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ABSTRAK 

 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh metode Focus Group Discussion 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik.Penelitian ini 

menggunakan jenis quasi eksperiment, dengan desain posttest-only control design. 

Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas X SMA Negeri Natar Lampung 

Selatan. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan instrumen tes, angket,dan 

dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan  analisis variansi dua jalan sel tak sama 

dengan taraf signifikan 5%. Kemampuan berpikir kritis sebagai kapasitas untuk 

menggunakan pengetahuan ilmiah, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan data  

untuk memahami alam semesta dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi 

karena aktivitas manusia, dan sikap sosial adalah untuk mengetahui responPembelajaran 

sains untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik kepada lingkungan 

skitar. 

pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Mengakibatkan belum 

diperolehnya pengalaman untuk memahami konsep, perlu adanya perbaikan terhadap 

proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang efisien dan efektif, salah 

satunya dengan metode pembelajaran Focus Group Discussion. Berdasarkan pra 

penelitian  kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik kelas X SMA 

Negeri Natar Lampung Selatan masih tergolong rendah. Dari hasil penelitian dengan 

menggunakan uji Manova, metode pembelajaranFocus Group Discussion berpengaruh 

terhadap Kemampuan  berpikir kritis dan sikap sosial pada materi pencemaran 

lingkungan, memeperoleh hasil dengan angka signifikan menunjukkan kurang dari 0,05 

yaitu 0,000 dan dengan perbandingan F hitung > F tabel yaitu 173,561 > 4,019 untuk 

kemampuan berpikir kritis dan untuk sikap sosial adalah F hitung > F tabel yaitu 24,455 > 

4,019 sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode Focus 

Group Discussion berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial 

peserta didik kelas X pada materi pencemaran lingkungan di SMA Negeri 1 Natar 

Lampung Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci :Metode Focus Group Discussion (FGD), Kemampuan Berpikir Kritis, dan  

Sikap Sosial. 
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MOTTO 
 

 

ِ قَِريٌب ِمَه َوََل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض بَْعَد إِْصََلِحهَا َواْدُعىهُ َخْىفًا َوطََمًعا  إِنَّ َرْحَمَت َّللاَّ

 اْلُمْحِسنِيهَ 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik.Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.Sesungguhnya rahmat 

Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. – (Q.S Al-A’raf: 56) 
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BAB I 

PENDAHULIAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan proses pembelajaran kearah yang  lebih baik. 

Perubahan yang di maksud adalah mencakup pengetahuan, kecakapan, dan 

tingkah laku. Perubahan itu di peroleh melalui pengalaman (latihan) buksn 

dengan sendirinya berubah karena kematangan atau keadaan 

sementara.
1
Semakin berkembang pesatnya kemajuan dalam dunia pendidikan 

dan teknologi saat ini kegiatan pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan 

peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik akan 

mengalami proses pembelajaran dengan sendirinya dalam seiring berjalannya 

waktu dengan kegiatan belajar yang sesungguhnya. 

Konsep belajar menurut Al-Qur‟an dan hadits yaitu salah satu yang 

membedakan manusia dengan mahluk lainnya adalah kemampuannya untuk 

belajar dalam proses pembelajaran, untuk ini, Allah memberikan akal sebagai 

alat untuk belajar, sehingga  membuat manusia mampu menjadi pemimpin di 

bumi ini. Karena itu kemampuan belajar adalah salah satu di antara sekian 

banyak nikmat yang di berikan Allah kepada manusia. Belajar sebagai 

aktifitas yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, ternyata bukan 

hasil dari renungan manusia semata. Ajaran agama sebagai pedoman hidup 

                                                             
1
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013).h.14. 
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manusia juga menganjurkan untuk selalu melakukan kegiatan belajar dan 

pembelajaran.
2
  

Aktifitas belajar dan pembelajaran sangat terkait dengan proses 

pencarian ilmu, islam sangat menekankan terhadap pentingnya suatu ilmu 

seperti yang di tuliskan dalam kitab suci Al-Qur‟an dalam surat Al-„Alaq: 1-

5. 

Allah SWT berfirman: 

                                      

                             

Artinya : 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan.   

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.  

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam  

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Berdasarkan firman Allah SWT di atas diterangkan bahwa sejak di 

turunkannya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW., islam 

telah menekankan perintah untuk belajar. Ayat pertama juga menjadi bukti 

bahwa Al-Qur‟an memandang pentingnya pembelajaran agar manusia dapat 

memahami seluruh kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya yang dapat 

menimbulkan sikap sosial yang positif sehingga dapat meningkatkan rasa 

syukur dan mengakui akan kebesaran Allah SWT, dari proses pembelajaran 

inilah timbul rasa syukur akan kebesaran Allah SWT. 

                                                             
2
 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar Dan Pembelajaran (jogjakarta: Ar-

Ruzz Media Group, 2015).h. 29 
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Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik, peserta didik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembeljran di sekolah 

mencakup interaksi antara guru dan siswa yang saling bertukar informasi 

pengetahuan. Pembelajaran merupakan bantuan yang di berikan pendidik agar 

terjadi proses perolehan ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 

lain pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik 

agar mendapatkan hasil belajar dengan baik. Tujuan pendidikan akan 

menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia yang 

berkualitas, dengan tanpa mengesampingkan peran unsur-unsur lain dalam 

pendidikan.
3
 

Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara pengajar (guru) 

dan peserta didik (siswa) untuk secara bersama sama dapat menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai tujuan pembelajaran yang di tentukan.
4
 Dengan 

kata lain pembelajaran bisa di artikan sebagai proses bantuan pendidik kepada 

peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran dan 

pembentukan sikap dan kepercayaan dengan mencapai hasil belajar yang 

diinginkan dan di tentukan dengan baik. 

Beberapa asumsi mengenai proses pengajaran yang berkaitan dengan 

pembelajaran antara lain bahwa proses pengajaran direncanakan dan di 

laksanakan sebagai suatu sistem, peristiwa belajar terjadi apabila peserta 

                                                             
3
Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan; Sebuah Tinjauan Filosofis 

(Yogyakarta: Pers, 2014). h.73 
4
 Dani Maulana, Model – Model Pembelajaran Inovatif (Lampung: Lembaga Penjamin 

Mutu Pendidikan Provinsi Lampung, 2014).h. 1-2 
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didik berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur oleh guru, proses 

pengajaran akan lebih aktif apabila menggunakan metode dan teknik yang 

tepat guna dan berdaya guna, pengajaran memberi tekanan kepada proses dan 

produk secara seimbang, inti proses pengajaran adalah adanya kegiatan 

belajar peserta didik secara optimal. Implikasi dari seperangkat asumsi dasar 

tersebut harus dilengkapi dengan seperangkat program yang di sebut dengan 

kurikulum sebagai bahan konsumsi peserta didik dalam 

menumbuhkembangkan bakat dan potensinya kearah perkembangan yang 

lebih baik.
5
 

Pembelajaran Biologi dilakukan hanya memberikan  materi dengan 

berpacu  pada buku paket saja tanpa ada pengetahuan meteri yang melibatkan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik menghafal konsep 

bukan memahami serta mengembangkan konsep yang ada dalam pikiran 

mereka. Pernyataan  ini disampaikan oleh beberapa peserta didik mengenai 

pembelajaran Biologi yang mengatakan  bahwa pembelajaran Biologi itu 

sulit, karena banyak materi yang harus dihafalkan dan terlalu banyak istilah 

dalam bahasa latin. 

