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PENGGUNAAN PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM MENINGKATKAN
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS DI MI

DARRUSAADAH PANDEGLANG

Oleh: Darmawan
Dosen UPI Kampus Serang

ABSTRAK
Kemampuan berpikir kritis akan muncul dalam diri siswa apabila selama proses belajar di dalam
kelas, guru membangun pola interaksi dan komunikasi yang lebih menekankan pada proses
pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka skenario
Pembelajaran Berbasis Masalah dikemas oleh suatu masalah dan dihadirkan pada permulaan
pembelajaran sebelum memperkenalkan konsep yang baru. Pembelajaran berbasis masalah (PBM)
merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menekankan pembelajaran bermakna melalui
pemecahan masalah yang bersifat open ended.  Target akhir pembelajaran adalah terjadinya peristiwa
belajar. Belajar sebagai suatu proses aktif, interaktif dan konstruktif terwujud manakala pembelajaran
sebagai konteks sosial dan eksternal diterjadikan sebagai mediasi kognitif dan situasi stimulasi. Konteks
sosial dimana setiap pebelajar dapat mencipta makna-makna melalui penginteraksian atau pengaitan
diri dengan pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitifnya. Pembelajaran sebagai suatu sistem
tindakan yang dapat mempertemukan antara dimensi-dimensi pembelajaran dengan dimensi-dimensi
belajar. Dalam paradigma ini pula, penggunaan pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPS di kelas V  menjadi sangat relevan dan
argumentatif. Penelitian ini berhasil menemukan berbagai dimensi pembelajaran IPS, kinerja guru
dan siswa yang dapat meningkatkan iklim sosial pembelajaran IPS SD dan memberikan rekomendasi
yang diperlukan, baik yang bersifat konseptual  tentang pembelajaran IPS SD maupun yang bersifat
praktis, yaitu mewujudkan perubahan dan peningkatan pada kinerja guru, kinerja siswa, dan iklim
sosial pembelajaran IPS SD.

Kata Kunci : Pembelajaran Berbasis Masalah, Berpikir Kritis Siswa

ABSTRACT
The ability of critical thinking will be rised if teachers conduct interaction and communication that
stimulate students to actively get involved. In line with that, a problem-based learning scenario is
served by emerging a problem before proceeding to the new concepts to be conveyed. The problem-
based learning is a means that focuses on students particularly on how they solve problems and is
open ended. The primary target of this is learning itself; learning that involved the active, interactive,
and contructive processes in social and external contexts. Therefore, it is expected that students are
able to use their knowledge indicated by their cognitive abilities in social contexts. By this paradigm,
this problem-based learning becomes relevant and argumentative to be implemented in the social
subject for the fifth graders. Lastly, the results of this study show that this study finds several learning
dimensions of social subject learning both conceptual and pratical ones. Thus, the working performance
of students and teachers gets better and so does the learning environment.
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PENDAHULUAN

Mata pelajaran IPS berperan

memfungsionalkan dan merealisasikan ilmu-ilmu

sosial yang bersifat teoritik ke dalam dunia

kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karenanya

secara substansi materi IPS mengintegrasikan dan

mengorganisasikan secara pedagogik dari berbagai

ilmu sosial yang dieruntukkan untuk pembelajaran

di tingkat persekolahan, sehingga melalui

pembelajaran IPS diharapkan siswa mampu

membawa dirinya secara dewasa dan bijak dalam

kehidupan nyata. (Wesley 1952:9)

Melalui pembelajaran IPS diharap-kan

siswa tidak hanya mampu menguasai teori-teori
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kehidupan di dalam masyarakat tapi mampu

menjalani kehidupan nyata di masyarakat sebagai

insan sosial. warga negara yang mampu

mengaplikasikan ilmunya dalam bentuk amalan

nyata yang bermanfaat bagi kehidupan di

masyarakat. Pada hakekatnya manusia selain

sebagai makhluk yang harus mengenal dirinya, juga

sebagai makhluk sosial, yang harus mampu hidup

berinteraksi dengan manusia lainnya yakni dalam

kehidupan masyarakat.

