
11 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Berpikir Kritis 

a. Pengertian 

Berpikir tidak terlepas dari aktivitas manusia. Berpikir pada 

umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan 

pengetahuan. Berpikir ternyata mampu mempersiapkan peserta didik pada 

berbagai disiplin serta dapat dipakai untuk pemenuhan kebutuhan 

intelektual dan pengembangan potensi peserta didik.  

Susanto (2013:121) berpikir kritis adalah suatu kegiatan melalui 

cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep 

yang diberikan atau masalah yang dipaparkan. Berpikir kritis juga dapat 

dipahami sebagai kegiatan menganalisis idea atau gagasan yang lebih 

spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji 

dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna.  

Berikut ini pengertian berpikir kritis menurut para ahli seperti 

dibawah ini: 

1) Ennis (Susanto,2013:121), berpikir kritis adalah suatu berpikir dengan 

tujuan membuat keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini atau 

dilakukan. Berpikir kritis merupakan kemampuan menggunakan 

logika. Logika merupakan cara berpikir untuk mendapatkan 
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pengetahuan yang disertai pengkajian kebenaran berdasarkan pola 

penalaran tertentu.  

2) Halpen (Susanto, 2013:122), berpikir kritis adalah memberdayakan 

keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses 

tersebut dilalui setelah menentukan tujuan mempertimbangkan, dan 

mengacu langsung kepada sasaran. 

3) Tapilouw (Susanto, 2013:122), berpikir kritis merupakan cara berpikir 

disiplin dan dikendalikan oleh kesadaran. Cara berpikir mengikuti alur 

logis dan rambu-rambu pemikiran yang sesuai dengan fakta atau teori 

yang diketahui. Tipe berpikir ini mencerminkan pikiran yang terarah. 

Berpikir kritis dapat diinterprestasikan dalam berbagai cara.  

4) Fister (Susanto, 2013: 122) mengemukakan bahwa proses berpikir 

kritis adalah menjelaskan bagaimana sesuatu itu dipikirkan. Belajar 

berpikir kritis berarti belajar bagaimana bertanya, kapan bertanya, dan 

apa metode penalaran yang dipakai. Seorang siswa hanya dapat 

berpikir kritis atau bernalar sampai sejauh ia mampu menguji 

pengalamannya, mengevaluasi pengetahuannya, ide-ide, dan 

mempertimbangkan argumen sebelum mencapai suatu justifikasi yang 

seimbang 

5) Ricard Paul (Tilaar, 2011:15) menyatakan bahwa berpikir kritis 

merupakan suatu kemampuan dan disposisi  untuk mengevaluasi 

secara kritis suatu kepercayaan atau keyakinan, asumsi apa yang 

mendasarinya dan atas pandangan hidup mana asumsi tersebut terletak. 
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6) Lipman  (Tilaar, 2011:16) mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

berpikir yang memfasilitasi keputusan oleh karena didasarkan kepada 

kriteria yang nyata, yang  self-corrective dan substantif dalam konteks. 

7) John Chaffee (Johnson, 2002: 187) mendefinisikan berpikir kritis 

sebagai berpikir untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu 

sendiri. Maksudnya tidak hanya memikirkan dengan sengaja, tetapi 

juga meneliti bagaimana kita dan orang lain menggunakan bukti dan 

logika. 

8) Santrock (2011:359) pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan 

produktif, dan melibatkan evaluasi bukti. 

Berdasarkan beberapa sumber yang telah dideskripsikan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah proses berpikir tingkat 

tinggi  yang mempertimbangkan berbagai faktor yang ada sehingga dapat 

diambil sebuah kesimpulan yang masuk akal. Sehingga manusia tidak 

akan terlepas dengan aktivitas berpikir dalam menggali pengetahuan di 

kehidupannya. 

 

b. Pentingnya Berpikir Kritis 

Tilaar (2011:17) pentingnya sebuah pemikiran kritis dapat 

disimpulkan dari berbagai hal yaitu sebagai berikut: 

1) Mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan yang berarti 

kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa sebagai sebuah 

kepribadian. Hal ini memberikan kesempatan kepada 

perkembangan pribadi masing-masing siswa sepenuhnya karena 

mereka merasa diberikan kesempatan dan dihargai hak-haknya 

dalam perkembangan pribadinya. 

2) Berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam pendidikan 

karena mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang lebih dewasa. 

3) Pengalaman berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan 

suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin dicapai melalui 
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pelajaran ilmu eksakta dan kealaman serta mata pelajaran lain yang 

secara tradisional dapat digunakan untuk membantu 

mengembangkan berpikir kritis. 

4) Berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan demokratis. Suatu demokrasi hanya akan dapat 

dilaksanakan jika warganya dapat berpikir kritis di dalam 

menghadapi berbagai masalah politik, ekonomi, dan sosial. 

