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ABSTRAK 

Hidayah, Kurniawati Nurul. 2017. Studi Komparasi Model Pembelajaran STAD 

dengan PBL terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Pembelajaran IPS 

Kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati Kabupaten Purbalingga. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing: I Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd., II Drs. 

Suhardi, M.Pd. 

KataKunci: kemampuan berpikir kritis; STAD; PBL; IPS; 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran wajib 
yang diajarkan di SD. Pembelajaran IPS terdapat banyak konsep atau  masalah 
yang ada di lingkungan siswa, sehingga dapat dijadikan suatu objek untuk 
menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.Pembelajaran IPS dalam 
pelaksanaannya masih menggunakan model konvensional dan belum 
mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran STAD 
dan PBL dipilih sebagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
melaksanakan pembelajaran kritis karena kedua model pembelajaran tersebut 
memiliki kegiatan berkelompok yang dapat memunculkan kemampuan berpikir 
kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kemampuan 
berpikir kritis antara yang memeroleh pembelajaran STAD dan PBL pada 
pembelajaran IPS kelas IV materi masalah-masalah sosial pada siswa SDN 2 
Bodaskarangjati. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu quasi experimental design dengan 
bentuk nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
siswa kelas IVA, kelas IVB SDN 2 Bodaskarangjati, dan kelas IV SDN 2 
Sumampir. Sampel pada penelitian ini menggunakan semua anggota populasi 
(sampling jenuh), yang berjumlah 64 siswa, terdiri dari 22 siswa kelas eksperimen 
1, 21 siswa kelas eksperimen 2 dan 21 siswa kelas kontrol. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan meliputi tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis statistik yang digunakan yaitu Cronbach’s Alpha untuk uji validitas dan 
uji reliabilitas instrumen. Uji Lilliefors untuk menguji normalitas data, uji Levene 
Test untuk uji homogenitas, uji One way Anova dan uji lanjut Post Hoc Tukey 
HSDuntuk uji hipotesis. 

Hasil uji hipotesis menggunakan ujione way anova, pada data 
nilaikemampuan berpikir kritis siswa (posttest) ketiga kelas menunjukkan nilai 
signifikansinya sebesar 0,000(0,000>0,05). Jadi, terdapat perbedaan kemampuan 
berpikir kritis antara kelas eksperimen dan kontrol secara signifikan. Hasil uji 
hipotesis menggunakan uji post hoc tukey HSD berupa hasil perbandingan antara 
kelas eksperimen 1 (STAD) dan eksperimen 2 (PBL) memiliki selisih mean 
difference sebesar -7,827, Hasil perbandingan antara kelas eksperimen 1 (STAD) 
dan kontrol (konvensional) memiliki selisih mean difference sebesar 7,792.Hasil 
perbandingan antara kelas eksperimen 2 (PBL) dan eksperimen 1 (STAD) 
memiliki selisih mean difference sebesar 7,827. Hasil perbandingan antara kelas 
eksperimen 2 (PBL) dan kontrol (konvensional) memiliki selisih mean difference 
sebesar 15,619. Hasil perbandingan antara kelas kontrol (konvensional) dan 
eksperimen 1 (STAD) memiliki selisih mean difference sebesar -7.792. Hasil 
perbandingan antara kelas kontrol (konvensional) dan kelas eksperimen 2 (PBL) 
memiliki selisih mean difference sebesar -15,619. Jadi urutan model pembelajaran 
dari yang paling baik sampai kurang baik untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kritis adalah model pembelajaran PBL, STAD, dan konvensional.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah dan paradigma penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, serta manfaat penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Soyomukti (2010: 27) pendidikan adalah proses untuk 

memberikan manusia berbagai macam situasi yang bertujuan memberdayakan 

diri. Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Manusia pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka 

panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di 

dunia. 

Hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu 

yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Salah 

satu cara yang dilakukan pemerintah untuk memajukan suatu bangsa yaitu melalui 

perbaikan kualitas pendidikan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

GBHN (1973) dalam Munib (2010: 30) menyatakan, bahwa pendidikan 

pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup. Salah satu bentuk dari layanan pendidikan yang diberikan pemerintah yaitu 

sekolah. Sekolah merupakan salah satu lembaga yang dapat digunakan untuk 

memperoleh proses pendidikan secara formal. Proses pemerolehan pendidikan di 

sekolah disebut juga dengan proses pembelajaran. Peran sekolah sangat penting 

dalam menyiapkan generasi penerus bangsa melalui lulusan yang dihasilkan dari 

proses pembelajaran di sekolah. Lulusan yang dihasilkan setidaknya harus 

memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi atau bersaing dalam dunia kerja. 

Salah satu komponen penting dalam pendidikan di sekolah adalah guru. 

Guru adalah seseorang yang sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan 

siswanya. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan 

strategis karena gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan 

pendidikan. Guru berhadapan langsung dengan siswa untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui 

bimbingan dan keteladanan. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang efektif dan mengelola proses belajar mengajar, sehingga 

hasil belajar siswa optimal. 
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Guru harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 

pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan, “Pendidik wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, pendidik, sehat jasmani dan 

rohani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.” Berdasarkan undang-undang tersebut, guru wajib memiliki kompetensi. 

Kompetensi tersebut telah dijelaskan di dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pasal 1 ayat 1, yang 

menyatakan, “Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan 

kompetensi guru yang berlaku secara nasional”. Standar kompetensi guru harus di 

kembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.  Peraturan tersebut telah 

menjelaskan bahwa pada kemampuan pedagogik guru harus memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 ayat 3, menjelaskan bahwa “setiap 

satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Jadi, guru harus mampu merancang pembelajaran dengan baik untuk 

mengembangkan potensi peserta didik 

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 9 dan 19 Januari 2017 kepada kepala sekolah dan guru kelas 
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IVA dan IVB di SDN 2 Bodaskarangjati Rembang Purbalingga. Kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab X pasal 37, menyebutkan kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat 10 mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama, Bahasa, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Seni 

dan Budaya, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Keterampilan/Kejuruan, Muatan 

Lokal dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).Salah satu mata pelajaran yang 

wajib ada dalam KTSP adalah IPS. 

Menurut Susanto (2014: 6) IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, hukum, dan budaya. Pembelajaran IPS di SD mengajarkan konsep-konsep 

esensi ilmu sosial untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik 

dan bertanggungjawab (Susanto 2014: 7). Somantri (2004) dalam Susanto (2014: 

35) ilmu pengetahuan sosial dibelajarkan di sekolah dasar, dimaksudkan agar 

siswa menjadi manusia dan warga yang baik, seperti yang diharapkan oleh dirinya, 

orang tua, masyarakat, dan agama. Tujuan IPS tersebut sejalan dengan tujuan 

pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
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cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Menurut Somantri (2001: 259) tujuan IPS dianggap terlalu umum dan 

kurang memberi arah bagi proses belajar dan mengajar. Jadi, karena tujuan itu 

sangat umum, maka ada jurang antara tujuan dan isi pelajaran sehingga keeratan 

hubungan antara isi, proses belajar dan tujuan sukar untuk dikembangkan. Akibat 

penyajian proses belajarnya sangat bergantung pada buku. Hal ini dapat 

mengakibatkan tujuan dari pembelajaran IPS kurang mengenai sasarannya selain 

itu para guru jarang mempersoalkan tujuan pengajaran IPS di sekolah. Hal yang 

paling serius di persoalkan ialah mengenai buku wajib yang di pergunakan. Ada 

juga yang melihat kurikulum, tetapi hanya untuk melihat apa yang harus 

diselesaikan dalam suatu jangka waktu tertentu. 

Tujuan pembelajaran IPS menurut Mutakin (2007: 8) dalam Susanto 

(2014: 10-11) yaitu (1) memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat 

atau lingkungannya, yang dilakukan dengan memahami nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat; (2) mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu 

menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang dikemudian 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat; (3) mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta 

membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat; (4) menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, 

serta mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat; dan (5) mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga 

mampu membangun diri sendiri agar dapat bertahan dan bertanggung jawab 

membangun masyarakat. 
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Susanto mengemukakan tujuan utama pembelajaran IPS. Susanto (2016: 145) 

menyatakan bahwa, 

Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah terjadi, 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. 

Hal tersebut esensinya sama dengan tujuan IPS yang dikemukakan oleh Mutakin 

(2007: 8) dalam Susanto (2014: 10-11). 

Pembelajaran IPS dapat dijadikan sarana dan media yang tepat dalam 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa karena pembelajaran IPS terdapat 

banyak konsep atau  masalah yang ada di lingkungan siswa, sehingga dapat 

dijadikan suatu objek untuk menumbuh kembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa (Susanto 2015: 127). Soyomukti (2010: 54) menjelaskan bahwa berpikir 

kritis adalah sebuah skill kognitif yang memungkinkan seseorang menginvestigasi 

sebuah situasi, masalah, pertanyaan, atau fenomena agar dapat membuat sebuah 

penilaian atau keputusan. Melalui pembelajaran IPS ini kita perlu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik karena pada era global 

pembelajaran IPS tidak hanya dituntut bisa memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik baik dalam teori maupun praktik melainkan juga memperhatikan 

aspek berpikir dan juga pengembangan pola nalar dari peserta didik. 

Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran IPS masih terdapat banyak 

permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah permasalahan strategi 

pembelajaran, yaitu suatu kecenderungan pemahaman yang salah bahwa pelajaran 

IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan. Pemahaman seperti ini 
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berakibat pada pembelajaran yang lebih menekankan pada verbalisme (Depdiknas 

2007). Verbalisme dalam pembelajaran telah terjadi secara masif, siswa belajar 

mengenai pernyataan-pernyataan klise, kosong tanpa makna. Siswa tahu dan hafal 

tetapi tidak memahaminya, menerapkan, menganalisis apalagi mensintesisnya 

(Kesuma dan Ibrahim 2016: 5). 

Guru dalam menerapkan metode pembelajaran lebih menekankan pada 

metode yang menekankan pada aktivitas guru atau pembelajaran guru yang 

berpusat guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

kurang variatif. Misalnya guru lebih banyak menggunakan metode ceramah 

bahkan menyuruh siswa untuk duduk, mencatat dan mendengarkan.  

Guru hendaknya menciptakan suatu proses pembelajaran yang inovatif dan 

menyenangkan bagi siswa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 19 ayat 1 berbunyi 

bahwa, 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan hendaknya diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Hasil wawancara peneliti kepada guru kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati 

menunjukkan bahwa siswa belum terbiasa dilatih untuk berpikir kritis. Guru juga 

kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan soal-soal yang 

diberikan kepada siswa juga masih mencakup C1 dan C2 saja. C1 merupakan 

level soal yang termudah dan paling sering ditemui pada soal pilihan ganda. C1 

mengukur kemampuan hafalan atau ingatan. Bentuk soal C1 biasanya 
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menggunakan kata tanya apa, kapan, siapa, dan dimana. C2 merupakan soal yang 

menuntut pemahaman yang dapat dilihat dari kemampuan untuk mengetahui 

makna dari informasi yang diperoleh baik berupa fakta, konsep dan prinsip. Soal 

dengan level C1 dan C2 kurang dapat untuk melatih siswa agar dapat berpikir 

kritis. Soal-soal dengan level tersebut membuat siswa kurang mengerahkan 

kemampuan berpikir kritis sehingga siswa tidak tertantang untuk mengerjakan 

soal. 

Hasil observasi secara khusus pelaksanaan pembelajaran di kelas IVA dan 

IVB menunjukan siswa kurang antusias dan semangat dalam pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode 

ceramah, siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan apa yang disampaikan 

guru dan sedikit memberi peluang siswa untuk bertanya. Guru mendemonstrasi 

proses pembelajaran dan tidak melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, 

sehingga susasana pembelajaran menjadi tidak kondusif dan siswa menjadi pasif. 