Proses pembelajaran  itu kurang efektif untuk memicu kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, karena dalam  prosespembelajaran peserta didik 

tidak di tekankan untuk  menganalisis, mempertimbangkans, menentukan 

tindakan, dan mengaitkan pemahaman peserta didik pada kehidupan sehari-

hari. Kemampuan berpikir kritis memiliki makna yang sama dengan berpikir 

                                                             
5
 Dr. Subandijah, Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013).h. 114-115 
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tingkat tinggi, terutama pada aspek evaluasi
6
, yakni evaluasi hasil revisi 

taksonomi bloom ada 6 kategori keterampilan berpikir kritis dalam dimensi 

kognitif  ialah, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, 

mengkreasi, mengevaluasi.  

Perencanaan pembelajaran di rancang dalam bentuk silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. 

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian 

pembelajaran dan skenario pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP di 

sesuaiakn pendekatan pembelajaran yang di gunakan. Silabus merupakan 

acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata 

pelajaran.
7
 

Kemampuan berpikir kritis sebenarnya tidak datang sendiri, harus ada 

upaya-upaya  yang sistematis untuk mencapainya. Penggunaan strategi 

pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bervariasi yang diterapkan oleh 

guru di kelas merupakan salah satu solusinya, dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). 

Metode pembelajaran adalah salah satu unsur pendidikan yang 

dikembangkan untuk memajukan dunia pendidikan di Indosesia. Banyak 

aspek yang mempengaruhi kualitas pendidikan, diantaranya adalah 

pemakaian metode dan media pembelajaran. Ketepatan memilih metode 

                                                             
6
   Dkk Muh. Tawil, Berpikir Komplek (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 

2013).h.11 
7
 Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).h. 3- 4 
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pembelajaran dalam setiap proses belajar mengajar akan menentukan tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan dan peningkatan kemampuan 

akademik serta non akademik peserta didik, sehingga akan diikuti mening-

katnya pemahaman konsep yang diberikan dan kreativitas peserta didik dalam 

pembelajaran.
8
 

FGD adalah suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan 

pada penelitian kualitatif sosial, tidak terkecuali pada penelitian keperawatan 

dan lainnya. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari 

suatu interaksi informan dan  responden berdasasrkan dari hasil diskusi yang 

terfokus untuk melakukan bahasan dalam  menyelesaiakan  permasalahan 

tertentu. Data atau informasi yang telah diperoleh melalui teknik ini, selain 

merupakan informasi kelompok, juga suatu  pendapat atau keputusan 

kelompok tersebut.  Keunggulan metode FGD ialah memberikan data yang 

lebih kaya dan memberikan nilai tambah  pada data yang tidak diperoleh 

ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam 

penelitian kualititatif.  

Proses berpikir pada peserta didik di dalam pembelajaran sangatlah 

penting, jika peserta didik memiliki rasa ingin tahu  tinggi maka ia 

menunjukkan adanya kemampuan berpikir yang baik, kemampuan berpikir 

kritis pada saat inilah sangat di butuhkan untuk  menghadapai perkembangan 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Seseoramg yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang baik tidak mudah berpengaruh oleh pengaruh 

                                                             
8
 Kurniawan, “Metode Inkuiri Terbimbing Dalam Pembuatan Media Pembelajaran 

Biologi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Kreativitas Siswa Smp‟, Jurnal 

Pendidikan Ipa Indonesia, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, h. 8-9.  
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negatif  yang di timbulkan dari perkembangan teknologi, informasi dan 

komunikasi zaman ini. Mereka akan lebih mudah menyaring dan mencerna 

dahulu dengan baik hal yang mereka dapat. 

Namun kenyataanya yang terjadi di lapangan tentang kemampuan 

berpikir kritis peserta didik masih belum dikembangkan yang berdampak 

kurang maksimalnya pserta didik dalam kemampuan berpikir kritis. Hal ini 

dapat di lihat dari hasil tes yang telah peneliti berikan kepada peserta didik 

kelas X di SMAN 1 Natar Lampung Selatan yang menggunakan tes 

kemampuan berpikir kritis menggunakan instrumen soal uraian. Hasil dari tes 

tersebut menunjukan bahwa kurangnya kemampuan berpikir kritis pada 

peserta didik kelas, di lihat dari jawaban yang kurang tepat dan kurang 

memahami apa yang di maksud dari pertanyaan tersebut. Didapatkan data 

awal sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Hasil Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

 Didik 

Kategori Kemampuan Berpikir Kritis 

Sangat 

 kritis 
Kritis 

Cukup 

kritis 

Kurang  

Kritis 

Tidak  

Kritis 

IPA 1 30 orang 0 0% 3 10% 1 3% 9 30% 17 57% 

IPA 2 30 orang 0 0% 0 0% 3 10% 5 17% 22 74% 

Jumlah ∑ 60 0 0% 3 5% 4 7% 14 23% 39 65% 

Sumber: Hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik 
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Tabel 1.2 

Data Hasil Prapenelitian Penilaian Angket Sikap Sosial Peserta Didik 

Kelas 

Jumlah 

Peserta 

Didik 

Kategori Penilaian Sikap Sosial 

Sangat 

 Baik 
Baik 

Cukup  

Baik 

Kurang  

Baik 

Tidak  

Baik 

IPA 1 30 orang 2 6% 5 17% 4 13% 11 37% 8 27% 

IPA 2 30 orang 1 3% 6 20% 8 27% 10 33% 5 17% 

Jmlh ∑ 60 3 5% 11 18% 12 20% 21 35% 13 22% 

Sumber: Hasil tes penilaian sikap sosial peserta didik 

Dari data sampel diatas pada tabel 1.1 dapat di lihat bahwa kemampuan 

berpikir peserta didik perlu ditingkatkan. Rendahnya kemampuan berpikir 

kritis peserta didik mencapai 65% dari jumlah keseluruhan data yang diambil, 

dikarenakan belum di berikan latihan untuk mengasah tingkat kemampuan 

berpikir kritis peserta didik, serta kurangnya penerapan pendidik terhadap 

indikator- indikator kemampuan berpikir kritis. Hasil belajar sangat penting 

bagi seorang peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan dan 

keterampilan serta melihat perubahan perilaku peserta didik yang diperoleh 

setelah belajar. Watson menyatakan bahwa hasil belajar sangat penting untuk 

menggambarkan perubahan individu dan sebagai hasil dari pengalaman 

belajarnya.
9
 

Kemampuan berpikir kritis yang tinggi akan berbanding lurus dengan 

hasil belajar peserta didik, namun hasil belajar peserta didik tidak bisa 
                                                             

9
 Miswandi Tendrita, Susriyati Mahanal, and Siti Zubaidah, „Pembelajaran Reading-

Concept-Map Think Pair Share (Remap Tps) Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif‟, Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 2.6 (2017), 763–67 

<http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/9332/4477>. 
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menjamin tinggi atau rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik jika 

tes yang digunakan tidak sesuai dengan indikator-indikator berpikir kritis. 