 

c. Klasifikasi 

Ennis (Susanto, 2013:124-126) berpikir kritis dibagi ke dalam dua 

bagian, yaitu aspek umum dan aspek yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Pertama, yang berkaitan dengan aspek umum, terdiri atas: 

1) Aspek kemampuan (abilities), yang meliputi: (a) memfokuskan 

pada suatu isu spesifik; (b) menyimpan maksud utama dalam 

pikiran; (c) mengklasifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan; (d) 

menjelaskan pertanyaan-pertanyaan; (e) memerhatikan pendapat 

siswa, baik salah maupun benar, dan mendiskusikannya; (f) 

mengkoneksinakan pengetahuan sebelumnya dengan yang baru; (g) 

secara tepat menggunakan pertanyaan dan simbol; (h) menyediakan 

informasi dalam suatu cara yang sistematis, menenkankan pada 

urutan logis; dan (i) kekonsistenan dalam pertanyaan-pertanyaan. 

2) Aspek disposisi (disposition), yang meliputi: (a) menekankan 

kebutuhan untuk mengidentifikasikan tujuan dan apa yang harus 

dikerjakan sebelum menjawab; (b) menekankan kebutuhan untuk 

mengidentifikasi informasi yang diberikan sebelum menjawab;(c) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi 

yang diperlukan; (d) memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menguji solusi yang diperoleh; dan (e) memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mempresentasikan informasi dengan 

menggunakan tabel, grafik, dan lain-lain. 

Kedua, aspek yang berkaitan dengan materi pelajaran, meliputi: 

konsep, generalisasi, dan algoritme, serta pemecahan masalah. Berikut 

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

mempertimbangkan hasil desuksi; (b) menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi; dan (c) membuat dan 

menentukan nilai pertimbangan. 

4) Mengatur penjelasan lanjut, yang meliputi: (a) mendefinisikan 

istilah dan pertimbangan definisi dalam tiga dimensi; (b) 

mengidentifikasi asumsi. 

5) Mengatur strategi dan taktik, yang meliputi: (a) menentukan 

tindakan; (b) berinteraksi dengan orang lain. 

 

d. Tahapan-Tahapan  

Arief (Susanto, 2013:129-130) tahapan-tahapan berpikir kritis 

meliputi: 

1) Keterampilan menganalisis, yaitu suatu keterampilan menguraikan 

sebuah struktur ke dalam kompenen-komponen agar mengetahui 

pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan tersebut 

tujuan pokoknya adalah memahami sebuah konsep global dengan 

cara menguraikan atau memerinci globalitas tersebut ke dalam 

bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Kata-kata 

operasional yang mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, 

di antaranya: menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan, 

menghubungkan, dan memerinci. 

2) Keterampilan menyintesis, yaitu keterampilan yang berlawanan 

dengan keterampilan menganalisis, yakni keterampilan 

menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau 

susunan yang baru. Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk 

menyatu padukan semua informasi yang diperoleh dari materi 

bacaannya, sehingga menciptakan ide-ide baru yang tidak 

dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaannya. 

3) Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, merupakan 

keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian baru. 

Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca siswa selesai 

mampu menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga 

mampu mempola konsep. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar 

pembaca mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ke 

dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. 

4) Keterampilan menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran manusia 

berdasarkan pengertian atau pengetahuan yang dimilikinya, dapat 

beranjak mencapai pengertian atau pengetahuan (kebenaran) baru 

yang lain. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu 

menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar 

sampai kepada suatu formula baru yaitu sebuah simpulan. 
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5) Keterampilan mengevaluasi atau menilai. Keterampilan ini 

menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai sesuatu 

dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai 

menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai 

yang diukur dengan menggunakan standart tertentu. 

 

Angello (Susanto, 2013:122) yang menyatakan bahwa berpikir kritis 

adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang 

meliputi kegiatan menganalisis, menyintesis, mengenal permasalahan dan 

pemecahannya, menyimpulkan, dan mengevaluasi. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan-

tahapan berpikir kritis di atas merupakan indikator yang digunakan dalam 

berpikir kritis  meliputi kemampuan menganalisis, kemampuan 

menyintesis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

menyimpulkan dan kemampuan mengevaluasi.  

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:879) prestasi 

belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikembangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru. Arifin (2013:12) 

menyatakan bahwa kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie yang berarti hasil usaha. Prestasi belajar ini pada umumnya 

berkenaan dengan aspek pengetahuan siswa. 

