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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan rangkaian yang melibatkan berbagai 

komponen. Pemanfaatan setiap komponen dalam proses kegiatan berguna untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana mengetahui pencapaian 

keberhasilan tersebut (Sanjaya, 2007:49).  Ada tiga komponen yang penting 

dalam proses pembelajaran, yaitu guru, peserta didik dan kurikulum. Guru 

melaksanakan proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar sekolah 

dengan menggunakan bahan ajar yang terkait dalam kurikulum nasional maupun 

kurikulum lokal. 

Kurikulum yang dijadikan guru pedoman dalam proses belajar mengajar 

memuat beberapa muatan di dalamnya. Salah satunya yaitu muatan PPKn. Muatan 

PPKn ini diharapkan mampu untuk membentuk karakter siswa agar memiliki 

sikap toleransi yang baik serta dapat melakukan interaksi sosial di lingkungan 

masyarakat. Tujuan dari muatan ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional 

yang termuat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan 

bahwa pendidikan nasional dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi 

manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Peserta didik 

sebagaai warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, 

dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan 

negaranya secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan 

nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan 
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Kewarganegaraan yang berhasil dapat membentuk sikap mental yang cerdas, 

penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik.  

Komponen muatan materi lain yang digunakan untuk membentuk kepribadian 

dan karakter peserta didik yaitu pada muatan IPS. Muatan IPS  diharapkan siswa 

mampu melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat yang baik, dengan cara melakukan 

interaksi sosial yang baik terhadap individu, kelompok maupun lingkungan 

disekitarnya. Ilmu Pengetahuan Sosial adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan kegiatan dasar manusia yang dikemas secara 

ilmiah dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada 

peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Kajian IPS ini mencakup 

berbagai kehidupan yang beraspek majemuk baik hubungan sosial, ekonomi, 

psikologi, budaya, sejarah, maupun politik, semuanya dipelajari dalam ilmu sosial 

ini (Susanto 2016:131).  

Berdasarkan kegiatan observasi yang dilakukan peneliti di kelas V SD 

Pelemgede 03 pada tanggal 26 Juli 2018, ditemukan beberapa masalah pada 

proses pembelajaran muatan PPKn dan IPS, ternyata pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Kecenderungan sikap pasif menyebabkan siswa kesulitan dalam 

memahami materi yang diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Kemampuan berpikir kritis anak menjadi tidak berkembang secara maksimal. 

Anak kurang mampu dalam menganalisis soal atau pertanyaan dari guru.  

Siswa menjadi kesulitan dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi. 

Siswa juga hanya menerima semua pertanyaan yang disampaikan oleh guru tanpa 
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memberi sanggahan terhadap apa yang dikatakan oleh guru. Siswa hanya 

menunggu jawaban dari guru atau beberapa temannya, tanpa mencoba untuk 

memikirkan jawabannya sendiri. Kebiaasaan inilah yang mengakibatkan 

kemampuan siswa dalam menganalisis persoalan menjadi menurun dan 

kemampuan berpikir kritis siswa belum maksimal. 

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

muatan PPKn dan muatan IPS kelas V, peneliti mendapatkan tambahan informasi 

yang penting. Guru tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa tidak sama. Siswa  ada yang berani mengungkapkan pendapatnya dan ada 

yang pasif tidak berani berpendapat. Hal ini sesuai dengan yang peneliti 

dokumentasikan ketika melakukan pengamatan awal pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Perbedaan kemampuan siswa ini mengakibatkan hasil 

tes formatif siswa berbeda-beda. Hasil tes formatif belum optimal. Jumlah siswa 

kelas V SD Pelemgede 03 berjumlah 28 siswa, berdasarkan hasil pre test ada 12 

siswa ( 42,9%) yang telah memiliki kemampuan berpikir kritis sedang hingga 

tinggi. Sedangkan sisanya 16 siswa (57,1%) memiliki kemampuan berpikir kritis 

yang masih rendah. Situasi semacam ini harus dilaksanakan perubahan dalam 

kegiatan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

PPKn dan IPS. 

Muatan PPKn dan IPS pada penelitian tindakan kelas ini yaitu pada materi 

toleransi dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Siswa nantinya akan mempelajari 

mengenai contoh sikap toleransi dan cara penerapannya di lingkungan 

masyarakat. Sedangkan pada materi bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada 
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dilingkungan sekitar dan pasar. Kedua materi ini berkaitan dengan proses 

pengambilan sikap dan perilaku siswa ketika berada pada situasi tersebut. Proses 

pengambilan keputusan ini berkaitan dengan proses berpikir kritis siswa terhadap 

sikap yang harus mereka ambil.  

Berdasarkan dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Agar siswa memiliki cara 

berpikir yang lebih bijaksana sehingga dapat mengubah perilaku kearah yang 

lebih baik. Bayer (failsme, 2008:56) menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah 

sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan oleh seseorang untuk mengevaluasi 

(pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen-argumen, penelitian, dan lain-lain). 