Guru tidak mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Guru dalam pembelajaran 

belummengembangkankemampuan berpikir kritis dan lebih mementingkan hasil 

belajar yang berupa kognitif saja. Guru juga tidak memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk dapat memecahkan masalah secara kelompok, namun setelah 

pembelajaran siswa hanya diberikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara 

individu. Hal ini yang menyebabkan siswa merasa cepat bosan dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 
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Guru perlu mengunakan model pembelajaran yang efektif untuk 

membantu siswa meningkatkankemampuan berpikir kritis dalam materi IPS. Guru 

perlu mengetahui keefektifan suatu model pembelajaran dahulu sebelum 

diterapkan. Penelitian ini merupakan alternatif pemecahan masalah untuk 

memecahkan masalah pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaranStudent Teams Achivement 

Division (STAD) dan Problem Based Learning (PBL). 

Menurut Slavin (2015: 143) STAD merupakan salah satu metode 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan empat orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan suku. Guru 

menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan 

bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh 

siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh 

saling membantu. 

PBL adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata 

sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan 

memecahkan serta memperoleh pengetahuan (Duch 1995) dalam Shoimin (2014: 

130). Model tersebut melibatkan presentasi situasi-situasi autentik dan bermakna 

yang berfungsi sebagai landasan investigasi oleh peserta didik (Suprijono 

2013:71). 
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Pembelajaran kritis, menantang siswa untuk mengungkapkan pendapat, 

menginspirasi siswa, menumbuhkan dialog, berdiskusi dan memakai kata yang 

mengakar dalam wacana mereka (Shor and Freire 1987: 41) dalam Kesuma dan 

Ibrahim (2016: 198). Model pembelajaran STAD dan PBL dipilih penulis sebagai 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran 

kritis karena kedua model pembelajaran tersebut sama-sama memiliki kegiatan 

berkelompok yang dapat memunculkan kemampuan berpikir kritis. 

Pembelajaran kritis memerlukan adanya interaksi sosial. Menurut Schunk 

(2012: 339) dalam Kesuma dan Ibrahim (2016: 192) cara siswa berinteraksi 

dengan dunia mereka, orang-orang, objek, dan intuisi-intuisi didalamnya 

mengubah cara berpikir mereka.  Vygotsky (1978) dalam Kesuma dan Ibrahim 

(2016: 192) menyarankan agar guru bisa berkolaborasi dengan siswa serta 

memfasilitasinya untuk membangun pengetahuan dengan diskusi, tanya jawab, 

bahkan berdebat dengan teman sebaya. 

Penelitian tentang model pembelajaran STAD dan PBL terhadap 

kemampuan berpikir kritis telah banyak dilakukan, namun hal ini tetap menjadi 

suatu hal yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi komparasi antara model 

pembelajaran STAD dan PBL terhadap kemampuan berpikir kritis. 

Berikut ini penelitian yang berkaitan dengan model pembelajaran STAD 

dan PBL terhadap kemampuan berpikir kritis. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rahayu dkk dari Universitas Jember yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 
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dan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Pokok Bahasan Masalah Sosial  pada Siswa 

Kelas IV SDN Jatisari 02 Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan  penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kurnia Mayang Sari dkk dari Universitas Lampung yang berjudul 

Pengaruh Kartu Bergambar melalui Model Pembelajaran STAD terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan 

media kartu bergambar melalui model STAD berpengaruh signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kedua penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya merupakan 

penelitian eksperimen yang membahas pengaruh model pembelajaran STAD atau 

PBL terhadap kemampuan berpikir kritis. Penulis melaksanakan penelitian yang 

berkaitan dengan dua penelitian tersebut namun yang membedakan adalah peneliti 

akan membandingkan kedua model pembelajaran tersebut dalam studi komparasi 

untuk mengetahui model pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. 

Berdasarkan latarbelakang penelitian-penelitian terdahulu yang sudah 

dikemukakan dan dukungan dari teori-teori yang ada, serta hasil wawancara dan 

observasi awal, peneliti bermaksud mengadakan penelitian berjudul “Studi 

Komparasi Model Pembelajaran STAD dengan PBL terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Pembelajaran IPS Kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati kabupaten 

Purbalingga.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

(1) Guru kurang menguasai model dan metode pembelajaran. 

(2) Guru hanya menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

ada dan tidak mengembangkannya. 

(3) Guru belum mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan lebih 

mengutamakan hasil belajar yang berupa kognitif. 

(4) Guru memilih buku menjadi sumber belajar yang utama dan kurang 

melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar. 

(5) Guru belum memaksimalkan penggunaan media pembelajaran yang tersedia 

di sekolah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah dan Paradigma Penelitian 

Peneliti perlu menentukan pembatasan masalah dan paradigma penelitian 

untuk kefokusan penelitian dan menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. 

Uraiannya yaitu sebagai berikut: 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, serta agar 

permasalahan lebih terarah, diperlukan pembatasan masalah sehingga penelitian 

menjadi lebih efektif dan efisien. Hal yang akan dibatasi dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 
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(1) Variabel yang diteliti adalah model pembelajaran STAD dan PBL,serta 

kemampuan berpikir kritis. 

(2) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati 

dan kelas IV SDN 2 Sumampir Rembang Purbalingga. 

(3) Materi yang digunakan dalam penelitian adalah masalah-masalah sosial. 

1.3.2 Paradigma Penelitian 

 Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antar variabel yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah 

rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang akan 

digunakan, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan 

digunakan (Sugiyono 2016: 42). Paradigma penelitian pada penelitian ini sudah 

melalui proses modifikasi. Paradigma penelitian digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar Bagan 1.1 Paradigma Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

X2 : Problem Based Learning (PBL) 

Y : Kemampuan Berpikir Kritis 

 

` 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan paradigma penelitian, maka masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

r1 
X1 

 
r2 

X2 

 

Y 

 

Y 
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(1) Bagaimanakah perbedaan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS 

materi masalah-masalah sosial di kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model pembelajaran STAD, PBL, dan konvensional? 

(2) Bagaimanakah model pembelajaran yang lebih baik dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS materi masalah-masalah 

sosial di kelas IVantara model pembelajaran STAD, PBL, dan konvensional? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian secara 

keseluruhan yang dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Tujuan penelitian berisi 

tentang suatu pernyataan informasi (data) apa yang akan digali (diketahui) melalui 

penelitian. Tujuan penelitian terdiri dari dua tujuan, meliputi tujuan umum dan 

tujuan khusus. Uraiannya sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsi keefektifan model pembelajaran STAD dan PBL terhadap 

kemampuan berpikir kritis pembelajaran IPS kelas IV SDN 2 Bodaskarangjati 

kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus yang ingin dicapai penelitian ini adalah: 

(1) Mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa 

yang memeroleh model pembelajaran STAD, PBL, dan konvensional pada 
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mata pelajaran IPS materi masalah-masalah sosial kelas IV SDN 2 

Bodaskarangjati kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga. 

(2) Mengetahui model pembelajaran yang paling baik antara model pembelajaran 

STAD, PBL, dan konvensional dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis antara siswa yang memeroleh model pembelajaran STAD, PBL, dan 

konvensional pada mata pelajaran IPS materi masalah-masalah sosial kelas IV 

SDN 2 Bodaskarangjati kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sugiyono (2014: 388) mendefinisikan manfaat penelitian merupakan 

dampak dari tercapainya tujuan.  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

meliputi manfaat teoritis dan praktis. Penjabaran masing-masing manfaat 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Menambah khazanah pustaka kependidikan, memberikan sumbangan 

informasi dan menjadi referensi bagi perkembangan ilmu kependidikan khususnya 

pada kegiatan pembelajaran IPS pada kelas IV materi masalah-masalah sosial 

untuk memperoleh model pembelajaran yang paling efektif diantara model 

pembelajaran STAD dan PBL dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Memberi motivasi penelitian mengenai masalah sejenis guna 

penyempurnaan penelitian ini. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi siswa 

(1) Membantu Membantu siswa dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

(2) Membantu siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

(3) Membantu siswa agar lebih menyukai pembelajaran IPS. 

1.6.2.2 Bagi guru 

(1) Memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

(2) Memberikan pengetahuan agar guru mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan masukan yang baik bagi sekolah dalam usaha perbaikan proses 

pembelajaran untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa khususnya pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

(2) Memberikan gambaran kepada sekolah bahwa kemampuan mengajar guru 

yang baik dalam memilih model pembelajaran mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

(1) Memeroleh pengalaman, wawasan, dan pegetahuan tentang model 

pembelajaran yang tepat antara model pembelajaran STAD dan PBL untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS kelas IV 

materi masalah-masalah sosial. 

(2) Memperdalam pengetahuan tentang proses belajar mengajar sebagai bekal 

untuk terjun ke dunia pendidikan.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Bagian ini menjelaskan tentang kajian teori, kajian empiris, kerangka 

berpikir, dan hipotesis penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

 

 

2.1  Kajian Teori 

Pada bagian ini akan disajikan berbagai teori yang digunakan sebagai 

dasar acuan penelitian ini. Teori yang digunakan diambil dari berbagai sumber 

yang relevan. Kajian teori yang disajikan meliputi: pengertian belajar, prinsip-

prinsip belajar, pengertian pembelajaran, pengertian model pembelajaran, model 

pembelajaran kooperatif, model pembelajaran STAD, model pembelajaran 

berbasis masalah atau PBL, model pembelajaran konvensional, pengertian 

berpikir kritis, indikator berpikir kritis, hakikat pembelajaran IPS, karakteristik 

pembelajaran di kelas tinggi dan materi. Keseluruhan kajian teori akan dipaparkan 

sebagai berikut: 

2.1.1  Pengertian Belajar 

Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Meskipun 

pendapat yang dikemukakan para ahli tentang belajar berbeda-beda namun secara 

prinsip kita menemukan kesamaan-kesamaannya. Pengertian belajar menurut 

pendapat para ahli adalah sebagai berikut: 
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(1) Burton (1952) merumuskan pengertian belajar sebagai perubahan tingkah laku 

pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

individu sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya 

(Aunuruhman 2014: 35).  

(2) Menurut Abdillah (2002) dalam Aunuruhman (2014: 35) belajar adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan individu dalam perubahan tingkah laku baik 

melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu.  

(3) Gagne (1989) dalam Susanto (2013: 1) mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman. 

(4) Menurut Winkel (2002) dalam Susanto (2013: 4) belajar adalah suatu aktivitas 

mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan 

lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif konstan dan 

berbekas.  

(5) Morgan dkk (1986) dalam Baharudin dan Wahyuni (2015: 16) menyatakan 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi 

sebagai hasil latihan atau pengalaman. 

(6) Menurut Baharudin dan Wahyuni (2015: 14) belajar merupakan  aktivitas 

yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan pada dirinya melalui 

pelatihan-pelatihan atau pengalaman. 
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Pembahasan belajar menurut para ahli memiliki pemahaman dan definisi 

yang berbeda. Pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar merupakan suatu aktifitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif 

antara seseorang dengan lingkungan, dan menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat 

relatif konstan dan berbekas sehingga memungkinkan adanya perubahan tingkah 

laku sebagai akibat pelatihan dan pengalaman.  

2.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar dapat diartikan sebagai pandangan-pandangan mendasar 

dan dianggap penting yang dijadikan sebagai pegangan di dalam melaksanakan 

kegiatan belajar (Aunurrahman 2014: 137). Pembelajaran harus dikembangkan 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar dan bertolak dari kebutuhan internal 

siswa untuk belajar sehingga aktivitas pembelajaran yang dilakukan tearah pada 

upaya peningkatan potensi siswa. Davies (1991:32) dalam Aunurrahman (2014: 

113) mengingatkan beberapa hal yang dapat menjadikan kerangka dasar bagi 

penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran, yaitu: 

(1) Hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. 

Tidak seorangpun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya 

artinya siswa tidak dapat diwakili dalam perannya sebagai pembelajar.  

