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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berpikir kritis tidak lepas dari aktivitas manusia, karena berpikir 

merupakan ciri yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. 

Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat 

menghasilkan pengetahuan. Menurut Susanto (2015: 121) berpikir kritis adalah 

suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubung 

dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Berpikir kritis juga 

dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis idea atau gagasan ke arah yang 

lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, 

dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. Berpikir kritis berkaitan 

dengan asumsi bahwa berpikir merupakan potensi yang ada pada manusia yang 

perlu dikembangkan untuk kemampuan yang optimal. 

Pada pinsipnya, orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang tidak 

begitu saja menerima atau menolak sesuatu. Mereka akan mencermati, 

menganalisis, dan mengevaluasi informasi sebelum menentukan apakah mereka 

menerima atau menolak informasi. Jika belum memiliki cukup pemahaman, maka 

mereka juga mungkin menangguhkan keputusan mereka tentang informasi itu. 

Dalam berpikir kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang 

tepat untuk menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah, dan mengatasi 

masalah serta kekurangannya. Pengembangan kemampuan berpikir kritis yang 

optimal mensyaratkan adanya kelas yang interaktif. Agar pembelajaran dapat 
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interaktif, maka desain pembelajarannya harus manarik sehingga siswa dapat 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis lebih melibatkan siswa sebagai 

pemikir, bukan seorang yang diajar. Adapun pengajar berperan sebagai mediator, 

fasilitator, dan motivator yang membantu siswa dalam belajar dan bukan 

mengajar. 

Kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam diri siswa karena 

melalui kemampuan berpikir kritis, siswa dapat lebih mudah memahami konsep, 

peka akan masalah, yang terjadi sehingga dapat memahami dan meyelesaikan 

masalah, dan mampu mengaplikasikan konsep dalam situasi yang berbeda. 

Pendidikan perlu mengembangkan peserta didik agar memiliki keterampilan 

hidup, memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi 

tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Pengembangan 

kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran memerlukan keahlian guru. 

Keahlian dalam memilih media yang tepat merupakan salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa. Model 

pembelajaran yang selama ini dilakukann secara konseptual dapat dikembangkan 

untuk lebih menekankan pada peningkatan menumbuhkan kemampuan siswa 

dalam berpikir kritis yang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Menurut 

Sutisyana dalam Susanto (2015: 127) menyatakan bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat ditumbuhkan melalui proses mengamati, membandingkan, 

mengelompokkan, menghipotesis, mengumpulkan data, menafsirkan, 

menyimpulkan menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan.  
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Dalam proses pembelajaran, misalnya dalam pembelajaran IPS dan 

Bahasa Indonesia, dapat dijadikan sarana yang tepat dalam menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Karena dalam pembelajaran IPS banyak konsep 

atau masalah yang ada dilingkungan siswa, sehingga dapat dijadikan suatu objek 

untuk dapat menumbuhkan cara berpikir kritis siswa. Sedangkan, dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia siswa dapat menuangkan seluruh pendapatnya 

dalam bentuk tulisan, siswa dapat berpikir bagaimana cara menyusun kata dengan 

tepat. Majid (2014: 80) pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada murid.  

Sesungguhnya upaya untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa 

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan guru. Dalam proses 

pembelajaran guru harus dapat menumbuhkan cara berpikir yang lebih kritis pada 

siswa dengan memberikan metode pembelajaran yang sesuai diharapkan dapat 

membantu siswa menumbuhkan pengetahuan keterampilan nalar yang nantinya 

dapat berpengaruh pada kemampuan untuk berpikir kritis. Guru harus dapat 

mengembangkan suasana kelas di mana siswa berpartisipasi selama proses belajar 

berlangsung. Kegiatan kelas yang mengacu pada aktivitas siswa adalah dengan 

mengisi lembar kerja atau dengan mengadakan Tanya jawab yang dikembangkan 

guru. Hal ini dapat berupa mengingat kembali informasi yang telah disampaikan. 

Pemahaman secara luas atau mendalami tersebut dapat melatih siswa dalam 

mengembangkan berpikir kritisnya. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di SD 1 

Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus terdapat beberapa 

kendala antara lain, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan jarang 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Guru juga tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat tentang materi pelajaran.  

Serta guru juga tidak memberikan pertanyaan yang menantang kepada siswa. 

Sehingga siswa menjadi pasif dan kurang memahami materi yang diajarkan. 

Siswa juga tidak fokus mendengarkan penjelasan dari guru, siswa cenderung 

senang mengobrol dengan temannya, bahkan jika diberi peringatan siswa diam 

namun tidak lama kemudian kembali mengobrol.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Karsini, S.Pd selaku guru kelas 

IV SD 1 Bulungcangkring pada tanggal 7 Agustus 2018 terdapat beberapa 

permasalahan antara lain, pada saat guru memberikan penjelasan materi hanya 

beberapa siswa yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan pada saat guru 

mengajukan pertanyaan hanya beberapa siswa saja yang aktif menjawab. 