Kunci utama dalam pembelajaran IPS

adalah bagaimana membina kecerdasan sosial siswa

yang mampu berpikir kritis, analitis, kreatif,

inovatif, berwatak dan berkepribadian luhur,

bersikap ilmiah dalam cara memandang,

menganalisa serta menelaah kehidupan nyata yang

dihadapinya, (Badan Standar Nasional Pendidikan

2006: 576)

Sejalan dengan hakekat pembel-ajaran IPS

seperti yang diungkapkan oleh Kosasih Djahiri

(1999), bahwa : “Ilmu Pengetahuan Sosial

merupakan pengajaran yang selalu berkenaan

dengan kehidupan nyata di masyarakat, yaitu

kegiatan usaha yang dilakukan manusia dalam

upaya memenuhi kebutuhannya, mengatasi

masalah-masalah yang dihadapi, dan untuk

memajukan kehidupannya”. Maka oleh sebab itu,

guna mencapai tujuan pembelajaran IPS tersebut

diperlukan seorang guru yang mampu membangkit-

kan kemampuan siswa untuk berpikir kritis

menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya.

Kemampuan berpikir kritis akan muncul

dalam diri siswa apabila selama proses belajar di

dalam kelas, guru membangun pola interaksi dan

komunikasi yang lebih menekankan pada proses

pembentukan pengetahuan secara aktif oleh siswa.

TINJAUAN PUSTAKA
Penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah
Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir
Kritis Siswa pada Pembelajaran IPS

Berpikir adalah daya yang paling utama dan

merupakan ciri yang khas yang membedakan

manusia dan hewan. (Plato)

Berpikir adalah satu keaktifan pribadi

manusia yang mengakibatkan penemuan yang

terarah pada suatu tujuan (Peter Reason), kita

berpikir untuk menemukan pemahaman/pengertian

yang kita kehendaki. Ciri-ciri yang terutama dari

berpikir adalah adanya abstraksi. Dengan demikian

dalam arti luas kita dapat mengatakan: ‘Berpikir

adalah bergaul dengan abstraksi-abstraksi. Dalam

arti sempit adalah meletakkan atau mencari

hubungan/ pertalian antara abstraksi-abstraksi’.

Berpikir erat hubungannya dengan daya-daya

jiwa yang lain, seperti dengan tanggapan, ingatan

pengertian dan perasaan. Tanggapan memegang

peranan penting dalam berpikir, meskipun

adakalanya dapat meng-ganggu jalannya berpikir.

Ingatan merupakan syarat yang harus ada dalam

berpikir, karena memberikan peng-alaman-

pengalaman dari pengamatan yang telah lampau.

Pengertian, meskipun merupakan hasil berpikir

dapat memberi bantuan yang besar pula dalam

proses berpikir. Perasaan selalu menyertai pula, ia

merupakan dasar pendukung suasana hati, atau

sebagai pemberi keterangan dan ketekunan yang

dibutuhkan untuk memecahkan masalah/ persoalan.

(George W.Maxim, 1987).

Berpikir kritis ini memiliki karakter antara

lain, seperti dikemukakan Moore dan Parker (1994),

sikap berhati-hati dan sengaja ketika memutuskan

untuk menerima, menolak atau menangguhkan
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sikap (judgment).

Secara lebih terperinci, Halpen (1994)

menegaskan,
Critical thinking is the use of those cognitive

skills or strategies that increase the probability of
a desirable outcome. It is used to describe thinking
that is purposeful, reasoned, and goal directed the
kind of thinking that involved in solving problems,
formulating inferences, calculating likelihoods, and
making decisions when the thinker is using skills
that are thoughtful and effective for the particular
context and type of thinking task. Critical thinking
also involves evaluating the thinking process the
reasoning that went into the conclusion we have
arrive at the kinds of factors considered in making
a decision.

