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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut seseorang untuk dapat 

menguasai informasi dan pengetahuan.  Dengan demikian diperlukan suatu 

kemampuan memperoleh, memilih dan mengolah informasi. Kemampuan-

kemampuan tersebut membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, 

dan kreatif. Oleh karena itu diperlukan suatu program pendidikan yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif 

(Suriasumantri, 24:2003). 

 

Salah satu sekolah rintisan berstandar nasional di Bandar Lampung adalah 

SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Sebagai SMA Negeri 12 Bandar Lampung 

berupaya menyiapkan siswa untuk menghadapi semua tantangan yang 

berubah sangat cepat dalam masyarakat, sehingga sekolah dituntut untuk 

mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang mampu 

bersaing dalam kompetisi global ini. Salah satu ciri SDM yang unggul adalah 

memiliki kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian sekolah berkewajiban 

memberikan pengalaman belajar yang merangsang munculnya proses berpikir 

kritis pada siswa. 
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Strategi pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis 

siswa pada berbagai bidang studi melalui beberapa strategi pembelajaran 

seperti strategi pembelajaran kelas dengan diskusi yang menggunakan 

pendekatan pengulangan, pengayaan terhadap materi, memberikan 

pertanyaan yang memerlukan jawaban pada tingkat berpikir yang lebih tinggi, 

memberikan waktu siswa berpikir sebelum memberikan jawaban, diduga 

dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis.  

 

Pendekatan CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk 

menemukan materi, mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan 

antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, serta dapat 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, karena mata 

pelajaran dalam konteks pendekatan CTL  bukan hanya menghapal akan 

tetapi sebagai bekal siswa dalam kehidupan yang kemudian diharapkan 

mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman 

materi siswa.  

 

Materi pokok pencemaran merupakan salah satu materi biologi yang cukup 

sederhana dan dapat mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Materi pokok pencemaran  sarat dengan konsep-konsep yang konkret.  

Banyak sekali kejadian di lingkungan yang dapat dihubungkan dengan 

konsep yang terdapat dalam topik pencemaran seperti: pembuangan limbah 

pabrik ke sungai, pembakaran sampah, dan pembuangan sampah yang tidak 

pada tempatnya. Topik pencemaran yang meliputi: pengertian pencemaran, 

sumber pencemaran, peranan manusia dalam mencegah dan menanggulangi 
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pencemaran terbiasa dihafal oleh siswa.  Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

buku teks yang digunakan sebagai pegangan belajar siswa  masih banyak 

yang diformat sebagai kumpulan konsep-konsep yang harus dikuasai siswa, 

tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang sesuai, dengan demikian 

siswa mengalami kesulitan untuk menghubungkan materi pencemaran 

dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar dan masih memiliki kelemahan 

pada pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta yang diberikan. 

    

Materi pencemaran yang bersifat konkrit akan lebih mudah dipahami oleh 

siswa apabila pembelajaran dilakukan menggunakan model pembelajaran 

pendekatan CTL dengan melakukan demonstrasi dari berbagai contoh 

pencemaran lingkungan yang disebabkan polutan yang berasal dari beberapa 

sumber.  Jadi,  siswa dilatih menggunakan keterampilan  berpikir mereka 

untuk menemukan sendiri konsep-konsep pencemaran, sehingga diharapkan 

proses pembelajaran akan lebih bermakna serta dapat membantu siswa untuk 

mencapai standar ketuntasan belajar minimal di sekolah yaitu ≥ 65. 

 

Berdasarkan Observasi dengan melakukan pengamatan dan wawancara 

dengan guru biologi SMA 12 Bandar Lampung diketahui bahwa rata-rata 

nilai tes formatif mata pelajaran biologi pada materi pokok pencemaran 

lingkungan pada semester genap tahun pelajaran 2009/2010 adalah 60. Dari 

jumlah keseluruhan siswa yaitu 37 siswa, hanya 47% siswa yang 

mendapatkan nilai ≥ 65 yaitu sekitar 17 siswa, sedangkan yang mendapatkan 

nilai < 65 sekitar 53 % yaitu sekitar 20 siswa. Nilai tersebut belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah yaitu 100 % 
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siswa telah mencapai nilai ≥ 65. Dengan demikian kelas tersebut belum 

sepenuhnya mencapai belajar tuntas sehingga mengindikasikan siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pokok pencemaran 

lingkungan.  