Terkadang masih banyak siswa yang asyik mengobrol dengan temannya, 

meskipun sudah diberi peringatan mereka hanya terdiam sejenak, kemudian ia 

mengobrol dengan temannya lagi. Bahkan ketika siswa diminta untuk 

mengerjakan soal mereka hanya ingin cepat selesai  dalam mengerjakan tanpa 

mempertimbangkan jawabannya terlebih dahulu akibatnya siswa menjadi kurang 

teliti dan kurang kritis dalam memikirkan suatu jawaban. (Lampiran 6) 

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa kelas IV 

SD 1 Bulungcangkring tedapat beberapa permasalahan antara lain, guru tidak 
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pernah menggunakan media yang mendukung proses pembelajaran, guru hanya 

berpedoman pada buku siswa dan buku guru. Misalnya pada saat pelajaran IPS 

dan Bahasa Indonesia guru tidak pernah menggunakan alat peraga. Terkadang 

guru terlalu cepat dalam menjelaskan materi. Sehingga siswa menjadi kurang 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. (Lampiran 7) 

Hal tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran hanya menggunakan 

metode ceramah, serta jarang menggunakan media yang melatih siswa untuk 

berpikir tingkat tinggi, sehingga pengalaman belajar siswa menjadi kurang 

bermakna. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, guru harus 

menggunakan model pembelajaran agar siswa semangat dan terdorong untuk aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru sangat berperan penting dalam 

upaya perbaikan kualitas pembelajaran, yaitu dalam hal mengelola kelas dan 

membimbing siswa selama pembelajaran berlangsung sehingga dapat tercipta 

suasana belajar yang tidak membosankan. Melihat kenyataan tersebut, maka perlu 

adanya perbaikan terhadap proses pembelajaran agar dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yang sangat berpengaruh terhadap nilai hasil 

belajar siswa. Salah satu mata pelajaran yang perlu ditingkatkan di SD 1 

Bulungcangkring adalah Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Indonesia. Hal ini 

terlihat dari beberapa nilai siswa yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 75. Terkait dengan hal tersebut, maka guru harus mencari 

strategi dan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai siswa yang 

belum mencapai KKM. 
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Susanto (2013: 121) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu 

kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan 

konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Sedangkan menurut 

Desmita (2012: 160-161) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah pemahaman 

atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran 

agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak 

mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber 

(lisan atau tulisan), dan berpikir secara reflektif dan evaluatif. Menyadari akan 

pentingnya keterampilan berpikir kritis siswa, guru harus mengupayakan 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat memberikan 

peluang dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan berbantuan media pop-up book. 

Shoimin (2014: 85) menyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri 

merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keakifan 

siswa untuk memiliki pengalaman belajar dalam menemukan konsep-konsep 

materi berdasarkan masalah yang diajukan. Menurut Trianto (2009: 114-115) 

langkah-langkah model inkuiri terdiri dari (1) merumuskan masalah; (2) 

mengamati atau melakukan observasi; (3) menganalisis dan menyajikan hasil 

dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya; (4) 

mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, 

guru, atau audiensi yang lain. Adapun kelebihan dari model inkuiri yaitu (a) 

merupakan strategi pembelajaran yang menenakankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran 
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dengan strategi ini dianggap lebih bermakna; (b) dapat memberikan ruang kepada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka; (c) merupakan strategi 

yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang 

menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya 

pengalaman; (d) dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di 

atas rata-rata. 

Penggunaan model pembelajaran inkuiri diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, karena model inkuiri lebih menenakankan 

kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang 

sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna, selain itu 

model pembelajaran inkuiri memberikan peluang kepada siswa untuk mencari 

bukti dari suatu permasalah, jadi siswa bukan hanya sekedar menjawab 

pertanyaan tetapi menjawab berdasarkan bukti atau data yang ada.  

Selain menggunakan model pembelajaran, peningkatan kemampuan 

berpikir kritis siswa dapat didukung dengan penggunaan media. Pada 

pembelajaran tematik, media membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran dan 

membantu mengaktifkan siswa dalam mengikuti pembelajaran, serta membantu 

siswa dalam mempelejari dan memahami konsep materi. Menurut Aqib (2015: 

50) menyatakan bahwa media adalah perantara, pengantar. Sedangkan, media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada si pembelajar (siswa). 

Gerlach & Ely dalam Arsyad (2013: 3) mengatakan bahwa media pembelajaran 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 
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membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. 