Definisi Halpen ini meng-indikasikan

dibutuhkannya beberapa tingkat keterampilan untuk

sampai pada keterampilan berpikir kritis yang

memadai, yakni untuk berpikir kritis seseorang

harus reflektif, efektif, dan sensitif terhadap

berbagai faktor yang mungkin berpengaruh pada

saat pembuatan keputusan yaitu keputusan utuk

menerima, menolak ataupun memodifikasi

proposisi.

Sejalan dengan konsep berpikir kritis

tersebut di atas, penggunaan metode pembelajaran

berbasis masalah adalah metode yang

mengharuskan pelajar untuk menemukan

jawabannya tanpa bantuan khusus. Dengan

memecahkan masalah pelajar menemukan aturan

baru yang lebih tinggi tarafnya sekalipun ia mungkin

tidak dapat merumuskannya secara verbal. Menurut

penelitian masalah yang dipecahkan sendiri, yang

ditemukan sendiri tanpa bantuan khusus, memberi

hasil yang lebih unggul yang digunakan dalam

situasi-situasi lain. Karena itu bagi pendidikan

sangatlah penting untuk mendorong anak

menemukan penyelesaian soal dengan pemikiran

sendiri.

Metode pembelajaran yang berbasis

masalah ini menekankan pada proses pemecahan

suatu masalah dengan penentuan alternatif

pemecahan yang paling tepat. Adapun langkah

pelaksanaan metode yang berbasis masalah ini

adalah sebagai berikut: (a) Merumuskan

permasalahan; (b) Menelaah permasalahan; (c)

Membuat/merumuskan pemecahan masalah; (d)

Menentukan pilihan pemecahan/ kesimpulan.

Membiasnya batas antara negara

menyadarkan kita bahwa keterampilan berpikir

kritis merupakan sebuah keniscayaan yang dapat

menjadi penyaring awal banjirnya informasi yang

keabsahannya masih perlu dipertanyakan. Proses

penyaringan (filterisasi) informasi ini hanya bisa

dilakukan dengan aktivitas berpikir kritis.

Berpikir itu sendiri adalah manipulasi atau

organisasi unsur-unsur lingkungan dengan

menggunakan lambang-lambang sehingga tidak

perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak.

(Ruch, 1996). Menurut Paul Mursen dan Mark R.

Rosenzweig. bahwa :
“The term ‘thinking’ refers to many kind

of activities that involve the manipulation of
concepts and symbols, representations of objects
and events”. (1993).

Jadi, berpikir merujuk pada berbagai aktivitas

yang melibatkan penggunaan lambang dan konsep,

sebagai pengganti objek dan peristiwa.

Berpikir kita lakukan untuk menghadapi dan

memahami realitas dengan menarik kesimpulan dan

meneliti berbagai kemungkinan penjelasan dari

realitas eksternal dan internal. Sehingga, mengenai

hal ini, Taylor (1977) mendefinisikan berpikir

sebagai proses penarikan kesimpulan.

Tujuan pembelajaran meningkatkan

keterampilan berpikir kritis adalah terbentuknya

anak didik yang mampu berpikir netral, objektif,
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beralasan ataupun logis. Berpikir baru dikatakan

kritis manakala si pemikir berusaha menganalisis

argumentasi secara cermat, mencari bukti yang sah,

dan menghasilkan kesimpulan yang mantap untuk

mempercayai dan melakukan sesuatu. (Sanjaya,

2002).

Seseorang pemikir kritis mem-punyai

kecenderungan batin untuk: (1) Mencari kejelasan

tesis atau masalah; (2) Mencari alasan; (3)

Berusaha mendapatkan informasi sebanyak

mungkin; (4) Menggunakan dan menyebutkan

sumber yang handal; (5)Memperhatikan situasi

keseluruhan; (6)Berusaha konsisten dengan pokok

permasalahan; (7) Berperan teguh akan dasar

permasalahan (8) Mencari alternatif; (9) Berpikiran

terbuka; (10) Mengambil atau berganti posisi karena

bukti dan alasan yang cukup; (11) Mencari ketepatan

secermat mungkin; (12) Memecahkan persoalan

secara teratur pada bagian-bagian keseluruhan; (13)

Menggunakan keterampilan berpikir kritis; dan (14)

Sensitif terhadap perasaan, tahap pengetahuan dan

derajat kecanggihan pihak lain (Marzano, et al,

1988).