Pembelajaran yang hanya melihat hasil nilai kognitif saja akan mengakibatkan 

peserta didik tidak memperoleh pengalaman.  

Tabel 1.2 adalah perolehan data hasil prapenelitian angket sikap sosial 

peserta didik dengan kategori kurang baik mencapai 35% dan kategori tidak 

baik mencapai 22%, kurangnya sikap sosial yang di miliki oleh peserta didik 

bisa dilihat dari data prapenelitian penilaian sikap sosial menggunakan angket, 

dalam proses pembelajrannya secara tidak langsung kemampuan berpikir kritis 

peserta didik juga tidak berkembang. Kemampuan berpikir kritis yang tidak 

berkembang akan mengakibatkan kurangnya rasa ingin tahu peserta didik 

tentang masalah yang terjadi di lingkungan sosial. Beberapa model 

pembelajaran interaktif diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran yang sering digunakan di sekolah yaitu 

model pembelajaran kooperatif, yang berpusat pada peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik, peserta didik yang mampu berpikir 

secara kritis berarti telah menggunakan logika untuk mengamati dan 

mengumpulkan informasi sehingga dapat menyimpulkan dengan benar materi 

yang di dapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode FGD 

untuk melihat adakah pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan sikap 

sosial peserta didik.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di 

identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran biologi seharusnya dapat menjadikan peserta didik  

mempunyai kemampuan berpikir kritis yang baik akan tetapi upaya untuk 

mengembangkannya masih perlu perhatian dan peningkatan metode yang 

akan digunakan. 

2. Pembelajaran biologi seharusnya dapat menemukan konsep yang dipelajari 

dengan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, namun upaya untuk 

melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik belum terlalu di 

perhatikan oleh guru di SMAN 1 Natar. 

3. Pembelajaran biologi seharusnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dengan metode atau teknik pembelajaran yang menarik, namun metode 

yang digunakan saat ini belum menarik bagi peserta didik di SMAN 1 

Natar. 

4. Pembelajaran biologi semestinya menyenangkan, kareana berkaitan 

dengan sikap sosial yang yang dimiliki peserta didik, namun kenyataannya 

sikap sosial yang dimiliki peserta didik belum diberdayakan karena 

kurangnya sosialisasi terhadap lingkungan sekitar. 

5. Pembelajaran biologi semestinya dapat menumbuhkan sikap sosial peserta 

didik  dari teori yang telah dipelajari, namun upaya pendidik untuk 

menumbuhkan sikap sosial masih perlu diperhatikan. 

 



11 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Natar, 

Lampung Selatan. 

2. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

FGD. 

3. Penelitian ini menggunakan 5 indikator kemampuan berpikir kritis. 

4. Penelitian ini menggunakan indikator sikap sosial. 

5. menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi 

dan taktik. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh metode FGD terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa kelas X SMA pada mata pelajaran Pencemaran Lingkungan? 

2. Adakah pengaruh metode FGD terhadap sikap sosial yang dilakukan oleh 

siswa kelas X SMA ? 

3. Adakah pengaruh secara simultan metode FGD terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan sikap sosial yang dilakukan oleh siswa kelas X SMA ? 

E. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah metode FGD berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis pesert didik pada materi pencemaran 

lingkungan di SMA kelas X SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. 
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2. Untuk melihat apakah metode FGD berpengaruh terhadap sikap sosial 

peserta didik pada materi pencemaran lingkungan di SMA kelas X SMA 

Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. 

3. Untuk melihat apakah metode FGD berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik pada materi pencemaran 

lingkungan di SMA kelas X SMA Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. 

F. Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti 

bagi peneliti, guru, sekolah, dan peserta didik. Manfaat  tersebut antara lain: 

1. Bagi peserta didik 

Memberi pengalaman baru, mendorong peserta didik untuk lebih terlibat 

aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial, dan membuat belajar IPA 

menjadi lebih menyenangkan. 

2. Bagi Pendidik Biologi 

Memberi alternatif dengan menggunakan metode FGD dikembangkan 

menjadi lebih baik sehingga dapat dijadikan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan memberikan 

informasi tentang pentingnya kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial 

dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Penulis 

Pengalaman tersendiri dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan 

khususnya dalam rangka perbaikan pembelajaran. 
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4. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pendidik 

dalam perencanaan pembelajaran di kelas untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik. 

5. Bagi peneliti lain 

  Sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya atau penelitian 

lain 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Obyek  

Ruang Lingkup obyek dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis melalui metode FGD  pada peserta didik SMA 

Negeri 1Natar, Lampung Selatan 

2. Ruang Lingkup Subyek 

Ruang Lingkup subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

semester genap SMA Negeri 1Natar, Lampung Selatan. 

3. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Natar, 

Lampung Selatan. 

4. Ruang Lingkup Waktu 

Ruang Lingkup waktu dalam penelitian ini adalah kelas X adalah SMA 

Negeri 1 Natar, Lampung Selatan. Semester genap tahun pelajaran 

2019/2020 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Metode Focus Group Discussion (FGD) 