Berpikir kritis memiliki lima indikator yaitu (1) Interpretasi, (2) Analisis, (3) 

Evaluasi, dan (4) Inferensi. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa, peneliti menetapkan alternatif penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui model pembelajaran Group 

Investigation.  

Nuridin (2009:68) menjelaskan bahwa model pembelajaran Group 

Investigation merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, 

misalnya dari buku pelajaran atau internet. Model pembelajaran group 

investigation melatih siswa dalam memecahkan masalah. Siswa yang mampu 

menyelesaikan masalah artinya dia dapat menemukan sendiri solusi dari 

permasalahan yang di hadapinya, sehingga hal ini dapat melatih kemampuan 
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berpikir kritis siswa. Model pembelajaran group investigation melibatkan 

beberapa kelompok kecil dimana siswa bekerja menggunakan inquiri kooperatif, 

perencanaan, proyek, diskusi kelompok, dan kemudian mempresentasikan 

penemuan mereka di depan kelas.  

James W.Brown dkk (dalam Sukiman, 2012:47) menjelaskan bahwa salah 

satu media pembelajaran yang sesuai dengan penggambaran suatu sikap yaitu 

Picture Ilustration. Picture Ilustration merupakan perangkat tingkat abstrak yang 

dapat ditafsirkan berdasarkan pengalaman di masa lalu, melalui penafsiran kata-

kata. Picture Ilustration memberikan sebuah penafsiran abstrak kepada siswa. 

Siswa menalar sendiri makna dan tujuan yang terkandung dalam gambar Picture 

Ilustration. Siswa yang mampu memahami makna dan tujuan dari gambar picture 

ilustration ini, artinya kemampuan berpikir kritisi dalam hal penalaran mereka 

telah berkembang dengan baik. Media picture ilustration ini nantinya akan 

memberikan sebuah gambaran kepada siswa mengenai contoh perilaku toleransi 

dan interaksi sosial dilingkungan masyarakat. Siswa mendapatkan sebuah contoh 

perilaku yang menggambarkan sikap toleransi dan interaksi sosial melalui media 

gambar picture ilustration tersebut. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

penerapan model Group Investgoigation adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Sabaria Haloho tahun 2014 penelitian tentang penerapan model pembelajaran 

group investigation untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa penggunaan metode cooperative tipe Group 

Investigation mata pelajaran PPKn dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang 
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ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa, yaitu prasiklus (66,67%), 

siklus I (72,72%), siklus II (90,90%) dan dinyatakan berhasil secara klasikal 

90,90%. 

Hasil penelitian yang memperkuat peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan media picutre ilustration adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Maryani, dkk tahun 2013 penelitian tentang penggunaan media gambar (picture 

ilustration) untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa penggunaan media picuture ilustration 

dapat meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa ditandai dengan 

peningkatan ketuntasan siswa, yaitu prasiklus (60,12) dan tidak seorang pun siswa  

yang memperoleh nilai tuntas, siklus I (63,24) dan 6 orang siswa memperoleh 

nilai tuntas, siklus II (73,91) dan 24 siswa memperoleh nilai tuntas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran yang menarik untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, 

maka peneliti memilih judul “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

dengan model Group Investigation berbantuan Media Picture Ilustration di kelas 

V SD Pelemgede 03 pada Tema Makanan Sehat”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterampilan guru dalam meningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa melalui model pembelajaran group investigation berbantuan 

media Picture Ilustration pada siswa kelas V SD Pelemgede 03 Tema 

Makanan Sehat tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V SD Pelemgede 03 

dengan diterapkannya model Group Investigation berbantuan media 

Picture Ilustration pada Tema Makanan Sehat tahun 2018/2019? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD 

Pelemgede 03 dengan diterapkannya model Group Investigation 

berbantuan media Picture Ilustration pada Tema Makanan Sehat tahun 

2018/2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusam masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa melalui model Group Investigation berbantuan media 

Picture Ilustration pada siswa kelas V SD Pelemgede 03 Tema Makanan 

Sehat tahun ajaran 2018/2019. 



8 

 

 

2. Menganalisis peningkatan aktivitas belajar siswa kelas V SD Pelemgede 

03 dengan diterapkannya model Group Investigation berbantuan media 

Picture Ilustration pada Tema Makanan Sehat tahun 2018/2019. 

3. Menganalisis peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD 

Pelemgede 03 dengan diterapkannya model Group Investigation 

berbantuan media Picture Ilustration pada Tema Makanan Sehat tahun 

ajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka 

disusunlah manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini dapat menambah atau memperkaya kajian teori di 

bidang ilmu pengetahuan khususnya pembelajaran PPKn materi toleransi 

dan pembelajaran IPS materi Interaksi Sosial. 

2. Dapat dijadikan masukan atau refrensi bagi peneliti selanjutnya, sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam membuat penelitian. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki bagi siswa, guru, dan sekolah yaitu sebagai 

berikut. 