(2) Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatannya) sendiri dan untuk setiap 

kelompok umur, terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Kemampuan belajar 

siswa berbeda-beda satu sama lain maka cara belajar dan hasil belajar yang 

diperoleh akan berbeda pula pada masing-masing individu. 
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(3) Seorang murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah segera diberikan 

penguatan (reinforcement). Penguatan berguna untuk memotivasi siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran. 

(4) Penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran, 

memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Guru perlu memberikan 

gambaran langkah-langkah pembelajaran pada awal pembelajaran sehingga 

siswa mudah untuk mengikuti dan memahami alur pembelajaran. 

(5) Apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia 

lebih termotivasi untuk belajar, dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik. 

Guru dapat melatih siswa bertanggung jawab dengan memberikan penugasan 

berupa diskusi maupun kerja kelompok. 

(6) Kemampuan guru dalam menerapkan prinsip-prinsip belajar dalam proses 

pembelajaran akan dapat membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dalam perencanaan belajar. Prinsip-prinsip belajar membantu 

siswa dalam pembelajaran sehingga tercapai hasil belajar yang diharapkan.  

2.1.3 Pengertian Pembelajaran 

Kata atau istilah pembelajaran dan penggunaannya masih tergolong baru. 

Penggunaan istilah pembelajaran mulai populer semenjak lahirnya Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Menurut undang-

undang tersebut pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut 

pengertian tersebut, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran 

serta pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.  
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Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang memengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan 

(Briggs 1992). Gagne (1981) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar (Rifa’i dan Anni 2012: 157-158). Menurut Surya (2003) 

dalam Isjoni (2011: 49) pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang 

dilakukan individu untuk memeroleh suatu perubahan perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, 

kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Hal inilah yang 

terjadi ketika seseorang sedang belajar, dan kondisi ini juga sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, karena belajar merupakan proses alamiah setiap orang.  

Menurut  Wenger (1998: 227; 2006: 1) dalam (Huda 2014: 2) 

pembelajaran bukanlah aktivitas, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia 

tidak melakukan aktivitas yang lain dan pembelajaran bukanlah sesuatu yang 

berhenti dilakukan oleh seseorang. Pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan 

pada level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. Menurut 

pengertian tersebut pembelajaran seperti halnya belajar berlangsung seumur 

hidup, terjadi dimana saja, dan dengan siapa saja. Pembelajaran akan berjalan 

dengan baik apabila dilaksanakan pada waktu, tempat dan orang yang tepat. 

Menurut beberapa pengertian pembelajaran tersebut dapat disimpulkan 

pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa berupa proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan yang 
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memengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik memperoleh 

kemudahan dan perubahan tingkah laku.  

2.1.4 Pengertian Model Pembelajaran  

Menurut Joyce dan Weil (1980: 1) dalam Rusman (2011: 133) model 

pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk 

kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan 

pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model 

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam 

tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di 

dalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-lain (Joyce 1992: 4) dalam Trianto 

(2011: 5).  

Menurut Suprijono (2013: 45) model pembelajaran merupakan landasan 

praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar 

yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan 

implikasinya pada tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat 

diartikan sebagai pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur 

materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas.  

Pembahasan mengenai model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang berupa landasan praktik 

pembelajaran yang merupakan penurunan teori psikologi pendidikan dan teori 

belajar untuk membentuk kurikulum yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan  pembelajaran di kelas dan menentukan perangkat pembelajaran 

sehingga dapat mencapai tujuan belajar. 
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Arends (1997) dalam Suprijono (2013: 46) model pengajaran mengacu 

pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat di definisikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Arends (2001: 24) dalam Trianto (2012: 25) menyeleksi enam jenis model 

pengajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam mengajar yaitu: 

presentasi, pengajaran langsung. pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, 

pengajaran berdasarkan masalah, dan diskusi kelas. Model pembelajaran  pada 

dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir 

yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran merupakan bungkus 

atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

(Mukrimaa, 2014: 72). 

Model pembelajaran dapat dijadikan pilihan artinya guru boleh memilih 

model pembela jaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Arends (1997) dalam Trianto (2012: 25) berpendapat bahwa tidak 

ada satu model pembelajaran yang paling baik diantara yang lainnya, karena 

masing-masing model dapat dirasakan baik, apabila telah diujicobakan untuk 

mengajarkan  materi pelajaran tertentu.  

Menurut Hasan (1996) dalam Isjoni (2011: 50) model pembelajaran 

dikatakan baikjika memenuhi prinsip sebagai berikut: (1) semakin kecil upaya 

yang dilakukan guru dan semakin besar aktivitas belajar siswa, maka hal itu 
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semakin baik; (2) semakin sedikit waktu yang diperlukan guru untuk 

mengaktifkan siswa belajar juga semakin baik; (3) sesuai dengan cara belajar yang 

dilakukan siswa; (4) dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru; (5) tidak ada 

satupun metode yang paling sesuai untuk segala tujuan, jenis materi, dan proses 

belajar yang ada. Prinsip-prinsip tersebut dapat memudahkan para pendidik dalam 

memilih model pembelajaran yang tepat untuk tercapainya tujuan pembelajaran. 

2.1.5 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya (Trianto 2011: 41). Pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang meliputi semua jenis kerja kelompok yang diarahkan oleh guru 

(Suprijono 2015: 73). Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok 

strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk 

mencapai tujuan bersama (Egge and Kanchak, 1996: 279) dalam Trianto (2011: 

42).  

Menurut Siregar dan Nara (2011: 115) cooperative learning merupakan 

model pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar 

yang berbentuk kelompok, mempelajari materi pelajaran, dan memecahkan 

masalah secara kolektif kooperatif. Menurut Roger, dkk (1992) dalam Huda 

(2014: 29) pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok 

yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada 

perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajaran 

yang didalamnya setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya 
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sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang 

lain. Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai macam metode pengajaran 

dimanapara siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling 

membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2014: 

4). 

Pembahasan tentang model pembelajaran kooperatif dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif adalah sebuah kelompok strategi pengajaran yang 

melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi dalam kelompok kecil  dan 

mendapat arahan dari guru agar terjadi perubahan informasi secara sosial diantara 

kelompok-kelompok pembelajaran yang didalamnya setiap pembelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain agar saling membantu 

satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran dan memecahkan masalah 

secara kolektif kooperatifuntuk mencapai tujuan bersama. 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri, yakni (1) untuk 

menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif 

atau bekerjasama; (2) kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah dapat dibentuk dengan melihat perolehan 

rangking pada raport; (3) jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari 

beberapa ras, suku, budaya jenis kelamin, yang berbeda, maka diupayakan agar 

dalam tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda 

pula guna memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 
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bersama-sama siswa yang berbeda latar belakang; dan (4) penghargaan lebih 

diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan (Taniredja 2015: 56).  

Pencapaian hasil yang maksimal dapat diperoleh dengan memerhatikan 

lima unsur dalam pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan menurut Lie 

(2010: 31) yaitu saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, 

tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok. Slavin 

(2014: 33) menyatakan tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif 

adalah untuk memberikan para peserta didik pengetahuan, konsep, kemampuan, 

dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat 

yan bahagia dan memberikan kontribusi. Trianto (2011: 49-62) menyebutkan 

beberapa variasi dalam model pembelajaran kooperatif yaitu Student Team 

Achievement Division (STAD), tim ahli (jigsaw), investigasi kelompok, Think 

Pair Share (TPS), dan Numbered Head Together (NHT). 

2.1.6 Model Pembelajaran STAD 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran STAD 

Pembelajaran STAD merupakan salah satu variasi model dari 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran STAD adalah pembelajaran yang diawali 

dengan penyajian materi oleh guru, siswa dibentuk kelompok kecil yang 

beranggotakan 4-5 siswa secara heterogen untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. Langkah berikutnya adalah diskusi kelompok, siswa secara individu 

mengerjakan kuis secara individu untuk memperoleh skor awal yang akan 

diakumulasikan dengan skor yang diperoleh anggota yang lain untuk menjadi skor 

kelompok. Kelompok yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapat sertifikat 

kelompok terbaik (Trianto 2011: 52). Seperti halnya pembelajaran lainya, 
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pembelajaran STAD ini juga membutuhkan persiapan yang matang sebelum 

kegiatan pembelajaran dilakukan.  

Menurut Trianto (2011: 52)  persiapan sebelum pelaksanaan STAD antara 

lain:   

(1) Perangkat Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran perlu mempersiapkan perangkat 

pembelajaranya, yang meliputi: rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku 

paket, lembar kegiatan siswa (LKS), beserta lembar jawabanya.  

(2) Membentuk Kelompok Kooperatif  

Menentukan anggota kelompok diusahakan agar kemampuan siswa dalam 

kelompok adalah heterogen dan kemampuan antar satu kelompok dengan 

kelompok lainya relative homogen. Membentuk kelompok kooperatif dalam 

penelitian ini menggunakan hasil pemerolehan peringkat pada nilai raport 

semester gasal.  

(3) Menentukan Skor Awal  

Skor awal yang digunakan dalam kelas kooperatif adalah nilai ulangan 

sebelumnya dan dapat berupa pretest. Skor awal dipergunakan untuk menghitung 

skor perkembangan individu. 

(4) Pengaturan Tempat Duduk  

Pengaturan tempat duduk dalam kelas kooperatif perlu juga diatur dengan 

baik, hal ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran kooperatif 

apabila tidak ada pengaturan tempat duduk dapat menimbulkan kekaucauan yang 

menyebabkan gagalnysa pembelajaran pada kelas kooperatif. Posisi duduk yang 
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dapat membuat seluruh anggota kelompok bekerjasama dengan baik adalah 

dengan melingkar sehingga semua anggota kelompok dapat saling berhadapan 

didalam menyelesaikan tugas kelompok. 

(5) Kerja kelompok  

Kerja kelompok menghendaki agar siswa dengan siswa yang lainnya 

terjadi saling interaksi dan saling tukar pengalaman dan informansi dalam suatu 

masalah. Pembentukan kelompok yang heterogen dapat memudahkan siswa yang 

belum memahami materi yang diajarkan untuk meminta siswa yang pandai untuk 

saling memberikan informasi. Adanya tutor sebaya dalam diskusi ini menjadikan 

siswa akan lebih mudah memahami materi dengan teman sebayanya.  

2.1.6.2 Fase-fase Model Pembelajaran STAD 

Jika pesiapan pembelajaran STAD sudah dipenuhi seluruhnya maka 

berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Menurut Ibrahim (2000) dalam 

Trianto (2011: 54) sintaks pembelajaran STAD digambarkan dalam tabel 2.1 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Sintaks Pembelajaran STAD 

 

Tahap Kegiatan  Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut 

dan memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 

Menyajikan atau 

menyampaikan informasi 

 

Guru menyajikan kepada siswa dengan jalan 

mendemostrasikan atau lewat bahan bacaan. 

Fase 3 

Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-kelompok 

belajar 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 

membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 
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Tahap Kegiatan  Guru 

Fase 4 

Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 

Fase 5 

Evaluasi 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah diajarkan. Guru memberikan kuis-kuis 

untuk mengetahui kemampuan setiap individu. 

Skor yang diperoleh tiap individu akan 

diakumulasi menjadi skor kelompok pada 

kelompok masing-masing. 

Fase 6 

Memberikan penghargaan 

 

Guru memberi penghargaan kepada kelompok 

yang mendapat kategori kelompok baik, hebat dan 

super. 

Menurut Slavin (1995) dalam Isjoni (2011: 51-53) pelaksanaan 

pembelajaran STAD memiliki lima tahapan pembelajaran STAD. Uraiannya 

sebagai berikut. 

(1) Tahap Penyajian Materi 

Guru memulai dengan menyampaikan indikator yang harus dicapai dan 

memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang materi yang akan dipelajari. Berikan 

apersepsi agar siswa dapat menghubungkan materi yang sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari.  

