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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran penting dalam suatu bangsa. Mengingat 

akan pentingnya peranan pendidikan, pemerintah telah berupaya 

meningkatkan mutu pendidikan seoptimal mungkin. Adapun usaha yang telah 

pemerintah lakukan untuk selalu memperbaiki mutu pendidikan antara lain 

dengan mengembangkan kurikulum, peningkatan guru berupa penataran, 

pelatihan, seminar serta meningkatkan sarana dan prasarana. Tujuan dari 

semua usaha tersebut adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Menurut Suhartono (2009:79) bahwa “pendidikan adalah segala kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi 

kegiatan kehidupan”. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 

20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 

menyebutkan 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 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Permasalahan pendidikan di sekolahan negeri ataupun swasta 

belakangan ini menjadi sorotan banyak pihak, terutama mereka yang terlibat 

di dalam dunia pendidikan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai 

kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna menghadapi 

perubahan yang terjadi di era kehidupan yang sekarang sebab di pengaruhi 

dari perkembangan teknologi dan komunikasi, sehingga hal ini sangat 

dianggap penting oleh dunia pendidikan. 
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Pendidikan harus berkembang dan berperan penting dalam pendidikan 

global, guru harus mampu memberikan apa yang dibutuhkan siswa pada saat 

proses belajar mengajar agar menjadikan siswa  memiliki kualitas pendidikan 

yang baik. Dalam proses belajar mengajar tidak terlepas antara siswa sebagai 

penerima materi yang disampaikan guru dan guru sebagai pemberi materi 

pelajaran kepada siswa, Sehingga guru dituntut untuk sabar dalam mendidik 

para siswa agar dalam kegiatan pembelajaran siswa mampu melakukan proses 

pembelajaran lebih mudah dan siswa lebih aktif.  

Dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sangat diperlukan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan, agar lebih baik dari sebelumnya. Masalah 

kualitas pendidikan merupakan salah satu yang penting di bidang pendidikan 

yang sedang dihadapi para Negara berkembang termasuk Indonesia. 

Pendidikan di sekolahan SMA N 2 Sukoharjo sekarang masih ada masalah 

terhadap kualitas  berpikir siswa yang kurang kritis dan aktif. Apabila 

dibiarkan akan membuat masalah di masa yang akan datang, karena di masa 

yang akan datang untuk menghadapi globalisasi perlu memiliki kualitas 

pendidikan yang baik agar menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. 

Dalam menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang baik perlu 

proses pembelajaran yang baik. Proses pembelajaran adalah sesuatu hal yang 

begitu penting dalam pendidikan, karena proses pembelajaran menjadi sarana 

pemberian keilmuan yang terencana sehingga siswa lebih paham terhadap 

materi yang diberikan oleh gurunya dan siswa mampu berpikir lebih optimal 

dengan kenyataan yang dialami siswa. Tetapi pada kenyataanya masalah yang 

ini sering terjadi pada beberapa mata pelajaran, salah satunya pada 

pembelajaran mata pelajaran ekonomi yang banyak siswa hanya belajar pada 

buku materi pelajaran sehingga siswa hanya belajar apa yang disampaikan 

guru dan siswa hanya menggunakan otak untuk merekam. Dalam hal ini perlu 

adanya pembekalan siswa untuk berpikir kritis pada proses pembelajaran, agar 

siswa mempunyai bekal untuk masa depan.  
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Tentunya berpikir kritis itu diperlukan untuk mempelajari apa yang ada 

didalam dan diluar sekolah. Karena mata pelajaran ekonomi itu mempelajari 

ilmu pengetahuan dan ilmu memahami permasalahan ekonomi yang terjadi 

pada kenyataan. Dalam pembelajaran ekonomi sangat diperlukan pemikiran 

yang kritis untuk mengambil keputusan dengan baik.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di SMA N 2 

Sukoharjo bahwa siswa masih banyak yang belum berpikir kritis secara 

optimal. Pada kenyataan yang terjadi menurut dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti di kelas XI IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo kebanyakkan 

siswa secara merata dalam proses pembelajaran hanya duduk, diam, dan 

mendengarkan. Prestasi siswa masih rendah dengan bukti nilai siswa masih 

banyak di bawah KKM, nilai KKM mata pelajaran ekonomi sebesar 75 dan 

siswa yang nilainya di bawah KKM ada 28 siswa dari 35 siswa, ada 80% 

siswa yang nilainya dibawah KKM.  