Pembudayaan keterampilan berpikir kritis

dapat menggali cara-cara pemahaman pikiran dan

pengesahan intelektualitas sehingga kesalahan dan

distorsi berpikir dapat diminimalisasi. Keterampilan

berpikir kritis pun dapat melejitkan kemampuan kita

dalam memecahkan permasalahan yang sangat

penting dengan membantu menjauhkan kita dari

ketimpangan berpikir dan menuntun kita berpikir

sangat logis dan rasional.

Sejalan dengan tuntutan pembudayaan

berpikir kritis tersebut di atas, maka pengembangan

pembelajaran berbasis masalah ini dikemas dalam

lima tahapan utama seperti, yaitu: dimulai dari guru

memperkenalkan situasi masalah kepada siswa,

mengorganisasikan siswa untuk belajar (membantu

siswa mendefinisikan masalah), mem-bimbing

investigasi yang dilakukan oleh siswa terhadap

situasi masalah yang disajikan baik secara individu

maupun kelompok, membantu siswa dalam

mengembangkan dan menyajikan hasil kerjanya,

kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses

penyelesaian masalah yang telah dilakukan.

Kelima langkah tersebut secara rinci

dipaparkan pada tabel di bawah ini

Fase – fase Perilaku guru

Fase 1
Orientasi siswa pada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik
yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas
pemecahan masalah

Fase 2 Mengorganisasikan
siswa untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan
tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut

Fase 3
Membimbing penyelidikan
individual maupun kelompok

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan
penjelasan dan pemecahan masalah

Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan  dan menyiapkan
karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka
untuk berbagi tugas dengan temannya

Fase 5
Menganalisis dan mengevaluasi
proses pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka
gunakan.

Rumusan masalah, Model pembelajaran

berbasis masalah merupakan suatu model

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya

permasalahan yang membutuhkan penyelidikan

autentik yakni penyelidik-an yang membutuhkan

penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata.

Diduga apabila pengembangan

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran

IPS berjalan efektif dan optimal, maka proses

belajar mengajar anak akan berlangsung  efektif pula

pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa. Akan tetapi apabila

pengembangan pembelajaran terganggu, baik

dikarenakan kondisi anak maupun cara guru dalam

mengajar kurang diterima oleh anak sehingga

kemampuan berpikir kritispun kemungkinan tidak

sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Untuk memperjelas permasalahan dalam

penelitian ini,  maka perumusan masalah di atas

diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian

sebagai berikut: (1) Apakah pengembangan

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran

IPS dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
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siswa di MI Darussaadah Pandeglang ?; dan (2)

Apakah pengembangan pembelajaran berbasis

masalah dalam pembelajaran IPS dapat meningkat-

kan hasil belajar siswa di MI Darussaadah

Pandeglang ?

Tujuan penelitian, secara umum penulis

mengharap-kan melalui penelitian tindakan kelas

ini, dapat memperoleh sebuah gambaran mengenai

adanya peranan pengembangan Pembelajaran

Berbasis Masalah untuk meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa di  MI Darussaadah

Pandeglang  dalam pembelajaran IPS. Sedangkan

untuk tujuan khusus dari penelitian ini lebih

diarahkan pada: (1) Ingin meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengem-

bangkan Pembelajaran Berbasis Masalah ini dalam

pembelajaran IPS di MI Darussaadah Pandeglang;

dan (2) Ingin meningkatkan  hasil belajar  siswa

setelah mengembangkan Pem-belajaran Berbasis

Masalah ini dalam pembelajaran IPS di MI

Darussaadah Pandeglang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yaitu bentuk

kajian bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, yang

dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional

dari tindakan-tindakan seseorang (peneliti) dalam

melaksanakan tugas yaitu perencanaan, proses dan

mengevaluasi pembelajaran. Prosedurnya berupa

proses pengkajian berdaur (cyclical) yaitu

merencanakan, melakukan tindakan, mengamati,

merefleksi.

