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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Abad 21 menuntut berbagai keterampilan yang harus dikuasai seseorang, 

salah satu pencapaian keterampilan abad 21 dilakukan dengan membudayakan 

berpikir kritis. Partnership for 21st Century Skills mengidentifikasi bahwa 

keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan 

untuk menyiapkan siswa dijenjang pendidikan dan dunia kerja (Zubaidah, 2017). 

Pendidikan saat ini perlu melatih siswa agar memiliki keterampilan berpikir kritis 

sehingga memiliki kemampuan bersikap dan perilaku adaptif dalam mengadapi 

tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. 

Keterampilan berpikir kritis siswa SMP saat ini dirasakan masih rendah. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada 

pelajaran IPA yaitu 75,63% siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang masih 

belum berkembang atau rendah (Prihartiningsih et al., 2016). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Wartiningsih et al., (2016)  menunjukkan bahwa dari tujuh indikator 

berpikir kritis dalam tes uraian hanya 19% siswa yang dapat memunculkan semua 

komponen keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan hasil penelitian di atas 

menunjukkan bahwa siswa SMP belum terlatih untuk menggunakan keterampilan 

berpikir kritis dalam pembelajaran IPA.  

Kenyataan yang ada di beberapa sekolah di kota Batu selama ini, 

keterampilan berpikir kritis belum sepenuhnya diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana pernyataan salah satu bidang kurikulum yang 
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merupakan guru IPA SMP Negeri di Kota Batu mengungkapkan bahwa selama ini 

guru belum sepenuhnya memahami cara melatih siswa untuk berpikir kritis selain 

itu berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada guru IPA adalah 80% guru 

belum menerapkan soal evaluasi pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir 

kritis siswa, guru hanya menggunakan soal pilihan ganda untuk mengevaluasi 

pembelajaran di kelas, 60% guru menggunakan ceramah dan diskusi tanyajawab 

dalam pembelajaran di kelas, hal tersebut belum mampu mengasah keterampilan 

berpikir kritis siswa. Pembelajaran sains yang tidak mengikuti kaidah-kaidah 

pembelajaran sains akan berdampak pada capaian hasil belajar siswa (Rusli, 2014). 

Hasil wawancara dan observasi pada tanggal 16 Maret 2018 terhadap 

pembelajaran IPA (biologi) salah satu SMP N di Kota Batu menunjukkan bahwa 

dalam proses pembelajaran sebagian besar siswa belajar hanya dengan menghafal 

konsep namun tidak mengetahui bagaimana materi tersebut dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan nyata. Hal ini disebabkan karena cara pembelajaran IPA hanya 

sebatas menjelaskan produk dan sedikit proses, akibatnya rasa ingin tahu peserta 

didik kurang sehingga siswa kesulitan dalam proses pengorganisasian pemecahan 

masalah. Semakin dekat konteks permasalahan yang diberikan dengan dunia nyata, 

akan semakin baik pengaruhnya pada peningkatan berpikir mandiri siswa (Amir, 

2015). 

Rendahnya kemampuan peserta didik dalam menganalisis berbagai 

persoalan menandakan rendahnya kemampuan berpikir siswa termasuk 

kemampuan berpikir kritis. Sedangkan keterampilan berpikir kritis sangat 

diperlukan oleh siswa untuk menghadapi kesiapan dalam dunia kerja. Berpikir kritis 
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dapat membuat seseorang mampu mengambil keputusan dengan baik dan 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks serta membuat 

terobosan baru dalam pencapaian pendidikan (Haseli, 2013). 

Berdasarkan berbagai kenyataan rendahnya kemampuan berpikir kritis yang 

dimiliki siswa, maka perlu adanya upaya untuk mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis. Memperbaiki proses belajar di sekolah dapat dijadikan upaya untuk 

melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun indikator keterampilan berpikir 

kritis menurut Ennis (1985) dalam Maulana (2017) dikelompokkan menjadi lima 

karakteristik yaitu: (1) Memberikan penjelasan sederhana; (2) Membangun 

keterampilan dasar; (3) Penarikan kesimpulan; (4) Memberikan penjelasan lebih 

lanjut; (5) Mengatur strategi dan taktik. 

