
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan yang penting di setiap negara karena 

pendidikan akan menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Seiring 

dengan perkembangan zaman, dinamika pendidikan ditandai oleh suatu 

pembaharuan dan transformasi pemikiran mengenai hakikat pembelajaran itu 

sendiri yaitu mewujudkan pembelajaran sebagai suatu proses yang aktif.  Standar 

proses pembelajaran dalam proses pendidikan menurut PP No. 19/2005, adalah 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

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

perkembangan fisik serta psikologis siswa dalam proses pembelajaran guru 

memberikan keteladanan.   

Pembelajaran Biologi merupakan sebuah bagian dari sains. Hakikat 

pembelajaran pada sains yaitu terdapat empat unsur di antaranya konten, proses, 

sikap dan teknologi.  Pada pengertian sains sebagai konten yaitu dalam sains 

terdapat teori-teori yang sudah ada dan diterima fakta atau kebenarannya.  

Selanjutnya sains merupakan sebagai proses yaitu suatu proses atau metode untuk 

mendapatkan sebuah pengetahuan (Astuti, 2016). 

Dalam proses pembelajaran IPA sangat diperlukan adanya kemampuan 

berpikir kritis untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran IPA, sehingga mampu menghadapi fenomena alam yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari.  Aktivitas berpikir dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan dapat membangun 

pengetahuannya sendiri oleh pikiran siswa, yang menjadi kemampuan berpikir 

kritis siswa rendah karena siswa hanya ingin mendapat ilmu dari transfer ilmu 

dari gurunya saja tanpa membangun pikirannya sendiri oleh siswa.  Dengan 

adanya kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran 
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secara otomatis akan berpengaruh pada keaktifan siswa selama proses kegiatan 

belajar mengajar di kelas.  Sehingga siswa di dalam kelas tidak hanya memahami 

konsep IPA tetapi mampu berpikir kritis tentang materi yang diajarkan serta 

mampu membangun pikirannya sendiri dan dapat memecahkan suatu 

permasalahan. 

Berdasarkan hasil observasi wawancara kepada guru mata pelajaran IPA, 

proses pembelajaran yang ada di salah satu sekolah SMPN di Kota Sukabumi saat 

ini masih dapat dikatakan belum cukup memenuhi standar sesuai dengan 

kurikulum yang digunakan. Proses belajar mengajar dipandang sebagai 

pentransferan ilmu, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik akibatnya 

siswa sulit memahami konsep IPA dan juga tidak berkembangnya kemampuan 

bertanya dan bernalar. Siswa kurang fokus saat pembelajaran berlangsung dan 

pemahaman materi masih rendah sehingga pada saat penyelesaian soal atau 

masalah pun tidak runtut dan tidak jelas. Akibatnya, pembelajaran yang dirasakan 

siswa juga kurang menantang dan terkesan membosankan. Sehingga terdapat 

variasi kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa tersebut serta kemampuan 

yang ada dalam diri setiap siswa belum dapat berkembang secara optimal. 

Adanya variasi kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain dari siswanya itu sendiri, guru, suasana kelas, 

maupun media atau alat pembelajaran.  Adapun faktor penyebab rendahnya 

kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa pada pembelajaran IPA di salah 

satu sekolah  SMPN di Kota Sukabumi dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) 

Pembelajaran masih berpusat pada guru dan sangat mendominasi dalam aktifitas 

mengajar sehingga menyebabkan siswa merasa ketergantungan dan kurang aktif 

di dalam kelas, 2) endahnya pemahaman dan kualitas belajar terhadap mata 

pelajaran IPA, sehingga mengakibatkan kurangnya kemampuanberpikir kritis 

siswa yang dapat menghambat keaktifan dan penguasaan konsep pelajaran IPA, 3) 

sarana prasarana, media atau alat peraga di sekolah yang masih kurang sebagai 

kelengkapan dalam kegiatan pembelajaran, 4) materi atau konsep pembelajaran 

IPA yang dianggap sulit oleh siswa. 
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Berdasarkan akar penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor 

penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPA pada siswa SMPN 13 Kota Sukabumi yaitu bersumber pada 

guru dan siswanya itu sendiri.  Faktor berasal dari dalam dan luar dirinya.  Faktor 

dari dalam misalnya kurangnya motivasi, minat, keinginan dan kesadaran siswa 

untuk belajar, sedangkan faktor dari luar yaitu lingkungan keluarga, teman-

temannya.  Sementara itu yang paling utama disini adalah peran guru, dimana 

guru harus mampu memilih dan menerapkan strategi dan model pembelajaran 

yang tepat dapat dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan teori konstruktivisme, pembelajaran yang dilaksanakan saat ini 

