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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa manusia ke 

dalam era persaingan global yang semakin pesat. Kenyataan tersebut menjadi 

tantangan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang mampu mendukung manusia 

dalam persaingan global adalah pendidikan yang mengembangkan potensi siswa. 

Pengembangan potensi siswa tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan keterampilan atau kemampuan berpikir siswa. Salah satu mata 

pelajaran di sekolah yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari – hari 

adalah ilmu pengetahuan alam. Samotowa (2011) memaparkan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang 

alam semesta dengan segala isinya.  

 Ada empat alasan perlunya IPA diajarkan di sekolah yaitu, 1) Bahwa IPA 

berfaedah bagi suatu bangsa, kesejahteraan materil suatu bangsa banyak sekali 

tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA karena IPA merupakan 

dasar dari teknologi, 2) Jika IPA diajarkan melalui percobaan – percobaan yang 

dilakukan sendiri oleh anak, maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang 

bersifat hafalan belaka, 3) Mata pelajaran ini mempunyai nilai – nilai pendidikan 

yaitu mempunyai potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara 

keseluruhan, 4) Jika IPA diajarkan menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan 

suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan untuk berpikir kritis. 
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 Penelitian tentang PBL dipilih karena dari hasil observasi tanggal 18 

September 2017 di kelas VII E di SMPN 18 Malang di temukan bahwa dari hasil 

ulangan harian dari seluruh kelas VII, kelas VII E merupakan kelas yang tergolong 

terbawah. Rendahnya hasil belajar dari nilai KKM tersebut dikarenakan beberapa 

kekurangan dalam pembelajaran. Kekurangan tersebut diantaranya  belum 

diterapkan variasi belajar, kurangnya mengaitkan materi pembelajaran dengan 

situasi dunia nyata siswa, guru belum menerapkan model PBL dalam pembelajaran 

IPA. Dalam proses pembelajaran ditemukan beberapa masalah siswa antara lain: 

kurangnya perhatian siswa ketika guru menjelaskan pelajaran, siswa kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 Keterampilan seseorang dalam melakukan refleksi diri dapat mendorong 

perkembangan  kognitif, meningkatnya  daya pikir, perilaku belajar dan hasil 

belajar siswa (Setiawan & Susilo, 2015; Herlianti, Linuwih, & Dwijananti, 2015). 

Penggunaan jurnal belajar dapat melatih kemampuan berpikir siswa karena dalam 

penulisan jurnal, siswa dituntut  mengungkapkan  apa  yang  ada dalam pikiran 

siswa ini merupakan salah satu pancaran dari karakteristik siswa tersebut. 

Karakteristik merupakan satu variabel dari kondisi pengajaran, variabel ini 

didefinisikan sebagai aspek atau kualitas perseorangan. Aspek – aspek ini bisa 

berupa  bakat,  minat sikap, motivasi belajar, gaya belajar, dan  kemampuan 

berpikir. Ini mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir siswa adalah salah satu 

variabel karakteristik dalam pengjaran termasuk pola berpikir kritis (Hamzah, 

2009).  Kemampuan  berpikir  kritis setiap individu memiliki perbedaan 

dipengaruhi oleh pembinaan  pendidikan  maupun pembelajaran serta latar 

belakang individu. Hal ini memicu guru mengetahui kemampuan berpikir kritis 
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siswa yang tidak semua siswa mampu melakukan dengan baik. Berdasarkan 

masalah ini peneliti bermaksud untuk menggunakan jurnal belajar untuk melihat 

pengaruhnya terhadap berpikir kritis siswa. 

 Jurnal belajar dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan kegiatan 

menilai diri sendiri. Menurut Widiyawati (2017) kurangnya ketersediaan media 

pembelajaran IPA yang inovatif membuat pembelajaran kurang menarik bagi 

siswa. Kegiatan refleksi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan diri sendiri (Khusniati, 

2012). Manfaat yang diperoleh dari kegiatan menulis jurnal belajar adalah 

mendorong siswa menyadari apa yang mereka yang mereka alami (Siberman, 

2014). Sejalan dengan siberman, Lwin et al. (2008) menambahkan manfaat lain 

yang diperoleh dari kegiatan menulis jurnal, yaitu seseorang mampu melakukan 

eksplorasi lebih banyak mengenai siapa dirinya. Penerapan jurnal belajar akan lebih 

baik jika diterapkan dalam pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. 