(2) Tahap Kegiatan Kelompok 

Setiap siswa diberi lembar tugas sebagai bahan yang akan dipelajari  siswa 

dalam bekerja kelompok saling berbagi tugas, saling membantu memberikan 

penyelesaian agar semua anggota kelompok dapat memahami materi dan satu 

lembar dikumpulkan sebagai hasil kerja kelompok.  Guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator kegiatan tiap kelompok. 
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(3) Tahap Tes Individual 

Tes individu digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

belajar telah dicapai. Tes individual berbentuk kuis yaitu kuis pertama dan kedua. 

(4) Tahap Perhitungan Skor Perkembangan Individu 

Perhitungan Skor Perkembangan Individu dihitung berdasarkan skor awal. 

Skor awal dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pretest. Berdasarkan skor awal 

setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan skor 

maksimal bagi kelompoknya berdasarkan skor tes yang diperolehnya. 

Penghitungan perkembangan skor individu dimaksudkan agar siswa terpacu 

memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan kemampuannya.   

(5) Tahap Pemberian Penghargaan Kelompok 

Penghargaan atas keberhasilan kelompok dapat dilakukan oleh dengan 

melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

(1) Menghitung skor individu menurut Slavin (2015: 159).  

Tabel 2.2 

Perhitungan Skor Perkembangan 

Skor Kuis Poin Kemajuan 

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 

10-1 poin di bawah skor awal 

Skor awal sampai 10 poin di atas skor awal 

Lebih dari 10 poin diatas skor awal 

Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal) 

5 

10 

20 

30 

30 

(2) Menghitung skor kelompok 

Menurut Ratumanan (2002) dalam Trianto (2011: 56) skor kelompok 

dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu 
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dengan menjumlah semua skor perkembangan yang di peroleh  anggota kelompok 

dibagi dengan jumlah anggota kelompok, diperoleh kategori skor kelompok 

seperti tercantum pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Penentuan Predikat Kelompok 

Rata-rata Tim Predikat 

0 ≤ x ≤ 5 

5 ≤ x ≤ 15 

15 ≤ x ≤ 25 

25 ≤ x ≤ 30 

- 

Tim baik 

Tim hebat 

Tim super  

(3) Pemberian skor dan pengakuan skor kelompok setelah masing-masing 

kelompok memperoleh predikat, guru memberikan hadiah atau penghargaan 

kepada masing-masing kelompok sesuai dengan predikatnya. 

2.1.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran STAD 

 Menurut Shoimin (2014: 189) model pembelajaran STAD memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasan selengkapnya. 

(1) Kelebihan 

(1.1) Siswa bekerjasama dalam mencapai tujuan dengan mengikuti aturan 

kelompok. 

(1.2) Siswa aktif membantu dan saling memotivasi untuk berhasil dalam 

menyelesaikan tugas kelompok. 

(1.3) Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan 

kelompok. 

(1.4) Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam 

berpendapat. 



32 

 

32 
 

(1.5) Meningkatkan kecakapan individu. 

(1.6) Meningkatkan kecakapan kelompok. 

(1.7) Tidak bersifat kompetitif. 

(2) Kekurangan 

(2.1)  Kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. 

(2.2) Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran 

anggota yang pandai lebih dominan. 

(2.3) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

2.1.7 Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau PBL 

2.1.7.1 Pengertian Model PBL 

Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran dimana 

siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar 

(Huda 2014: 32). Menurut Arend (2001) dalam Trianto (2011: 70) model PBL 

memiliki ciri khusus adanya kegiatan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil 

sehingga terdapat pembelajaran kooperatif pada pelaksanaan model tersebut. 

Model PBL merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan yang nyata dan membutuhkan penyelesaian nyata 

berdasarkan penyelidikan autentik (Trianto 2011:66). Ratumanan (2002) dalam 

Trianto (2011: 68). Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang 

efektif untuk proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa 

untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Menurut Arends 
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(1997), pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, 

dan ketrampilan berikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri (Trianto, 2011: 68).  

Kehidupan identik dengan menghadapi masalah. Model PBL melatih dan 

mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi 

pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. PBL adalah model pembelajaran yang 

memiliki ciri menggunakan permasalahan nyata sebagai konteks untuk para 

peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan nenecahkan masalah serta 

memperoleh pengetahuan (Duch 1995). Menurut Finkle dan Top (1995) 

menyatakan bahwa PBL merupakan pengembangan kurikulum dan sistem 

pengajaran yang mengembangkan secara bersamaanstrategi pemecahan masalah 

dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta 

didik dalam peran aktif sebagai pemecah permasalahan sehari-hari yang tidak 

terstruktur dengan baik. Dua definisi tersebut mengandung arti bahwa PBL 

merupakan suasana pembelajaran yang diarahkan oleh suatu permasalahan sehari-

hari (Shoimin 2014: 130).  

Pembahasan mengenai model PBL dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran PBL adalah suatu model pembelajaran yang didasarkan pada 

banyaknya permasalahan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar 

peserta didik dapat mencari penyelesaian nyata berdasarkan penyelidikan autentik 



34 

 

34 
 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, mengembangkan inkuiri, dan ketrampilan berikir 

tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri 

pengembangan. 

Teori yang dikembangkan Barrow (2005) dalam Shoimin (2014: 130) 

menjelaskan karakteristik PBL, yaitu: 

(1) Learning is student centered 

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa 

sebagai orang belajar. PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme dimana 

siswa di dorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Peran guru 

adalah sebagai fasilitator bagi siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

(2) Authentic problems form the organizing focus for learning 

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik atau 

nyata sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut. Siswa 

dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah sehingga dapat berguna dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

(3) New information is acquired through self-directed learning 

Proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasyaratnya sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku, internet, ahli atau informasi 

lainnya. 

(4) Learning occurs in small groups 

Interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun 

pengetahuam secara kolaboratif, PBL dilakukan dalam kelompok kecil maupun 
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berpasangan. Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan 

penetapan tujuan yang jelas. 

(5) Teachers act as facilitators 

Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun 

begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong 

mereka agar mencapai target yang hendak di capai. Peran siswa lebih besar dalam 

pembelajaran karena pembelajaran berpusat pada siswa bukan pada guru. 

2.1.7.2 Fase-fase Model Pembelajaran PBL 

Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 13) dalam Susanto (2011: 72) penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima langkah utama yang 

dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan situasi masalah dan diakhiri 

dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Kelima langkah tersebut 

dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Sintaks Pengajaran Berdasarkan Masalah 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, mengajukan fenomena, demonstrasi atau 

cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

atau kelompok 

 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model seta 

membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 
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Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

2.1.7.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran PBL 

 Menurut Shoimin (2014: 128) model pembelajaran PBL memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasannya.  

(1) Kelebihan  

(1.1) Mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata. 

(1.2) Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar  

(1.3) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban 

siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. 

(1.4) Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

(1.5) Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. 

(1.6) Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

(1.7) Siswa memiliki kemampuan melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan 

diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

(1.8) Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok. 
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(2) Kekurangan 

(2.1) PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian guru 

berperan aktif dalam menyajikan materi. 

(2.2) PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu 

yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 

(2.3) Dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas.  

2.1.8 Hubungan antara Model Pembelajaran STAD, PBL, dan Berpikir 

Kritis 

Model pembelajaran STAD dan PBL memiliki persamaan yaitu termasuk 

dalam pembelajaran kooperatif karena memiliki kegiatan bekerjasama dalam 

kelompok kecil. Membentuk kelompok kooperatif dalam penelitian ini 

menggunakan hasil pemerolehan peringkat pada nilai raport semester gasal. 

Model pembelajaran STAD dan PBL memiliki persamaan dan perbedaan untuk 

lebih jelasnya dapat melihat perbandingan kedua model tersebut dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.5 Perbandingan antara Model Pembelajaran STAD dan PBL 

No. Ciri-Ciri Penting STAD PBL 

1. Landasan Teori Teori Belajar Sosial dan 

Teori Kontruktivis. 

Teori Kognitif dan Teori 

Kontruktivis. 

2. Pengembangan Teori Dewey, Vygotsky, 

Slavin, dan Piaget. 

Dewey, Vygotsky, dan 

Piaget. 

3. Hasil Belajar Keterampilan akademik 

dan sosial 

Keterampilan akademik 

dan inkuiri. 

4. Ciri Pengajaran Kerja kelompok dengan 

ganjaran kelompok dan 

struktur tugas. 

Proyek berdasarkan 

inkuiri yang dikerjakan 

dalam kelompok. 

5.  Karakteristik 

Lingkungan 

Fleksibel, demokratik, 

dan lingkungan berpusat 

pada guru. 

Fleksibel dan 

lingkungan berpusat 

pada inkuiri. 

Sumber Indana (2005) dalam Trianto (2011: 11). 
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Pembelajaran kritis, menantang siswa untuk mengungkapkan pendapat, 

menginspirasi siswa, menumbuhkan dialog, berdiskusi dan memakai kata yang 

mengakar dalam wacana mereka (Shor and Freire 1987:  41) dalam Kesuma dan 

Ibrahim (2016: 198). Menurut peneliti model pembelajaran STAD dan PBL 

merupakan model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

pembelajaran kritis karena kedua model pembelajaran tersebut sama-sama 

memiliki kegiatan berkelompok dimana pembelajaran kritis memerlukan adanya 

interaksi sosial. Menurut Schunk (2012: 339) dalam Kesuma dan Ibrahim (2016: 

192), cara siswa berinteraksi dengan dunia mereka, orang-orang, objek, dan 

intuisi-intuisi didalamnya mengubah cara berpikir mereka.  Vygotsky (1978) 

dalam Kesuma dan Ibrahim (2016: 192), menyarankan agar guru bisa 

berkolaborasi dengan siswa serta memfasilitasinya untuk membangun 

pengetahuan dengan diskusi, tanya jawab, bahkan berdebat dengan teman sebaya.  

2.1.9 Model Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran biasa yang sering 

diterapkan di sekolah-sekolah. Susanto (2015: 192) menyatakan penerapan 

pembelajaran konvensional antara lain dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, dan pemberian tugas atau pekerjaan rumah (PR). Kegiatan dalam 

pembelajaran konvensional yaitu siswa menyimak penjelasan guru dalam 

memberikan contoh-contoh soal dan menyelesaikannya di papan tulis, kemudian 

meminta siswa mengerjakan sendiri dalam buku teks atau lembar kerja siswa 

(LKS) yang telah disediakan (Susanto 2015: 192). Pembelajaran konvensional 

tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi secara 

maksimal karena pembelajaran tersebut terpusat kepada guru. 
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Guru dalam pembelajaran konvensional sering membiarkan ada siswa 

yang mendominasi kelompok dan ada pula yang menggantungkan diri pada 

kelompok, kelompok belajar biasanya homogen, tugas-tugas sering hanya 

dikerjakan oleh salah seorang anggota, keterampilan sosialnya kurang diajarkan 

langsung, dan penekanannya sering hanya pada penyelesaian tugas (hubungan 

interpersonal kurang ditekankan) (Sugiyanto 2010: 37). Menurut Hosnan (2014: 

213) pembelajaran konvensional itu cenderung berpusat pada guru, penekanannya 

pada penerimaan pengetahuan, kurang menyenangkan, kurang memberdayakan 

semua indera dan potensi anak didik, menggunakan metode monoton dan kurang 

banyak media yang digunakan, dan tidak perlu disesuaikan dengan pengetahuan 

yang sudah ada.Uraian tentang pengertian model pembelajaran konvensional 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran konvensional merupakan 

pembelajaran yang lebih cenderung terpusat pada guru sehingga siswa tidak 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya. 

2.1.10 Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan ciri yang membedakan manusia dengan makhluk 

hidup lainnya. Berpikir merupakan proses yang tidak dapat terlepas dari aktivitas 

manusia. Berpikir  adalah proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. 