Mulyasa (2013:189) prestasi belajar adalah hasil yang 

diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan 

belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan 
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seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar adalah keterampilan seseorang dalam 

penguasaan pengetahuannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan memunculkan adanya hasil belajar yang ditunjukkan dalam sebuah 

nilai. 

b. Faktor-Faktor  

Mulyasa (2013:190-195) faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

a. Bahan materi yang dipelajari 

b. Lingkungan 

c. Faktor instrumental 

d. Kondisi peserta didik 

Uraian di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar bukanlah 

sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil berbagai faktor 

yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 

faktor internal maupun faktor eksternal: 

1) Faktor Internal  

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor diri 

(internal), baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta 

usaha yang dilakukannya. Faktor fisiologis, berkaitan dengan 

kondisi jasmani atau fisik seseorang, yang dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu kondisi jasmani pada umumnya dan 

kondisi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu 

terutama panca indera, sedangkan faktor psikologis, berasal dari 

dalam diri seseorang seperti intelegensi, minat, dan sikap. 
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Intelegensi merupakan dasar potensial bagi pencapaian 

hasil belajar, artinya hasil belajar yang dicapai akan bergantung 

pada tingkat intelegensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak akan 

melebihi tingkat intelegensinya. Minat (interest), yaitu 

kecenderungan dan kegaiarahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. Sikap adalah gejala internal yang 

berdimensi afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau 

merespon (respon tendensy) dengan cara yang relatif tetap terhadap 

obyek orang, barang dan sebagainya, baik secara positif maupun 

negatif. Selain faktor-faktor di atas, prestasi belajar juga 

dipengaruhi oleh waktu (time) dan kesempatan (engagement). 

2) Faktor Eksternal 

Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta 

didik, digolongkan ke dalam faktor sosial dan non-sosial. Faktor 

sosial menyangkut hubungan antar manusia yang  terjadi dalam 

berbagai situasi sosial yang termasuk dalam faktor ini adalah 

lingkungan keluarga, sekolah, teman dan masyarakat pada 

umumnya. Sedangkan faktor non-sosial adalah  faktor-faktor 

lingkungan yang bukan sosial seperti lingkungan alam dan fisik, 

misalnya keadaan rumah, ruang belajar, fasilitas belajar, buku-

buku sumber, dan sebagainya. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar dikelompokkan menjadi empat 
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antara lain bahan materi yang dipelajari, lingkungan, faktor 

instrumental dan kondisi peserta didik. Dari faktor-faktor tersebut 

terdapat faktor yang melatarbelakangi adanya prestasi belajar yaitu 

faktor internal dan faktor ekternal. Faktor internal adalah faktor yang 

ditentukan dari dalam diri meliputi faktor fisiologis seperti kondisi 

jasmaniah, kondisi fungsi panca indera  dan faktor psikologis seperti 

intelegensi, minat, dan sikap. Faktor ekternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal digolongkan menjadi 

faktor sosial seperti keluarga, teman, masyarakat dan faktor non-sosial 

seperti lingkungan alam dan fisik. 

c. Fungsi  

Prestasi belajar merupakan hal yang penting dalam sebuah 

proses pendidikan. Arifin (2011:12) mengemukakan bahwa prestasi 

belajar semakin terasa penting untuk dibahas karena mempunyai 

beberapa fungsi utama, antara lain: 

1) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

2) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebut hal ini sebagai tendensi 

keingintahuan dan merupakan kebutuhan umum bagi manusia. 

3) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik 

(feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

4) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi 

rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan peserta didik di masyarakat. 
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5) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap peserta 

didik. Peserta didik menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena peserta 

didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh materi 

pelajaran. 

 

Jika dilihat dari beberapa fungsi prestasi belajar di atas, maka 

betapa pentingnya kita mengetahui prestasi belajar peserta didik, baik 

secara perorangan maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi 

belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi 

tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. 

Prestasi belajar juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat menentukan 

apakah perlu melakukan proses pembelajaran sehingga dapat 

menentukan apakah perlu melakukan diagnosis, penempatan, atau 

bimbingan terhadap peserta didik.  

3. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

a. Mata Pelajaran IPA 

Suriasumantri (Trianto, 2010:136) IPA merupakan bagian dari 

Ilmu Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa Inggris 

‘science’. Kata ‘science’ berasal dari kata dalam Bahasa Latin ‘scientia’ 

yang berarti saya tahu. ‘Science’ terdiri dari social science (ilmu 

pengetahuan sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan alam). Dalam 

perkembangannya, science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti 

IPA saja. Walaupun pengertian ini kurang pas dan bertentangan  dengan 

etimologi. 
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Trianto (2010:136-137) IPA adalah suatu kumpulan teori yang 

sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, 

lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, 

jujur, dan sebagainya. Aly dkk (2010:9) IPA adalah suatu pengetahuan 

teoritis yang diperoleh/ disusun dengan cara yang khas/ khusus yaitu 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, 

observasi dan demikian seterusnya kait-mengkait antar cara satu dengan 

cara lain sedangkan Susanto (2013:167) Sains atau IPA adalah usaha 

manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat 

pada sasaran, serta menggunakan prosedur, dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam yang 

dilakukan dengan metode ilmiah sehingga menimbulkan sikap ilmiah pada 

siswa. 

