
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan gambaran majunya 

peradaban suatu bangsa. Perkembangan IPTEK sekarang ini merambah  

ke dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu bidang yang mengalami 

kemajuan IPTEK yang pesat adalah sains. Kemajuan ilmu pengetahuan  

dan teknologi menuntut kita untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas (Muzamiroh, 2013: 6). 

 

Salah satu upaya dalam bidang pendidikan yang dapat dilakukan untuk 

mencetak SDM yang berkualitas yaitu, membiasakan membentuk budaya 

berpikir tingkat tinggi yang meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif 

dan kemampuan memecahkan masalah. Dari ketiga aspek tersebut, berpikir 

kritis merupakan kemampuan yang diutamakan pada siswa. Sebab berpikir 

kritis (KBK) adalah kemampuan yang mendasari terbentuknya kemampuan 

berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Selain itu, berpikir kritis adalah 

sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan, 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Sehingga berpikir 

kritis juga merupakan sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan 

siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa  yang mendasari  



 
 
 

2 
 

pernyatan orang lain (Johnson, 2002: 183).  

 

KBK sangat penting dalam sistem pengajaran dan pembelajaran saat ini 

karena dengan KBK seorang siswa tidak hanya menggunakan pengetahuan 

yang dimiliki saja untuk memecahkan masalah, namun mampu bertanggung 

jawab dalam mengolah jawabannya sehingga menghasilkan suatu solusi 

baru (Suprijono, 2010: 68). Hal ini didukung oleh perspektif Sanjaya 

(2009: 1), bahwa penting bagi siswa untuk menjadi pemikir kritis dan 

mandiri sejalan dengan meningkatnya jenis pekerjaan dimasa yang akan 

datang yang membutuhkan para pekerja handal yang memiliki kemampuan 

berpikir.  

 

Faktanya dalam proses pembelajaran tersebut pada umumnya guru kurang 

memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal sehingga 

hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdampak pula pada mutu lulusan pendidikan yang rendah, terutama 

dalam hal kompetensi sains dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

serta mengakibatkan tidak mampu bersaing dengan bangsa lain. Hal ini 

ditunjukan dengan peringkat Indonesia yang berada pada level terendah ke-

64 atau hanya lebih tinggi satu peringkat dari Peru dari total 65 negara  

(OECD, 2013: 107). Prestasi yang dimiliki siswa Indonesia ini belum 

memuaskan dan perlu adanya perbaikan dalam proses belajar. Hasil 

penilaian internasional tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir krtitis karena faktanya banyak 

permasalahan kompleks di kehidupan nyata yang akan dihadapi siswa yang  
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membutuhkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkannya.  

 

 Rendahnya KBK siswa juga terjadi di SMP Negeri 21 Bandar Lampung, 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi IPA, 

khususnya materi biologi di sekolah tersebut, diperoleh informasi bahwa 

selama ini guru menggunakan metode diskusi dengan bantuan bahan ajar 

LKS. Metode diskusi memang membuat siswa menjadi lebih aktif dalam 

menggunakan kemampuan berpikirnya, namun LKS yang digunakan oleh 

guru masih berupa soal latihan saja dan belum berorientasi pada 

kamampuan berpikir kritits siswa sehingga kemampuan berpikir kritis siswa 

masih rendah. Oleh karena itu, perlu digunakan jenis bahan ajar yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa selama menggunakan 

metode diskusi tersebut. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, salah satu alternatif yang diharapkan dapat 

melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi adalah dengan adanya LKS 

yang berbasis masalah. LKS berbasis masalah ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti menganalisis 

dan memecahkan masalah dengan baik. Hal ini didukung oleh hasil 

penelitian yang telah dilakukan Yurnalis (2012: 89), bahwa LKS  berbasis 

masalah berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan 

kata lain LKS berbasis masalah melatih kepada peserta didik untuk 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan dalam penelitian 

Wati (2014: 68), bahwa LKS berbasis masalah dapat meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas belajar siswa. Oleh karena itu, maka peneliti 
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menanggap perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengunaan 

LKS Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada 

Materi Pokok Peran Manusia Dalam Mengelola Lingkungan (Studi 

Eksperimental pada Siswa Kelas VII Semester Genap SMP Negeri 21 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini  

adalah: 

1.  Apakah penggunaan LKS berbasis masalah berpengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

pokok peran manusia dalam mengelola lingkungan? 