1. Pengertian FGD 

FGD adalah suatu teknik pengumpulan data yang dapat memenuhi tujuan 

penelitian dan berbagai karakteristiknya, FGD adalah suatu teknik yang di 

gunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial untuk mengumpulkan data 

kualitatif. FGD merupakan sebuah usaha untuk menggunakan interaksi 

kelompok untuk menghasilkan data. Kata kuncinya ialah “ interaksi 

kelompok” berbeda dengan wawancara atau wawancara kelompok, pemandu 

atau fasilitator dalam FGD tidak selalu bertanya tetapi dapat mengemukakan 

suatu persoalan, isu, atau topik sebagaibahan diskusi, sehungga di peroleh 

pandangan atau pendapat kelompok mengenai topik yang diajukan. Karena 

itu FGD sangat tergantuk pada pertukaran ide antar peserta ketika menjawab 

berbagai topik atau pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator, dalam FGD 

peserta FGD bias saling mempengaruhi sehingga pandangan bias berubah dan 

insight baru bias bermunculan selama proses. Peserta salig belajar dan apa 

yang di pelajari ini bias mempengaruhi pandangan dan sikap. Hal tersebut 

sangat wajar karena dalam kehidupan nyata pikiran dan perasaan manusia 

memang berubah-ubah karena situasi. Dalam hal ini, moderator FGD perlu 

peka dan memperhatikan “apa yang menyebabkan perubahan pandangan 
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tersebut”. Merton dkk. (dalam Morgan, 1991) memberikan 4 kriteria untuk 

terlaksanya FGD yang efektif : luas, kekhususan, kedalaman,dan konteks 

personal. FGD harus meliputi sebanyak munkin topik yang relevan, harus 

menghasilkan data yang sekhusus munkin, harus mendorong terjadinya 

interaksi yang dapat menggali perasaan-perasaan peserta diskusi sedalam 

munkin, dan harus memperhitungkan konteks personal yang di gunakan 

peserta diskusi dalam memunculkan responnya terhadap suatu topik. Piercy 

dan Nickerson (n.d) menyatakan bahwa tergantung pada peneliti sendiri 

bagaimana menjelaskan asumsi filosofinya dan bagaimana ia menggunakan 

metodologi FGD secara konsisten dengan asumsinya. Dewasa ini peneliti 

memodifikasi prosedur FGD mempunyai berbagai bentuk dan tidak lagi harus 

selalu mengikuti prosedur yang pernah di perkenalkan Merton. 
10

 

Metode ini mengandalkan  perolehan data atau informasi dari suatu 

interaksi informan dan interaksi responden berdasarkan hasil diskusi dalam 

suatu kelompok yang terfokus dalam melakukan bahasan dalam 

menyelesaikan permasalahan tertentu. Data informasi yang diperoleh melalui 

teknik ini selain merupakan  informasi kelompok, juga suatu pendapat atau 

keputusan kelompok tersebut. Saat ini FGD menjadi popular sebagai salah 

satu alternatif dalam mengumpulkan data yang memiliki kelebihan atau 

kekurangan yang di miliki suatu metode pada umumnya.
11

 

                                                             
10

Laurike Moeliono, Focus Group Discussion, Edisi Revi (Jakarta: Penerbit Universitas 

Atma Jaya, 2018). h. 7-8 
11

 Yati Afiyanti, „( Diskusi Kelompok Terfokus ) Sebagai Metode Pengumpulan Data 

Penelitian Kualitatif‟, Jurnal Keperawatan Indonesia, 12.1 (2018), 58–62.h. 58-62 
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Menurut Litosseliti, dalam Retnoningsih & Utami, Focus Group 

Discussion) adalah kelompok kecil yang terstruktur dengan partisipan yang 

telah dipilih, dengan dipandu moderator. FGD ini disusun untuk tujuan 

menggali topik yang spesifik, dan pandangan dan pengalaman individu, 

melalui interaksi kelompok. 

FGD sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif, merupakan 

wawancara kelompok yang ditekankan pada interaksi dan perilaku yang 

muncul dalam kelompok, ketika kelompok itu disodorkan suatu topik atauisu 

tertentu sesuai dengan kepentingan penelitian.
12

 FGD atau diskusi kelompok 

terarah, merupakan metode yang sudah ada dan biasanya digunakan dalam 

proses pengambilan data, akan tetapi dalam penelitian ini FGD dijadikan 

metode untuk penyampaian materi.
13

 

2. Tujuan FGD 

Sebagai sebuah metode, FGD bias memenuhi dua tujuan yaitu
14

: 

a. Memperoleh informasi mendalam menyangkut pikiran, perasaan, 

pandangan, sikap nilai,kepercayaan sekelompok orang mengenai 

suatu isu atau fenomena. 

b. Menghasilkan perubahan. Dengan mengungkapkan atau 

mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk diskusi, serta 

mendapat tanggapan dari peserta FGD lainnya maka pada saat yang 

                                                             
12

 Tri Wahyudi, „Penerapan Knowledge Management Pada Perusahaan Web Hosting‟, 

Bianglala Informatika, 2.2 (2014), 45–55.h. 47 
13

 Nanda Aditya Rizki, „METODE FOCUS GROUP DISCUSSION DAN SIMULATION 

GAME TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI‟, 

Jurnal Kesehatan Masyarakat, 8.1 (2012), 25.h. 25 
14

 Laurike Moeliono, Ibid,.h.10 



17 

 

sama terjadi sebuah proses perubahan pada diri peserta FGD. 

Perubahan dapat terjadi dalam pengetahuan mengenai isu atau 

fenomena yang didiskusikan. Perubahan juga bias terjadi dalam 

bentuk penyadaran menyangkut isu yang didiskusikan Proses 

penyadaran bisa mempengaruhi prilaku peserta di kemudian hari. 

c. FGD ada baiknya di rancang untuk memenuhi dua tujuan tersebut 

sehingga berguna bagi pelaksana FGD yang membutuhkan data, dan 

pada saat yang sama berguna untuk peserta FGD yang di ajak 

berdiskusi. Metode penelitian harus sesuai dengan tujuan penelitian 

dan pertanyaan penelitian harus mengalir secara logis dari tujuan 

tersebut. 

3. Kegunaan FGD 

FGD mempunyai beberapa kegunaan atau manfaat seperti
15

 : 

a. Emberikan informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap 

dan pandangan kelompok. 

b. Mengembangkan konsep- konsep yang sesuai dengan kepercayaan, 

sikap, pandangan dan bahasa peserta. FGD dapat menghasilkan 

sesuatu yang sesuai atau tepat bagi kelompok target yang tepat. 

c. Cross-cek data dari sumber lain atau dengan metode lain. 

d. Sebagai langkah pendahuluan penelitian kuantitatif : 

1) Mengembangkan hipotesis bagi penelitian selanjutnya. 

                                                             
15

 Laurike Moeliono, Ibid. h.11-12 
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2) Menentukan mana konsep-konsep yang benar dan salah 

sebelum menyusun kuesioner dan panduan observasi. 

3) Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam dan 

merancang kuesioner 

e. Membantu dalam menginterpretasikan hasil penelitian kuantitatif (di 

lakukan setelah penelitian kuantitatif). Mengembangkan pengertian 

yang lebih baik mengenai hasil surver-survey besar dengan cara 

memahami apa yang dimaksud oleh data statistik. 

f. Melengkapi hasil penelitian kuantitatif : menggali lebih dalam data 

survey. 

g. Menghasilkan ide-ide untuk merancang sebuah kegiatan. 

h. Menjembatani penelitian dan praktik, misalnya mengevaluasi sebuah 

program untuk meningkatkan kualitas program tersebut. 

