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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan manusia 

indonesia sesuai dengan falsafah pancasila, menjadi pribadi yang beriman 

dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beraflak mulia, menguasai ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, 

memiliki jiwa yang mantap dan mandiri serta memiliki tanggung jawab 

kemasyarakatan dan rasa kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan 

bangsa yang cerdas (M.Jumali dkk 2008:6). 

Belajar merupakan proses berfikir untuk mengetahui segala sesuatu 

yang dapat diperoleh melalui kegiatan belajar maupun dari segala sesuatu 

yang pernah dialami seseorang, cara belajar yang baik dapat mempengaruhi 

keberhasilan dalam belajar. Cara berfikir anak sekolah dasar terutama kelas 

V sekitar umur 10-11 tahun, menurut teori perkembanan kognitif piaget 

adalah anak pada usia tersebut masuk dalam tahap perkembangan ketiga 

yaitu Anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir sistematis, namun 

hanya pada saat mengacu pada objek dan aktivitas konkret (Piaget dalam 

Yuliani Nuaraini Sujiono dkk, 2005:34). Merujuk teori tersebut perkembangan 

berfikir anak pada taraf ini sudah mampu berfikir secara sistematis, namun 

masih pada objek kongkrit, hal ini menjadi bahan acuan bagi seorang guru 

untuk melaksanakan sebuah pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan 

anak tersebut sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. 
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Kegiatan proses belajar hendaknaya dapat meningkatkan cara 

berfikir siswa dengan kritis, hal tersebut dapat dilaksanakan pada proses 

pembelajaran berlangsung dimana seoraang guru dituntut untuk selalu 

bervariasi dalam menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang 

dapat membuat siswa dapat belajar dengan aktif, berani dalam memberikan 

pendapat, serta melatih kemampuan berfikir kritis terhadap materi yang 

disampaikan oleh guru. Menurut Zaleha Izhab  dalam Pengembangan 

Kemampuan Berfikir Kritis dan Kreatif dalam Pembelajaran (2003:84) 

Berpikir kritis adalah keterampilan yang menggunakan proses berpikir dasar 

untuk menganalisis argument, memunculkan wawasan dan interpretasi ke 

dalam pola penalaran yang logis, memahami asumsi dan bisa yang 

mendasari setiap posisi, memberikan model persentasi yang ringkas dan 

meyakinkan. 

Menurut Sudirman (dalam Samino dan Saring Marsudi 2011:60) 

mengklasikikasikan faktor psikologis dalam belajar (a)perhatian, 

(b)pengamatan, (c)tanggapan, (d)fantasi, (e)ingatan, (f)berfikir, (g) bakat, 

(h)motif. Menurut pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu 

aspek yang mempengruhi belajar siswa adalah berfikir, maka seorang guru 

haruslah mampu merangsang siswa untuk mengemabankan cara berfikirnya 

agar dapat berfikir kritis. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan cara 

pemilihan metode mengajar yang sesuai dengan karakter siswa dan 

karakteristik mata pelajaran itu sendiri, pemilihan metode mengajar 

sangatlah berpengaruh terhadap cara siswa untuk mampu menyerap sebuah 
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materi. Akan tetapi, keterampilan berfikir kritis siswa kelas V SDN 1 

Kalanglundo tempat peneliti masih rendah. Hal tersebut terbukti pada saat 

pembelajaran IPA materi tentang sistem pencernaan manusia, siswa yang 

dapat berfikir kritis hanya 40 % dari jumlah keseluruhan 22 siswa yaitu 

hanya 9 siswa yang mempu berfikir kritis.  

Oleh karena itu guru perlu merancang suatu metode baru sehingga 

siswa dapat tertarik mengikuti pelajaran IPA tersebut. Sehingga harapan 

peneliti, siswa dapat meningkatkan keterampilan berfikir kritis supaya 

pembelajaran dapat terlihat aktif, efektif, menyenangkan dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Siswa yang dapat berfikir kritis, 

akan selalu memperhatikan guru, dapat mengetahui, memahami menerapkan 

menganalisis dan mensintesis dalam pembelajaran IPA tersebut. 