1. Bagi Siswa 

Melalui model pembelajaran Group Investigation siswa dapat menerima 

pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik sehingga dapat 
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meningkatkan minat serta aktivitas siswa dalam pembelajaran, baik secara 

individu maupun kerja sama dalam kelompok, dan tujuan pembelajaran 

akan tercapai secara optimal serta hasil belajar siswa akan meningkat. 

2. Bagi Guru 

Melalui model pembelajaran Group Investigation guru dapat memperbaiki 

strategi pembelajaran yang digunakan dan menambah wawasan guru 

tentang model pembelajaran yang kooperatif, variatif, dan inovatif, 

sehingga mampu menciptakan kegiatan mengajar yang menarik dan 

menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah 

Melalui model pembelajaran Group Investigation yang kooperatif, variatif, 

dan inovatif dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pembelajaran 

di kelas, sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan 

penelitian di kelas V SD Pelemgede 03. Muatan materi yang akan di jadikan 

peneltian yaitu muatan PPKn dan IPS pada Tema 3 makanan sehat, subtema 1 

bagiamana tubuh mengolah makanan dan subtema 2 pentingnya makanan sehat 

bagi tubuh. Muatan PPKn yang di jadikan penelitian yaitu pada pokok materi 

sikap toleransi dalam keragaman sosisal budaya masyarakat, sedangkan pada 

muatan IPS yang di jadikan penelitian yaitu pada pokok materi bentuk-bentuk 

interaksi manusia  dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan 

sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pokok materi yang dijadikan 
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penelitian oleh peneliti ini termuat pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 dalam 

subtemea 1 maupun subtema 2. Penelitian ini berfokus pada peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Keterampilan 

Keterampilan merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, 

ide dan kreativitas dalam mengerjakan. Keterampilan dalam penelitian ini 

difokuskan pada keterampilan berpikir kritis siswa dalam mengambil sebuah 

keputusan atau sikap ketika sedang menghadapi situasi tertentu. Siswa harus 

mampu mengambil sebuah keputusan atau sikap yang tepat. 

1.6.2 Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa merupakan serangkaian kegiatan dalam proses 

pembelajaran yang mencakup aktivitas fisik dan mental untuk mencapai suatu 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

1.6.3 Berpikir Kritis 

Berpikir Kritis merupakan suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide 

atau gagasan yang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai 

kegiatan menganalisis idea atau gagasan kearah yang lebih spesifik, 

membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan 

mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. Berpikir kritis memiliki lima 

indikator yaitu (1) Interpretasi, (2) Analisis, (3) Evaluasi, dan  (4) Inferensi.  
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1.6.4 Model Pembelajaran Group Investigation 

Model pembelajaran Group Investigation merupakan model pembelajaran 

kooperatif yang melibatkan kelompok kecil dimana siswa berkerja menggunakan 

inquiri kooperatif, perencanaan, proyek, diskusi kelompok, dan kemudian 

mempresentasikan penemuan mereka didepan kelas. Adapun langkah-langkah 

penerapan model Group Investigatin yakni (1) mengidentifikasi topik dan 

mengatur siswa dalam kelompok, (2) merencanakan tugas yang akan dipelajari, 

(3) melaksanakan investigasi, (4) menyiapkan laporan akhir, (5) 

mempresentasikan laporan akhir, dan (6) evaluasi. 

1.6.5 Media Picture Ilustration 

Media picture ilustration dibagi menjadi 2 jenis yaitu media hitam putih 

dan media pewarnaan. Pada media hitam putih, gambar ilustration menggunakan 

trekpen sebagai alat utama dan tinta sebagai perwarnanya. Berkembangnya 

teknologi banyak peralatan yang lebih mudah dan praktis,  yaitu dengan spidol, 

rapido, pena bahkan dengan menggunakan komputer. Media pewarnaan yaitu 

jenis gambar ilustration yang diwarnai menggunakan cat air dan pensil warna. 

1.6.6 Tema Makanan Sehat 

Pada pemelitian ini menggunakan tema 3 yaitu Makanan Sehat yang 

terdapat pada kelas V semester 1. Peneliti akan terfokus pada subtema 1 yaitu 

bagaimana tubuh mengolah makanan sebagai siklus pertama dan subtema 2 yaitu 

pentingnya makanan sehat bagi tubuh sebagai sikus kedua. Muatan yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu muatan PPKn dan IPS. Khususnya pada materi toleransi 

dan interaksi sosial. Pada masing-masing subtema terdapat enam pembelajaran. 
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Dalam pembelajaran yang terdapat muatan PPKn ataupun IPS, maka dalam 

pembelajaran tersebut dijadikan suatu pertemuan atau kajian penelitian hingga 

dapat disimpulkan dalam satu siklus. Apabila dalam siklus pada subtema 1 belum 

dapat mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian dilanjutkan dengan siklus 

kedua pada subtema 2. Penelitian akan dianggap selesai jika telah mencapai 

indikator keberhasilan. 

  


