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Abstrak – Masalah dalam penelitian ini  rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PKn. Rumusan 

masalah Bagaimanakah Penerapan model Controversial issues untuk meningkatkan kemampuan berpikir Kritis Siswa dalam 

Pembelajaran PKn di kelas IV SDN 14 Biru Kabupaten Bone? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan penerapan  

model  Controversial issues untuk meningkatkan Kemampuan berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran PKn Di Kelas IV 

SDN 14 Biru Kabupaten Bone . Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif.  Jenis 

Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Fokus Penelitian Tindakan Kelas ini adalah  (1) Penerapan model 

pembelajaran controversial issues (2) Kemampuan berpikir kritis siswa  . Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 14 Biru  

Kabupaten Bone. Subjek penelitian  adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 14 Biru yang berjumlah 22 siswa. Teknik  

Pengumpulan Data adalah Observasi, tes dan dokumentasi. Teknik Analisis  Data dalam bentuk kualitatif  bersifat deskriptif. 

Hasil penelitian dengan menerapkan model pembelajaran Controversial issue telah menunjukkan adanya peningkatan dalam 

kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan guru,  aktivitas siswa, kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulan Penerapan 

model pembelajaran Controversial issue dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

PKn,mendorong siswa  aktif dalam belajar, antusias mengikuti pembelajaran dan menjalin komunikasi dengan baik dengan 

teman sekelasnya 

 

Kata kunci: Model Controversial Issue, Kemampuan berpikir kritis,   

 

Abstract – The problem in this study is the low ability of students to think critically on learning Civics. Problem formulation: 

How is the implementation of Controversial issues model to increase students critical thinking of civic education lesson in 4th 

Grade students of Elementary School 14 Biru District Bone? The purpose of this research is to describe the application of 

Controversial issues model to improve students' Critical thinking ability in Civic Learning In Grade IV Elementary School 14 

Biru District Bone. This study uses a qualitative approach described descriptively. Type of Research is Classroom Action 

Research (PTK). Focus of Action Research This class is (1) Application of learning model controversial issue (2) Critical 

thinking ability of student. This research was conducted at SD Negeri 14 Biru Kabupaten Bone. The subjects of the study were 

all students of grade IV of Elementary School 14 Biru which amounted to 22 students. Data collection techniques are 

observations, tests and documentation. Data Analysis Techniques in the form of qualitative is descriptive. The result of the 

research by applying the Controversial issue learning model has indicated an increase in learning activities covering teacher 

activities, student activities, students' critical thinking ability and student learning outcomes. Conclusion, Application of 

learning model Controversial issue can improve critical thinking ability Students on Civics learning.  The learning process by 

applying cooperative learning model type Controversial Issue able to encourage students to be active in learning,  enthusiast 

follow learning and establish good communication with classmates. 
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I. PENDAHULUAN  

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu 

mata pelajaran pokok dan wajib diberikan di SD yang 

bertujuan melatih siswa untuk berpikir kritis, rasional dan 

kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Berkaitan 

dengan hal tersebut  guru sebagai pengendali utama dalam 

proses belajar mengajar khususnya di dalam kelas 

diharapkan dapat menciptakan kondisi belajar yang 

kondusif, melakukan usaha-usaha untuk dapat 

menumbuhkan dan memberikan motivasi agar siswa dapat 

melakukan aktivitas belajar dengan baik sehingga prestasi 

belajarnya dapat meningkat.  

Namun sering kali usaha guru dalam mengemas setiap 

pembelajaran  tidak berhasil diterapkan sesuai dengan target 

yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi terhadap 

kegiatan guru dan siswa khususnya pada saat pembelajaran 

PKn berlangsung di kelas IV SDN 14 Biru termati: 1) 

Belum terlihat adanya minat dan motivasi siswa saat 

mengikuti pelajaran ; 2) Siswa belum mampu untuk 

memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar karena 

dalam pembelajaran siswa hanya menerima informasi dari 

guru serta sumber belajar seperti buku maupun LKS yang 

telah tersedia; 3) Model pembelajaran yang diterapkan 

masih terfokus pada guru  dan tidak melibatkan siswa dalam 

berargumen secara kritis  dimana guru tidak menantang 

siswa secara intelektual. 

Menyikapi permasalahan di atas diperlukan model 

pembelajaran yang tepat. Salah satu strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan implikasi pembelajaran PKn  yang dapat 

mengatasi kurang terlibatnya siswa dalam berargumen 

secara kritis adalah dengan menggunakan  model 

Controversial Issues. Model Controversial Issues merupakan 
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suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif 

mengembangkan kemampuannya dalam mengemukakan 

pendapanya terkait dengan isu kontroversi yang 

dikemukakan oleh guru. Model Controversial Issues yaitu 

menyajikan issu atau masalah aktual yang mudah diterima 

oleh seseorang atau kelompok, tetapi mudah ditolak oleh 

seseorang atau kelompok lain. 

Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu atau masalah, 

maka materi isu kontroversial secara langsung 

membangkitkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan 

menggunakan model Controversial Issues maka proses 

pembelajaran yang bersifat menjemukan dan terpokus pada 

guru mulai beralih pada pembelajaran yang aktif dari siswa 

yang lebih melatih siswa untuk berpikir secara kritis. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, 

maka permasalahan yang diajukan untuk dikaji dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah menerapkan model 

Controversial Issues untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa?,  Tujuan penelitian ini adalah Untuk 

mendiskripsikan penerapan model Controversial Issues 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam 

perbaikan pembelajaran PKn  di SD 14 Biru Kabupaten 

Bone.  

Model Controversial issues  

Model Controversial issues adalah sesuatu yang mudah 

diterima oleh seseorang atau kelompok, tetapi juga mudah 

ditolak oleh seseorang atau kelompok lain (Komalasari, 

2010). Kecenderungan seseorang atau kelompok untuk 

memihak didasari oleh pertimbangan-pertimbangan 

pemikiran tertentu. Apabila orang tidak sependapat, atau 

terbentuk opini yang bertentangan dalam suatu hal, maka 

itulah yang disebut isu kontroversial (Wiriatmaja, 2001). 

Melalui perbedaan pendapat tentang suatu isu, maka materi 

isu kontroversial secara langsung membangkitkan 

kemampuan berpikir seseorang. Melalui bacaan atau 

mendengar mengenai suatu kejadian, maka ia secara spontan 

bereaksi menentukan kepada pihak mana ia berada. 

Mungkin juga seorang siswa memerlukan beberapa saat 

untuk dapat menentukan posisinya. Keuntungan yang 

diperoleh melalui pengajaran dengan menggunakan isu 

kontroversial adalah melalui pendapat yang berbeda, orang 

dapat mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di 

sini terjadi proses berpikir tingkat tinggi (menganalisis, 

menyintesis, dan mengevaluasi). Atas dasar perbedaan 

pendapat itulah dinamika kehidupan akademik dan sosial 

terjamin dengan baik.  

    Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model isu controversial dalam penelitian ini merujuk pada 

pendapat Wiriaatmadja (2001) tentang langkah-langkah 

dalam model controversial issues yang diukur melalui 

kegiatan: (1) melakukan brainstorming mengenai isu-isu 

yang akan dibahas; (2) mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok; (3) mengarahkan siswa untuk 

membaca buku dan mengumpulkan informasi lain; (4) 

mengarahkan siswa untuk menyajikan hasil inkuiri, 

mengajukan argumentasi dan mendengarkan opini dari 

kelompok lain; (5) mengarahkan siswa untuk menerapkan 

konsep untuk secara akademis menganalisis permasalahan.  

 Kemampuan Berpikir Kritis 

     Ennis, dalam Hassoubah (2004), mengungkapkan bahwa 

berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan. Dalam rangka mengetahui 

bagaimana mengembangkan berpikir kritis pada diri 

seseorang, Tujuan dari berpikir kritis adalah agar dapat 

menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru dan 

tergesa-gesa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Beyer dalam Hassoubah (2004), menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis ini meliputi keterampilan untuk 

menentukan kredibilitas suatu sumber, membedakan antara 

yang relevan dan yang tidak relevan, membedakan fakta dari 

penilaian, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang 

tidak terucapkan, mengidentifikasi bias yang ada, 

mengidentifikasi sudut pandang, mengevaluasi bukti yang 

ditawarkan.  

     Wijaya (1996 ) mengemukakan bahwa berpikir kritis 

adalah suatu kegiatan atau suatu proses menganalisis, 

menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide, 

mencakup mengkategorisasikan, membandingkan dan 

melawankan (contrasting), menguji argumentasi dan asumsi, 

menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan induksi dan 

deduksi, menentukan prioritas dan membuat pilihan 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini adalah 

kemampuan menganalisis berbagai persoalan atau isu, 

memberikan argumentasi, memunculkan wawasan dan 

memberikan interpretasi, serta mengambil keputusan 

terbaik. Indikator kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

penelitian ini merujuk pada pendapat Sartorelli (Komalasari: 

2010), yang terdiri dari: (1) mempertahankan keputusan pro 

kontra terhadap isu kontroversial; (2) mengambil keputusan 

pro kontra dengan      alasan-alasan; (3) menerima saran dari 

orang lain untuk mengembangkan ide-ide baru; (4) 

mengemukakan pertanyaan yang relevan dan beraturan; (5) 

meminta penjelasan (klarifikasi); (6) menanyakan sumber 

informasi yang memperkaya argumen; (7) berusaha 

memahami pertanyaan dan menanggapi pertanyaan; (8) 

mendengarkan pendapat orang lain; (9) menghargai 

perbedaan pendapat; (10) mengemukakan pendapat secara 

bebas dan bertanggung jawab; (11) bersikap sopan dalam 

mengajukan pertanyaan dan menanggapi masalah; (12) 

mencari dan memberikan ide dan pilihan variasi dalam 

penyelesaian isu kontroversial; dan (13) menyimpulkan isu 

kontroversial dengan mempertimbangkan kelemahan dan 

keunggulan masing-masing pendapat. 

     Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, pengertian kemampuan berpikir kritis mempunyai 

makna yaitu kekuatan berpikir yang harus dibangun pada 

siswa sehingga menjadi suatu watak atau kepribadian yang 

terpatri dalam kehidupan siswa untuk memecahkan segala 

persoalan hidupnya dengan cara mengidentifikasi setiap 

informasi yang diterimanya lalu mampu untuk mengevaluasi 

dan kemudian menyimpulkannya secara sistematis lalu 

mampu mengemukakan pendapat dengan cara yang 

terorganisasi 

 

II. METODE PENELITIAN 

     Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan Kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. 

Jenis Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
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Fokus penelitian adalah Penerapan Model Controversial 

Issues adalah pelaksanaan model pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas belajar siswa yang aktif. Dalam 

proses pembelajaran guru bertindak hanya sebagai fasilitator 

saja, sebaliknya siswa yang aktif mencari sumber yang 

kemudian mempertanggung jawabkan sumber yang mereka 

dapatkan itu dalam bentuk diskusi dan berargumen secara 

kritis  dan Kemampuan berpikir kritis siswa yaitu 

kemampuan  untuk menganalisis ide atau gagasan ke arah 

lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, 

mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkannya ke arah 

yang lebih sempurna. 

      Setting penelitian dilaksanakan di SD 14 Biru 

Kabupaten Bone. Subjek Penelitian  adalah siswa kelas IV 

SD 14 Biru, yang ber jumlah 22 orang.  Prosedur dan 

langkah-langkah dalam penelitian ini mengikuti prinsip 

dasar Penelitian Tindakan kelas , yaitu penelitian yang 

berdaur ulang ( siklus). Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah Observasi, tes dan dokumentasi. Teknik 

Analisis Data , Reduksi data yang sudah dikumpulkan 

diproses, diseleksi difokuskan dan disederhanakan.  

     Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu 

aspek proses dan hasil . Keberhasilan guru dapat dilihat 

pada kemampuan mengimplementasikan perencanaan 

pembelajaran, sedangkan keberhasilan siswa dapat dilihat 

pada kemampuan aktivitas dalam Pembelajaran dan hasil 

belajarnya. Berdasarkan kriteria tersebut di atas maka 

ditetapkan kriteria keberhasilan tindakan pada penelitian ini  

secara klasikal telah meningkat pada setiap siklus dan 

menunjukkan tingkat pencapaian > 65 % . 

 

III. HASIL PENELITIAN 

      Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa proses 

belajar PKn kelas IV dengan menerapkan model 

pembelajaran Controversial  Issue  pada tindakan siklus 1 

sudah terlaksana dengan kategori cukup, sedangkan hasil 

belum mencapai indikator keberhasilan kelas yang 

ditetapkan .Pada siklus II hasil tes diperoleh persentase 

ketuntasan sebesar 77,27%. Berdasarkan kriteria ketuntasan 

minimal yang ditetapkan dapat dikatakan telah berhasil 

karena berada pada kualifikasi baik (B)  

 

PEMBAHASAN  

     Pembelajaran PKn melalui model Controversial Issues 

menunjukan hasil yang positif. Para siswa termotivasi untuk 

belajar sehingga siswa lebih memahami materi yang 

diberikan. Hal ini disebabkan karena siswa selama 

pembelajaran terlibat secara aktif dalam menanggapi suatu 

isu, yang secara langsung membangkitkan kemampuan 

berpikir seseorang. Melalui bacaan atau mendengar 

mengenai suatu kejadian, maka ia secara spontan bereaksi 

menentukan kepada pihak mana ia berada. Mungkin juga 

seorang siswa memerlukan beberapa saat untuk dapat 

menentukan posisinya. Keuntungan yang diperoleh melalui 

pengajaran dengan menggunakan isu kontroversial adalah 

melalui pendapat yang berbeda, orang dapat 

mengembangkan pendapat baru yang lebih baik. Di sini 

terjadi proses berpikir tingkat tinggi (menganalisis, 

menyintesis, dan mengevaluasi).. Pemahaman siswa yang 

baik terhadap materi yang diberikan  mengindikasikan 

bahwa model pembelajaran Contraversial Issues 

memungkinkan untuk dijadikan sebagai salah satu model 

pembelajaranyang direkomendasikan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam PKn khususnya di 

Sekolah Dasar. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikemukakan oleh Tyler dalam Redhana  (2003: 13-14) 

bahwa pengalaman atau pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-

keterampilan dalam pemecahan masalah dapat merangsang 

keterampilan berpikir kritis siswa 

.  

IV. KESIMPULAN 

     Proses pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Controversial Issue  mampu 

mendorong siswa untuk aktif dalam belajar, mendorong 

kemampuan berpikir, antusias mengikuti pembelajaran dan 

menjalin komunikasi dengan baik dengan teman sekelasnya 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan Susana 

kondusif, interaktif, dinamis, terbuka, menarik dan 

menyenangkan 

.  

V. SARAN 

     Bagi guru, hendaknya menggunakan model Contraversial 

Issues  sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 

karena terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada mata pelajaran PKn. 
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