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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era global sangat 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Jenis-jenis pekerjaan yang 

sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah 

bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, demikian juga dengan 

adanya internet dan komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi 

kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. 

Dengan kata lain perkembangan IPTEK telah menjadikan manusia tergantung 

dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh 

kecanggihan teknologi. 

 

Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, antar lain perubahan 

gaya hidup dan pola pikir individu, kerusakan, serta pencemaran lingkungan. 

Oleh karena itu perkembangan teknologi ini harus diimbangi dengan 

kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis sehingga mampu menyelesaikan permasalahan 

yang ditimbulkan oleh perkembangan IPTEK tersebut. Kemampuan berpikir 

kritis akan mempengaruhi setiap tindakan yang diambil dalam memecahkan 

masalah, mengembangkan, mengelola, dan memanfaatkan teknologi secara 
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bijaksana. Tinio (dalam Wahyuni, 2011: 1) menyatakan bahwa salah satu 

kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa yang 

datang adalah kemampuan berpikir kritis (critical thinking). 

 

Salah satu untuk menjawab tuntutan kebutuhan manusia yang berkualitas dan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah pendidikan. 

Namun pendidikan di Indonesia belum mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. Pendidikan yang di dalamnya mencangkup proses 

pembelajaran yang selama ini terjadi belum mengembangkan kemampuan 

berpikir untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah 

secara logis sehingga menghasilkan pertimbangan dan keputusan yang tepat 

dalam menyelesaikan permasalahan (Sanjaya, 2012: 13). 

 

Proses pembelajaran yang belum mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis menyebabkan rendahnya kualitas SDM yang terlihat dari survey 

yang dilakukan oleh Human Depelopment Index (HDI) tahun 2008, Indonesia 

hanya menempati urutan 109 dari 179 negara di dunia. Rendahnya kualitas 

SDM dapat pula dilihat dari mutu akademik antar bangsa dalam laporan studi 

Programme For Internasional Student Assesment (PISA) pada tahun 2003, 

Indonesia hanya menduduki peringkat ke-38 dari 41 negara dalam bidang 

Ilmu pengetahuan alam (Tjalla, 2009: 2). 

 

Hasil serupa ditemukan pula pada observasi dan wawancara oleh peneliti di 

SMP Perintis 2 Bandar Lampung. Proses pembelajaran yang dilakukan di 

kelas masih berorientasi pada guru (teacher center). Guru lebih sering 

menggunakan metode ceramah, akibatnya aktivitas belajar siswa dalam 
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pembelajaran sangat rendah, siswa cenderung diam dan pasif. Dengan siswa 

kurang aktif dalam pembelajaran, mengakibatkan siswa belum 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Metode diskusipun beberapa 

kali digunakan, namun tetap belum mampu mengaktifkan siswa secara 

optimal dalam kegiatan belajar dan belum mampu mengembangkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis, akibatnya tidak tercipta suasana 

belajar yang dinamis dan efektif. 

 

Oleh karena itu diperlukan suatu model pembelajaran berbasis  masalah untuk 

mewujudkan pembelajaran yang mampu memancing siswa untuk berpikir 

kritis dengan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar melalui 

pengalaman pribadi setiap siswa yaitu dengan menggunakan model PBL. 

Menurut Islami (2013: 3) model PBL dapat membelajarkan siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, 

serta percaya diri. Dengan begitu penggunakan model PBL dapat memberikan 

peluang pemberdayaan potensi berpikir siswa dalam berbagai aktivitas 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks kehidupan 

dunia nyata. 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Anjani (2014: 5) bahwa model 

PBL berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPA, maka dengan kata lain model PBL melatih peserta didik 

untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu peneliti 

sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 
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Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Aktivitas Belajar Siswa Pada Materi Pokok Peran Manusia dalam Pengelolaan 

Lingkungan (Kuasi Eksperimental pada Siswa Kelas VII SMP Perintis 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian  

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model PBL berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan? 

2. Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penerapan model PBL pada materi 

pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Penerapan model PBL berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok peran manusia dalam pengelolaan 

lingkungan. 

2. Penerapan model PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

materi pokok peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. 
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3. Tanggapan siswa terhadap penerapan model PBL pada materi pokok 

peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Peneliti, dapat memberikan pengalaman baru, wawasan dan bahan 

masukan bagi peneliti sebagai calon guru untuk memilih model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

aktivitas belajar siswa. 

2. Guru, mendapatkan informasi alternatif model yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

3. Siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan aktivitas 

belajar siswa baik dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-

hari. 

4. Sekolah, memberikan masukan untuk mengoptimalkan penggunaan model 

PBL dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan kualitas pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Model PBL yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah 

langkah berikut: (1) orientasi siswa pada masalah; (2) mengorganisasi 

siswa untuk belajar; (3) membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok; (4) mengembangkan dan menyajikan hasil karya; (5) 
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menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah (Nur dalam Hosnan, 

2014: 302). 