4. Ciri dan jumlah peserta FGD 

FGD adalah sebuah pembicaraan dengan sejumlah terbatas orang (6-

12) yang di anggap mempunyai sebuah pengalaman serupa yang 

menyangkut sebuah topik atau persoalan yang ingin diketahui. FGD 

biasanya biasanya terdiri dari 6-12 orang, jika kurang dari 6 orang akan 

sukar mendapatkan jawaban atau ide-ide yang cukup bervariasi. Jika 

kelompok lebih dari 12 orang maka tidak semua akan mendapat kesempatan 

berbicara dan moderator akan kesulitan mempertahankan diskusi tetap 

terfokus pada topik penelitain. Pengalaman penulis dalam melakukan FGD 

adalah, yang paling mudah adalah 7-10 orang saja, peserta FGD adalah 
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narasumber yang berbicara secara bebas dan spontan mengenai tema-tema 

yang di anggap penting bagi penelitian, dengan di pandu oleh seorang 

fasilitator atau moderator. Para peserta diskusi biasanya di pilih dari 

kelompok yang dianggap dapat memberikan pandangan atau gagasan-

gagasan yang berguna bagi penelitian. Kelompok diskusi adalah sejumlah 

orang yang di wawancarai secara kolektif Karena: 

a. Memiliki pengalaman serupa menyangkut topik yang sedang di teliti. 

b. Berasal dari sebuah latar belakang yang serupa yang relevan dengan 

tujuan penelitian. 

c. Mempunyai keterampilan dan kemauan untuk berbicara atau 

berdiskusi. 

5. Kekuatan dan kelemahan FGD 

 Kekuatan dan kelemahan FGD secara lebih terperinci adalah:
16

 

a. Kekuatan FGD 

1) Relatif mudah di laksanakan, murah, dan cepat, di bandingkan 

wawancara individual. 

2) Mampu mengeksplorasi topik-topik dan menghasilkan 

hipotesa. Diskusi dan wawancara kelompok dapat 

menghasilkan data berguna tanpa perlu banyak masukan pihak 

peneliti seperti pada metode wawancara lain. 

3) Menghasilkan data dari interaksi kelompok, yaitu interaksi 

yang berpusat pada topik-topik yang menarik bagi peneliti. 

                                                             
16
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4) Lebih terkontrol dari pada observasi partisipasi. 

5) Data mendalam menyangkut topik-topik terbatas atau terfokus. 

6) Cepat dan murah memperoleh informasi di bandingkan 

wawancara individu. 

7) Fleksibel dalam mengajukan pertanyaan. 

8) Cara yang baik untuk memperoleh informasi dari partisipan 

khusus (misalnya yang tidak bisa baca tulis) 

9) Mudah di terima karena seperti pembicaraan sehari-hari. 

10) Cocok untuk memperoleh informasi atau data umum. 

b. Kelemahan FGD 

1) Kontrol peneliti terbatas terhadap data maupun informan 

terbatas di bandingkan wawancara individu. 

2) Data yang di hasilkan tidak dapat menunjukkan frekuensi 

prilaku atau kepercayaan. 

3) Kelompok mudah di dominasi oleh satu atau dua anggota yang 

selanjutnya bisa mempengaruhi pendapat kelompok. 

4) Karena FGD di laksanakan bukan dalam sitruasi alamiah maka 

selalu ada keraguan apakah yang di katakana peserta memang 

akurat. Selain itu interpretasi data sulit. 

5) Data yang berasal dari interaksi kelompok diskusi tidak dapat 

dipastikan mencerminkan tingkah laku sesungguhnya. 
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6. Langkah – langkah  melakukan FGD 

Adapun langkah-langkah yang baik untuk melakukan FGD adalah
17

: 

a. Merencanakan proses FGD 

1) Seperti mempersiapkan kerangka berpikir 

2) Menyiapkan narasumber untuk memperjelas topic dan tujuan 

FGD 

3) Menentukan tim peneliti atau tim fasilitator FGD 

4) Merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan FGD. 

b. Menentukan kelompok dan apa saja yang di akan di butuhkan 

1) Menentukan jumlah peserta dari setiap FGD sebaiknya tidak 

kurang dari 6 dan tidak lebih dari 12 orang. 

2) Memberitahu peserta mengenai proses dan tujuan umum 

sebelum melaksankan FGD. 

3) Mempersiapkan undangan secara tertulis atau lisan. 

c. Menyiapkan fasilitator diskusi dan pendampingnya seperti 

moderator diskusi, pendamping moderator, dan pencatat. 

d. Menyiapkan panduan diskusi yaitu berupa serangkaian topic dan 

pertanyaan yang di ajukan oleh moderator kepada peserta FGD. 

Topik ini harus berasal dari masalah penelitian yang sedang di teliti. 

e. Melaksanakan FGD dengan baik dan benar 
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1) Pembukaan FGD seperti memperkenalkan diri, menjelaskan 

tujuan FGD dan menjelaskan aturan main yang sudah di susun 

dengan rapi. 

2) Pelaksnaan FGD  

a) Memulai pertanyaan yang sifatnya umum kemudian 

menjurus kepada permasalahan yang khusus yan akan di 

bahas secara mendalam. 

b) Fasislitator menyampaikan topik- topik diskusi sesuai 

dengan panduan diskusi untuk di diskusikan peserta. 

c) Fasilitator mengarahkan kelompok dengan baik. 

d) Pelaksanaan FGD mengikuti prinsip-prinsip dan 

mengikuti panduan diskusi yang sudah di siapkan. 

e) Melakukan teknik-teknik diskusi yang di butuhkan untuk 

memandu diskusi dengan baik, beberapa teknik yang di 

gunakan dalam FGD, antara lain: 

(1) Probing. Untuk menghasilakan informasi yang lebih 

mendalam. 

(2) Klarifikasi. Untuk memastikan apakah fasilitator 

memahami sebuah jawaban atau pendapat. 

(3) Konfirmasi atau mengulang pernyataan dengan 

bahasa yang lebih mudah dimengerti. 
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(4) Reorientasi. Fasilitator dapat menggunakan jawaban 

seseorang peserta untuk di tanyakan kepada peserta 

lain. 

f) Penutupan FGD 

1) Menjelaskan bahwa pertemuan akan berakhir. 

2) Meminta para peserta memikirkan kembali apa yang 

sudah didiskusikan, dan tanyakan kepada peserta 

apakah masih ada komentar yang ingin di 

sampaikan, dan komentar yang sesuai atau berguna 

dapat di bahas lebih mendalam. 

3) Mendengarkan komentar-komentar tambahan yang 

muncul. 

4) Menutup FGD dengan menyampaikan kesimpulan 

dan ringkasan singkat tentang topik pembahsan 

yang telah didiskusikan. 