harus berpacu atau berorientasi pada siswanya sendiri yang dapat membangun 

pengetahuannya secara mandiri. Pada dasarnya hakikat pendidikan adalah 

belajarnya murid dan bukan mengajarnya guru.  Kegiatan pembelajaran yang 

banyak digunakan pada umumnya cenderung menganut teori behaviorisme yaitu 

seringnya menekankan pada transfer pengetahuan dan latihan. Pada umumnya 

guru berfungsi sebagai sumber belajar utama, dimana pengetahuan disajikan 

kepada siswa, kemudian siswa memperhatikan penjelasan dan contoh yang 

diberikan oleh guru. Pada pembelajaran semacam ini siswa kurang berperan aktif, 

berinteraksi antar teman, dan pengkonstruksian pengetahuan secara bermakna 

oleh siswa sehingga rendahnya kemampuan berpikir kritis dimiliki siswa. 

Berdasarkan pandangan konstruktivisme, materi-materi yang diajarkan kepada 

siswa akan sulit dipahami tanpa penyampaian yang bermakna, apalagi jika materi 

tersebut memiliki karakteristik yang menuntut agar siswa belajar aktif.  Pada 

pandangan kontruktivisme ini siswa harus mampu mengkontruksi pengetahuan 

lama dan pengetahuan barunya. 

Proses berpikir siswa memegang peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran generatif. Penting bagi siswa untuk mengembangkan pola pikir luas 

dan rasional dalam kaitannya dengan pemahaman dan pengembangan konsep-

konsep sains yang mereka pelajari di sekolah. Proses berpikir rasional dan 

objektif dikenal dengan istilah berpikir kritis. Syaifudin (2014) menyatakan 

bahwa, berpikir merupakan segala aktivitas mental yang membantu merumuskan 
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atau memecahkan masalah, membuat keputusan, memenuhi keinginan untuk 

memahami, sebuah pencarian jawaban, dan sebuah pencapaian makna. Seorang 

siswa harus melakukan langkah-langkah kecil dahulu sebelum akhirnya terampil 

berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi. Satu hal yang menakjubkan dari anak-

anak adalah keterbukaan mereka pada informasi yang baru dan kemauan mereka 

untuk berubah. Apabila anak-anak diberi kesempatan untuk mengubah pemikiran 

dalam tingkatan yang lebih tinggi, maka mereka akan terbiasa membedakan 

antara kebenaran dan ketidakbenaran, penampilan dan kenyataan, fakta dan opini, 

pengetahuan dan keyakinan. Secara alami, mereka akan membangun argumen 

dengan menggunakan bukti yang dapat dipercaya dan logika yang masuk akal. 

Dengan demikian, berarti kemampuan berpikir anak mulai berkembang karena 

anak mulai terbiasa membangun hubungan imajinatif antara hal-hal yang berbeda, 

melihat kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga, dan berpikir dengan cara 

baru mengenai masalah-masalah yang sudah lazim. Menggunakan keahlian 

berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi (berpikir tingkat tinggi) dalam konteks 

yang benar mengajarkan kepada siswa kebiasaan berpikir mendalam, kebiasaan 

menjalani hidup dengan pendekatan yang cerdas, seimbang, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran adalah perlunya 

mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat 

keputusan yang matang, dan orang yang tidak pernah berhenti belajar. Namun 

pada praktiknya penerapan proses pambelajaran kurang mendorong pada proses 

pencapaian berpikir kritis. Dua faktor penyebab berpikir kritis tidak berkembang 

selama pendidikan adalah kurikulum yang umumnya dirancang dengan target 

yang luas sehingga guru lebih terfokus pada penyelesaian materi dan kurangnya 

pemahamang guru tentang metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis.  Sudah saatnya kita mengubah pandangan masyarakat 

yang mengatakan bahwa berpikir kritis hanya ada di dalam mata kuliah filsafat 

dan retorika di Perguruan Tinggi dan bukan merupakan kebiasaan berpikir yang 

seharusnya ditanamkan sejak usia dini.  
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Berdasarkan yang sudah dipaparkan sebelumnya, upaya untuk mengatasinya 

yaitu salah satunya dengan perlu variasi penggunaan model pembelajaran dalam 

pembelajaran Biologi yang masih menggunakan model pembelajaran 

konvesional. Terdapat sebuah model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada adalah model pembelajaran generatif. Fatima 

(2015), menyatakan bahwa “model pembelajaran generatif adalah 

konstruksivisme dengan sintaks orientasi-motivasi, pengungkapan ide-konsep 

awal, tantangan dan restruturisasi sajian konsep, aplikasi, rangkuman, evaluasi 

dan refleksi”. Artinya, dalam model pembelajaran generatif yang digunakan oleh 

peneliti diharapkan siswa sendirilah yang cenderung lebih aktif daripada Guru, 

baik dalam hal secara mental membangun pengetahuannya atau secara 

mengkontruksi pengetahuan lama dan pengetahuan barunya. Pada kasus ini Guru 

lebih berperan sebagai peran utama mediator dalam proses pembelajaran dalam 

model pembelajaran yang digunakan tersebut. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, model pembelajaran generatif dapat digunakan secara tidak 

langsung untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap proses  

pembelajarannya.  

