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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Memasuki kehidupan yang semakin pesat perkembangan informasinya dan 

semakin menipisnya batas-batas antar negara di era global saat ini menuntut setiap 

individu untuk terampil berpikir kritis. Keterampilan seperti : Bertanya dan 

mengemukakan alasan atau pendapat dengan cara yang masuk akal, keterampilan 

mengenali adanya lebih dari satu jawaban atau penjelasan, keterampilan 

membandingkan jawaban beragam dan menentukan mana yang terbaik,  

Pada erarevolusi 4.0 penguasaan literasi dan keterampilan berpikir sangat 

dibutuhkan. Mendikbud menyatakan bahwa  dalam menyiapkan peserta didik 

yang siap bersaing menghadapi era milennium  dan revolusi industri 4.0, guru 

harus mampu mengarahkan peserta didik untuk  mampu berpikir kritis, analitis, 

dan mampu memberikan kesimpulan atau  menyelesaikan masalah.   

 Perkembangan globalisasi diberbagai bidang mengkehendaki perubahan 

disegala aspek kehidupan tidak terkecuali di bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan 

yang berkembang dengan pesat mengharus kan pendidik harus lebih inovatif serta 

kreatif dalam pembelajaran, adanya inovasi yang dimaksudkan meliputi strategi, 

teknik, model serta media dalam pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa 

ingin tahu siswa untuk melakukan suatu langkah. 

Kewajiban untuk mendidik  anak bangsa menjadi manusia yang kreatif dan  

cakap dinyatakan secara eksplisit dalam pasal Undang-Undang Republik 

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional,  yakni : “pendidikan nasional 
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berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk  watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan  kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar  menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga  Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”.  

Tujuan diberlakukannya Tematik kurikulum 2013 di indonesia diantaranya 

adalah mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order 

thinking) salah satunya keterampilan berpikir kritis. Kurikulum 2013 menuntut 

materi pembelajarannya diberikan kepada siswa mampu memprediksi, mendesain, 

dan memperkirakan. Dimensi pengetahuan berdasarkan Taksonomi Bloom 

diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural,serta metkognitif yang 

penguasaannya perlu dimulai sejak tingkat pendidikan sekolah dasar (lampiran 

perendikbud No. 21 Tahun 2016) 

Namun pada kenyataannya, Ketika peneliti mengamati dan mengadakan 

observasi ke sekolah yaitu di kelas III di SD Negeri 067774 Medan Johor, guru 

belum sepenuhnya dapat membentuk peserta  didik untuk menjadi cakap, mandiri, 

dan kreatif. Guru belum dapat memaksimalkan kemampuan berpikir  kritis pada 

siswa dan siswa juga belum bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya  

berdasarkan pengalaman belajarnya sehingga kemampuan berpikir kritis siswa  

rendah, model yang digunakan guru masih berpusat pada guru sehingga siswa 

tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, ketika guru memberikan 

suatu pertanyaan pada siswa, siswa kurang dapat memberikan alasan atau 
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pendapat berkaitan dengan jawaban yang diberikan. Indikasi lainnya adalah rasa 

ingin tahu siswa terhadap suatu konsep pembelajaran sangat rendah, sedikit sekali 

siswa yang mau bertanya dan ikut berperan aktif dalam pembelajaran. Dan 

dampak dari keseluruhan adalah yakni sebagian besar siswa takut menuangkan 

pemikirannya dan takut bertanya hal ini juga yang menyebabkan kemampuan 

bepikir kritis siwa rendah, siswa masih kurang terampil dalam menuangkan 

pikirannya secara lisan maupun  tulisan. Guru lebih banyak ,  memberikan soal-

soal pada tahap ingatan dan pemahaman. Siswa tidak diberi kesempatan untuk 

mengerjakan soal dengan tingkat yang lebih tinggi seperti soal-soal analisis yang 

dapat melatih berpikir kemampuan kritis pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut salah satu upaya yang dapat 

dilakukan dalam proses pembelajaran agar kemampuan berpikir kritis pada siswa 

berkembang adalah dengan menerapkan model inkuiri terbimbing. Dalam 

penelitian ini peneliti memilih inkuiri terbimbing kerena dalam proses 

pembelajaran diperlukan bimbingan guru dalam mengarahkan dan memfasilitasi 

siswa dalam belajar, harus adanya timbal balik antara guru dan siswa.  

inkuiri terbimbing pada pembelajaran tematik diharapkan  dapat 

meningkatkan  kemampuan berpikir kritis siswa. Jika guru tidak dapat  

mengakomodir pembelajaran baik dari segi model pembelajaran maupun media  

dan sumber belajar, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara optimal.  

Hal ini akan berdampak pada hasil belajar yang meliputi kemampuan kognitif,  

afektif dan psikomotor siswa.  
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Model ini baik di terapkan dalam pembelajaran tema 1 pertumbuhan dan 

perkembangan makhluk hidup di sekolah dasar karena mampu mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis yang berhubungan dengan sosial dan emosional dan 

karakter siswa  merupakan tujuan dari pembelajaran tematik. Model inkuiri 

terbimbing merupakan model pembelajaran yang berbasis yang sesuai dengan 

karakter  siswa SD yang dalam menyeselesaikan masalah – masalah atau 

percobaan  belum dapat dilakukan secara mandiri. Sangat sesuai dengan 

pembelajaran  yang akan diajarkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup. Dengan menggunakan model  pembelajaran inkuiri diperlukan 

bimbingan guru dalam mengarahkan dan  memfasilitasi siswa dalam belajar. Cara 

belajar dengan model ini membantu  siswa untuk memahami materi pelajaran 

yang diberikan karena tidak hanya  sekedar hafalan. Inkuiri merupakan suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang  melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 

siswa untuk mencari dan  menyelidiki secara ilmiah kritis, analisis, sehingga 

mereka dapat merumuskan  pencariannya sendiri dengan percaya diri. 