5) Mengucapkan terimakasih kepada para peserta 

untuk partisipasinya dan menyatakan bahwa 

komentar mereka sangat berguna untuk penyusunan 

selanjutnya. 

B. Kemampuan berpikir kritis  

1. Pengertian Keterampilan Berpikir Kritis 

Berfikir tidak terlepas dari aktivitas manusia, karena berpikir 

merupakan cirri yang  bisa membedakan antara manusia dan  makhluk hidup 
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lainnya. Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang 

dapat menghasilkan pengetahuan. Keterampilan berpikir kritis dapat 

dikelompokkan menjadi keterampilan berpikir dasar serta keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. Berpikir ternyata dapat mempersiapkan peserta didik 

untuk berpikir disiplin dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

intelektual serta  pengembangan potensi peserta didik, selain itu berpikir 

adalah salah satu upaya agar manusia senantiasa mengingat kebesaran dan 

keesaan Allah SWT seperti yang telah disebutkan  dalam Al-Qur‟an Surat 

Ar-Ra‟ad  ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi: 

                      

                        

        

 Artinya :  

”Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, 

dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma 

yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air 

yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas 

sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang berfikir.” 

 

                                

                              

                         

            

 

 

 



25 

 

Artinya :  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut 

membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah 

turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan 

bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu 

segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang 

dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-

tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang 

memikirkan.” 

    

  Menurut Ennis dalam Siswanto,
18

 berpikir kritis ialah berpikir 

secara beralasan dan  reflektif dengan menekankan pada pembuatan 

keputusan tentang apa yang dipercayai dan dilakukan. Oleh karena itu, 

indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis 

siswa sebagai berikut :  

a. Mencari pernyataan dan  pertanyaan yang jelas artinya atau 

maksudnya. 

b. Mencari dasar pada suatu pernyataan 

c. Berusaha memperoleh informasi terkini. 

d. Menggunaka serta menyebutkan sumber yang dapat dipercaya. 

e. Mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. 

f. Berusaha relevan dengan pokok pembicaraan. 

g. Berusaha mengingat pertimbangan awal atau dasar. 

h. Mencari alternatif. 

i. Bersikap terbuka. 

                                                             
18

Siswanto. 2012. Pengaruh Model Problem Based Learning ( PBL) Terhadap 

Kemampuan Memecahkan Masalah dan Hasil Belajar Kognitif Biologi Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 14 Surakarta(Online)(http:I .uns .ac .icli wp-contentfuploads/ 20121 02/Siswanto-PP - 

K430909 diunduh tanggal 9 Juli. 2013) 
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j. Mengambil posisi (atau mengubah posisi). Jika bukti dan dasar sudah 

cukup baginya untuk menentukan posisinya, 

k. Mencari ketepatan dengan teliti. Berurusan dengan bagian secara 

berurutan hingga mencapai seluruh keseluruhan yang kompleks. 

l. Menggunakan kemampuan dan ketrampilan kritisnya sendiri. 

m. Peka pada perasaan, tingkat pengetahuan serta tingkat kerumitan 

berpikir orang lain. 

n. Menggunakan kemampuan berpikir kritis orang lain. 

Berikut pengertian berpikir kritis menurut para ahli
19

. 

a. Menurut Ennis (1962), berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan 

dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang 

apa yang harus di percayai atau di lakukan. 

b. Menurut Beyer (1985), berpikir kritis adalah kemampuanmenentukan 

kredibilitas sumber, membedakan antara yang relevan dari yang 

gtidak relevan, membedakan fakta dari penilain, mengidentifikasi dan 

mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, mengidentifikasi bias 

yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, dan mengevaluasi bukti 

yang di tawarkan untuk mendukung pergerakan. 

c. Menurut Mustaji (2012), berpikir kritis adalah berpikir secara 

beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan 

tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. 
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  Musfiqon, M.Pd., Nurdyansyah, Pendekatan Pembelajaran Saintifik (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Center, 2015).h.66-68 
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d. Menurut walker (2006), berpikir kritis adalah suatu proses intelektual 

dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, mensintesis, dan 

mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari hasil observasi, 

pengalaman refleksi dimana hasil proses ini di gunakan sebagai dasar 

saat mengambil tindakan. 

Dalam memahami sebuah materi ajar Gagne mengemukakan fase 

dalam belajar yaitu: 

1. Fase pengenalan (Apprehending phase) ialah fase dimana peserta 

didik mulai memperhatikan stimulis tertentu untuk ia tangkap 

maknanya, kemudian ia menafsirkan dengan berbagai cara. 

2. Fase pemerolehan (Acquisition Phase) ialah fase peserta didik 

memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi 

yang diterimanya dengan pengetahuan sebelumnya. 

3. Fase penyimpanan (Storange Phase) penyimpanan yang dimaksud 

disini adalah penyimpanan informasi. Ada informasi yang 

disimpan dalam jangka pendek, dan juga ada yang disimpan dalam 

jangka panjang. 

4. Fase pemanggilan (Retrieval Phase) ialah fase mengingat kembali 

atau memanggil kembali informasi yang ada di memori.
20

 Jadi 

seperti itulah tahapan peserta didik dalam menerima materi ajar 

yang pendidik sampaikan. 
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 Chairul Anwar, Teori- Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer (Yogyakarta: 

IRCiS0D, 2017).h.85 
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 Berpikir kritis ialah suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide 

atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah 

yang dapat dipaparkan. Berpikir kritis juga bisa dipahami sebagai kegiatan 

menganalisis ide atau gagasan ke arah yang  spesifik, membedakannya 

secara tajam , memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan  mengembangkannya 

kearah yang lebih sempurna. Berpikir kritis ialah aktivitas terampil yang 

dapat  dilakukan dengan baik atau sebaliknya, serta pemikiran kritis akan 

dapat memenuhi beragam standar intelektual..
21

 

Serupa pada ungkapan  Glazer dalam buku Fisher mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai berikut: 

a. Suatu sikap maupun  berpikir secara mendalam tentang masalah serta 

hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang 

b. Pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan serta penalaran yang 

logis 

c. Semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode 

tersebut. 

Berpikir kritis ialah  sebuah  proses sistematis yang memungkinkan 

peserta didik  untuk merumuskan serta  mengevaluasi keyakinan dan  

pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis ialah  sebuah proses terorganisasi 

yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa 

mendasari pernyataan orang lain. Berpikir kritis ialah berpikir dengan baik, 

                                                             
21

 Alec Fisher, Berpikir Kritis: Sebuah Pengantar (Jakarta: Erlangga, 2017).h .13  
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mereningkan tentang proses berpikir merupakan bagian dari berpikir dengan 

baik. 