2. Apakah penggunaan bahan ajar LKS berpengaruh terhadap aktivitas 

belajar siswa? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan LKS berbasis 

masalah pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:  

1. Pengaruh penggunaan LKS berbasis masalah terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

2. Pengaruh penggunaan bahan ajar LKS terhadap peningkatan aktivitas 

belajar siswa. 
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3. Tanggapan siswa terhadap penggunaan bahan ajar LKS berbasis  

masalah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian melalui LKS berbasis masalah ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti, dapat meningkatkan pengalaman sebagai calon guru biologi,  

terutama dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan  

menggunakan LKS berbasis masalah.   

2. Guru/calon guru, dapat memberikan wawasan mengenai LKS berbasis  

masalah sehingga dapat dijadikan alternatif dalam membuat dan  

mengembangkan LKS serta merancang pembelajaran yang aktif dan  

inovatif serta menyenangkan. 

3. Siswa, dapat memberikan pengalaman belajar yang aktif sehingga 

diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

4.  Sekolah, memberikan sumbangan pemikiran guna meningkatkan mutu 

pendidikan dan menjadi solusi masalah pembelajaran di sekolah melalui 

penggunaan LKS berbasis masalah 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah yang akan dibahas, 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. LKS yang di gunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang berbasis 

masalah. 
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2. KBK yang dikembangkan dan diukur dalam penelitian ini yaitu: (1) 

memfokuskan pertanyaan, (2) memberikan alasan, (3) memberikan 

solusi (Ennis dalam Arcaro, 2007: 242). 

3. Materi pokok pada penelitian ini adalah peran manusia dalam mengelola 

lingkungan. Sesuai pada KD 7.4 yaitu: “Mengaplikasikan peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan 

kerusakan lingkungan”. 

4. Subjek penelitian ini adalah kelas VII G dan VII E SMP Negeri 21  

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

Bahan ajar yang kurang kreatif dan inovatif serta belum memenuhi standar 

kompetensi kurikulum akan menyebabkan kurangnya keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Seharusnya dalam pembelajaran di kelas siswa di latih 

untuk berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi (berpikir 

kritis) sangat penting dikembangkan pada siswa sejak usia dini, namun 

faktanya dalam proses pembelajaran di SMP N 21 Bandar Lampung guru 

kurang menciptakan kondisi dan situasi yang memungkinkan siswa untuk  

melakukan proses berpikir kritis. Hal ini dikarenakan guru masih 

menggunakan LKS yang hanya menyajikan ringkasan materi dan soal 

latihan. Hal ini mengakibatkan siswa hanya mempunyai kemampuan untuk 

menghafal kosep saja. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kemampuan 

berpikir kritits siswa yaitu dengan menggunakan bahan ajar LKS berbasis 

masalah. 
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LKS ini memakai azas pembelajaran berbasis masalah yaitu pembangunan 

konsep secara mandiri melalui masalah dengan guru sebagai fasilitator. 

Dari LKS ini, masalah yang disajikan adalah masalah yang Authentic, Ill-

structured and messy, Relevant, dan Academically rigorous. masalah dalam 

LKS ini berupa wacana dimana siswa akan bersama-sama memecahkan 

masalah tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah ada, kemudian 

membentuk pengetahuan-pengetahuan baru hingga terbentuk suatu konsep. 

Siswa kemudian diajak untuk memahami masalah, merumuskan dan 

menyeleksi hipotesis yang relevan, memberikan alasan, memperoleh ide 

atau gagasan tentang solusi masalah yang diharapkan serta menarik 

kesimpulan yang valid serta mulai berpikir bagaimana cara menyelesaikan 

masalah yang diberikan, maka siswa tersebut memerlukan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Proses pemecahan masalah inilah yang mendorong 

siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung proses pembelajaran. 

Melalui aktivitas tersebut pembelajaran akan menjadi lebih berkesan bagi 

siswa. Hal ini yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dan meningkatkan aktivitas-aktivitas belajar siswa.  

 

Penelitian ini mengenai pengaruh LKS berbasis masalah terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

LKS berbasis masalah, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan 

berpikir kritis siswa.  Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan 

dalam diagram berikut: 
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Keterangan: 

X: Penggunaan LKS berbasis masalah 

Y: Kemampuan berpikir kritis (KBK) 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y)  

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Penggunaan bahan ajar LKS berbasis masalah berpengaruh terhadap  

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok peran  

manusia dalam pengelolaan lingkungan. 

X Y 


