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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rangkaian proses pendidikan yang dilaksanakan pada saat ini untuk 

mengembangkan keterampilan abad 21 dikenal dengan istilah 4C’s (Creativity, 

Critical Thinking, Communication, dan Collaboration). Keterampilan abad 21 ini 

dikembangkan supaya siswa bukan hanya belajar untuk menghafal melainkan 

mengetahui apa, mengetahui mengapa, dan mengetahui bagaimana. Sekolah SDK 

XYZ juga menerapkan keterampilan abad 21 ini dengan istilah 5C’s yaitu 

Christian Worldview, Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem 

Solving, Communication, dan Collaboration. Tujuan dari pemberian Christian 

Worldview yaitu untuk memampukan anak melihat dunia, berinteraksi dengan 

dunia, dan menjadi berkat bagi dunia sesuai dengan kebenaran iman Kristiani. 

Sekolah SDK XYZ memiliki misi yaitu mendidik siswa secara utuh 

berlandaskan nilai kristiani sehingga di dalam pembelajaran diperkaya dengan 

integrasi Alkitab. Integrasi Alkitab ini ditunjukkan di dalam silabus yang 

menyantumkan kolom Pandangan Iman Kristen atau Christian Worldview untuk 

diajarkan kepada siswa sesuai dengan mata pelajaran.  

Hasil pengamatan guru IPS kelas IV sebanyak 65 siswa tentang 

pemahaman Christian worldview yang sudah memahami dengan baik berjumlah 

25 siswa atau sekitar 39%, yang cukup memahami 33 siswa atau sekitar 50%, dan 

yang masih belum memahami 7 siswa atau sekitar 11%. Menurut Tung (2015, 53) 

sekolah Kristen harus mengajarkan sudut pandang Kristen pada saat mengajarkan 
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siswanya berpikir, melihat kenyataan kehidupan, dan melihat dunia. Tung (2015, 

82) juga menyatakan Christian worldview merupakan ciri khusus dan panggilan 

bagi sekolah yang mengatasnamakan sekolah dengan unsur Kristen atau sekolah 

Kristen. Berdasarkan hasil pengamatan dari guru yang dipaparkan terhadap 

pemahaman Christian worldview siswa kelas IV masih perlu ditingkatkan supaya 

seluruh siswa dapat memiliki pemahaman yang benar dalam perspektif Kristen. 

Hasil pengamatan guru IPS kelas IV sebanyak 65 siswa untuk 

keterampilan berpikir kritis untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, 

mengevaluasi, dan menyimpulkan yaitu ada 13 siswa atau sekitar 20% yang sudah 

sangat berpikir kritis, 19 siswa atau sekitar 29% yang sudah berpikir kritis, 17 

siswa atau sekitar 26% yang cukup berpikir kritis, dan 16 siswa atau sekitar 25% 

yang masih kurang berpikir kritis. Menurut Fisher (2007, 7) hasil dari seorang 

yang berpikir kritis yaitu ketika menyampaikan gagasan menunjukan pemikiran 

yang lebih baik dan lebih masuk akal dibandingkan dengan seorang yang belum 

memiliki keterampilan berpikir kritis. Oleh sebab itu, keterampilan berpikir kritis 

ini harus dilatih di dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan guru kelas 

IV beberapa siswa sudah menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Namun masih 

perlu ditingkatkan supaya seluruh siswa dapat memiliki keterampilan berpikir 

kritis yang baik. 

Hasil analisis ulangan pertama pada pelajaran IPS kelas IV yaitu soal yang 

diberikan ada pada tingkat mengetahui (C1), memahami (C2), menerapkan (C3) 

dan belum didapati soal untuk mengukur kemampuan menganalisis (C4) dan 

mengevaluasi (C5). Hasil analisis ulangan kedua sudah didapati soal yang 

mengukur kemampuan menganalisa yaitu dari jumlah 24 soal terdapat 2 soal atau 
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sekitar 8% dan belum ada soal mengevaluasi. Namun jika dibandingkan dengan 

soal Ujian Sekolah IPS kelas VI yang berjumlah 40 soal yaitu 8 soal atau sekitar 

20% untuk mengukur kemampuan menganalisis dan 6 soal atau sekitar 15% untuk 

mengukur kemampuan mengevaluasi sehingga jumlah semuanya yaitu 14 soal 

atau 35%. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah soal yang 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu menganalisis dan 

mengevaluasi di ulangan IPS kelas IV dengan soal Ujian Sekolah IPS kelas VI. 