Penelitian ini dilakukan untuk dapat

mengembangkan keterampilan berpikir kritis

melalui  penggunaan pembelajaran berbasis

masalah. Adapun yang menjadi objek penelitian

adalah siswa MI Darussaadah Pandeglang.

Desain penelitian yang digunakan adalah

bentuk observasi dan tes;  Model penelitian tindakan

kelas ini selanjutnya dikembangkan dengan

menggunakan pelaksanaan beberapa siklus.

Pada tahap pengembangan siklus ini, peneliti

melakukan tindakan mengamati persoalan-

persoalan yang sedang terjadi, Kemudian peneliti

mengadakan tindakan dalam rancangan pembelajar-

an yang telah dibuat untuk dilaksanakan oleh guru.

Hal ini merupakan konsekuensi dari prinsip

simultan integrasi. Tujuannya adalah untuk

memecahkan persoalan praktis dalam pembelajaran

dan untuk menghasilkan pengetahuan  yang ilmiah

dalam bidang pembelajaran dikelas. Guru dilibatkan

dalam penelitiannya, terutama dalam aspek aksi dan

relaksi terutama terhadap praktek pembelajaran di

kelas. Sedangkan persoalan-persoalan yang diteliti

datang dan diidentifikasi oleh peneliti dari luar.

Agar pelaksanaan tindakan ini dapat berjalan

dengan lancar dan mencapai sesuai dengan tujuan

yang diinginkan, maka ada beberapa langkah yang

perlu dilaksanakan , yaitu: (1) M e m b e r i k a n

informasi kepada rekan guru yang membantu dalam

penelitian ini, untuk mengamati jalannya tindakan

ini sesuai dengan instrumen yang ada, untuk

menjaga arah dan kelancaran pelaksanaan tindakan;

(2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana

pendukung yang diperlukan selama pelaksanaan

tindakan kelas; (3) Mempersiapkan cara-cara

melaku-kan observasi terhadap proses dan dan hasil

pada pelaksanaan tindakan yang berlangsung.

Dalam pelaksanaan tindakan ini dibuat dalam

beberapa siklus tindakan, dari mulai pra siklus,

siklus I, siklus II, siklus III dst.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan

tindakan pada siklus pertama dan diskusi balikan

yang dilakukan peneliti dan guru, beberapa point

rekomendasi disarankan untuk perbaikan pada

pelaksanaan tindakan selanjutnya.

•  Untuk apersepsi guru hendaknya mengemas

masalah-masalah atau peristiwa yang

berhubungan dengan tema atau pokok bahasan

yang dekat dengan lingkungan sekitar siswa lebih

baik lagi.

•   Guru harus lebih memotivasi lagi keaktifan siswa

ketika pembelajaran berlangsung, khususnya

pada saat diksusi kelompok.

•   Guru lebih mengkondisikan siswa supaya dapat

menghargai temannya yang sedang

mempresentasikan hasil laporan kelompoknya di

depan kelas.

•  Dalam menutup pelajaran sebaiknya guru

melibatkan siswa dalam memberikan kesimpulan

dan memberikan tugas yang ada hubungannya

dengan pokok bahasan yang sedang di bahas.

Adapun pada siklus ke II ini, siswa tetap

diberikan kesempatan dan difasilitasi untuk

menunjukan kemampu-an berpikir kritis pada saat

kegiatan pembelajaran berlangsung, baik secara

individu melaui kegiatan diskusi kelas maupun

secara berkelompok melalui masalah-masalah yang

diberikan pada lembar kerja yang harus dikerjakan

secara berkelompok dan kemudian didiskusikan.