Keterampilan berpikir dikelompokkan menjadi keterampilan berpikir dasar dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. Salah satu keterampilan berpikir tingkat 

tinggi adalah berpikir kritis. 

Berikut pengertian-pengertian berpikir kritis menurut pendapat ahli dalam 

Susanto (2010: 121-122): 
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(1) Ennis (1981) mengatakan, “berpikir kritis adalah suatu berpikir dengan tujuan 

membuat keputusan masuk akal masuk akal tentang apa yang diyakini atau 

dilakukan.”  

(2) Halpen (1966) mengemukakan, “berpikir kritis adalah memberdayakan 

keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan.”  

(3) Anggelo (1995: 6) menyatakan, “berpikir kritis adalah mengaplikasikan 

rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, 

menyintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan 

mengevaluasi.” 

(4) Tapilouw (1997) mengemukakan, “berpikir kritis merupakan cara berpikir 

disiplin dan dikendalikan oleh kesadaran.” 

(5) Fister (1995) mengemukakan, “proses berpikir kritis adalah menjelaskan 

bagaimana sesuatu itu di pikirkan.” 

Pengertian tentang berpikir kritis selain terdapat dalam buku tersebut juga 

terdapat dalam buku yang lain seperti pengertian menurut Soyomukti (2010: 55) 

berpikir kritis mengombinasikan dan mengoordinasikan semua aspek kognitif 

yang di hasilkan oleh super komputer biologis yang ada di dalam kepala kita, 

persepsi, emosi, intuisi, metode berpikir linear ataupun non-linear, dan juga 

penalaran induktif maupun deduktif.  

Freire (2005) dalam Kesuma dan Ibrahim (2016: 189) memandang bahwa: 

Pemikiran kritis adalah pemikiran yang melihat suatu hubungan tak 

terpisahkan antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikhotomi diantara 

keduanya –pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan, 
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ketimbang sebagai suatu entitas yang statis –pemikiran yang tidak memisahkan 

pemikiran itu sendiri dari tindakan, tetapi senantiasa bergumul dengan masalah-

masalah dunia tanpa gentar menghadapi resiko. 

Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan manusia dan merupakan pemikiran realistis yang 

mampu digunakan dalam memecahkan masalah. 

Pemikiran kritis telah di definisikan secara beragam oleh para ahli. Berikut 

pendapat tentang berpikir kritis  juga terdapat di dalam buku karya Desmita 

(2014: 153). Menurut Santrock (2008) pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif 

dan produktif serta melibatkan evaluasi bukti. Menurut Dacey dan Kenny (1997), 

pemikiran kritis adalah the ability to think logically, to apply this logical thinking 

to the assessment of situations, and to make good judgments and decision. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan pemikiran kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, 

dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat 

pertimbangan dan keputusan yang baik.  

Pengertian tentang berpikir kritis dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis 

adalah cara berpikir disiplin dan kegiatan memberdayakan keterampilan kognitif 

tingkat tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, menyintesis, mengenal 

permasalahan dan pemcahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi sehingga 

dapat melakukan penalaran induktif maupun deduktif yang dikendalikan oleh 

kesadaran dan pemikiran realistis untuk membuat keputusan yang masuk akal 

berdasarkan evaluasi bukti untuk memecahkan suatut masalah.  
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Berpikir kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, 

mempertahankan pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan 

perspektif yang berbeda, tidak memercayai begitu saja informasi-informasi yang 

datang dari berbagai sumber (lisan atau tulisan), serta berpikir secara reflektif 

ketimbang hanya menerima ide-ide dari luar tanpa adanya pemahaman dan 

evaluasi yang signifikan. Melalui pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap 

realitas, manusia akan berusaha merefleksikan segala bentuk pengalaman 

hidupnya sebagai sebuah bahan untuk dipikirkan secara kritis yang kemudian 

melahirkan tindakan-tindakan yang mengubah dunia.  

Ruggiero (2003) dalam Soyomukti (2010: 55) mengatakan ada tiga jenis 

aktivitas dasar yang terlibat dalam pemikiran kritis: 

(1) Menemukan bukti. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2008) bukti 

adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menemukan bukti 

sama artinya dengan menemukan kebenaran. Kebenaran dapat diketahui dan 

diyakini semua orang apabila didapatkan dari keterangan yang nyata 

(konkret).  

(2) Memutuskan apa arti bukti. Bukti yang diperoleh dari penyelidikan kemudian 

diteliti untuk mengetahui dan memahami hal yang terkandung dalam bukti 

tersebut.  

(3) Mencapai kesimpulan berdasarkan bukti itu. Penelitian terhadap bukti 

membuat penarikan kesimpulan menjadi lebih mudah. 

Sementara itu, Seifert dan Hoffnug (1994) dalam Desmita (2014: 154) 

menyebutkan beberapa komponen pemikiran kritis, yaitu: 
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(1) Basic operations of reasoning. Berpikir secara kritis, seseorang memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan, mengeneralisasi, menarik kesimpulan 

deduktif, dan merumuskan langkah-langkah logis lainnya secara mental. 

(2) Domainspecific knowledge. Menghadapi suatu problem, seseorang harus 

memiliki pengetahuan tentang kontennya. Memecahkan suatu konflik pribadi, 

seseorang harus memiliki pengetahuan tentang siapa yang memiliki konflik 

tersebut. 

(3) Metacognitive knowledge. Pemikiran kritis yang efektif mengharuskan 

seseorang untuk memonitor ketika ia mencoba untuk benar-benar memahami 

suatu ide, menyadari  kapan ia memerlukan informasi baru, dan mereka-reka 

bagaimana ia dapat dengan mudah mengumpulkan dan mempelajari informasi 

tersebut. 

(4) Values, beliefs, and dispositions. Berpikir secara kritis berarti melakukan 

penilaian secara fair dan objektif. Ini berarti ada semacam keyakinan diri 

bahwa pemikiran benar-benar mengarah pada solusi. Ini juga berarti ada 

semacam disposisi yang persisten dan reflektif ketika berpikir. 

Perkembangan pemikiran kritis ditentukan oleh manipulasi dan interaksi 

aktif anak dan lingkungannya. Pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi 

lingkungan memiliki arti penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. 

Interaksi sosial sangat berperan dalam mengembangkan pemikiran anak sehingga 

pada akhirnya mereka dapat berpikir lebih kritis dan logis (Desmita, 2014: 155).  

Anak-anak adalah pembelajar yang aktif, membentuk hipotesis mereka 

sendiri dan kemudian membuktikannya melalui interaksi sosial, manipulasi fisik, 
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dan proses-proses berpikir mereka sendiri, seperti mengamati apa yang terjadi, 

merefleksikan dalam temuan-temuan mereka, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

dan memformulisakan jawaban-jawaban. Individu yang sedang berkembang dan 

adanya keterbatasan-keterbatasan dalam pengalaman mereka, pola pemikiran anak 

terkesan masih sempit, dangkal dan belum akurat. Hal tersebut membuat para 

orang tua dan guru dengan berbagai strategi perlu membantu anak-anak 

melakukan refleksi atas pengelaman-pengalaman mereka, sehingga anak-anak 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam (Desmita, 2014: 

156). 

Santrock (2008) dalam Desmita (2014: 160) mengajukan beberapa 

pedoman bagi guru dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis, yaitu: 

(1) Guru harus berperan sebagai pemandu siswa dalam menyusun pemikiran 

mereka sendiri. Guru tidak bisa dan tidak boleh mewakili siswa untuk 

berpikir. Guru seharusnya menjadi pemandu yang efektif dalam membantu 

siswa untuk berpikir sendiri. Guru yang berperan sebagai pemandu dalam 

membantu siswa menyusun pemikiran mereka sendiri. Berikut hal yang harus 

dan tidak boleh dilakukan guru dalam rangka mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis: 

Harus: 

(1.1) Menghargai pertanyaan siswa. Semua pertanyaan siswa harus ditanggapi 

dengan cara yang tepat agar siswa semakin antusias dalam bertanya. 

(1.2) Memandang siswa sebagai pemikir yang membawa teori baru tentang 

dunia. 
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(1.3) Memahami sudut pandang siswa. Guru perlu masuk dalam ke dunia 

berpikir siswa agar dapat memahami siswa. 

(1.4) Mendorong siswa melakukan elaborasi jawabannya. 

(1.5) Memperkuat rasa ingin tahu intelektual siswa. 

Tidak boleh: 

(1.6) Memandang pikiran siswa sebagai wadah kosong dan menganggap Anda 

berperan sebagai penuang informasi ke pikiran siswa. 

(1.7) Terlalu mengandalkan buku wajib. Buku bukanlah sumber belajar satu-

satunya masih ada sumber belajar yang lain seperti lingkungan, para ahli 

dan tokoh masyarakat. 

(1.8) Hanya mencari jawaban yang benar untuk memvalidasi pembelajaran 

siswa. 

(2) Menggunakan pertanyaan yang berbasis pemikiran. Pertanyaan berbasis 

pemikiran dapat dilaksanakan oleh guru dengan mengajukan pertanyaan yang 

menstimulasi pemikiran dan diskusi.  

(3) Bangkitkan rasa ingin tahu intelektual siswa. Dorong siswa untuk bertanya, 

merenungkan, menyelidiki, dan meneliti. Rasa ingin tahu dapat memunculkan 

pertanyaan. Pertanyaan akan menuntut sebuah jawaban sehingga ada proses 

berpikir (merenung) untuk menduga jawaban dari pertanyaan tersebut.  

(4) Libatkan siswa dalam perencanaan dan strategi. Bekerjasamalah dengan siswa 

dalam menyusun rencana, menentukan tujuan, mencari arah yang tepat dan 

mencapai hasil. Siswa yang dilibatkan dalam perencanaan dan strategi 

pembelajaran akan memudahkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

karena siswa dilibatkan sebagai perencana dan pelaksana. 
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(5) Beri siswa model peran pemikir yang positif dan kritis. Misalnya dengan 

mengundang ke dalam kelas tokoh-tokoh intelektual yang terkenal memiliki 

pemikiran yang positif dan sangat kritis untuk menunjukkan kepada siswa 

bagaimana cara berpikir efektif. 

(6) Guru harus mampu menjadi model peran pemikir yang positif bagi siswa. 

Guru harus memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pemikir yang aktif, 

positif, kritis, serta selalu ingin tahu. 

(7) Pengembangan kemampuan berpikir kritis yang optimal mensyaratkan adanya 

kelas yang interaktif. Pembelajaran interaktif memerlukan pembelajaran harus 

menarik sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis lebih 

melibatkan siswa sebagai pemikir, bukan seseorang yang diajar. Guru 

berperan sebagai mediator, fasilitator, dan motivator yang membantu siswa 

belajar dan bukan mengajar. 

2.1.11 Indikator Berpikir Kritis 

Ennis (1996) dalam Susanto (2016: 125-126) mengungkapkan bahwa, ada 

12 indikator berpikir kritis yang dikelompokkan dalam lima besar aktivitas 

sebagai berikut: 

(1) Memberikan penjelasan sederhana, yang meliputi; (a) memfokuskan 

pertanyaan; (b) menganalisis pertanyaan; (c) bertanya dan menjawab 

pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan.  

(2) Membangun keterampilan dasar, yang meliputi; (a) mempertimbangkan 

apakahsumber dapat dipercaya atau tidak; (b) mengamati serta 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. 
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(3) Menyimpulkan, yang meliputi; (a) mendeduksi dan mempertimbangkan hasil 

deduksi; (b) menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi; (c) membuat 

dan menetukan nilai pertimbangan (kesimpulan).  

(4) Memberikan penjelasan lanjut, yang meliputi; (a) mendefinisikan istilah-

istilah dan definisi pertimbangan dalam tiga dimensi; (b) mengidentifikasi 

asumsi.  