Menurut Ormrod (2009, 367) untuk dapat mengingat informasi pelajaran, 

guru dapat memberikan soal yang mengukur kemampuan tingkat rendah, 

sedangkan untuk mempelajari sesuatu yang lebih rumit seperti apa yang 

dipelajari, guru dapat memberikan soal yang mengukur kemampuan tingkat 

tinggi. Menurut L.W. Anderson, et. Al., 2001; N.S. Cole,1990 dalam Ormrod 

menuliskan kedua kemampuan ini harus diterapkan secara teratur sehingga suatu 

kelas dapat dikatakan sebagai kelas yang ideal. Perbedaan jumlah soal IPS untuk 

mengukur kemampuan menganalisa dan mengevaluasi antara soal ujian sekolah 

kelas VI dengan soal ulangan di kelas IV menunjukkan belum secara rutin 

memberikan soal untuk mengukur proses berpikir tingkat tinggi sehingga perlu 

untuk ditingkatkan. 

Menurut Hmelo-Silver, 2004; Serafino & Cicchelli, 2005 dalam Eggen 

dan Kauchakh (2012, 307) Model Problem Based Learning (PBL) merupakan 

model pembelajaran dengan menjadikan masalah sebagai fokusnya. Model ini 

dapat meningkatkan suatu keterampilan memecahkan masalah, materi, dan 

pengaturan diri siswa. Menurut Ngalimun (2016, 119) PBL dapat memberikan 

pengalaman dalam belajar karena selain mempelajari konsep yang berkaitan 
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dengan suatu masalah, siswa juga mempelajari suatu keterampilan metode ilmiah 

untuk memecahkan masalah dan menumbuhkan pola berpikir secara kritis. 

Menurut John Dewey dalam Priansa (2017, 232) dalam tahapan PBL diawali 

dengan siswa merumuskan masalah, menelaah masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan dan mengelompokkan data, pembuktian hipotesis, dan terakhir 

yaitu menentukan pilihan penyelesaian. Hasil wawancara dengan guru kelas IV 

yang mengajar pelajaran IPS yaitu guru belum pernah menggunakan model PBL 

di dalam mengajar pelajaran IPS. 

Menurut Zuraik dalam Djahiri dalam Susanto (2016, 138) yaitu pelajaran 

IPS harus berpusat dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan 

kemampuan dasar yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sosial siswa sehari-

hari di masyarakat. Inilah yang menjadi hakikat pelajaran IPS di tingkat SD selain 

sebagai ilmu pengetahuan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat beberapa masalah yang dapat  

diidentifikasi, yaitu:  

1. Belum semua siswa memiliki pemahaman Christian worldview yaitu 

grand story tentang penciptaan (Creation), manusia yang jatuh dalam dosa 

(fall), Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia (Redemption), dan 

penggenapan (Consummation) yang sering disebut CFRC. 

2. Belum semua siswa memiliki keterampilan berpikir kritis seperti 

mengidentifikasi masalah, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan 

kesimpulan.  
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3. Belum secara rutin memberikan soal untuk mengukur proses berpikir 

tingkat tinggi berupa soal menganalisis dan mengevaluasi sehingga terjadi 

perbedaan antara jumlah soal ulangan IPS kelas IV dengan soal ujian 

sekolah kelas VI.  

 

1.3 Rumusan Masalah  

 

Dari identifikasi dan batasan di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:   

1. Apakah ada perbedaan pemahaman Christian worldview yang 

menggunakan model Problem Based Learning dengan metode ceramah 

yang berbantu media dan tanya jawab pada pelajaran IPS kelas IV di SDK 

XYZ?  

2. Apakah ada perbedaan keterampilan berpikir kritis yang menggunakan 

model Problem Based Learning dengan metode ceramah yang berbantu 

media dan tanya jawab pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ?  

3. Apakah ada perbedaan penguasaan konsep yang menggunakan model 

Problem Based Learning dengan metode ceramah yang berbantu media 

dan tanya jawab pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:  

1. Perbedaan pemahaman Christian worldview yang menggunakan model 

Problem Based Learning dengan metode ceramah yang berbantu media 

dan tanya jawab pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ. 
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2. Perbedaan keterampilan berpikir kritis yang menggunakan model Problem 

Based Learning dengan metode ceramah yang berbantu media dan tanya 

jawab pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ.  