 Pembelajaran yang menyenangkan adalah suasana pembelajaran ketika 

siswa  secara  aktif  melakukan serangkaian kegiatan. Salah satu kegiatan yang 

dapat diterapkan untuk mengasah kemampuan kognitif siswa adalah dengan 

diberikan tugas pemecahan masalah (Putri & Kurniati, 2015). Pada kegiatan ini, 

siswa diarahkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam membangun 

pengetahuan yang baru, dapat memecahkan masalah dalam berbagai konteks yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari – hari, menerapkan berbagai strategi yang 

diperlukan, dan merefleksikan proses pemecahan masalah. Pendekatan ini 

digunakan karena dalam pembelajaran IPA, siswa harus dilibatkan pada masalah 

yang ada di kehidupan sehari – hari. Tujuannya agar siswa memiliki beberapa 
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kompetensi yaitu, meneliti, mengemukakan pendapat, menerapkan pengetahuan 

sebelumnya dan memunculkan ide – ide. Model pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah model PBL. Susilo (2012) menyatakan bahwa tujuan utama PBL 

adalah untuk meningkatkan penerapan pengetahuan, kemandirian, pemecahan 

masalah, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, siswa 

lebih aktif selama mengikuti proses pembelajaran. 

 Mengacu pada berbagai uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan menggunakan model – model pembelajaran inovatif untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pelaksanaan pendidikan dengan cara 

dialog inilah yang akan membangkitkan kesadaran kritis peserta didik. Berkaitan 

dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan 

salah satu model pembelajaran yang diduga dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis yaitu model Problem-Based Learning. Model pembelajaran baru ini 

diharapkan agar siswa tidak bosan dengan metode pembelajarn yang lama dan 

merangsang siswa lebih mandiri dalam mengutarakan pemikirannya. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu melatih siswa untuk berpikir kritis dan melihat 

hasil belajar koognitifnya. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan 

penelitian. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Model Pembelajaran Problem-Based Learning Dengan Tugas Menulis Jurnal 

Refleksi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Dan Hasil Belajar 

Siswa Kelas VII E Pada Mata Pelajaran IPA di SMPN 18 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah penerapan model Problem-Based Learning dengan tugas menulis 

jurnal refleksi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa? 

2) Apakah penerapan model pembelajaran dengan Problem-Based Learning 

dengan tugas menulis jurnal refleksi dapat meningkatkan terhadap hasil 

belajar pada siswa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. 

1) Penerapan model Problem-Based Learning terhadap kemampuan berpikir 

kritis  siswa kelas VII E pada Pembelajaran IPA di SMPN 18 Malang, 

2) Penerapan model Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar siswa 

kelas VII E pada Pembelajaran IPA di SMPN 18 Malang. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman langsung dalam menggunakan model 

Problem-Based Learning (PBL) sehingga dapat berguna sebagai bekal 

mengajar pada masa mendatang. 

1.4.2 Bagi Siswa 

Memperoleh pengalaman baru dalam menggunakan model Problem- 

based Learning (PBL) tugas menulis jurnal refleksi sehingga 

kemampuan berpikir kritis mereka dapat terasah setiap harinya. 

1.4.3 Bagi Guru 

       Menambah variasi mengajar dan bisa diterapkan untuk pembelajaran di   

       kelas. 
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1.4.4 Bagi Sekolah 

Menambah informasi tentang metode pembelajaran pembelajaran 

berbasis masalah serta diharapkan dapat diterapkan kesemua mata 

pelajaran di sekolah. 

1.5 Batasan Penelitian 

1.5.1 Penelitian ini hanya dibatasi dan dilakukan pada siswa kelas VII E saja 

di SMPN 18 Malang pada mata pelajaran IPA materi Suhu dan Energi. 

1.5.2 Penelitian ini dititik beratkan pada metode tes, observasi dan 

dokumentasi. 

1.6  Definisi Istilah 

1.6.1 PBL (Problem-Based Learning) 

Menurut Arends (2008), PBL merupakan model pembelajaran yang 

menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna 

kepada siswa, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk 

investigasi dan penyelidikan. Model PBL mengajak siswa untuk lebih 

aktif sehingga pembelajaran tidak linear. 

1.6.2 Jurnal Refleksi 

Jurnal belajar atau refleksi merupakan wadah untuk menuliskan hasil 

refleksi peserta didik tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

Bagaimana tanggapan peserta didik dituliskan dalam jurnal belajar, 

misalnya  materi  sudah  dipahami, materi pembelajaran belum 

dipahami   dengan   menuliskan    alasan   mengapa   belum   dipahami, 
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penjelasan yang berbeda dengan yang disampaikan gurunya yang 

didapat dari sumber belajar yang lain. 

1.6.3 Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan pemikiran yang bersifat selalu ingin tahu 

terhadap informasi yang ada untuk mencapai suatu pemahaman yang 

mendalam. Inti kemampuan berpikir kritis menurut Facione (1990:3) 

meliputi interpretation, analysis, inferensi, evaluation, explanation, 

dan self-regulation. 

1.6.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang 

setelah terjadinya proses belajar. Anni (2009:85) menyatakan bahwa 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta 

didik setelah mengalami kegiatan belajar”. Suprijono dalam Thobroni 

dan Mustofa (2011:22) menyatakan bahwa, “hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi, dan keterampilan”. 

 

 