(5) Mengatur strategi dan teknik, yang meliputi; (a) menentukan tindatikan; (b) 

berinteraksi dengan orang lain. 

 Indikator berpikir kritis diperlukan sebagai rambu-rambu yang 

memperlihatkan peserta didik telah melakukan kegiatan berpikir kritis atau belum. 

Indikator diperlukan dalam membuat soal yang dapat mengukur kemampuan 

berpikir kritis peserta didik.   

2.1.12 Hakikat Pembelajaran IPS 

2.1.12.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang 

dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang 

mendalam kepada peserta didik, khususnya tingkat dasar dan menengah. Menurut 

Zuraik dalam Djahiri (1984) dalam Susanto (2016: 137-138) hakikat IPS adalah 

harapan untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana para 

anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh 

tanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Hakikat IPS 

disekolah dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media 

pelatihan bagi siswa menjadi warga negara yang baik sedini mungkin.  



48 

 

48 
 

Pengertian pendidikan IPS menurut para ahli dalam Susanto (2016: 140-

141) adalah sebagai berikut: 

(1) Maryani (2006: 12) memberikan batasan pendidikan IPS adalah bahan kajian 

yang terpadu (interdisipliner) yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, 

seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan disiplin sejarah, 

geografi sosiologi, antopologi, politik dan ekonomi yang diorganisasikan 

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran. 

(2) Menurut Banks (1985: 3) pendidikan IPS atau yang dia sebut social studies 

adalah bagian dari kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk membantu 

mendewasakan siswa supaya dapat mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam rangka berpartisipasi di dalam 

masyarakat, negara, dan bahkan dunia. 

(3) Menurut Jaromelik (1982: 78) menyatakan pendidikan IPS erat kaitannya 

dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan 

siswa berperan serta dalam kelompok masyarakat dimana dia tinggal. 

(4) Alma (2003: 148) mengemukakan pengertian IPS sebagai suatu program 

pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya 

mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik maupun dalam 

lingkungan sosialnya dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial, 

seperti: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan 

psikologi. 

Pengerrtian IPS dapat disimpulkan sebagai suatu program pendidikan yang 

merupakan keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam 
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lingkungan alam fisik maupun dalam lingkungan sosialnya dan yang bahannya 

diambil dari berbagai ilmu sosial, seperti: geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, 

sosiologi, politik, dan psikologi dan merupakan  bagian dari kurikulum di sekolah 

yang bertujuan untuk membantu mendewasakan siswa supaya dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang 

memungkinkan siswa berperan serta dalam kelompok masyarakat dimana dia 

tinggal. 

2.1.12.2 Tujuan IPS 

Menurut Susanto (2016: 145) Tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 

masyarakat.  

Mutakin (1998)  dalam Susanto (2016: 145-146) merumuskan tujuan 

pembelajaran IPS di sekolah, sebagai berikut: 

Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan 

masyarakat. Siswa di ajarkan untuk peka terhadap lingkungan. Pemahaman 

terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat telah diajarkan sejak dini 

dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini diperlukan 

agar siswa nantinya dapat diterima dalam kelompok masyarakat. 

Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat digunakan 
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untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Siswa diajarkan untuk mampu 

memahami permasalahan yang sedang dialami sehingga ia dapat mencari metode 

pemecahan masalah yang tepat. 

Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. 

Siswa perlu dilatih untuk mengenal berbagai masalah dan cara menghadapinya. 

Proses berpikir siswa perlu dikembangkan sehingga ia dapat mensinkronisasi 

pengetahuan yang di dapatkan untuk bekal dalam menjalani kehidupan di 

masyarakat. 

Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil tindakan 

yang tepat. Siswa perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengambil tindakan 

yang tepat terhadap masalah yang dialaminya. Hal tersebut dapat dilatih melalui 

pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis sehingga solusi 

yang diperoleh merupakan hasil dari proses pemikiran yang matang. 

Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun 

diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat. Sekolah sebagai tempat pengembangan potensi siswa berperan dalam 

membekali pengetahuan teoritis maupun praktik sehingga siswa mampu terjun ke 

masyarakat.  

Hadi (1997: 13) dalam Susanto (2016: 146) menyebutkan bahwa ada 

empat tujuan pendidikan IPS, yaitu: 
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(1) Knowledge, sebagai tujuan utama dari pendidikan IPS yaitu membantu para 

siswa sendiri untuk mengenal diri mereka sendiri dan lingkungannya, 

mencakup geografi, sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan psikologi.  

(2) Skill, yang mencakup keterampilan berpikir (thingking skill) . 

(3) Attitudes, yang terdiri atas tingkah laku berpikir dan tingkah laku sosial.  

(4) Value, yaitu nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang diperoleh dari 

lingkungan masyarakat maupun lembaga pemerintahan, termasuk didalamnya 

nilai kepercayaan, nilai ekonomi, pergaulan antar bangsa, dan ketaatan, 

kepada pemerintah dan hukum. 

Kesimpulan mengenai tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan 

potesnsi peserta didik agar dapat mengenal diri mereka sendiri dan peka terhadap 

masalah sosial yang terjadi di masyarakat melalui nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat, metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial, dan 

analisis kritis untuk membuat keputusan yang tepat dalam memecahkan suatu 

masalah. 

2.1.13 Karakteristik Pembelajaran di Kelas Tinggi 

 Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

anak-anak yang usianya lebih muda. Mereka senang bermain, senang bergerak, 

senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu 

secara langsung. Guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang 

mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah atau bergerak, 

bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat 

langsung dalam pembelajaran (Desmita 2014: 35). 
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 Tahap perkembangan anak usia sekolah dasar baik kelas rendah maupun 

kelas tinggi mempunyai tahap periode perkembangan yang berbeda dari segala 

aspek. Tahap periode perkembangan ini berkaitan dengan tahapan perkembangan 

kognitif siswa yang mempunyai perbedaan karakteristik dalam setiap kelompok 

umurnya. Perencanaan  kegiatan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan 

karakteristik siswa SD agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.  

Piaget (1950) dalam Susanto (2015: 77-8), menjelaskan bahwa 

“perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 tahap yaitu: (1) Tahap sensori 

motor (usia 0-2 tahun), (2) Tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun), (3) Tahap 

operasional konkret (usia 7-11 tahun), (4) Tahap operasional formal (usia 11-15 

tahun).” Penjelasan mengenai tahapan perkembangan menurut Piaget sebagai 

berikut: 

Tabel 2.6 Tingkat Perkembangan Kognitif menurut Piaget 

No. Tingkat dan 

Umur 

Ciri Umum 

1. Sensorimotor 

(0-2 tahun) 

Bayi menyusun pemahaman dunia dengan 

mengordinasikan pengalaman indera dengan gerakan 

motorik. 

2. Pra-

operasional(2-7 

tahun) 

Pemikiran anak lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan 

intuitif, sehingga tidak melibatkan pemikiran 

operasional. 

3. Operasional 

konkret 

(7-11 tahun) 

Anak mampu mengoperasikan berbagai logika, namun 

masih dalam bentuk benda konkret. 

4. Operasional 

formal 

(11-15 tahun) 

Anak sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. 

Susanto (2015: 152) menekankan bahwa “pendidikan IPS di sekolah dasar 

harus memperhatikan kebutuhan anak yang berada pada usia berkisar antara 6-7 

tahun sampai 11 atau 12 tahun.” Masa ini menurut Piaget (1963) dalam Susanto 
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(2015: 152) berada dalam perkembangan kemampuan intelektual/kognitifnya 

pada tingkatan konkret operasional. 

Selain teori Piaget, guru perlu memahami karakteristik siswa sekolah dasar 

yang lainnya agar guru lebih memahami keadaan siswa. Sumantri (2012: 6.3-4) 

menyebutkan bentuk-bentuk karakteristik siswa SD, antara lain: senang bermain, 

senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau 

melakukan sesuatu secara langsung. Berdasarkan pendapat Sumantri, penjelasan 

materi pelajaran akan lebih dipahami jika siswa melaksanakan sendiri. Selain itu, 

siswa senang bekerja dalam kelompok. Guru hendaknya merancang model 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Selain 

itu, guru perlu menggunakan media agar dapat menjembatani tahap berpikir siswa 

sesuai dengan materi, sehingga siswa mudah memahami isi materi. 

Karakteristik pembelajaran di kelas tinggi, selain menuntut tingginya 

aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

seperti melakukan tahapan penyelidikan, melakukan pemecahan masalah dan 

sebagainya. Maka dari itu, guru harus punya banyak pengalaman dan kemampuan 

mengajar serta mampu mengarahkan siswa agar tujuan belajar dapat dicapai 

melalui pembelajaran di sekolah (Anitah 2011: 2.35). 

Djamarah (2011: 125) mengemukakan beberapa sifat khas siswa pada 

masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, diantaranya (1) adanya minat terhadap 

kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan adanya 

kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan yang praktis; (2) amat 

realistik, ingin tahu, dan ingin belajar; (3) menjelang akhir masa ini telah ada 
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minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus, yang oleh para ahli ditafsirkan 

sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor; (4) sampai kira-kira umur 11 tahun anak 

membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya; dan (5) anak-anak pada 

masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain 

bersama-sama. Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat pada 

aturan permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan sendiri. 

2.1.14 Materi Masalah-masalah Sosial 

Menurut BSNP (2006: 176) tentang untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah mengemukakan ruang lingkup materi mata pelajaran IPS meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut. 1)   Manusia, tempat, dan lingkungan, 2) Waktu, 

keberlanjutan, dan perubahan 3) Sistem sosial dan budaya 4) Perilaku ekonomi 

dan kesejahteraan. Berikut disajikan tabel standar kompetensi dan kompetensi 

dasar pembelajaran IPS kelas IV pada semester genap. 

Tabel 2.7 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pembelajaran IPS 

Kelas IV Pada Semester Genap 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Mengenal sumber daya alam,  

kegiatan ekonomi, dan kemajuan 

teknologi di lingkungan 

kabupaten/kota dan  provinsi 

2.1    Mengenal aktivitas ekonomi yang 

berkaitan 

         dengan sumber daya alam dan potensi 

lain di  

         daerahnya  

2.2 Mengenal  pentingnya koperasi dalam  

2.3 meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

2.4 Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi,  dan transportasi 

serta pengalaman menggunakannya  

2.5 Mengenal permasalahan sosial di 

daerahnya 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masalah-masalah sosial 

yang terdapat pada kompetensi dasar  mengenal permasalahan sosial di daerahnya. 

Materi tersebut dipilih karena terdapat banyak permasalahan yang dapat di kaji 
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secara kritis sehingga dapat menantang siswa untuk menuangkan pemikiran 

kritisnya terhadap masalah sosial yang berada di lingkungan. Berikut rangkuman 

materi permasalahan sosial yang di ambil dari buku cetak  Cerdas Pengetahuan 

Sosial karya Retno Heny Pujiati Umi Yuliati  (2008: 189), buku pengayaan Ilmu 

Pengetahuan Sosial karya Suheri (2016: 73), dan buku cetak Ilmu pengetahuan 

Sosial SD untuk kelas IV karya Asy’ari, dkk (2007: 141).  

Masalah sosial merupakan masalah yang terjadi di masyarakat. Masalah 

sosial merupakan kondisi masyarakat yang tidak normal atau tidak semestinya. 