3. Perbedaan penguasaan konsep yang menggunakan model Problem Based 

Learning dengan metode ceramah yang berbantu media dan tanya jawab 

pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bahan masukan bagi guru dalam memilih model pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman Christian worldview, keterampilan berpikir 

kritis, dan penguasaan konsep pada pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pedoman dalam penelitian selanjutnya.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Tesis ini disusun terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut merupakan 

susunan yang saling berkesinambungan membentuk suatu sistematika yang 

diarahkan menurut ketentuan yang telah ditetapkan. 

Bab satu berisi latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi antara 

kenyataan dengan teori mengenai pemahaman Christian worldview, keterampilan 

berpikir kritis, penguasaan konsep, dan model problem based learning (PBL). 

Identifikasi masalah yaitu belum semua siswa memiliki pemahaman Christian 

worldview dan keterampilan berpikir kritis, serta terjadi perbedaan jumlah soal 

menganalisis dan mengevaluasi kelas IV dengan soal ujian sekolah kelas VI. 

Perumusan masalah yaitu apakah ada perbedaan penggunaan model PBL dengan 
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metode ceramah yang berbantu media dan tanya jawab dalam meningkatkan 

pemahaman Christian worldview, keterampilan berpikir kritis, dan penguasaan 

konsep pada pelajaran IPS kelas IV. Tujuan penelitian untuk menganalisis 

perbedaan penggunaan model PBL dengan metode ceramah yang berbantu media 

dan tanya jawab dalam meningkatkan pemahaman Christian worldview, 

keterampilan berpikir kritis, dan penguasaan konsep pada pelajaran IPS kelas IV. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu menjadi bahan masukan bagi 

guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, pemahaman Christian worldview, dan penguasaan 

konsep pada pelajaran IPS kelas IV SD serta dapat digunakan sebagai bahan 

pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut  

Bab dua berisi penyusunan kerangka teoritik mengenai keterampilan 

pemahaman Christian worldview, berpikir kritis, penguasaan konsep dan model 

problem based learning serta pengajuan hipotesis tentang terdapat perbedaan 

pemahaman Christian worldview, keterampilan berpikir kritis, penguasaan konsep 

yang menggunakan model PBL dengan metode ceramah berbantu media dan 

tanya jawab. 

Bab tiga berisi metodologi penelitian yaitu rancangan penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan design penelitian eksperimen. 

Desain ini menggunakan pretest-posttest control group design. Tempat, waktu, 

dan subyek penelitian yaitu di sekolah SDK XYZ, waktunya mulai bulan Januari 

hingga Mei 2018, dan subyek penelitian siswa kelas IV SD. Prosedur penelitian 

yaitu dimulai dengan rumusan masalah, menyusun desain pembelajaran dan 

rubrik, validasi ahli, uji coba instrumen, analisis validitas dan reliabilitas, pretest, 
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penerapan model PBL untuk kelas eksperimen dan penerapan metode ceramah 

yang berbantu media dan tanya jawab untuk kelas kontrol, posttest, analisis data, 

dan kesimpulan dan saran. Populasi penelitian dengan teknik sampling secara 

cluster random sampling yaitu siswa kelas IV SDK XYZ dan yang menjadi 

sampel penelitian secara acak yaitu siswa kelas IV A sebagai kelas kontrol dan 

siswa kelas IV B sebagai kelas eksperimen. 

Bab empat berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu deskripsi dari data 

yang telah dikumpulkan. Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu 

menganalisis dengan statistik deskriptif dan stastistik inferensial untuk menguji 

hipotesis. Pengujian hipotesis yang diajukan pada bab III yaitu pertama terdapat 

perbedaan pemahaman Christian worldview yang menggunakan model PBL 

dengan metode ceramah yang berbantu media dan tanya jawab, kedua terdapat 

perbedaan keterampilan berpikir kritis yang menggunakan model PBL dengan 

metode ceramah yang berbantu media dan tanya jawab, dan ketiga terdapat 

perbedaan penguasan konsep yang menggunakan model PBL dengan metode 

ceramah yang berbantu media dan tanya jawab. Hasil analisis data akan 

dipaparkan dan dijelaskan dalam pembahasan. 

Bab kelima berisi kesimpulan, implikasi, dan saran tentang pembahasan 

penerapan model Problem Based Learning dalam meningkatkan pemahaman 

Christian worldview, keterampilan berpikir kritis, dan penguasaan konsep pada 

pelajaran IPS kelas IV di SDK XYZ. 

 

 

 




