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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Teknologi yang semakin berkembang sejalan dengan permasalahan 

manusia yang semakin kompleks. Permasalahan ini memerlukan peran 

pendidikan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 

kehidupan manusia. Pendidikan menjadi hal yang penting bagi manusia.  

Manusia berkualitas menjadi tujuan pendidikan nasional. Hal ini 

dijelaskan dalam  Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, pendidikan adalah: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pengertian pendidikan di atas dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan 

proses pembelajaran yang dapat membuat siswa mengembangkan potensi 

yang ada dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

berguna bagi bangsa dan negara. Proses pembelajaran menjadi bagian dari 

pendidikan yang tidak lepas dari unsur guru. Guru mempunyai tugas yang 

banyak dalam dunia pendidikan diantaranya sebagai fasilitator dan mediator 

bagi siswa dalam proses belajar, yaitu mengarahkan, mendidik dan membantu 

siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.  
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Manusia dalam kehidupannya bukan sekedar dilihat dari hard skills-

nya, akan tetapi juga dari soft skills yang dimilikinya. Hard skills berkaitan 

dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, dan soft skills berkaitan 

dengan keterampilan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. 

Idealnya manusia berkualitas menguasai dua skills tersebut, sehingga 

kehidupannya seimbang. Keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah 

menjadi bagian dari soft skills yang harus dimunculkan pada siswa, sehingga 

mereka dapat lebih peka terhadap lingkungan dan kritis dalam menyuarakan 

kebenaran. 

Soft skills yang perlu dikembangkan pada diri siswa adalah 

keterampilan berpikir kritis merupakan. Ariyana, dkk (2018: 12) menjelaskan 

bahwa berpikir kritis merupakan: 

“Proses dimana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam 

memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, 

menganalisis semua asumsi yang muncul dan melakukan investigasi 

atau penelitian berdasarkan data dan informasi dan informasi yang telah 

didapat sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang 

diinginkan.” 

 

Siswa yang menguasai keterampilan berpikir krtitis dapat mengambil 

keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Siswa 

dalam menyelesaikan permasalahannya dituntut untuk mengidentifikasi 

permasalahan lalu dicari akar permasalahan dan kemudian mencari solusi 

untuk memecahkannya. 

Potensi selain berpikir kritis yang dapat dikembangkan di sekolah dasar 

adalah sikap ilmiah. Aswata (Alawiyah, 2016: 168) menjelaskan bahwa sikap 

ilmiah adalah sikap atau nilai-nilai yang muncul dari dalam diri yang 
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mendorong seseorang bertingkah laku terhadap suatu objek yang dilakukan 

secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Sikap ilmiah perlu 

dikembangkan pada diri siswa agar siswa dapat meningkatkan rasa ingin 

tahu, bekerjasama dengan orang lain, tekun, dan respek terhadap fakta atau 

data.   

Proses pembelajaran kelas VA di SD Negeri 1 Prigi sudah menerapkan 

kurikulum 2013 dengan menggunakan pembelajaran pendekatan tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menarik dan 

menyenangkan karena dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. 

Proses pembelajaran yang menarik minat peserta didik, dapat menjadikan 

peserta didik menjadi tertantang untuk mendalami materi, menumbuhkan 

kreatifitas, sehingga siswa lebih semangat dalam belajar sehingga prestasi 

belajar siswa meningkat.  

Realitas empirik memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan kurikulum 2013 masih terdapat permasalahan yang 

dialami oleh guru maupun siswa. Permasalahan yang dihadapi guru yaitu 

guru merasa materi yang diajarkan cakupannya terlalu luas menyebabkan 

guru kesulitan dalam mengatur waktu dan materi yang akan disampaikan 

kepada siswa. Kegiatan pembelajaran kurang dalam melibatkan siswa 

sehingga siswa cenderung pasif dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil yang 

dicapai oleh siswa juga terbilang rendah.  

Penelitian yang dilakukan Widya Sukma Nugraha, Institut Pendidikan 

Indonesia Garut yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Berpiki Kritis 

Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis…, Rahma Hanifah, FKIP UMP, 2019



 

 

4 
 

Siswa Dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS (Think 

Pair Share) Dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar”. Penelitian yang di 

lakukan oleh Widya menunjukan bahwa pembelajaran masih berpusat pada 

guru, selain itu guru cenderung menggunakan metode ceramah dan jarang 

memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan guru belum memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memberikan argumen terkait materi 

pembelajara. Akibatnya siswa menjadi pasif dan kurang bisa memahami 

materi yang diajarkan. Kecenderungan sikap pasif ini menyebabkan siswa 

kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan dalam proses pembelajaran 

di kelas serta mengakibatkan keterampilan berpikir kritis anak menjadi tidak 

berkembang, hal ini dapat dilihat dari masih banyak siswa yang kurang 

menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. Siswa juga hanya menerima 

semua pernyataan yang diberikan oleh guru tanpa memberikan sanggahan 

terhadap apa yang dikatan oleh guru. 