Sedangkan guru tetap berfungsi sebagai motivator

dan fasilitator yang membantu siswa saat kegiatan

belajar mengajar berlangsung, tanpa menghilangkan

tugas guru sebagai pengajar dan menyampaikan

materi, karena dalam penelitian ini guru tetap

menyampaikan materi dengan menjelas-kan

konsep-konsep penting yang terkait dengan pokok

bahasan. Konsep-konsep dalam pokok bahasan

tersebut direncanakan dijelaskan setelah kegiatan

diskusi kelas selesai.

Hasil abalisis keseluruhan  aspek

keterampilan berpikir kritis, pada  siklus II

menunjukkan  hasil  yang  cukup baik, hal ini terlihat

dari sebagian dari jumlah murid atau sekitar 34,17

% dari jumlah siswa sebanyak 30 orang  indikator

penilaiannya sudah mulai muncul.

Adapun hasil yang diperoleh secara umum

keseluruhan kegiatan pembelajar-an pada

pelaksanaan tindakan ketiga ini, sudah dapat

dilaksanakan dengan efektif. Pada saat diskusi, baik

diskusi kelompok maupun diskusi kelas, sudah

nampak terlihat siswa aktif meliputi kegiatan

mengidentifikasi dan memahami masalah,

menanyakan dan menjawab permasalahan,

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,

serta menafsirkan dan menyimpulkan permasalahan

yang ada pada lembar kerja kelompok. Ketika

pembelajaran sedang berlangsung suasana kelas

sudah kondusif, karena masing-masing siswa cukup

fokus dan antusias mengerjakan tugasnya masing-

masing. Sehingga, tidak lagi didominasi oleh

beberapa siswa saja akan tetapi siswa yang lain

sudah nampak terlihat siswa aktif meliputi kegiatan

mengidentifikasi dan memahami masalah,

menanyakan dan menjawab permasalahan,

menyele-saikan masalah dan membuat keputusan.

Sebagian besar siswa sudah menemukan,

memahami dan mampu mengerjakan lembar kerja

yang diberikan dengan baik. Alokasi waktu dengan

pengaturan yang sudah direncanakan cukup

memberikan keleluasan dan kesempatan kepada

siswa untuk mengikuti pembelajaran kali ini.

Hasil akhir prestasi belajar yang dicapai

siswa  pada  siklus III adalah:
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-  nilai 10 sebanyak 2 orang atau sebesar  7 %

-  nilai  9 sebanyak 5 orang atau sebesar  18 %

-  nilai 8 sebanyak 16 orang atau sebesar  50 %

-  nilai 7 sebanyak 5 orang atau sebesar  18 %

-  nilai 6 sebanyak 2 orang atau sebasar  7 %

Hasil tes pada  siklus III sudah menunjukan

adanya hasil pembelajaran IPS yang baik, hal ini

terlihat dari seluruh siswa tidak ada yang mendapat

nilai dibawah 6 dengan  nilai rata-rata kelas masuk

kategori tinggi yaitu sebesar 7,8.

Berdasarkan perolehan hasil penelitian mulai

dari pra siklus sampai siklus III, tentang upaya

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil

belajar siswa  mengenai konsep sumber daya alam

dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah

di kelas V  MI  Darrussaadah, dapat dikemukakan

bahwa sebagai analisa hasil penelitian atau refleksi

tindakan yang merupakan jawaban hipotesis sebagai

berikut :

Berdasarkan hasil observasi dan studi

dokumentasi yang berkaitan dengan keterampilan

berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa pada

konsep peristiwa alam dengan menggunakan

pendekatan berbasis masalah (PBM)  diperoleh data

bahwa nilai tes akhir siswa dalam pembelajaran

konsep sumber daya alam dengan menggunakan

pendekatan berbasis masalah (PBM)  mengalami

peningkatan yang berarti jika dibandingkan sebelum

dilakukan tindakan sebesar 5,9, setelah diberi

tindakan pada siklus pertama diperoleh nilai   6,4;

pada siklus kedua meningkat sebesar 7,2;  dan pada

siklus tindakan ketiga meningkat lagi sebesar  7.8.