Susanto (2013:171) Tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar 

dalam Badan Nasional Standar Pendidikan (2006), dimaksudkan untuk: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-

Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA 

yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang 

adanya hubungan saling memengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, 

menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA  

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. 

Berikut materi yang akan digunakan dalam penelitian. 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami hubungan antara gaya, 

gerak, dan energi, serta fungsinya 

5.2 Menjelaskan pesawat sederhana 

yang dapat membuat pekerjaan 

lebih mudah dan lebih cepat 

b. Materi Pesawat Sederhana 

Haryanto (2007:120-129) Setiap alat yang berguna untuk 

memudahkan pekerjaan manusia disebut pesawat. Pesawat ada yang rumit 

dan ada yang sederhana.  Tujuan menggunakan pesawat sederhana adalah 

untuk 

1) Melipat gandakan gaya atau kemampuan kita 

2) Mengubah arah gaya  yang kita lakukan 

3) Menepuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan 
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Jadi, pesawat sederhana diperlukan bukan untuk menciptakan gaya 

atau menyimpan gaya. Pesawat sederhana digunakan untuk memudahkan 

pelaksanaan pekerjaan, walaupun membutuhkan waktu yang lebih lama 

(lintasan yang lebih jauh). Pesawat sederhana dikelompokkan menjadi 

empat jenis, yaitu:  

1) Tuas (pengungkit) 

Batang besi atau batang lain yang digunakan untuk 

mengungkit, merupakan tuas yang paling sederhana. Batang tersebut 

bertumpu pada suatu tempat yang disebut titik tumpu. Gaya yang 

bekerja pada tuas disebut kuasa. Tempat kuasa dilakukan disebut titik 

kuasa. Berat benda disebut beban. Tuas digolongkan menjadi tiga 

golongan. Penggolongan itu didasarkan pada tiga macam posisi dari 

kuasa, beban, dan titik tumpu. 

a) Golongan pertama 

Pada tuas golongan pertama, posisi titik tumpu berada di antara 

beban dan kuasa. Contohnya jungkat-jungkit, gunting, palu untuk 

mencabut paku, dan linggis. 

b)  Golongan kedua 

Pada tuas golongan kedua, posisi beban berada di antara posisi 

kuasa dan titik tumpu. Contohnya saat kita mendorong gerobak 

pasir dan pada alat pemecah buah biji. 
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c)  Golongan ketiga 

Pada tuas golongan ketiga, posisi kuasa berada di antara titik tumpu 

dan beban. Contohnya pada saat kita menggunakan sekop untuk 

mengambil tanah. 

Pada tuas golongan pertama dan golongan kedua, beban yang 

berat dapat digerakkan dengan ringan. Pada tuas golongan ketiga, 

untuk menggerakkan beban akan lebih berat dibandingkan tuas 

golongan pertama dan golongan kedua. Tuas golongan ketiga ini 

mempunyai keuntungan, yaitu dapat menggerakkan beban yang 

jaraknya lebih jauh dari titik kuasa. 

2) Bidang miring 

Permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi 

daripada ujung yang lain disebut bidang miring. Jalan berkelok-kelok 

di pegunungan dan papan luncur yang merupakan tempat anak 

bermain merupakan contoh bidang miring. Bidang miring dibuat 

bukan untuk menciptakan usaha tetapi untuk mempermudah kita 

dalam memindahkan suatu benda. 

Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda-

benda yang terlalu berat. Keuntungan menggunakan bidang miring 

ialah gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda lebih 

kecil. Namun demikian, bidang miring memiliki kelemahan, yakni 

untuk melaluinya harus menempuh perjalanan yang jauh. Bidang 

miring tidak mengurangi pekerjaan, melainkan mengurangi gaya yang 
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diperlukan. Prinsip bidang miring dimanfaatkan orang untuk membuat 

baji. Jadi, baji sesungguhnya merupakan bidang miring. Baji dan 

bidang miring memiliki perbedaan. Pada bidang miring yang bergerak 

adalah bendanya, sedangkan bidang miringnya tetap. Pada baji yang 

bergerak adalah bidang miringnya, sedangkan bendanya tetap. 