Mengetahui kecenderunga serta kemampuan sangatlah penting supaya 

seseorang menjadi pemikir yang kritis, hal ini akan membantu menyadari 

posisi serta kemampuan tersebut sehingga dapat dipastikan orang tersebut 

dapat menerapkan pola berpikir kritis pada kehidupan sehari-hari. Berpikir 

kritis ialah  suatu berpikir dengan tujuan membuat keputusan masuk akal 

tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Berpikir adalah kemampuan 

menggunakan logika. Logika merupakan cara berpikir untuk mendapatkan 

pengetahuan yang disertai pengkajian sebenarnya berdasarkan pola penalaran 

tertentu. Menurut muhafahroyin, berpikir adalah suatu  proses yang 

melibatkan suatu mental seperti dedukasi induksi, klasifikasi evaluasi dan 

penalaran.
22

 

Berpikir kritis adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan 

siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang mendasari 

pernyataan orang lain. Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai 

pemahaman yang mendalam. Pemahaman membuat kita mengerti maksud 

dibalik ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Pemahaman 

mengungkapkan makna dibalik suatu kejadian
23

. 

Berpikir kritis dapat diinterpretasikan dalam berbagai cara. Proses 

berpikir kritis menjelaskan bagaimana sesuatu dipikirkan. Belajar berpikir 
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kritis berarti belajar bagaimana bertanya, kapan bertanya, dan apa metode  

penalaran yang akan dipakai peserta didik dapat berpikir kritis atau bernalar 

sejauh peserta didik mampu menguji pengalamannya, mengevaluasi 

pengetahuan dan mempertimbangkan argumen sebelum mencapai keputusan. 

Serupa dengan pernyataan tersebut Michael Schriven dalam buku Fisher 

mendefinisikan berpikir kritis adalah interprestasi dan evaluasi yang terampil 

dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi. 

Berpikir kritis adalah  sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang , 

merupakan sebuah  keterampilan hidup yang akan membekali anak-anak 

untuk menghadapi informasi yang mereka dengar  serta mereka baca, 

kejadian yang mereka alami, serta keputusan yang mereka buat sendiri. Pada 

prinsipnya orang yang mampu  berpikir kritis ialah orang yang tidak begitu 

saja menerima atau menolak sesuatu. Mereka akan mencermati, 

menganalisis, serta mengevaluasi informasi sebelum menentukan apakah 

menolak atau menerima informasi tersebut. Jika belum memiliki 

pemahaman, maka mereka juga menangguhkan keputusan mereka tentang 

informasi itu. Dalam berpikir kritis didik dituntut unutk menggunakan 

strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan, 

pemecaham masalah, serta mengatasi masalah dan  kekurangannya. 

Berpikir kritis ialah  bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam 

rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan 

berbagai kemungkinan, serta membuat keputusan ketika menggunakan 

semua keterampialan tersebut secara efektif dalam konteks serta  tipe yang 
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tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan mengevaluasi, 

mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil  ketika menentukan 

beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan.  

kemampuan berpikir kritis ialah kemampuan menggunakan akal untuk 

membuat, menganalisis, mengevaluasi serta mengambil keputusan tentang 

apa yang diyakini. Untuk dapat menumbuhkan berpikir kritis peserta didik 

dapat diterapkan suatu bentuk latihan-latihan yang berpacu  pada pola pikir 

peserta didik. Latihan tersebut dapat dilakukan secara kontinu, intensif, serta 

terencana sehingga pada akhirnya peserta didik akan terlatih untuk bisa 

menumbuhkan cara berpikir kritis peserta didik. 

2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis  

Tabal 2.1 

Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Menurut Ennis
24

 

NO Kemampuan Berpikir Kritis  Kata  Operasional 

1. 
Elementary clarification 

(Memberikan  penjelasan) 

a. Memfokuskan pertanyaan 

b. Menganalisis argument 

c. Bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan 

pertanyaan yang menantang 

2. 

Basic support 

(Membangun keterampilan 

dasar) 

a. Mempertimbangkan kredibilitas 

suatu sumber 

b. Mengobservasi dan 

mempertimbangkan hasil 

observasi 

3. 

Inferring 

(Menyimpulkan) 

a. Membuat dedukasi dan 

mempertimbangkan hasil dedukasi 

b. Membuat induksi dan 

mempertimbangkan induksi 

c. Membuat dan mempertimbangkan 

nilai keputusan 

4. 
Adanced clarification 

(membuat penjeloasan lebih 

a. Mengidentifikasi asumsi 

b. Mendefinisikan istilah dan 
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lanjut) mempertimbangkan suatu definisi 

5. 
Strategies and tactics 

(strategi dan taktik) 
a. Memutuskan suatu tindakan 

 

3. Kendala dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

Adapun kendala-kendala dalam mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis yaitu sebagai berikut: 

a. Belum pernah diadakan penilaian terhadap kemampuan berpikir 

kritis. 

b. Fasilitas yang ada di sekolah kurang memadai dan masih sangat 

perlu di sempurnakan 

c. Kurangnya perhatian khusus dari orang tua ketika peserta didik 

belajar dirumah
25

 

C. Sikap Sosial 

1. Pengertian sikap sosial 

Sikap sosial ialah predisposisi atau kecenderungan untuk bertingkah laku 

dengan suatu cara tertentu terhadap orang lain. Selain itu bisa diartikan 

sebagai suatu sikap yang terarah kepada tujuan sosial sebagai lawan dari 

sikap yang  terarah kepada tujuan pribadi.
26

 

Pengertian tentang sikap sosial juga dapat dikemukakan oleh sudarsono
27

 

yang menjelaskan bahwasanya sikap sosial merupakan perbuatan  atau sikap 

yang tegas dari seseorang atau kelompok di dalam keluaraga serta 
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masyarakat. Abu Ahmadi
28

, menyebutkan bahwasanya sikap sosial ialah  

kesadaran individu yang menentukan  perbuatan nyata yang sberulang-ulang 

terhadap obyek sosial. Sikap sosial ini tidak dinyatakan oleh seorang tetapi 

diperhatikan oleh orang-orang sekelompoknya. Contoh dari cara siswa 

menanggapi orang lain adalah cara siswa berbicara atau berkomunikasi dan 

sikap tolong-menolong.  

Kata Sikap sendiri dapat didefinisikan dengan berbagai cara dan setiap 

definisi itu bisa berbeda satu sama lain. Menurut Trow sikap merupakan suatu 

kesiapan mental dan emosional dalam berbagai jenis tindakan pada situasi 

tertentu. Hampir serupa dengan pendapat di atas, Allport mendefinisikan sikap 

sebagai suatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman dan 

memberikan pengaruh langsung terhadap respon individu terhadap suatu objek 

atau situasi yang berhubungan langsung dengan objek tersebut. Sikap merupakan 

sesuatu yang dipelajari dan sikap juga yang menentukan bagaimana individu itu 

bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa sedang dicari individu tersebut 

dalam kehidupan ini.29. 