 Model pembelajaran generatif terdiri dari empat tahap yaitu, tahap 

eksplorasi, tahap pemfokusan, tahap tantangan dan tahap penerapan konsep 

(Wena,2014). Melalui tahapan-tahapan pembelajaran generatif tersebut, siswa 

akan dituntut untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis.  Kemampuan 

berpikir kritis yang tumbuh pada diri siswa diharapkan mampu berkontrubusi 

secara berlanjut di kehidupan sehari-hari siswa seperti dengan mempelajari 

sebuah materi tentang keadaan lingkungan sekitar yang mampu membuat siswa 

meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya yaitu dengan mempelajari materi 

pemanasan global. 

 Materi pemanasan global merupakan salah satu materi yang menarik untuk 

dipelajari karena berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar dan mengenal 

penyebab dan dampak lingkungan yang terjadi pada masa sekarang.  Siswa 

dituntut secara aktif untuk membangun konsep pengetahuannya secara mandiri 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya terhadap pembelajaran.  
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Materi pemanasan global mampu digunakan dalam model pembelajaran generatif 

karna siswa mampu menjadi peran utama dalam menyelesaikan sebuah masalah 

dalam praktikum dan guru hanya sebagai fasilitator, sehingga dalam hal ini 

peneliti mampu meneliti dan mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada 

saat menyelesaikan lembar kerja siswa dan dalam keterlibatan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran generatif.  Berdasarkan latar belakang 

di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Generatif terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas 

VII pada Materi Pemanasan Global”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh model pembelajaran 

generatif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan 

global?”.  Rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran generatif pada materi pemanasan global ? 

2. Bagaimanakah perbandingan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran generatif dan yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada materi pemanasan global ? 

3. Bagaimanakah respon siswa terhadap model pembelajaran generatif terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa ? 

4. Bagaimanakah respon guru terhadap model pembelajaran generatif terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa ? 

 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dari penelitian ini yakni: 

1. Penelitian yang dilakukan ini bertempat di Kota Sukabumi di Kelas VII 

SMPN 13 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2018/2019. 
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2.  Model Pembelajaran Generatif mempunyai 4 tahap : tahap awal / eksplorasi, 

tahap pemfokusan, tahap tantangan, dan tahap aplikasi / penerapan konsep. 

3.  Kemampuan berpikir kritis menurut Ennis (2011) terdiri dari 5 indikator, 

yaitu: Memberi penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

membuat inferensi, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi 

dan taktik. 

4.  Pembelajaran IPA (Biologi) yang dipelajari dalam penelitian ini yaitu materi 

Pemanasan Global karena berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar 

dan mengenal penyebab dan dampak lingkungan yang terjadi pada masa 

sekarang.  Siswa dituntut secara aktif untuk membangun konsep 

pengetahuannya secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritisnya terhadap pembelajaran. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu “Mengetahui pengaruh model 

pembelajaran generatif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi 

Pemanasan Global“.  Dari tujuan ini dapat dikembangkan beberapa tujuan lainnya 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran generatif pada materi Pemanasan Global. 

2. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran generatif dengan yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional pada materi Pemanasan Global. 

3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap model pembelajaran generatif 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

4. Untuk mengetahui respon guru terhadap model pembelajaran generatif 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat untuk kalangan berikut : 

1. Bagi Siswa 

a. Diharapkan dapat melatih siswa lebih mampu berpikir secara kritis, 

bersikap percaya diri, dan bertindak mandiri serta aktif dalam belajar dan 

menyelesaikan masalah-masalah IPA terutama konsep-konsep Biologi, 

sehingga dapat meningkatkan sikap ilmiah siswa . 

b. Dapat melatih sikap siswa untuk dapat terbiasa terlatih dalam berdiskusi 

dan terlibat langsung dalam materi pembelajaran dan dapat menerima 

pendapat dalam menyelesaikan masalah dengan teman serta lingkungan 

sekitarnya. 

2. Bagi Guru 

a. Diharapkan dapat terdorong dan termotivasi untuk pro-aktif dalam 

menggunakan model pembelajaran generatif sehingga dapat memotivasi 

siswa dalam berpikir kritis dalam pembelajaran. 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk guru agar  lebih memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mampu lebih bersikap terbuka dan 

mandiri mengemukakan pendapatnya. 

3. Bagi Peneliti lain 

a. Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan bahan 

referensi untuk menambah ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan terutama tentang penelitian ilmiah. 

b. Dapat memperbaiki dan mengembangkan lebih mendalam tentang 

penelitian ini. 

 