KESIMPULAN

Pertama, Deskripsi hasil dari kemampuan

guru dalam mengembang-kan pola pembelajaran

berbasis masalah dalam pembelajaran IPS, sebagai

upaya untuk meningkatkan keterampilan berpikir

kritis siswa menunjukan perubahan dalam proses

belajar mengajar IPS di kelas V  MI Darrussaadah.

Proses belajar mengajar IPS dikelas tersebut,

sebelum menggunakan pola pembelajar-an berbasis

masalah cenderung monoton. Hal tersebut

dikarenakan proses belajar mengajar IPS, hanya

terbatas pada penjelasan materi pelajaran serta

metode ceramah dengan guru sebagai pusat

pembelajaran (teacher centered) merupakan metode

yang paling sering digunakan

Kedua, Deskripsi hasil dari keterampilan

berpikir kritis siswa melalui pola pembelajaran

berbasis masalah dalam pembelajaran IPS semakin

baik, hal ini bisa dilihat dari hasil observasi dan

studi dokumentasi diperoleh data bahwa

keterampilan berpikir kritis  siswa dalam

pembelajaran mengalami peningkatan yang berarti.

Setelah proses belajar mengajar diterap-kan

pembelajaran berbasis masalah, siswa jadi lebih

kritis baik itu dalam mengeluarkan

pendapat,bertanya, meng-identifikasi masalah dan

member-kan solusi pada permasalahan yang ada di

lingkungan sekitar siswa, dengan pola pembelajaran

berbasis masalah, secara tidak langsung tertantang

untuk me-nunjukan kemampuan dan  katertarikan-

nya untuk menyenangi pembelajaran ilmu

pengetahuan sosial. Metode pembelajaran berbasis

masalah  mem-buat siswa lebih terampil dalam

berpikir, karena dalam metode pembelajaran

berbasis masalah, siswa dibiasakan dengan

permasalahan yang ada dilingkungan sektar siswa,

hal ini  menyebabkan siswa dapat  menemukan

masalah, memecahkan masalah, mendefinisikan

masalah, mengembang-kan hipotesis,

mengumpulkan dan menganalisis informasi dan

melakukan penyelidikan, serta merumuskan
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kesimpulan, dengan pembelajaran berbasis masalah,

anak merasa ditantang untuk selalu  memikirkan

masalah serta solusinya pada permasalahan yang

ada di dekatnya, sehingga siswa menjadi perduli

terhadap lingkungan sekitar.

Ketiga. Pada proses kegiatan pembelajaran

dengan pola pembelajaran berbasis masalah

tersebut, siswa di-biasakan untuk menemukan,

mengalami, serta mengkontruksi pengetahuannya

yang difasilitasi oleh guru. Selain itu keterlibatan,

dimana siswa dalam proses pembelajaran

diperankan secara aktif sebagai pemecah masalah.

Siswa dihadapkan pada situasi yang men-dorongnya

untuk mampu menemukan masalah dan

memecahkannya, serta melalui kegiatan sharing

yang dikemas dalam diskusi kelompok dan diskusi

kelas, sehingga siswa mampu mengekspresikan,

mengungkapkan pendapat, dan memahami masalah.

Semua faktor keterkaitan antara pola

pembelajaran berbasis masalah dengan kemampuan

berpikir kritis, memberikan kontribusi bagi

keberhasilan guru dalam menggunakan pola

pembelajaran tersebut. Sehingga dapat diciptakan

suasana pembelajaran IPS yang efektif, serta

tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang

direncanakan dan diharapkan.

Perbedaan mendasar antara pembelajaran

berbasis masalah dengan pembelajaran yang biasa

dilakukan pada umumnya, bahwa masalah diberikan

pada awal pembelajaran sebagai starting point,

untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep yang

terkandung dalam pembelajaran ilmu pengetahuan

sosial.
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