Permasalahan dalam penelitian Widya serupa dengan penelitian peneliti 

berdasarkan hasil observasi. Hasil observasi yang telah dilakukan oleh 

peneliti di kelas VA SD Negeri 1 Prigi ditemukan masalah bahwa 

kemampuan siswa dalam keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah masih 

rendah. Rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa dapat dilihat dari masih 

banyaknya siswa yang belum menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh 

guru. Guru dalam pembelajaran belum memberikan kesempatan siswa untuk 

mengerjakan soal dengan tingkat yang lebih tinggi seperti soal analisis. Guru 

lebih banyak memberikan soal pada tahap ingatan dan pemahaman sehingga 
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siswa masih belum bisa menganalisis suatu permasalahan. Sikap ilmiah siswa 

yang rendah dapat dilihat dari kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran 

seperti siswa belum berani untuk mengemukakan pendapatnya terkait 

pertanyaan atau masalah yang diberikan oleh guru. Siswa juga masih belum 

berani untuk menjawab pertanyaan dan bertanya terkait materi yang belum 

diketahui.  

Permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas VA terjadi karena 

kecenderungan guru memberikan model pembelajaran yang tidak bervariasi. 

Kecenderungan ini menyebabkan siswa menjadi bosan dan tidak tertarik 

terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Guru diharapkan lebih inovatif 

dalam mengajar dan dapat menggunakan strategi pembelajaran yang lebih 

bervariatif lagi agar proses pembelajaran dapat menarik minat siswa sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. 

Berkaitan dengan permasalahan ini, peneliti membuat sebuah perbaikan 

dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan strategi mind mapping dalam 

pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

Pengertian mind mapping menurut Buzan (2012: 4) adalah cara 

mencatat kreatif, efektif, dan secara harfiah “memetakan” pikiran-pikiran 

seseorang sehingga dapat mempermudah dalam menempatkan dan 

mengeluarkan informasi dari otak. Mind mapping memungkinkan kita 

menyusun fakta dan fikiran sedemikian rupa sehingga cara kerja alami otak 

dilibatkan. Pembelajaran mind mapping membantu siswa berifikir secara 

kreatif, kritis, dan menarik untuk memudahkan siswa memetakan pikiran 
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mengenai gagasan, konsep yang dimiliki siswa. Pembelajaran mind mapping 

biasanya disebut dengan peta pikiran dimana siswa memetakan konsep yang 

ada dipikirannya dalam bentuk sebuah peta yang saling berhubungan 

sehingga dapat membantu siswa dalam mengidentifikasi materi yang telah 

diajarkan oleh guru agar memudahkan siswa dalam belajar.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan berkolaborasi dengan guru kelas. 

Penelitian tindakan kelas dilakukan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran mind mapping dalam upaya meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa pada Tema 8 “Lingkungan Sahabat 

Kita” Kelas VA SD Negeri 1 Prigi”.   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Pembelajaran berbasis mind mapping dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa pada tema 8 “Lingkungan Sahabat 

Kita” di kelas VA SD Negeri 1 Prigi? 

2. Bagaimana Pembelajaran berbasis mind mapping dapat meningkatkan 

sikap ilmiah siswa pada tema 8 “Lingkungan Sahabat Kita” di kelas VA 

SD Negeri 1 Prigi? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis menggunkan Strategi 

pembelajaran Mind Mapping pada tema 8 “Lingkungan Sahabat Kita” di 

kelas VA SD Negeri 1 Prigi. 

2. Untuk meningkatkan sikap ilmiah menggunkan Strategi pembelajaran 

Mind Mapping pada tema 8 “Lingkungan Sahabat Kita” di kelas VA SD 

Negeri 1 Prigi. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi dalam 

pembelajaran di kelas terutama pembelajaran tematik di sekolah dasar 

berdasarkan hasil tinjauan teori. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif dalam 

mempelajari suatu mata pelajaran dengan cara yang menarik sehingga 

dapat mendorong siswa untuk belajar. Menjadikan siswa lebih aktif, 

kreatif, kritis, dan berani dalam menuangkan ide-ide dan lebih 

memahami matapelajaran. 
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b. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk guru 

agar lebih bervariasi lagi dalam proses pembelajaran. Hal ini 

memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar 

mengajar selanjutnya. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa 

informasi ilmiah tentang strategi pembelajaran yang bervariasi dan 

menarik sebagai bahan kajian dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

d. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

memperluas pengetahuan sebagai peneliti baru yang berkaitan dengan 

masalah pengajaran menggunakan strategi pembelajaran  mind 

mapping yang menarik untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa dan sikap ilmiah. 
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