3) Katrol 

Katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Katrol 

biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Benda-

benda yang berat dapat diangkat dengan menggunakan katrol. Katrol 

dapat mengubah arah gaya yang digunakan untuk menarik atau 

mengangkat benda. Pada prinsipnya katrol merupakan pengungkit 

karena mempunyai titik tumpu, kuasa dan beban. Ada beberapa jenis 

katrol yang akan kita bahas dalam uraian berikut. 

a) Katrol tetap 

Katrol yang posisinya tidak berubah disebut katrol tetap. Katrol ini 

dipasang pada tempat tertentu. Contoh katrol tetap yang mudah 

kamu temui adalah katrol pada sumur timba. Dengan menarik 

ujung tali yang tidak terikat pada beban, maka beban akan 

terangkat. Kuasa yang dibutuhkan sama dengan berat beban itu 

sendiri. Hanya saja, menarik beban ke atas dengan katrol lebih 

mudah daripada mengangkat beban secara langsung. 
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b) Katrol bebas 

Katrol yang posisinya selalu berubah disebut katrol bebas. Katrol 

bebas dapat bergerak, tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol 

ditempatkan di atas tali dengan beban dikaitkan pada katrol. Salah 

satu ujung tali diikat pada tempat yang tetap. Ujung yang lain 

ditarik ke atas. Akibat tarikan itu, katrol dan beban akan naik. 

Kuasa yang diperlukan pada katrol bebas untuk mengangkat beban 

kecil dari pada kuasa yang diperlukan pada katrol tetap. 

c) Katrol majemuk 

Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan 

katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Beban dikaitkan pada 

katrol bebas. Salah satu ujung tali diikat pada penopang katrol 

tetap. Ujung tali yang lain kita tarik. Akibat tarikan itu, beban dan 

katrol yang bebas akan terangkat. 

4) Roda  

Bentuk roda yang bundar membuatnya mudah bergerak. 

Penggunaan roda saat memindahkan benda sangat mengurangi gaya 

gesekan. Kamu tentu telah paham bahwa gaya gesekan dapat menahan 

gerakan benda. Jadi, penggunaan roda sangat berguna untuk 

memindahkan benda. Roda termasuk katrol tetap. Roda digunakan 

gerobak, sepeda dan mobil. Roda juga digunakan pada dasar berbagai 

benda agar mudah digeser-geser, misalnya pada kursi kantor atau alas 

lemari es.  
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4. Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict-Observe-Explain (POE) 

Warsono (2013:93-95) Predict-Observe-Explain (POE) adalah 

teknik pembelajaran yang banyak dikembangkan dalam pendidikan sains, 

termasuk kimia. Teknik ini akan berhasil dengan baik jika para siswa 

diberi kesempatan untuk mengamati demonstrasi baik yang dilakukan oleh 

guru atau oleh temannya sendiri yang ditunjuk oleh guru. Teknik ini 

dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang beranggapan 

bahwa melalui kegiatan melakukan prediksi, observasi dan menerangkan 

sesuatu hasil pengamatan, maka struktur kognitifnya akan terbentuk 

dengan baik. Anggapan yang lain adalah bahwa pemahaman siswa saat ini 

dapat ditingkatkan melalui interaksinya dengan guru atau dengn rekan 

sebayanya dalam kelas. Manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi 

teknik pembelajaran ini antara lain: 

a. Dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan awal siswa; 

b. Memberikan informasi kepada guru tentang pemikiran siswa 

c. Membangkitkan diskusi 

d. Memotivasi siswa agar berkeinginan untuk melakukan eksplorasi 

konsep 

e. Membangkitkan keinginan untuk menyelidiki. 

Kekurangan dari teknik ini adalah tidak cocok diterapkan untuk 

semua pokok bahasan. Pokok bahasan yang tidak bersifat pengalaman 

langsung (hands-on) sulit atau tidak dapat menggunkaan teknik ini.  

Haysom (2010:x-xi) langkah-langkah menggunakan model 

pembelajaran Predict-Observe-Explain (POE) sebagai berikut: 

a. Step 1: Orientation and motivation (Langkah 1: Orientasi dan 

Motivasi) 
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“The POE usually begins by drawing on the students’ past 

experiences or previous understanding and raises a challenging 

question that can be addressed through the experiment that follows”. 

Dari pernyataan di atas maksudnya adalah model pembelajaran POE 

dimulai dengan menggambarkan pengalaman masa lalu siswa dan 

munculkan pertanyaan yang menantang yang dapat diatasi melalui 

kegiatan percobaan. Sehingga para siswa melakukan kegiatan diskusi 

untuk merefleksikan pengalaman mereka masing-masing. 

b. Step 2: Introducing the experiment (Langkah 2: Memperkenalkan 

Percobaan) 

“Introduce the experiment”. Dari pernyataan tersebut maksudnya 

adalah melakukan percobaan agar dapat menghubungkan pembahasan 

diskusi sebelumnya sehingga membuatnya lebih bermakna 

c. Step 3: Prediction: The elicitation of students’ ideas (Langkah 3: 

Prediksi: Elisitasi Gagasan Siswa) 

“Before doing the experiment, ask the students to write down on the 

worksheet what they predict will happen, along with the reasons for 

their predictions”. Dari pernyataan di atas maksudnya adalah sebelum 

melakukan percobaan, siswa diminta menuliskan prediksi pada lembar 

kerja. Latihan ini berharga bagi guru dan siswa. Menuliskan prediksi 

membuat alasan siswa menjadi sadar akan pemikiran mereka sendiri. 