Model inkuiri terbimbing sangat cocok digunakan dalam pembelajaran  

tematik karena siswa bisa langsung berperan aktif dengan diarahkan untuk  

memahami dan mengetahui pesan-pesan yang terkandung terhadap materi yang  

sedang dipelajarinya secara nyata dan siswa bisa terlibat langsung dengan  

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Dengan tujuan untuk  

meyakinkan masing-masing kelompok dapat melakukan keterampilan dengan  

benar, sesuai dengan langkah–langkah model pembelajaran inkuiri terbimbing.   
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Dari latar belakang masalah itu, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Penerapan Model Inkuiri Terbimbing Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran 

Tematik  Di Kelas III SD Negeri 067774 Medan Johor T.A 2019/2020. 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan 

berbagai permasalahan antara lain : 

1. Kegiatan belajar mengajar didominasi oleh guru atau masih berpusat pada 

guru 

2.   Siswa belum bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya berdasarkan 

pengalaman belajarnya sehingga  Kemampuan berpikir kritis siswa rendah 

3. Siswa kurang dalam hal bertanya dan ikut berperan aktif dalam 

pembelajaran 

4. Saat guru memberikan pertanyaan siswa kurang dapat memberikan alasan 

atas jawaban yang diberikan 

5. Siswa masih kurang terampil dalam menuangkan pikirannya secara lisan 

maupun tulisan 

6. Soal yang diberikan guru tidak dapat melatih kemampuan berpikir kritis 

siswa 

1.3 Batasan Masalah  

  Pembatasan masalah dilakukan agar masalah yang diteliti tidak terlalu  

meluas. Masalah tersebut dibatasi pada “penerapan model inkuiri terbimbing  

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 1 pertumbuhan 
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dan perkembangan makhluk hidup sub tema 1 ciri-ciri makhluk hidup pada 

pembelajaran 2  kelas  III di SD Negeri 067774 Medan  Johor T.A 2019/2020” 

1.4    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah “Apakah dengan penerapan model pembelajaran inkuiri  

terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada  tema 1 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sub tema 1 ciri-ciri makhluk 

hidup pada pembelajaran 2 di kelas III di SD Negeri 067774 Medan Johor T.A 

2019/2020?”. 

1.5    Tujuan Penelitian  

  Adapun tujuan dari penelitian  ini  adalah  “untuk  meningkatkan 

kemampuan  berpikir kritis siswa pada tema 1 pertumbuhan dan perkembangan 

makhluk hidup sub tema 1 ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 2 dengan 

menggunakan model inkuiri terbimbing di kelas III  di  SD Negeri 067774  Medan 

Johor T.A  2019/2020”. 

1.6    Manfaat Penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan 

aplikasi bagi pengembangan keilmuan, diantaranya : 

1. Manfaat teoris 

a. Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian diharapkan mampu 

memberikan konstribusi perkembangan kemampuan  berpikir kritis  

dan  ilmu  pengetahuan  mengenai  penerapan  inkuiri terbimbing   
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untuk  meningkatkan  kemampuan  berpikir  kritis  di SD  Negeri  

067774  Medan  Johor .  

b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai manfaat 

penggunaan  penerapan  inkuiri  terbimbing  untuk  meningkatkan 

kemampuan  berpikir  kritis  siwa  di  SDN  067774  Medan  Johor. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

a. Bagi siswa 

Siswa dapat merasakan suasana belajar menyenangkan dengan 

memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model inkuiri terbimbing 

b. Bagi  guru  

1) Memberi pengetahuan dan pengalaman guru tentang cara 

penerapan model inkuiri terbimbing  untuk  meningkatkan 

kemampuan  berpikir  kritis  siswa  di  SD  Negeri  067774  Medan 

Johor. 

2) Sebagai bahan masukan bagi guru supaya lebih aktif 

mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  sehingga  dapat 

meningkatkan  kemampuan  berpikir  kritis  siswa  dalam 

pembelajaran  di  kelas  III  SD  Negeri  067774  Medan  Johor. 

c. Bagi  sekolah  

1). Hasil  penelitian  ini  akan  memberikan  konstribusi  yang  positif 

pada  sekolah  sehingga  tujuan  pembelajaran  dapat  tercapai  dan 

dapat  meningkatkan  kualitas  pembelajaran. 
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2). Sebagai  bahan  masukan  bagi  sekolah  dalam  meningkatkan 

kualitas  pembelajaran  melalui  model  pembelajaran  inkuiri  

terbimbing. 

3). Dengan  adanya  penelitian  ini  dapat  memberikan  dorongan 

kepada  guru  untuk  meningkatkan  kemampuan  berpikir  kritis 

siswa  dalam  belajar  melalui  penerapan  model  inkuiri 

terbimbing.  

d. Bagi peneliti 

Akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam upaya 

meningkatkan kualitas keilmuan serta pemahaman mengenai 

penerapan model inkuiri  terbimbing untuk  meningkatkan kemampuan  

berpikir  kritis  siswa  di  SD  Negeri  067774  Medan Johor 