Metode mengajar menurut Slameto (2003:65) adalah suatu cara yang 

harus dilalui di dalam mengajar. Metode mengajar guru yang kurang baik 

akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula. Guru juga harus 

menginstropeksi diri mengapa siswa belum faham pada materi yang 

disampaikan. Ketidak fahaman siswa itu bisa karena guru monoton 

memberikan ceramah saja dalam menyampaikan materi sehingga siswa 

bosan  tidak tertarik pada materi pelajaran IPA tersebut. Guru terlalu cepat 

pada waktu menyampaikan materi sehingga siswa menjadi belum faham 

materi yang disampaikan. Oleh karena itu guru perlu merancang suatu 

metode baru sehingga siswa dapat tertarik mengikuti pelajaran tersebut 
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sehingga harapan peneliti, siswa dapat meningkatkan keterampilan berfikir 

kritis. 

Perlu tindakan untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis 

siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan metode word square 

karena mempunyai kelebihan mampu sebagai pendorong dan penguat siswa 

terhadap materi yang disampaikan. Melatih ketelitian dan ketepatan dalam 

menjawab dan mencari jawaban dalam lembar kerja dan tentu saja yang 

ditekankan disini adalah dalam berpikir efektif, jawaban mana yang paling 

tepat. Model pembelajaran Word Square merupakan pengembangan dari 

metode ceramah yang diperkaya. Hal ini dapat diidentifikasi melalui 

pengelompokkan metode ceramah yang diperkaya yang berorientasi kepada 

keaktifan siswa (Mujiman :2007). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan judul “UPAYA MENINGKATKAN KETERAMPILAN 

BERFIKIR KRITIS SISWA DALAM MATA PELAJARAN IPA 

MELALUI METODE WORD SQUARE PADA SISWA KELAS V SDN 

1 KALANGLUNDO KECAMATAN NGARINGAN PADA 

SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2013/ 2014”. 

1. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan 

yang dibahas maka perlu dibatasi permasalahannya sebagai berikut: 
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a. Objek Penelitian 

Meningkatkan keterampilan berfikir kritis dalam pelajaran IPA 

melalui metode word square. 

b. Subjek Penelitian 

Subjek peneliti ini adalah hanya meneliti siswa kelas V SDN 1 

Kalanglundo kecamatan Ngaringan pada semester gasal tahun 

ajaran 2013/ 2014. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas maka 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah penggunaan 

metode word square dapat meningkatkan keterampilan berfikir kritis dalam 

mata pelajaran IPA pada siswa kelas V SDN 1 Kalanglundo Kecamatan 

Ngaringan pada semester gasal tahun ajaran 2013/ 2014?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan khusus 

Untuk Meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa dalam mata 

pelajaran IPA dengan menggunkan metode word square pada siswa 

kelas V SDN 1 Kalanglundo Kecamatan Ngaringan pada semester 

gasal tahun ajaran 2013/ 2014. 

2. Tujuan umum 

a. Untuk meningkatkan keterampilan berfikir kritis siswa dalam mata 

pelajaran IPA melalui metode word square pada siswa kelas V 
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SDN 1 Kalanglundo Kecamatan Ngaringan pada semester gasal 

tahun ajaran 2013/ 2014. 

b. Untuk menigkatkan penguasaan siswa terhadap pelajaran IPA 

melalui metode word square pada siswa kelas V SDN 1 

Kalanglundo Kecamatan Ngaringan pada semester gasal tahun 

ajaran 2013/ 2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru  

Memberikan masukan kepada seorang guru atau calon guru dalam 

menggunakan metode pembelajaran word square untuk meningkatkan 

keterampilan berfikir kritis siswa. 

2. Bagi Siswa 

a. Dapat meningkatkan pemahaman siswa akan materi yang telah 

disampaikan guru. 

b. Terbiasa dan berani untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan. 

c. Terbiasa untuk belajar kritis. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran guna meningkatkan keterampilan 

berfikir kritis siswa. 