Sehingga menyediakan wawasan bagi guru yang berguna untuk 

merencakan pembelajaran ke depan. Oleh karena itu guru 

mendampingi para siswa saat menulis prediksi. 

d. Step 4: Discussing their predictions (Langkah 4: Membahas Prediksi) 

“First, ask your students to share their predictions in full-class 

discussion, using a chalkboard or SMART Board to highlight the 

range of predictions and reasons for them”.  Dari pernyataan di atas 

maksudnya adalah langkah pertama, siswa diminta untuk berbagi 

prediksi sehingga menimbulkan diskusi, dengan menggunakan papan 

tulis atau SMART deawan untuk menyoroti berbagai prediksi dan 

alasan siswa. Maka dari itu guru perlu mendukung dan mendorong 

siswa untuk mengekspresikan sudut pandang siswa sebab beberapa 

siswa merasa cemas dan salah. Semua ide dihargai karena mereka 

mewakili usaha terbaik untuk memahami dunia. Setelah itu  guru 

mengajak siswa untuk membahas prediksi dan alasan yang terbaik.  

e. Step 5: Observation (Langkah 5: Pengamatan) 

 “If you demonstrate the experiment, invite the students to help out 

whenever appropriate. Ask them to write down their observations”. 

Dari pernyataan di atas maksudnya adalah  apabila anda menujukkan 

percobaan yang mampu mengundang siswa untuk membantu dan 

mintalah mereka untuk menuliskan pengamatannya. 

f. Step 6: Explanation (Langkah 6: Penjelasan) 

“ Students often reshape their ideas through talking and writing. We 

have frequently found that it’s useful for students to discuss their 

explanations of what they observed with a neighbor or in a small 
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group before formulating a written explanation” Dari pernyataan di 

atas maksudnya adalah siswa sering membentuk ide-ide kembali 

setelah melalui berbicara  dan menulis. Hal ini sangat berguna bagi 

siswa untuk mendiskusikan penjelasan berdasarkan yang mereka 

amati sebelum menjelaskan secara tertulis. Kemudian mengumpulkan 

sampel dan mengajak untuk berdiskusi kembali. 

g. Step 7: Providing the scientific explanation (Langkah 7: Memberikan 

Penjelasan Ilmiah) 

 Many teachers choose to ask their students to write the explanation in 

their notebooks or on the back of their activity record sheets.” Dari 

pernyataan di atas maksudnya adalah banyak guru meminta siswa 

untuk menuliskan penjelasan di notebook atau di lembar belakang 

cacatan aktivitas mereka.  Siswa diajak untuk membandingkan 

penjelasan dengan orang-orang ilmuwan untuk mencari persamaan 

dan perbedaannya. 

h. Step 8: Follow-Up (Langkah 8: Tindak Lanjut) 

 “This also was evident in the field testing, when student explanations 

before and after the experiment were compared. Hence, in some 

POEs, we have included a follow-up at the end.”. Dari pernyataan di 

atas maksudnya adalah tampak jelas dalam pengujian lapangan, ketika 

penjelasan siswa sebelum dan setelah percobaan dibandingkan. Sebab 

para peneliti menemukan bahwa ide-ide siswa sangat resisten terhadap 

perubahan meskipun ide siswa memberikan penjelasan yang berharga. 

Oleh karena itu, dalam model pembelajaran kolaboratif tipe POE telah 

kami sertakan tindak lanjut di akhir. Hal ini dirancang untuk 

membantu siswa kembali menerapkan ide ilmiah yang mereka alami 

dan mulai menghargai tanggapan mereka tentang fenomena alam. 

Sehingga dengan cara tersebutlah, guru dapat menyesuaikan 

kecepatan mengajar dan  merencanakan instruksi berikutnya, sehingga 

pembelajaran berjalan secara optimal. 

  

 

5. Implementasi Model Pembelajaran Kolaboratif Tipe Predict, Observe, 

Explain (POE) Materi Pesawat Sederhana dalam Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar 

Materi pesawat sederhana di sekolah dasar kelas V, dengan materi 

meliputi tuas (pengungkit), bidang miring, katrol, dan roda. Peneliti akan 

mengambil kompetensi dasar menjelaskan pesawat sederhana yang dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat dengan menggunakan 
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model pembelajaran kolaboratif tipe predict, observe, explain (POE) 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar. 