Usaha pembaharuan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

yang mampu melatih siswa berpikir kritis. Adapun beberapa model pembelajaran 

yang dapat melatih siswa untuk berpikir kritis yaitu Inquiry based learning, 

Discovery based learning, Project based learning dan Promblem based learning  

(Majir, 2017). Berbagai model tersebut merupakan model yang direkomendasikan 

kurikulum 2013 sesuai dengan tujuan pembelajaran IPA dan memiliki peran dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Tujuan pembelajaran IPA yang dicantumkan dalam kurikulum 2013 yaitu 

Ilmu Pengetahuan Alam dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science 

yang berorientasi aplikatif terhadap kemampuan berpikir dan bertanggungjawab 

terhadap lingkungan (Kemdikbud, 2017). Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA di 
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atas maka perlu adanya model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan untuk dipecahkan solusinya. Model pembelajaran yang tepat untuk 

diterapkan secara teori adalah model Promblem based learning. 

Promblem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang 

dapat membentuk perilaku saintifik. Menurut Majir (2017) model Promblem based 

learning adalah metode mengajar menggunakan masalah nyata yang difokuskan 

pada pemecahan masalah sehingga mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat 

dalam materi pelajaran dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. 

Penggunaan model Problem based learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP pernah diterapkan dalam penelitian lain. Hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa model Problem based learning dapat meningkatkan 

75% kemampuan berpikir kritis siswa dan 7,5% siswa mampu memiliki 

kemampuan sangat kritis (Setyorini et al., 2011). 

Untuk dapat lebih menanamkan kemampuan berpikir kritis maka perlu 

adanya model pembelajaran yang dipadukan dengan metode belajar. Pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar 

sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap prestasi yang akan diraihnya 

(Darmadi, 2017). Terdapat banyak metode belajar yang mampu melatih siswa 

dalam berpikir kritis salah satunya metode Team Games Tournament dan Team 

Assisted Individualization (Putri et al., 2018), metode pembelajaran improve 

(Mujib, 2016), metode eksperimen (Anggreani, 2015) dan metode Mind Mapping 

(Winenggar, 2015). Model Problem based learning merupakan model yang 

berbasis masalah maka dibutuhkan metode belajar yang mampu membantu dalam 
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memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat, oleh karena itu metode 

yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah metode Mind Mapping. 

Mind mapping adalah metode belajar alternatif menggunakan peta pikiran 

yang dibentuk oleh kata, warna, garis dan gambar yang memungkinkan dapat 

membantu siswa memudahkan dalam belajar. Menurut Herdin (2017) Mind 

mapping menjadikan lebih banyak mengetahui yang sedang dipikirkan dan 

dipertimbangkan, dengan menggunakan pola pikir yang tepat maka dapat 

mempertimbangkan masalah yang dihadapi sehingga mampu mengambil 

keputusan dengan tepat. Dengan memaksimalkan potensi pikiran menggunakan 

otak kanan dan otak kiri secara simultan maka membuat Mind mapping dapat 

melatih siswa berpikir kritis. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Winenggar 

(2015) dari Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa Mind mapping 

memberikan sumbangan efektif sebesar 77,1% terhadap berpikir kritis. 

Model Problem based learning dipadu dengan mind mapping diharapkan 

dapat membantu siswa menuangkan ide dan gagasannya untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diteliti. Kegiatan diawali dengan mengorientasikan siswa pada 

masalah terkait materi sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya 

mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan metode Mind mapping. Setelah 

siswa belajar berkelompok, kemudian hasil dari pemikiran dalam kelompok 

disajikan dalam bentuk mind mapping. Mind mapping dapat dijadikan salah satu 

media untuk mencurahkan gagasannya dengan bebas dan kreatif sekaligus dapat 

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa (Dewi & Riandi, 2016). 
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Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri di Kota Batu materi sistem reproduksi 