Masalah sosial terjadi karena faktor ekonomi, kepribadian, lingkungan masyarakat 

dan negara. Bentuk-bentuk masalah sosial antara lain kepadatan penduduk, 

tingkat pendidikan rendah, terbatasnya layanan kesehatan, kemacetan lalu lintas, 

pengangguran, kemiskinan, kejahatan, pertikaian, dan kenakalan remaja. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah 

sosial, antara lain: transmigrasi, program KB, pemberian kartu Askes, penyuluhan 

kesehatan, raskin, dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bantuan Langsung 

Tunai (BLT), sekolah terbuka, pendidikan luar sekolah, pelatihan kerja, 

pengembangan angkutan umum, pemberian bantuan modal usaha, Badan 

Narkotika Nasional (BNN). Upaya mengatasi masalah sekolah perlu melibatkan 

berbagai pihak baik individu, kelompok masyarakat, pengusaha, organisasi sosial 

baik di dalam dan luar negeri. Upaya mengatasi masalah seringkali menemui 

hambatan seperti tidak tepat sasaran, petugas yang menyalahgunakan serta 

kurangnya kerjasama dengan masyarakat. 
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2.2 Kajian Empiris 

Tindakan dalam penerapan model pembelajaran akan lebih kuat tingkat 

keberhasilanya apabila dilandasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, oleh karena itu peneliti akan 

mencari perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik antara kelas yang 

menerapkan model pembelajaran STAD dan PBL.  

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai model pembelajaran STAD, 

model pembelajaran PBL dan kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh I Ketut Ardana, dkk dari Universitas 

Pendidikan Ganesha  Singaraja yang berjudul Studi Komparatif Penerapan 

Model Pembelajaran Berbasis Masalah dan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD terhadap Keterampilan Berpikir Kritis  dan Kinerja Ilmiah 

Biologi SMA. Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut; (i) terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis dan kinerja 

ilmiah siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dibandingkan siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD  (F=22,946;p<0,05); (ii) terdapat perbedaan keterampilan berpikir 

kritis antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD (F=37,661;p<0.05). Rata-rata nilai keterampilan berpikir kritis 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah (X=76,25) 

lebih besar dari siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif 
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tipe STAD ( X=67,13). (iii) terdapat perbedaan kemampuan kinerja ilmiah 

antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dibandingkan siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD (F=21,248; p<0,05). Rata-rata nilai kinerja ilmiah siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran berbasis masalah (X =78,18) lebih besar dari 

siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ( 

X=68,97). 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh  Hadi Kusmanto dari IAIN Syekh Nurjati 

Cirebon  yang berjudul Pengaruh Berpikir Kristis terhadap Kemampuan 

Siswa dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus di Kelas VII 

SMP Wahid Hasyim Moga). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai 

thitung = 8,465  sedangkan ttabel  = 1,669, ternyata nilai tersebut lebih besar dari 

nilai thitung lebih besar dari ttabel (thitung = 8,465 ≥ ttabel  = 1,669), dengan 

demikian H0 ditolak dan Ha diterima. Terbukti bahwa berpikir kritis 

berpengaruh signifikan terhadap kemampuan memecahkan masalah 

matematika. Hasil analisis data diperoleh harga r sebesar 0,528 sesuai tabel 

3.8 yang masuk ke dalam kriteria cukup sedangkan kontribusi berpikir kritis 

terhadap kemampuan memecahkan masalah matematika adalah sebesar 

52,8% dan sisanya sebesar 47,2% ditentukan oleh faktor lain. Persamaan 

regresi variabel Y atas variabel X adalah: Ῡ=36,718+0,568X. Konstanta 

sebesar 36,718 menyatakan bahwa jika nilai berpikir kritis adalah 0, maka 

kemampuan memecahkan masalah matematika siswa adalah sebesar 36,718. 
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Koefisien regresi sebesar 0,568 menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 

1 pada berpikir kritis  akan meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah matematika sebesar 0,568. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Zalia Muspita dkk dari Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran 

Berbasis Masalah  terhadap Kemampuan Berfikir Kritis, Motivasi Belajar, 

dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII SMPN 1 Aikmel. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, (i) terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah terhadap kemampuan berfikir kritis siswa kelas VII SMPN 

1 Aikmel; (ii) terdapat pengaruh model pembelajaarn berbasis masalah 

terhadap motivasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Aikmel; (iii) terdapat 

pengaruh model pembelajaarn berbasis masalah terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas VII SMPN 1 Aikmel; 4) terdapat pengaruh secara simultan 

penerapan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan 

berfikir kritis siswa, motivasi dan hasil belajar IPS siswa kelas VII SMPN 1 

Aikmel. 

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Septy Yustyan dkk dari  Universitas 

Muhammadiyah Malang  yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir 

Kritis dengan Pembelajaran Berbasis Scientific Approach Siswa Kelas X  

SMA Panjura Malang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran 

berbasis Scientific Approach memberikan  pengaruh  terhadap  kemampuan 
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berpikir kritis siswa kelas X SMA Panjura Malang yang  dibuktikan  dengan  

hasil menggunakan uji statistika yaitu uji t. Hal  ini membuktikan bahwa 

penggunaan pembelajaran berbasis Scientific Approach bisa digunakan 

dalam pembelajaran karena dapat memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemampuan berpikir siswa. 

(5) Penelitian yang dilakukan oleh Ika Sari Listiyowati dari Universitas Negeri 

Semarang yang berjudul Studi Komparasi antara Model Pembelajaran 

STAD dan PBL terhadap Aktivitas Siswa dan Hasil Belajar IPS Kelas V 

SDN  Wates 01 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

nilai aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang menerapkan model 

STAD sebesar 73,0% kriteria baik. Sementara rata-rata nilai aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen II yang menerapkan model PBL sebesar 69% kriteria 

baik. Nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen I lebih tinggi dari 

nilai rata-rata aktivitas siswa pada kelas eksperimen II.hal ini membuktikan 

bahwa lebih tingginya aktivitas belajar siswa pada kelas yang menerapkan 

model STAD. Hasil posttest menunjukkan, pada analisis hipotesis uji 

perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t pada kedua kelas, Hasil dari 

perhitungan SPSS thitung = 3,349 > ttabel 1,666 berarti terima Ha artinya nilai 

rata-rata hasil posttest kelas VA dengan menerapkan model STAD lebih 

baik dari  nilai posttest kelas VB setelah menerapkan model pembelajaran 

PBL. Simpulan penelitian adalah model pembelajaran STAD lebih efektif 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPS kelas VA SDN Wates 01 
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Semarang dari pada model pembelajaran PBL. Saran untuk perbaikan yaitu 

guru hendaknya mampu mengelola pembelajaran dengan baik sehingga 

kendala maupun gangguan yang terjadi selama proses pembelajaran dapat 

segera teratasi. 

(6) Penelitian yang dilakukan oleh Normaya Karim dari  Universitas Lambung 

Mangkurat yang berjudul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam 

Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Model Jucama di Sekolah 

Menengah Pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) kemampuan 

berpikir kritis yang dicapai siswa secara keseluruhan berada pada kategori 

tinggi, (ii) siswa memberikan respon setuju terhadap pelaksanaan model 

Jucama dan (iii) terdapat hubungan yang sangat kuat antara kemampuan 

berpikir kritis dengan respon siswa terhadap model Jucama. 

(7) Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Kariasa, dkk dari Universitas 

Pendidikan Ganesha  Singaraja yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe STAD dengan Pendekatan  Pemecahan Masalah terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis ditinjau  dari Penalaran Formal. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i)  kemampuan berpikir kritis 

matematis antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

kooperatif tipe STAD berpendekatan pemecahan masalah lebih baik dengan  

siswa yang pembelajarannya menggunakan model kooperatif tipe STAD. 

(FA hit = 82,292 dan nilai sig = 0,000 ,p < 0,05) dan rata-rata skor 

kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa yang pembelajarannya 
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menggunakan model kooperatif tipe STAD berpendekatan pemecahan 

masalah lebih tinggi dari pada siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model kooperatif tipe STAD (x A1 = 74,14 >x A2 = 62,36 ,Q= 11,4 dan 

Qhitung > Qtabel (11,4 > 2,80) ; (ii) terdapat interaksi antara model 

pembelajaran kooperatif tipe  STAD berpendekatan pemecahan masalah dan 

penalaran formal terhadap kemampuan berpikir kritis matematis  (F hitung 

AB = 5,589  dan nilai sig = 0,000, yang berarti bahwa nilai sig < 0,05). Hasil 

ini menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD  dengan 

pendekatan pemecahan masalah berpengaruh positif  terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa yang memiliki penalaran formal tinggi pada 

siswa kelas X SMA Negeri 5 Denpasar dan model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD lebih cocok diterapkan pada siswa yang memiliki  penalaran 

formal rendah. 

(8) Penelitian yang dilakukan oleh Ebiendele Ebosele Peter dari  Lagos State 

University yang berjudul Critical Thinking: Essence for Teaching 

Mathematics Problem Solving Skills. Hasil penelitian menunjukan berpikir 

kritis adalah keterampilan yang dipelajari yang membutuhkan instruksi 

danpraktek. Instruktur pendidikan matematika baik di tingkat sekunder dan 

pasca-sekunder dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan (i) menggunakan instruksionalstrategi yang secara aktif melibatkan 

siswa dalam proses pembelajaran daripada lebihbergantung pada kuliah dan 

catatan menghafal; (ii) fokus instruksi pada proses belajar daripada hanya 



62 

 

62 
 

mengandalkan konten; (iii) menggunakan teknik penilaian yang memberikan 

para siswa dengan tantangan intelektual daripada daya ingat. Beberapa hal 

yang dapat menghambat instruksi berpikir kritis yaitu kurangnya pelatihan, 

sumber daya yang terbatas, prasangka bias dan keterbatasan waktu yang 

meniadakan lingkungan belajar yang mengenalkan berpikir kritis. 

Melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan berdasarkan proyek atau 

kolaboratif dapat mendorong pengembangan berpikir kritis jika model 

pembelajaran menggunakan teknik interogasi yang efektif dan membimbing 

siswa dalam proses berpikir kritis sehingga menjadikan siswa sebagai 

penggunainformasi daripada penerima informasi. 

(9) Jurnal yang ditulis oleh Christina De Simone dari University of Ottawa yang 

berjudul Problem-Based Learning in Teacher Education. Jurnal ini berisi 

tentangmengajar adalah usaha yang rumit yang memerlukan pemecahan 

masalah yang rumit dan isu-isu dalam berbagai aspek belajar dan mengajar. 

Pembelajaran berbasis masalah (PBL) memberikan konteks generatif untuk 

calon guru dan guru bersertifikat untuk bekerja sama dalam kolaborasi 

kelompok kecil. Mereka bersama-sama menganalisis masalah, 

mendiskusikan pilihan, dan membuat keputusan untuk memecahkan 

masalah berdasarkan situasi mengajar otentik atau nyata dalam berbagai 

tantangan. Guru menghadapi reformasi pendidikan yang mengharuskan 

mereka memenuhi tuntutan profesi yang sulit. Pembahasan dalam makalah 

ini menunjukkan bahwa PBL dapat berperan dalam melengkapi guru untuk 
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memenuhi tuntutan tersebut. Kerangka kerja untuk mengimplementasikan 

PBL yang menjauh dari model pembelajaran tradisional dan lebih baik 

dalam menjawab tuntutan pendidikan guru tersebut. 

(10) Penelitian yang dilakukan oleh Farahnaz Rimani Nikou dkk dari  Islamic 

Azad University yang berjudul The Effect of Student Team-Achievement 

Division (STAD) on Language Achievement of Iranian EFL Students across 

Gender. Penyelidikan ini merupakan penelitian kuasi-eksperimental yang 

telah menggunakan dua kelompok desain pretest posttest. Sebanyak 80 

perempuan dan laki-laki (48 perempuan dan 32 laki-laki) siswa EFL pada 

tingkat kemahiran menengah belajar bahasa Inggrisdi Jahad Daneshgahi 

Language Institute di Urmia, Iran, dipilih dan ditetapkan dua kelompok 

berdasarkan hasil tes penempatan. Sampel dibagi menjadi dua kelompok 

kelompok eksperimen (n = 40) dan kelompok kontrol (n = 40). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan statistik yang signifikan pada 

tingkat 0,05 antara sarana kinerja kelompok eksperimen dan kontrol pada tes 

prestasi untuk kepentingan kelompok eksperimen. Hasil penelitian 

menunjukkan STAD dapat secara efektif diimplementasikan untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa peserta didik. Tidak ada perbedaan 

gender dalam prestasi bahasa siswa setelah mereka diajarkan melalui STAD. 