Model pembelajaran kolaboratif tipe predict, observe, explain 

(POE) adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kemampuan siswa dalam melakukan prediksi secara individual. Dengan 

menerapkan model pembelajaran maka berikut ini langkah-langkah 

pembelajaran kolaboratif tipe predict, observe, explain (POE): 

a. Langkah 1: Orientasi dan motivasi (Orientation and motivation) 

Guru melakukan kegiatan pembukaan dengan mengucapkan salam 

kepada siswa, mengabsen siswa, mengungkapkan tujuan pembelajaran 

yang akan di capai, membentuk kelompok dan menyampaikan 

apersepsi dengan memberikan pertanyaan yang menantang agar para 

siswa merefleksikan pengalaman mereka masing-masing. 

b. Langkah 2: Memperkenalkan Percobaan (Introducing the experiment) 

Pada langkah ini guru mempersiapkan media dan menunjukkan cara 

bekerja media tersebut agar menghubungkan pembahasan diskusi 

siswa sebelumnya (langkah pertama). 

c. Langkah 3: Prediksi (Prediction: The Elasitation of Students’ ideas) 

Sebelum melakukan percobaan, guru membagikan lembar kerja siswa 

(LKS) dan siswa mengerjakan prediksi di LKS. Dengan menuliskan 

predisksi diharapkan siswa sadar dalam membuat alasan berdasarkan 

pemikiran mereka sendiri dan memberikan wawasan bagi guru dalam 

merencanakan pembelajaran ke depan. 
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d. Langkah 4: Membahas Prediksi (Discussing their Predictions) 

Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menuliskan prediksinya 

di papan tulis, dan maju secara bergantian (perwakilan kelompok) 

untuk menjelaskan prediksi percobaan disertai alasannya 

e. Langkah 5: Pengamatan (Observation) 

Guru bersama siswa melakukan percobaan dan menuliskan hasil 

percobaan  tersebut pada lembar kerja siswa. 

f. Langkah 6: Penjelasan (Explanation) 

Guru menjelaskan percobaan yang terjadi dan mengarahkan siswa 

untuk menjelaskan hasil pengamatannya melalui kegiatan diskusi, 

disertai pengungkapan bukti-bukti percobaan 

g. Langkah 7: Memberikan Penjelasan Ilmiah (Providing the Scientific 

Explanation)  

Guru meminta siswa untuk menuliskan penjelasan diskusi di LKS. 

Guru mengajak siswa berdiskusi untuk membandingkan dengan 

materi yang terdapat di buku paket dengan hasil percobaannya. 

h.  Langkah 8: Tindak Lanjut (Follow-Up) 

Siswa membuat kesimpulan dari kegiatan prediksi (Prediction), 

pengamatan (Observe) dan penjelasan (Explanation) pada kegiatan 

yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Guru menghargai dan 

mendorong pada setiap tanggapan siswa tentang fenomena alam dan 

bersama siswa melakukan tanya jawab untuk meluruskan 
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kesalahpahaman serta memberikan penguatan. Guru menutup 

pembelajaran dengan menunjuk ketua kelas untuk memimpin doa. 

Secara umum, siswa dilatih untuk memprediksi (prediction) suatu 

kejadian dengan menggunakan logika berpikirnya. Untuk selanjutnya 

siswa diberi kesempatan menguji kebenaran prediksinya melalui 

pengamatan (observe) dari suatu percobaan yang dilakukan guru bersama 

siswa. Berdasarkan data pengamatan yang dikumpulkan, siswa dituntut 

mampu menjelaskan (explanation) hubungan antar pengetahuan awal 

siswa/fakta dengan hasil percobaan, sehingga dihasilkan argumentasi yang 

logis. Pembelajaran yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada 

objek IPA akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan 

menyenangkan bagi siswa secara langsung berpengaruh pada 

meningkatnya prestasi belajar. Dengan demikian diharapkan juga, siswa 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar.   

 

B. Hasil Penelitian Relevan 

1. Penelitian oleh Chong-Wah Liew, Treagust, David F tahun 1998 berjudul 

“ The effectiveness of Predict-Observe-Explain Tasks in Diagnosing 

Students’ understanding of Science and in Identifying Their Levels of 

Achievement” (Efektivitas Tugas POE dalam Mendiagnosis Ilmu 

Pemahaman dan Tingkat Prestasi Siswa). Menunjukkan bahwa tugas POE 

efektif dalam menangkap berbagai kemungkinan observasi siswa dan hasil 

prediksi ketika bekerja keras dalam format terbuka. Hasil menyiratkan 

bahwa tugas POE dapat digunakan untuk merancang kegiatan belajar 
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mawas untuk memulai dengan sudut pandang siswa daripada guru atau 

ilmuwan. Dalam penemuan juga menunjukkan bahwa POE efektif dalam 

memfasilitasi guru dan siswa dalam mendokumentasikan prestasi belajar 

siswa dan profil kemajuan siswa. 

2. Penelitian Qurnia Ni’matul Ulfah, Asim, Parno tahun 2014 berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas X-MIA 4 SMA N 6 Malang dalamMateri Fisika Kalor”. 