pada manusia kelas IX dengan Kompetensi Dasar 3.1 menghubungkan sistem 

reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan 

pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Fokus pemecahan masalah 

dalam penelitian ini menggunakan materi sistem reproduksi pada manusia karena 

materi ini merupakan materi kongkrit yang berhubungan langsung dengan 

kehidupan sehari-hari, namun kenyataan dalam proses pembelajaran materi ini 

disampaikan hanya sebatas memahami konsep dan siswa belum dilatih untuk 

memecahkan masalah sehari-hari terkait materi tersebut. Pemberian permasalahan 

yang berkaitan dengan masalah sehari-hari pada siswa diharapkan tumbuh 

kemampuan berpikir kritis, penggambilan keputusan yang tepat dan berpikir solusi 

kreatif terhadap keputusan tersebut (Dewi & Riandi, 2016). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, 

maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Model Problem Based Learning Dipadu dengan Mind Mapping terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IX SMP N Kota Batu”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Adakah pengaruh model Problem based learning dipadu dengan mind mapping 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem reproduksi pada 

manusia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 
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1. Untuk menganalisis pengaruh model Problem based learning dipadu dengan 

mind mapping terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem 

reproduksi pada manusia.  

2. Untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa setelah 

penerapan model Problem based learning dipadu dengan mind mapping  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan teori tentang pentingnya penerapan model Problem based 

learning dipadu dengan mind mapping pada siswa SMP N di Kota Batu kelas 

IX sistem reproduksi pada manusia. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru SMP 

a. Memperoleh pengalaman yang bervariasi  dalam penerapan model 

Problem based learning dipadu dengan mind mapping sebagai salah 

satu inovasi model pembelajaran baru. 

b. Guru SMP mendapatkan alternatif pendekatan baru untuk 

meningkatakan kemampuan berpikir kritis pada siswa SMP. 

 

 

2) Bagi peneliti 
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Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktek pembelajaran langsung di 

SMP melalui penerapan model Problem based learning dipadu dengan mind 

mapping untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi sistem 

reproduksi pada manusia. 

3) Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan proses pembelajaran 

IPA dengan  menggunakan model Problem based learning dipadu dengan 

mind mapping sehingga diharapkan kemampuan berpikir kritis lebih baik 

lagi dan dapat digunakan untuk perbaikan RPP. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Adapun batasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di dua kelas pada siswa kelas IX. Satu kelas sebagai 

kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol di SMP N Kota Batu 

semester genap 2017-2018. 

2. Pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen adalah pembelajaran 

Problem based learning dipadu dengan mind mapping sedangkan 

pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model konvensional dengan 

aspek yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis.  

3. Batasan kemampuan berpikir kritis diukur dengan indikator keterampilan 

berpikir kritis menurut Ennis (1985) dalam Maulana (2017) dikelompokkan 

menjadi lima karakteristik yaitu: (1) Memberikan penjelasan sederhana; (2) 
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Membangun keterampilan dasar; (3) Penarikan kesimpulan; (4) Memberikan 

penjelasan lebih lanjut; (5) Mengatur strategi dan taktik. 

4. Materi pada penelitian ini menggunakan materi sistem reproduksi pada 

manusia. Materi sistem reproduksi pada manusia adalah materi IPA yang 

diajarkan pada siswa kelas IX semester ganjil dengan KD 3.1. 

5. Kemampuan berpikir kritis diukur dengan instrumen berpikir kritis berupa soal 

essay sejumlah 10 soal. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan 

pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik 

yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan 

yang nyata (Trianto, 2011). 

2. Mind mapping adalah peta pikiran atau sebuah jalan pintas yang bisa 

membantu siapa saja untuk mempersingkat waktu sampai setengahnya untuk 

menyelesaikan tugas. mind mapping juga bisa digunakan untuk membuat 

catatan dengan cara pengelompokan atau pengkatagorian setiap materi yang 

dipelajari (Olivia, 2008) 

3. Kemampuan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai 

atau dilakukan (Mustaji, 2014 dalam Nurlaela, 2015). Menurut Fisher (2009) 

Berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil serta aktif 

terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argument. 
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4. Sistem reproduksi adalah sistem yang menghasilakan gamet jantan atau betina 

agar makhluk hidup dapat menghasilakn keturunan berikutnya melalui 

fertilisasi (Heffner, 2010) 

 