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa STAD adalah paradigma 

pembelajaran yang lebih efektif untuk bahasa Inggris dibandingkan dengan 

metode pengajaran tradisional. 
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2.3 Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antar variabel yang akan diteliti. Berikut penjelasan hubungan antara variabel 

independen dan dependen pada penelitian ini. Pembelajaran IPS dapat dijadikan 

objek dan sarana yang tepat dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis 

siswa karena di dalam pembelajaran IPS terdapat banyak konsep atau masalah 

yang ada dilingkungan siswa.  

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada 

siswa sejak SD/MI. Mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi-kondisi 

sosial yang terjadi di masyarakat.Susanto (2015: 138) menegaskan “pendidikan 

IPS saat ini dihadapkan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan khususnya 

kualitas sumber daya manusia, sehingga eksistensi pendidikan IPS benar-benar 

mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis.” 

Pada kenyataan dilapangan, pelaksanaan pembelajaran IPS di SD masih 

ada guru yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, 

tanya jawab, diskusi, dan penugasan, atau dengan kata lain guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional adalah 

pembelajaran yang berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran seperti ini 

menempatkan siswa sebagai objek belajar yang hanya menerima sajian dari guru, 

tanpa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa 

cepat bosan, pasif, dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS.  

Pendidikan IPS tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi 

harus berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan 
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kecakapan-kecakapan dasar siswa yang berpihak pada kenyataan hidup sosial 

kemasyarakatan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa 

di masyarakat dari permasalahan ini, maka perlu adanya model pembelajaran 

inovatif yang dapat membantu siswa dalam berpikir tingkat tinggi melalui 

pemecahan suatu masalah. Model pembelajaran STAD dan PBL merupakan 

model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis.  Kerangka berpikir pada penelitian ini merupakan kerangka berpikir yang 

komparatif atau perbandingan yang digambarkan sebagai berikut.  
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3. Apakah terdapatperbedaan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS 

materi masalah-masalah sosial di kelas IV antara siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan model pembelajaran STAD, PBL, dan konvensional siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

4. Apakah hasil penerapan model STAD pada pembelajaran IPS materi masalah-

masalah sosial di kelas IV lebih baik dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis daripada siswa yang memeroleh pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBL dan konvensional? 

 

Pembelajaran IPS di SD 

 

Postest 

 

Postest 

 

Postest 

 

Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis  

antara  model pembelajaran STAD, PBL, dan Konvesional 

 

Gambar Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 
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Berikut ini penjelasan mengenai gambar bagan 2 kerangka berpikir. 

Peneliti menentukan tiga kelas sebagai tempat penelitian. Dua kelas dijadikan 

kelas eksperimen yaitu sebagai kelas ekspeimen I, dan kelas eksperimen II 

sedangkan satu kelas berikutnya menjadi kelas kontrol. Peneliti memberikan soal 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal dari kelas tersebut. Ketiga kelas 

tersebut diberikan perlakuan yang berbeda yaitu pada kelas eksperimen I 

menerapkan model pembelajaran STAD, kelas eksperimen II menerapkan model 

pembelajaran PBL, dan kelas kontrol menerapkan model pembelajaran 

konvensional. Akhir pembelajaran ketiga kelas diberi posttest untuk mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Hasil posttest kedua kelas 

dibandingakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis dengan 

model STAD, PBL, dan konvensional. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 

model yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran IPS kelas IV 

SDN 2 Bodaskarangjati. 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2014: 99). Hipotesis yang terdapat dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

H01 :  Tidak  terdapat perbedaan   kemampuan   berpikir  kritis   secara signifikan   

pada pembelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV antara 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaranSTAD, 
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model pembelajaran PBL danmodel pembelajaran konvensional (μ1 = μ2= 

μ3). 

Ha1 :  Terdapat perbedaan  kemampuan   berpikir  kritis  secara  signifikan pada  

pembelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV antara siswa 

yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaranSTAD, model 

pembelajaran PBL danmodel pembelajaran konvensional (μ1 ≠ μ2= μ3). 

H02 :  Hasil   pengukuran   kemampuan berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran  

IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat   

pembelajaran model pembelajaranSTAD tidaklebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL dan 

konvensional (μ2 ≥μ1 ≤ μ3). 

Ha2 : Hasil  pengukuran   kemampuan  berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran   

IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat 

pembelajaran modelpembelajaranSTAD lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaranPBL dan 

konvensional (μ2<μ1>μ3). 

H03 :  Hasil  pengukuran   kemampuan  berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran   

IPS   materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat 

pembelajaran model pembelajaran PBL tidaklebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaranSTAD 

dan konvensional (μ1 ≥μ2 ≤ μ3). 

Ha3 :  Hasil  pengukuran   kemampuan  berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran   
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IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat 

pembelajaran modelpembelajaran PBL lebih baik daripada siswa yang 

mendapat pembelajaranmenggunakan model pembelajaranSTAD dan 

konvensional (μ1<μ2>μ3). 

H04 :  Hasil  pengukuran   kemampuan  berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran   

IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat 

pembelajaran model pembelajaran konvensional tidaklebih baik daripada 

siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

STAD dan PBL (μ1 ≥μ3 ≤ μ2). 

Ha4 :  Hasil  pengukuran   kemampuan  berpikir   kritis  siswa pada pembelajaran   

IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang mendapat 

pembelajaran modelpembelajaran konvensionallebih baik daripada siswa 

yang mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

STADdan PBL(μ1<μ3>μ2). 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup merupakan kajian kelima dalam penelitian. Bagian penutup 

memuat tentang simpulan dan saran. Penjelasan mengenai simpulan dan saran, 

akan diuraikan selengkapnya berikut ini. 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian telah dilaksanakan pada pembelajaran IPS materi masalah-

masalah sosial dengan menerapkan model pembelajaran Student Team 

Achievement Devision (STAD) pada siswa kelas IVA SDN 2 Bodaskarangjati dan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada siswa 

kelas IVB SDN 2 Bodaskarangjati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

komparasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kemampuan 

berpikir kritis siswa antara yang memeroleh pembelajaran STAD dan PBL pada 

pembelajaran IPS kelas IV materi masalah-masalah sosial. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan simpulan penelitian sebagai 

berikut:  

5.1.1 Terdapat   perbedaan   kemampuan  berpikir  kritis  secara  signifikan  

pada pembelajaran IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV antara 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran STAD, 

model pembelajaran PBL dan model pembelajaran konvensional. Hal ini 
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dibuktikan dengan data hasil perhitungan statistik menggunakan uji one 

way anova dengan program SPSS versi 21, yang menunjukkan nilai 

signifikansi kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dan kontrol 

sebesar 0,000 (0,000 < 0,05). 

5.1.2 Hasil  pengukuran   kemampuan   berpikir   kritis  siswa pada 

pembelajaran  IPS materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang 

mendapat   pembelajaran model pembelajaranSTAD tidaklebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran PBL dan konvensional. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 

perhitungan statistik menggunakan uji one way anova dengan uji lanjut 

Post Hoc Tukey HSD melalui program SPSS versi 21, yang menunjukan 

hasil perbandingan antara kelas eksperimen 1 (STAD) dan eksperimen 2 

(PBL) memiliki selisih mean difference sebesar -7,827 (negatif), artinya 

model pembelajaran STAD tidak lebih baik daripada model pembelajaran 

PBL dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil 

perbandingan antara kelas eksperimen 1 (STAD) dan kontrol 

(konvensional) memiliki selisih mean difference sebesar 7,792 (positif), 

artinya model pembelajaran STAD lebih baik daripada model 

pembelajaran konvesional dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

5.1.3 Hasil  pengukuran   kemampuan   berpikir   kritis  siswa pada 

pembelajaran  IPS   materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang 

mendapat pembelajaran model pembelajaran PBL lebih baik daripada 
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siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan model 

pembelajaranSTAD dan konvensional.  Hal ini dibuktikan dengan data 

hasil perhitungan statistik menggunakan uji one way anova dengan uji 

lanjut Post Hoc Tukey HSD melalui program SPSS versi 21, yang 

menunjukan hasil perbandingan antara kelas eksperimen  2 (PBL) dan 

eksperimen 1 (STAD) memiliki selisih mean difference sebesar 7,827 

(positif), artinya model pembelajaran PBL lebih baik daripada model 

pembelajaran STAD dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Hasil perbandingan antara kelas eksperimen 2 (PBL) dan kontrol 

(konvensional) memiliki selisih mean difference sebesar 15,619 (positif), 

artinya model pembelajaran PBL lebih baik daripada model pembelajaran 

konvesional dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

5.1.4 Hasil  pengukuran   kemampuan   berpikir   kritis  siswa pada 

pembelajaran  IPS   materi masalah-masalah sosial di kelas IV yang 

mendapat pembelajaran model pembelajaran konvensional tidaklebih baik 

daripada siswa yang mendapat pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dan PBL. Hal ini dibuktikan dengan data hasil 

perhitungan statistik menggunakan uji one way anova dengan uji lanjut 

Post Hoc Tukey HSD melalui program SPSS versi 21, yang menunjukan 

hasil perbandingan antara kelas kontrol (konvensional) dan eksperimen 1 

(STAD) memiliki selisih mean difference sebesar -7.792 (negatif), artinya 

model pembelajaran konvensional tidak lebih baik daripada model 

pembelajaran STAD dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis 



146 

  

 

siswa. Hasil perbandingan antara kelas kontrol (konvensional) dan kelas 

eksperimen 2 (PBL) memiliki selisih mean difference sebesar -15,619 

(negatif), artinya model pembelajaran konvensional tidak lebih baik 

daripada model pembelajaran PBL dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, model pembelajaran PBL 

terbukti lebih baik daripada model pembelajaran STAD dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS kelas IV SDN 2 

Bodaskarangjati. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran bagi guru, siswa, dan 

sekolah. Saran dari peneliti akan dipaparkan secara lengkap berikut ini:  

5.2.1 Bagi Guru   

(1) Jika akan menerapkan model pembelajaran PBL, guru disarankan untuk 

menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan modelnya secara lebih rinci dan 

jelas. 

(2) Guru menyampaikan peraturan atau kesepakatan bersama siswa dalam 

melaksanakan permainan dan turnamen sehingga siswa dapat melaksanakan 

hal tersebut dengan tertib secara efisien waktu. 

(3) Guru harus menghargai pendapat siswa agar mereka memiliki rasa percaya 

diri dengan kemampuannya. Misalnya dengan memberikan penghargaan 

kepada siswaa baik verbal maupun nonverbal.  
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(4) Jika materi pembelajaran bersifat abstrak, guru lebih baik menggunakan 

media agar siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 

5.2.2 Bagi Sekolah 

(1) Sekolah disarankan untuk memfasilitasi guru dengan berbagai media 

pembelajaran. 

(2) Kepala sekolah harus mendukung para guru untuk mengikuti seminar 

pendidikan atau diklat, sehingga guru dapat menambah pengetahuan 

mengenai cara mengefektifkan proses pembelajaran di kelas. 

(3) Pihak sekolah disarankan untuk memperbanyak koleksi buku di 

perpustakaan, terutama buku mengenai model-model pembelajaran. 

5.2.3  Bagi Peneliti 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang 

lebih mendalam dan komprehensif. 

5.2.4 Bagi Dinas Terkait 

(1) Untuk mengadakan seminar pendidikan, diklat, atau sosialisasi mengenai 

macam-macam model pembelajaran kooperatif yang ditujukan kepada para 

guru kelas untuk membantu memaksimalkan proses pembelajaran. 

(2) Untuk melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap proses 

pembelajaran yang dilakukan guru di kelas, serta memfasilitasi sekolah 

dengan alat peraga pendidikan yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran. 
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