Menunjukkan penerapan model pembelajaran POE (Predict-Observe-

Explain) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu 

42,26% sampai menjadi 86,03% hanya dalam 4 kali pertemuan. 

Berdasarkan hasil ulangan harian, juga menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya, penerapan 

model pembelajaran POE juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3. Penelitian Dian Ma’rifatun, Kus Sri Martini, Suryadi Budi Utomo tahun 

2014 berjudul “ Pengaruh Model Pembelajaran Predit-Observe-Explain 

(POE) Menggunakan Metode Eksperimen dan Demonstrasi Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Larutan Penyangga Kelas XI 

SMA Al Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014”. Menunjukkan 

bahwa metode eksperimen memberikan prestasi belajar lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode demonstrasi pada penerapan model POE 

untuk pokok bahasan larutan peyangga. 

Berdasarkan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran POE efektif dalam memfasilitasi guru dan siswa dalam 

mendokumentasikan prestasi belajar siswa dan profil kemajuan siswa. 
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Model pembelajaran POE mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa, yaitu 42,26% sampai menjadi 86,03% hanya dalam 4 kali 

pertemuan serta melalui metode eksperimen memberikan prestasi belajar 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode demonstrasi pada penerapan 

model pembelajaran POE. Sehingga model pembelajaran POE dapat 

diterapkan pada sebuah kelas di sekolah dasar untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar IPA. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tinjuan pustaka, indikator berpikir kritis meliputi 

kemampuan menganalisis, kemampuan menyintesis, kemampuan 

memecahkan masalah, kemampuan menyimpulkan dan kemampuan 

mengevaluasi. Hal ini tidak sejalan dengan kondisi awal siswa yaitu 

kemampuan menganalisis belum berkembang, kemampuan menyintesis 

belum berkembang, kemampuan memecahkan masalah belum berkembang, 

kemampuan menyimpulkan belum berkembang dan kemampuan 

mengevaluasi belum berkembang.  

Berdasarkan pengamatan pembelajaran IPA di SD Negeri Pasir Lor 

menunjukkan bahwa (1) pada proses pembelajaran guru lebih menekankan 

pada materi-materi saja, sehingga pengetahuan awal siswapun tidak 

berkembang, (2) sesekali guru memang menerapkan kegiatan percobaan 

sederhana dalam proses pembelajaran, namun kegiatan tersebut hanya sebatas 

menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dibuku paket dan tidak 
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menerapkan percobaan lain yang kerap ditemui siswa di lingkungan sekitar. 

(3) guru hanya sebatas tanya jawab dengan siswa tentang hubungan konsep 

yang dipelajari dengan situasi nyata di kehidupan, akan tetapi jawaban yang 

diungkapkan siswa tidak sesuai dengan konsep yang guru inginkan,(4) apabila 

siswa ditanya guru tidak ada yang mau menjawab tetapi mereka menjawab 

secara bersamaan sehingga suara tidak jelas,(5) hanya ada beberapa siswa 

yang memberikan pendapat,(6) banyak siswa yang malas untuk mengerjakan 

soal dan biasanya siswa baru mengerjakan setelah guru menulis 

jawabannya,(7) siswa belum bisa memberikan kesimpulan dari pernyataan 

yang diberikan oleh guru,(8) siswa belum mampu memberikan penilaian 

terhadap benar atau tidaknya argumen yang diberikan oleh guru.  Kondisi 

yang demikian membuat siswa cenderung pasif, daya ingat siswa terhadap 

materi rendah (mudah lupa) dan kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Hal 

ini menimbulkan adanya masalah yaitu siswa kurang mampu mengaplikasikan 

konsep dan pemecahan masalah yang terjadi di lingkungan dan perlu di atasi 

dengan dilakukannya penelitian yang menggunakan model pembelajaran 

kolaboratif tipe Predict-Observe-Explain (POE) yang akan dilakukan 

penelitian tindakan kelas melalui 2 siklus dengan setiap siklus terdapat 2 

pertemuan. Dari kegiatan penelitian tersebut diharapkan kemampuan berpikir 

kritis dan prestasi belajar IPA meningkat. Berikut bagan kerangka berpikir. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Indikator berpikir kritis : 

Kemampuan menganalisis, 

Kemampuan menyintesis, 

Kemampuan memecahkan masalah, 

Kemampuan menyimpulkan dan 

Kemampuan mengevaluasi. 

Guru belum 

menggunakan model 

pembelajaran 

kolaboratif tipe POE 

 

Kondisi 
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D. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

tindakan pada penelitian ini adalah  

1. Pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kolaboratif tipe predict, 

observe, explain (POE) materi pesawat sederhana dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas V di SD Negeri Pasir Lor. 

2. Pembelajaran IPA melalui model pembelajaran kolaboratif tipe predict, 

observe, explain (POE) materi pesawat sederhana dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa kelas V di SD Negeri Pasir Lor. 
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