Media yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa pada tema 5 Pahlawanku subtema 2  Pahlawanku 

Kebanggaanku dan subtema 3 Sikap Kepahlawanan yang terfokus pada muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan media pop-up book. 

Dzuanda dalam Sugiarti, dkk (2017: 111) menjelaskan bahwa merupakan sebuah 

buku yang memiliki bagian yang data bergerak atau memiliki 3 unsur dimensi 

serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar 

yang dapat bergerak ketika dibuka halamannya. Sedangkan, Sholikhah (2017: 1) 

menyatakan bahwa pop up book merupakan buku yang menampilkan halaman-

halaman buku yang di dalamnya terdapat lipatan gambar yang dipotong yang 

membentuk lapisan tiga dimensi yang dapat pula digerakkan sehingga tidak 

membosankan. Media pop-up book ini berisi gambar-gambar pahlawan dan teks 

nonfiksi yang dikemas dalam sebuah buku yang sangat menarik, karena gambar 

pahlawan ini dipotong dan membentuk lipatan tiga dimensi yang dapat digerakkan 

ketika buku dibuka.  

Peneliti menggunakan media pop-up book ini agar siswa dapat memahami 

apa yang sedang mereka pelajari sehingga siswa dapat berpikir tingkat tinggi 
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berdasarkan gambar pahlawan dan teks nonfiksi yang sudah dikemas dalam pop-

up book. Penggunaan media pop-up book ini merupakan media yang 

mentematikan antara muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Media pop-up book ini 

akan lebih mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan untuk menarik 

perhatian siswa agar lebih fokus dalam berpikir kritis sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

menggunakan model inkuiri adalah penelitian yang dilakukan oleh Setiasih, dkk 

pada tahun 2016 tentang penerapan model inkuiri untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa menunjukkan pada siklus I, siswa yang mencapai KKM sebanyak 10 

orang atau 45%. Siklus II, siswa yang mencapai KKM sebanyak 16 siswa atau 

73%. Peningkatan yang signifikan terlihat pada siklus III dengan 20 orang siswa 

atau 91% yang mampu mencapai KKM. Hal ini terjadi karena pengaruh dari 

penggunaan model inkuiri dalam proses pembelajaran mengenai sifat-sifat 

magnet, sehingga kinerja guru mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, aktivitas siswa dan juga hasil belajar semuanya meningkat dan 

telah mencapai target yang telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah mengkaji melalui penelitan 

tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

dengan Model Inkuiri Berbantuan Media Pop-Up Book Pada Tema 5 Pahlawanku 

Muatan IPS dan Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam penerapan model inkuiri 

berbantuan media pop-up book pada Tema 5 Pahlawanku Muatan IPS dan 

Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring? 

2. Bagaimana aktivitas siswa dalam penerapan model inkuiri berbantuan 

media pop-up book pada Tema 5 Pahlawanku Muatan IPS dan Bahasa 

Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring? 

3. Bagaimana penerapan model inkuiri berbantuan media pop-up book dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada Tema 5 Pahlawanku 

muatan IPS dan Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam penerapan model 

inkuiri berbantuan media pop-up book pada Tema 5 Pahlawanku Muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam penerapan model 

inkuiri berbantuan media pop-up book pada Tema 5 Pahlawanku Muatan 

IPS dan Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 Bulungcangkring. 
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3. Menemukan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada Tema 5 

Pahlawanku muatan IPS dan Bahasa Indonesia di Kelas IV SD 1 

Bulungcangkring dengan model inkuiri berbantuan media pop-up book. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

pengembangan pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia dan memberikan referensi 

pemikiran tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa serta 

memberikan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di 

Sekolah Dasar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

a. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini, guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang 

dapat memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran di kelas, sehingga 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun guru dapat diatasi. 

b. Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan  kemampuan 

berpikir kritis pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. 

c. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian ini, kemampuan berpikir kritis siswa dapat 

ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang 
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baik pada sekolah dalam rangka perbaikan mutu pembelajaran IPS dan Bahasa 

Indonesia. 

d. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung permasalahan pada 

pembelajaran IPS dan Bahasa Indonesia yang ada di kelas, khususnya dalam hal 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain itu, dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan model inkuiri berbantuan media pop-up book pada kelas IV 

SD 1 Bulungcangkring. Penelitian ini diterapkan pada Tema 5 Pahlwanku 

Subtema 2 Pahlawanku Kebanggaanku dan Subtem 3 Sikap Kepahlawanan, 

terfokus pada muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Kompetensi Inti dan Kompetensi 

Dasar yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Kompetensi Inti 

KI 3 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

KI 4 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

1.5.2 Kompetensi Dasar 

1. Kompetensi Dasar IPS 

3.4 Mengidentifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha dan/atau Islam di 

lingkungan daerah  setempat, serta pengaruh  pada kehidupan 

masyarakat masa kini. 