 

Sulitnya memahami materi tersebut dikarenakan kurangnya keaktifan siswa 

dalam belajar menyebabkan hasil belajar pada materi pokok pencemaran 

lingkungan di sekolah tersebut juga belum mencapai kompetensi yang 

diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran pada materi 

pencemaran lingkungan guru cenderung menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab dan latihan soal. Metode ceramah yang dilakukan dalam 

pembelajaran secara satu arah terkadang membuat siswa menjadi pasif 

sehingga proses pembelajaran lebih didominasi oleh guru dan siswa kurang 

aktif dilibatkan dalam proses penemuan konsep serta hanya mengandalkan 

informasi materi dari guru. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran mengakibatkan siswa tidak terlatih untuk bertanya kepada 

teman atau kepada guru, memberikan pendapat dan sanggahan, serta 

menjawab pertanyaan dari teman ataupun dari guru.  Pada proses 

pembelajaran siswa juga kurang dibekali dengan prinsip-prinsip sains dan  

jarang diberikan contoh konkrit, seperti praktikum, dan pengamatan langsung 

di alam dalam mempelajari biologi khususnya pada materi pokok pencemaran 

lingkungan sehingga siswa menganggap pelajaran biologi sulit untuk 

dipahami. 
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Dalam proses pembelajaran di sekolah, nampaknya guru belum 

mempertimbangkan untuk menggali potensi berpikir kritis siswa yang 

diintegrasikan pada proses pembelajaran. Dari hasil observasi yang dilakukan 

terlihat dari kegiatan guru dan siswa pada saat kegiatan pembelajaran, guru 

menjelaskan materi yang telah disiapkan dan memberikan soal latihan yang 

bersifat rutin dan prosedural. Siswa hanya mencatat atau menyalin dan 

cenderung menghafal teks dengan tanpa makna dan pengertian.  

 

Selain itu, strategi yang paling sering dilakukan guru di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung untuk mengaktifkan siswa adalah melibatkan siswa dalam 

diskusi dengan seluruh kelas, yaitu dari guru ke siswa dan dari siswa ke guru. 

Kondisi pembelajaran ini kurang memacu munculnya berpikir kritis pada 

siswa. Oleh sebab itu, dianggap perlu dilakukan penelitian lanjutan guna 

menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan kondisi kegiatan 

pembelajaran di kelas, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa dan 

pentingnya berpikir kritis maka perlu upaya perbaikan dan inovasi dalam 

proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

lembaga pendidikan perlu melakukan pembenahan dalam proses 

pembelajarannya. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajari (2008:51) di kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura memperlihatkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

melalui pendekatan CTL lebih baik dari pada dengan pendekatan 

konvensional.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriza (2010:45) di 

kelas VII RSBI SMP N 2 Bandar lampung memperlihatkan bahwa model 
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pembelajaran CTL  berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa. Hal tersebut diduga karena siswa pada kelas eksperimen 

diberikan kesempatan untuk menggunakan pemikiran dalam tingkatan yang 

lebih tinggi melalui CTL.  

 

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Terhadap Kemampuan berpikir Kritis Siswa Pada Materi Pokok Pencemaran 

Lingkungan”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan pendekatan CTL  terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok Pencemaran Lingkungan? 

2. Apakah rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk  

mengetahui: 

1. Pengaruh pendekatan CTL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

pada materi pokok Pencemaran Lingkungan. 
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2. Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

a. Bagi guru, sebagai masukan untuk mengetahui kemapuan berpikir kritis 

melalui strategi pendekatan kontekstual sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman siswa dalam pembelajaran biologi. 

b. Bagi siswa, dengan digunakam pendekatan pembelajaran yang  tepat maka  

dapat memudahkan siswa untuk memahami dan menguasai suatu materi 

pembelajaran. 

c. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman mengajar sebagai calon guru 

dalam pembelajaran biologi. 