2. Aspek kemampuan berpikir kritis menurut Jufri (2013: 104-105) 

mencakup: (1) merumuskan suatu masalah, (2) memberikan argumen, (3) 

melakukan deduksi, (4) melakukan induksi (5) melakukan evaluasi. 

3. Peningkatan kemampuan berpikir kritis ditinjau dari hasil tes tertulis 

(pretest posttest) berdasarkan perbandingan N-gain. 

4. Aktivitas belajar siswa yang diamati yaitu:  (1) Menuliskan rumusan 

masalah;  (2) Melakukan penjabaran (induksi) permasalahan;  (3) 

Membuat kesimpulan (deduksi);  (4) mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (memberikan argumen);  (5) memberikan solusi. 

5. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII semester genap SMP Perintis 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. 

6. Materi yang diteliti adalah peran manusia dalam pengelolaan lingkungan 

SMP kelas VII dengan KD “7.4 Mengaplikasikan peran manusia dalam 

pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan 

lingkungan”. 

 

F. Kerangka Pikir 

Aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran memiliki peranan penting dalam 

perolehan pengetahuan dan kemampuan berpikir siswa. Pada kenyataannya 

dalam proses pembelajaran yang terjadi selama ini hanya membiarkan siswa 

untuk menerima informasi dan menjawab pertanyaan dengan benar tanpa 

memberikan kesempatan siswa mengutarakan pendapatnya. Akibatnya 
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kemampuan yang seharusnya muncul dalam proses pembelajaran terabaikan. 

Salah satunya kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu berpikir kritis. 

Kemampuan dalam berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam 

berpikir dan bekerja, mempelajari masalah secara sistematis, merumuskan 

pertanyaan inovatif, dan membantu dalam menentukan keterkaitan sesuatu 

dengan yang lainnya secara lebih akurat.  

 

Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat merangsang aktivitas 

belajar siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah model pembelajaran PBL. PBL merupakan salah satu 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui pendekatan masalah yang 

menekankan pada aktivitas belajar siswa dan menjadikan siswa lebih banyak 

berinteraksi dengan objek dan peristiwa.  

 

Pada tahap pertama pembelajaran berdasarkan masalah, guru 

mengorientasikan siswa pada masalah dengan cara memberikan suatu masalah 

pada siswa dan memberikan motivasi untuk terlibat dalam pemecahan 

masalah. Pada tahap ini, diharapkan siswa mampu merumuskan suatu masalah 

dengan menggunakan kalimat tanya dan berhipotesis untuk mengembangkan 

aspek kemampuan berpikir kritis. 

 

Tahap selanjutnya siswa dibantu oleh guru dalam mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut dan mengumpulkan 

informasi yang sesuai untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

Pada tahap ini diharpakan siswa mampu mengetahui info yang di dapat 

relevan atau tidak dengan permasalahan. 
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Siswa kemudian mendiskusikan pemecahan masalah dengan informasi yang 

dimiliki. Dalam proses tersebut diharapkan siswa mampu meberikan argumen-

argumen yang sesuai dan merupakan hasil pemikiran sendiri dalam 

pemecahan masalah. Setelah mengumpulkan informasi yang relevan siswa 

akan mendiskusikannya dan menemukan kesimpulan yang merupakan 

pemecahan masalah dan diharapkan siswa mampu melakukan induksi dan 

deduksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. 

 

Siswa kemudian merencanakan dan menyiapkan laporan dan menyajikannya 

kepada teman-teman yang lain, pada kegiatan ini diharapkan siswa mampu 

menentukan cara efektif untuk mengkomunikasikan hasil  pemecahan masalah 

tersebut kepada siswa lain.  

 

Kemampuan berpikir kritis yaitu mampu mengevaluasi atau menilai akan 

muncul pada proses PBL tahap analisis dan evaluasi pemecahan masalah, 

dengan dibantu oleh guru, siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

proses pemecahan masalah yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-

fakta yang didapat untuk memberikan alternatif/solusi penyelesaian suatu 

masalah.  

 

Model PBL diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis karena 

kesesuaian sintaks dari model PBL memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, PBL melibatkan siswa 

secara aktif dalam menemukan masalah dan mengutarakan alternatif-alternatif 

pemecahannya. Sehingga siswa tidak merasa jenuh karena dilibatkan secara 

aktif dalam pembelajaran. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 



9 
 

adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X adalah variabel bebas yaitu 

model pembelajaran PBL dan variabel Y adalah variabel terikat yaitu Y1 

kemampuan berpikir kritis dan Y2 Aktivitas belajar siswa. 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : X  = Model pembelajaran PBL 

    Y1 = Kemampuan berpikir kritis siswa 

 Y2  = Aktivitas belajar siswa 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Penerapan model PBL berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 

berpikir kritis dan aktivitas belajar siswa pada materi pokok peran manusia 

dalam pengelolaan lingkungan. 

Y1 

X 
Y2 