4.4 Menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan/atau Buddha 

dan/atau Islam di lingkungan daerah  setempat, serta pengaruh  pada 

kehidupan masyarakat masa kini. 

2. Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

3.8 Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui 

dari teks nonfiksi 

4.8 Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan 

pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi kemampuan berpikir 

kritis, model pembelajaran inkuiri, media, keterampilan guru, dan muaatan 

pelajaran. 

1.6.1 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah proses berpikir mengenai suatu masalah yang 

meliputi merumuskan masalah, menentukan keputusan, menganalisis masalah 

yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipercaya. 
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Berikut merupakan indikator-indikator dari masing-masing aspek berpikir 

kritis yang berkaitan dengan materi pelajaran, yaitu: 

1. Memberikan penjelasan sederhana, yang meliputi: (a) memfokuskan 

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

tentang suatu penjelasan atau tantangan. 

2. Membangun keterampilan dasar, yang meliputi: (a) mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya; (b) mengamati dan mempertimbangkan 

suatu laporan hasil observasi. 

3. Menyimpulkan, yang meliputi: (a) mendeduksi dan mempertimbangkan 

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

(c) membuat dan menentukan nilai pertimbangan. 

4. Memberikan penjelasan lanjut, yang meliputi: (a) mendefinisikan istilah 

dan pertimbangan definisi dalam tiga dimensi; (b) mengidenntifikasi 

asumsi. 

5. Mengatur strategi dan taktik, yang meliputi: (a) menentukan tindakan; (b) 

berinteraksi dengan orang lain. 

1.6.2 Model Pembelajaran Inkuiri 

Model inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses berpikir untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah. 

Adapun langkah-langkah model indkuiri sebagai beikut: 

1. Orientasi 

2. Merumuskan Masalah 

3. Mengajukan Hipotesis 
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4. Mengumpulkan Data 

5. Menguji Hipotesis 

6. Merumuskan Kesimpulan  

1.6.3 Media Pop-Up Book 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi dari pengirim ke penerima dan merangsang terjadinya proses belajar 

pada siswa.  Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima dan merangsang 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

Media pop-up book merupakan buku yang memiliki beberapa halaman 

yang didalamnya terdapat gambar 3 dimensi yang dapat bergerak apabila buku 

tersebut dibuka. Media pop-up book ini berisi gambar-gambar pahlawan dan teks 

nonfiksi yang dikemas dalam sebuah buku yang sangat menarik, karena gambar 

pahlawan ini dipotong dan membentuk lipatan tiga dimensi yang dapat digerakkan 

ketika buku dibuka. Melalui media pop-up book ini, siswa dapat memahami apa 

yang sedang mereka pelajari sehingga siswa dapat berpikir tingkat tinggi menenai 

apa yang mereka pelajari.  

1.6.4 Keterampilan Mengajar Guru 

Guru mempunyai keterampilan-keterampilan dasar untuk menunjang dan 

meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Keterampilan-

keterampilan dasar mengajar guru meliputi: (1) keterampilan bertanya; (2) 

keterampilan menjelaskan; (3) keterampilan mengelola kelas; (4) keterampilan 
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membuka dan menutup pelajaran; (5) keterampilan mengadakan variansi; (6) 

keterampilan kolaborasi; (7) keterampilan menggunakan media pembelajaran. 

1.6.5 Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas belajar siswa merupakan kegiatan yang terjadi pada saat proses 

pebelajaran berlangsung yang bertujuan agar siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa, kemampuan berpikir kritis dan aktivitas 

belajar siswa dapat berkembang melalui kegiatan belajar dengan menggunakan 

model inkuiri berbantuan media pop-up book. Siswa dapat aktif dalam berdiskusi 

kelompok, aktif dalam mengemukakan pendapat dan aktif dalam bertanya 

sehingga kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat. 

1.6.6 Muatan Pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia 

Muatan pelajaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah muatan 

pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam kelas IV Tema 5 

Pahlawanku Subtema 2 Pahlawanku Kebanggaanku dan Subtema 3 Sikap 

Kepahlawanan. Pada muatan IPS materi mengenai kerajaan Hindu dan/atau 

Buddha dan/atau Islam di lingkungan daerah  setempat, serta pengaruh  pada 

kehidupan masyarakat masa kini. Sedangkan, pada muatan Bahasa Indonesia 

materi mengenai teks nonfiksi. Di dalam teks nonfiksi ini siswa diminta untuk 

menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan 

bahasa sendiri. 

 