 

 

E.  Ruang Lingkup 

 

 

Untuk memberikan kejelasan dalam penelitian berikut dikemukakan beberapa 

batasan yaitu: 

1. Subyek penelitian adalah siswa kelas X-3 dan X-4 semester Genap SMAN 

12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2010/2011. 

2. Berpikir kritis adalah kemampuan bernalar dan berpikir reflektif yang 

diarahkan untuk memutuskan hal-hal yang meyakinkan untuk dilakukan 

melalui  pre tes dan post tes. Indikator berpikir kritis yang digunakan 

dalam penelitian ini (1) memberikan penjelasan sederhana; (2) 

membangun keterampilan dasar; (3) membuat kesimpulan; (4) membuat 
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penjelasan lebih lanjut; (5) mengatur strategi dan teknik (Munawaroh,    

2010:11) 

3. Pendekatan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi ajar dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari (Umadi, 2003:26). 

4. Penguasaan materi yang dimaksud adalah pemahaman pada materi pokok 

pencemaran lingkungan yang dapat dilihat dari skor individu siswa melalui 

pre tes-post tes yang dibuat berdasarkan indikator-indikator berpikir kritis.   

5. Materi pokok dalam penelitian ini adalah pecemaran lingkungan. 

 

 

F.  Kerangka Pikir 

 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut seseorang untuk dapat 

menguasai informasi dan pengetahuan. Dengan demikian diperlukan suatu 

kemampuan memperoleh, memilih dan mengolah informasi. Kemampuan-

kemampuan tersebut membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis, 

dan kreatif. Oleh karena itu diperlukan suatu program pendidikan yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, dan kreatif. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pembelajaran harus 

difokuskan pada pemahaman konsep dengan berbagai pendekatan daripada 

keterampilan prosedural. 

 

Pendekatan belajar yang diperlukan dalam meningkatkan pemahaman materi 

yang dipelajari dipengaruhi oleh perkembangan proses mental yang 
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digunakan dalam berpikir kritis. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan berpikir kritis adalah interaksi antara pengajar dan siswa 

selama proses pembelajaran. Starategi pembelajaran dalam menumbuhkan 

kemampuan  berpikir kritis adalah melalui pendekatan CTL. CTL 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, 

mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi yang 

dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, serta dapat mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam kehidupan, karena mata pelajaran dalam konteks 

CTL bukan hanya menghapal akan tetapi sebagai bekal siswa dalam 

kehidupan yang kemudian diharapkan mampu mendorong siswa untuk 

berpikir kritis dan meningkatkan pemahaman materi siswa pada materi pokok 

pencemaran lingkungan. 

 

Materi pokok pencemaran lingkungan yang bersifat konkrit akan lebih mudah 

dipahami oleh siswa apabila pembelajaran dilakukan menggunakan model 

pembelajaran pendekatan CTL dengan melakukan demonstrasi dari berbagai 

contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan polutan yang berasal dari 

beberapa sumber.  Jadi,  siswa dilatih menggunakan keterampilan  berpikir 

mereka untuk menemukan sendiri konsep-konsep pencemaran, sehingga 

diharapkan proses pembelajaran akan lebih bermakna serta dapat membantu 

siswa untuk mencapai standar ketuntasan belajar minimal di sekolah yaitu ≥ 

65. 
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Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.  

Variabel bebasnya adalah pendekatan CTL, sedangkan variabel terikatnya 

adalah kajian berpikir kritis.  

 

Hubungan antara variabel tersebut digambarkan dalam diagram di bawah ini:   

                                         X       Y                       

                                                                               

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

  Keterangan : X = pendekatan CTL, Y  = kemampuan berpikir  

   kritis 

 

 

 

G.  Hipotesis 
 

 

1. Masalah 1 

Ho   =  Tidak ada pengaruh yang signifikan pendekatan CTL terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pokok pencemaran 

lingkungan. 

H1   = Ada pengaruh yang signifikan pendekatan CTL terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pokok pencemaran lingkungan. 

2. Masalah 2 

 

Ho   = Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen 

sama dengan rata-rata pada kelas kontrol. 

H1   = Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

 


