pembelajaran yang 

lengkap. Akan tetapi, guru kurang mampu dalam menggunakannya. Dalam 

menjelaskan materi pembelajaran IPA yaitu organ peredaran darah manusia, guru 

menggunakan gambar yang dibuat sendiri oleh guru di papan tulis. Hal ini 

menyebabkan siswa tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan siswa 

kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru.  

Keempat, masih banyak siswa yang belum mencapai KKM pada 

pembelajaran IPA yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 70. Pada tahun ajaran 

2012/2013, dari 26 siswa kelas V terdapat 42,3% siswa tuntas dan 57,7% siswa 

yang tidak tuntas. Dapat dikatakan bahwa dari 26 siswa di kelas V terdapat 11 

siswa yang tuntas dan 15 siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran IPA. 

Pembelajaran IPA adalah suatu proses dalam memahami alam semesta melalui 

pengamatan serta menggunakan prosedur yang benar dan dijelaskan dengan 

penalaran yang logis sehingga dihasilkan sebuah kesimpulan yang benar 

(Sutrisno, dkk, 2008:1.19).  

Adanya permasalahan siswa di kelas V SDN Tegalgondo Malang maka, 

diperlukan suatu tindakan nyata untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran IPA. Menyikapi kondisi tersebut, maka peneliti 

menggunakan media lembar balik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran IPA terutama pada materi organ peredaran darah 

manusia. Media lembar balik adalah jenis media visual tiga dimensi yang 

bentuknya serupa dengan kalender duduk, hanya ukurannya saja dibuat cukup 
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besar agar dapat dilihat secara jelas pada waktu digunakan dalam proses 

pembelajaran (Sumanto, dkk, 2011:67). Media lembar balik mampu menyajikan 

materi pembelajaran secara ringkas yang mencakup pokok-pokok pembelajaran 

(Susilana & Riyana, 2007:87).  

Penggunaan media pembelajaran dalam mengatasi permasalahan tersebut 

dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, keberadaan media di 

Sekolah Dasar memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, media pembelajaran di Sekolah Dasar perlu dikembangkan demi 

kemajuan dan keberhasilan pendidikan dasar pada masa mendatang (Arindawati 

& Huda, 2004:49). Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar atau instruktur kepada peserta 

belajar (Uno, 2007:65). Media pembelajaran di Sekolah Dasar dapat berupa media 

yang langsung bisa dimanfaatkan dan tersedia di pasaran serta media yang 

dirancang secara khusus untuk kepentingan pembelajaran (Sumanto, dkk, 

2011:45).  

Kedua, media pembelajaran mempunyai beberapa manfaat baik bagi guru 

maupun bagi siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru adalah untuk 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Sumanto, dkk (2011:37) yang mengatakan bahwa 

media pembelajaran di sekolah bukan dimaksudkan untuk menggantikan guru 

mengajar. Akan tetapi, media pembelajaran merupakan pelengkap atau pembantu 

guru dalam mengajar dan juga membantu siswa dalam mempelajari materi 

pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, manfaat media 

pembelajaran bagi siswa adalah dapat membangkitkan keinginan dan minat 
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belajar serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar serta 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa (Sumanto, dkk, 

2011:39). 

Adanya beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan 

penelitian untuk menerapkan media lembar balik untuk siswa kelas V SDN 

Tegalgondo dengan judul Penggunaan Media Lembar Balik untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran IPA di Kelas V SDN 

Tegalgondo Malang. 

 

B. Fokus Masalah 

Adanya fakta yang terlihat di lapangan diketahui bahwa siswa kelas V 

SDN Tegalgondo Malang semester 1, pada pembelajaran IPA kemampuan 

berpikir kritisnya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta bahwa 

kemampuan siswa dalam mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan 

masih rendah. Adanya kemampuan mengutarakan pendapat dan menjawab 

pertanyaan yang rendah tersebut disebabkan karena penggunaan metode yang 

kurang variasi dalam pembelajaran IPA. Selain itu, media yang digunakan oleh 

guru masih kurang menarik perhatian siswa. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan 

dalam memahami materi pembelajaran dan berdampak pada kemampuan siswa 

dalam mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan yang masih rendah. 

Beberapa faktor yang telah disebutkan di atas merupakan penyebab 

kesulitan dan melemahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas V. Oleh karena 

itu, diperlukan suatu inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga siswa mampu 
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untuk berpikir kritis dalam pembelajaran IPA terutama pada materi organ 

peredaran darah manusia.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat di SDN Tegalgondo Malang pada 

pembelajaran IPA Kelas V materi organ peredaran darah manusia yang 

dikarenakan kurangnya penggunaan media dan metode pembelajaran serta 

kemampuan siswa dalam mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan yang 

masih rendah maka, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana penggunaan media lembar balik untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN Tegalgondo 

Malang? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA di kelas 

V SDN Tegalgondo Malang setelah diterapkan media Lembar Balik? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu 

penelitian. Berdasarkan masalah yang terdapat di SDN Tegalgondo Malang pada 

pembelajaran IPA kelas V maka, tersusunlah tujuan penelitian yang ingin dicapai 

yaitu sebagai berikut. 

1. Mendiskripsikan penggunaan media lembar balik untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA di kelas V SDN 

Tegalgondo Malang. 
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2. Menjelaskan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA di 

kelas V SDN Tegalgondo Malang setelah diterapkan media Lembar Balik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seseorang haruslah bermanfaat 

bagi orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat 

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. Manfaat dalam 

penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Pertama, manfaat teoretis pada penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan pembelajaran 

IPA terutama tentang penggunaan media pembelajaran IPA. 

Kedua, manfaat praktis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu manfaat praktis bagi guru, bagi sekolah dan bagi peneliti. Manfaat praktis 

bagi guru adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tolak 

ukur dan salah satu alternatif media pembelajaran terutama pembelajaran IPA. 

Manfaat praktis bagi sekolah yaitu dengan adanya penelitian ini, hasil yang 

diperoleh dalam penelitian dapat dijadikan dokumen yang bermanfaat bagi 

sekolah. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu dapat dijadikan acuan atau pedoman 

dalam penelitian yang selanjutnya. 

 

F. Batasan Istilah 

Terdapat banyak istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, untuk mempermudah dalam memahaminya maka, peneliti akan 
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memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai pembelajaran tertentu 

(Sumanto, dkk, 2011:36). 

2. Media Lembar Balik adalah jenis media visual tiga dimensi yang bentuknya 

serupa dengan kalender duduk, hanya ukurannya saja dibuat cukup besar agar 

dapat dilihat secara jelas pada waktu digunakan dalam proses pembelajaran 

(Sumanto, dkk, 2011:67). 

3. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang harus dikembangkan 

dalam pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran, guru sering menjadi satu-

satunya pemberi informasi, sedangkan siswa tidak memperoleh peluang dalam 

menyampaikan informasi alternatif maupun bantahan kritis atas informasi 

yang disampaikan oleh guru. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu 

komponen intelektual yang harus dimiliki oleh siswa (Arindawati & Huda, 

2004:30) 

4. IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah 

seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa 

ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya (Trianto, 2010:136).  

5. Organ peredaran darah manusia adalah organ yang berperan dalam 

mengalirkan dan mengedarkan oksigen dan sari makanan di dalam tubuh 

(Haryanto, 2007:28). 