Faktanya pengetahuan umum siswa masih rendah karena siswa hanya 

terpaku pada buku materi sebagai sumber ilmu, Masih banyak siswa yang 

belum mampu membedakan fakta dan opini, siswa masih bingung dengan 

mengidentifikasi sebab dan akibat, dan masih ada sebagian siswa yang belum 

mampu membuat keputusan yang baik dan benar. Hal ini di akibatkan dari 

pola cara mengajar guru yang susah untuk dipahami siswa dan guru hanya 

menggunakan metode ceramah yang membuat siswa merasa bosan dengan 

pelajarannya. Apabila masalah ini berkelanjutan siswa tidak akan mempunyai 

bekal untuk jenjang berikutnya ataupun masa depannya. 

Berdasarkan fakta diatas, bahwa siswa terindikasi kemampuan berpikir 

kritisnya masih rendah. Sehingga peneliti ingin melakukan perbaikan di kelas 

tersebut agar kemampuan berpikir kritis siswa meningkat dan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran.  

Pentingnya peranan guru dalam proses pembelajaran yang 

mengharuskan guru dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan peserta 

didik adalah kemampuan berpikir kritis. Menurut Harsanto (2005: 1), 

“kemampuan untuk berpikir analistis, kritis, kreatif, dan sistematis merupakan 
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suatu hal yang amat penting dalam masyarakat modern. Berpikir kritis sangat 

penting dalam dunia dengan perkembangan dan perubahan”.  

Dalam kegiatan pembelajaran guru membantu dan pemahaman berupa 

pengalaman belajar, atau suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman 

belajar bagi peserta didik (Rusmono, 2012 : 6). Sesuai dengan Undang-undang 

RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 1 ayat 1 

menyatakan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.  

Dalam proses pembelajaran di sekolah peserta didik tidak sekedar 

mendengarkan ceramah dari guru. Dengan penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL), diharapkan peserta didik lebih aktif, efektif, 

dan mampu menerima pelajaran yang disampaikan guru. Menurut Dewey 

(dalam Rusmono, 2012 : 74), “sekolah merupakan laboratorium untuk 

pemecahan masalah kehidupan nyata, karena setiap siswa memiliki kebutuhan 

untuk menyelidiki lingkungan mereka dan membangun secara pribadi 

pengetahuannya”. Menurut Hariyanto (2012 : 149), “Problem Based Learning 

(pembelajaran berbasis masalah) atau sering disebut PBI (Problem Based 

Instruction) merupakan suatu tipe pengelolaan kelas yang diperlukan untuk 

mendukung pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran dan belajar”.  

Model pembelajaran dengan Problem Based Learning ini memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga 

melalui penerapan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) 

diharapkan dapat menunjang siswa dalam belajar. Adapun alasan kenapa 

peneliti memilih PBL untuk diterapkan dikelas XI IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo, 

karena PBL sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang 

cara berpikir kreatif, inovatif, dan kritis. Problem based learning juga melatih 

siswa mendorong untuk mempunyai inisiatif berpikir dalam keterampilan 

pemecahan masalah pada pembelajaran siswa, sehingga pola berpikir siswa 
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dapat meningkat serta untuk memperoleh pengetahuan dan  konsep yang 

esensial dari materi pelajaran yang diajarkan kepada siswa itu sendiri. 

Hasil dari penelitian yang terdahulu tentang penggunaan model 

pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa yaitu Penelitian dari Ida Larasati (2015) yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Keaktifan Siswa Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam 

Pembelajaran Matematika (PTK Pada Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 1 

Ngemplak Tahun Ajaran 2014/2015)”. Berdasarkan penelitian ini, hasil 

penelitian menunjukan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

keaktifan siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based 

learning.  

Harapannya adalah semoga dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan siswa 

untuk berpikir inovatif. Sehingga menjadikan siswa lebih aktif dan siswa lebih 

mandiri dalam memecahkan masalah dengan cara berpikir kreatif yang 

diharapkan mereka dapat menerapkannya dalam kondisi nyata pada kehidupan 

sehari-hari agar siswa mampu meningkatkan berpikir kritis. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Mata Pelajaran 

Ekonomi Kelas XI IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan suatu perumusan masalah 

dalam penelitian itu adalah “Bagaimanakah pengaruh Problem Based 

Learning (PBL) terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS 2 

SMA N 2 Sukoharjo”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah “Untuk mengetahui pengaruh Problem Based Learning (PBL) terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo”. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara  umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian dan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

dalam upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI 

IPS 2 SMA N 2 Sukoharjo. 

b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan untuk melakukan penelitian berikutnya. 

 