Sikap peduli dibagi dua yaitu  peduli sosial dan peduli lingkungan. Peduli sosial 

ialah sikap atau suatu tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain 

serta masyarakat yang membutuhkan. Sikap peduli lingkungan ialah sikap serta 

tindakan yang selalu berupaya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah kerusakan 

lingkungan, serta alam sekitar.
30
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Dalam Al- Qur‟an surat Ar-Ruum: 41-42 sudah di jelaskan bahwasannya 

kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh manusia maka dari itu kita 

wajib menjaga kelestarian alam ini. 

                         

                       

               

Artinya :   
“(41) Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 

karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).(42) Katakanlah: "Adakanlah 

perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka 

itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."
31

 

 

 
Percaya diri ialah sikap positif seseorang individu yang memampukan 

dirinya untuk mengembangkan nilai positif terhadap dirinya sendiri maupun 

terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Rasa percaya diri yang yang 

tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan 

individu tersebut dimana ia merasa memiliki kompetensi, yaitu  mampu, serta 

percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, 

prestasi, serta harapan yang realistis terhadap dirinya sendiri.
32 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Sosial 

a. Faktor Internal  

Faktor intern adalah faktor  yang terdapat dalam pribadi manusia 

itu sendiri. Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima 

serta mengolah pengaruh  yang datang dari luar. Pilihan terhadap 
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pengaruh dari luar biasanya disesuaikan dengan motif serta  sikap di 

dalam diri manusia. Misalnya orang yang haus akan lebih 

memperhatikan perangsang yang menghilangkan haus daripada 

perangsang-perangsang yang lain. 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang terdapat di luar pribadi 

manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya 

interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia 

manusia yang sampai padanya melalui alat komunikasi. 

Sherif (dalam Abu Ahmadi (2009:158) mengemukakan bahwa sikap 

itu dapat diubah atau dibentuk apabila: 

1) Terdapat hubungan timbal balik langsung antara manusia. 

2) Adanya komunikasi (hubungan langsung) dari satu pihak. 

Berdasarkan  penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap yang 

ada pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan 

mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Faktor ekstern 

berasal dari luar diri individu. Faktor ekstern dapat berasal dari mass 

media, kelompok sebaya dan kelompok yang meliputi berbagai lembaga. 

Kaitannya dengan sikap siswa maka lembaga yang dimaksud adalah 

lembaga pendidikan berupa sekolah. 
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D. Pencemaran Lingkungan 

6. Kajian Konsep Pencemaran Lingkungan 

a. Pengertian Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kondisi yang telah 

berubah dari bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk.Pergeseran 

bentuk taatanan dari kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat 

terjadi sebagai akibat masuknya bahan- bahan pencemar polutan. 

Dalam undang- unadang lingkungan hidup dijelaskan bahwasanya 

suatu taatanan lingkungan hidup dikatakan tercemar jika dalam 

tatanan lingkungan tersebut masuk atau dimasukkan  benda lain yang 

kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian yang 

menyusun tatanan lingkungan hidup tersebut sehingga tidak dapat 

hidup sesuai aslinya.
33

 

b. Macam-macam pencemaran lingkungan 

Pencemaran dapat di sebabkan oleh berbagai hal terutama laju 

pertumbuhan penduduk yang pesat, sifat manusia yang bersaing 

memperoleh kebutuhannaya terkadang tidak lagi memperhatikan 

keseimbangan alam sehingga makin mempercepat lingkungan hidup 

yang tercemar ,pencemaran dapat berupa.
34

 

1. Pencemaran Tanah  

Gejala pencemaran tanah dapat di ketahui dari tanah yang 
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tidak dapat di gunakan untuk keperlusn fisik msnusia. Tanah yang 

tidak dapat di gunakan, misalnya tidak dapat di tanami tumbuhan 

, tandus , dan kurang mengandung air tanah. Faktor –faktor yang 

dapat mempengaruhi tanah adalah dan terjadi pencemaran tanah 

adalah penbuangan bahan sintesis yang tidak dapat di uraikan 

oleh mikroorganisme , seperti plastik, kaleng, kaca, sehingga 

menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke dalam tanah, dan 

penggunaan pestisida dan detergen yang merembes ke dalam 

tanah dapat berpengaruh terhadap air tanah, flora, dan fauna 

tanah. 

2. Pencemaran air 

Pencemaran air bisa di ketahui dari perubahan warna, 

bau,serta adanaya kematian dari biota air sebagian atau 

seluruhnya. Bahan poluta yang bisa menyebabkan polusi air 

antara lain adalah limbah pabrik, detergen, pestisida, minyak, dan 

bahan organik yang berupa sisa- sisa organisme yang mengalami 

pembusukan . untuk mengetahui tingkat pencemaran air bisa di 

lihat melalui besarnya kandungan O2 yang terlarut. Ada 2 cara 

yang dapat digunakan untuk menetukan kadar oksigen dalam air, 

yakni secara kimia dengan COD (Chemical Oxygen Demand) dan 

BOD (Biochemical Oxygen Demand). 

3. Pencemaran udara 

Pencemaran udara di sebabakan oleh asap yang keluar dari 
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pabrik-pabrik dan kendraan bermotor. Semakin besar jumlah 

penduduk,semakin berkembang pabrik-pabrik untuk memenuhi 

kebutuhan hidup di manusia , sehingga polusi udara mengganggu 

pernapasan dan menimbulkan penyakit. 

4. Pencemaran suara 

Suara dapat menyababkan terjadinya pencemaran,di 

akibatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pencemaran 

suara terutama di rasakan di kota-kota besar yaitu adanya suara 

dari pabrik- pabrik, kendaraan bermotor, pesawat terbang, suara 

yang terlalu bising dapat menganggu ketenangan jiwa, misalnya 

gangguan jantung, saraf, kelenjar-kelenjar dan perasaan gelisah.
35

 

E. Kerangka Berpikir  

Pembelajaran biologi ialah suatu pembelajaran yang menekankan pada 

aspek proses, produk, serta sikap, agar bisa menguasai konsep sains yang 

terdapat  didalamnya. Dalam proses ini peserta didik di tuntut untuk mencari 

tahu jawaban dari pertanyaan mereka melalui kegiatan ilmiah seperti 

pengamatan atau praktikum. Proses pembelajaran akan bermakna bagi peserta 

didik apabila pendidik bisa melibatkan semua aspek yang terdapat 

didalamnya, sehingga peserta didik bisa aktif dalam pembelajaran. Hal ini 

akan mendorong peserta didik untuk mengeluarkan semua potensi yang 

mereka miliki dengan cara mengaitkan materi pelajaran pada  kehidupan 

sehari-hari di lingkungan sosialnya dengan  menerapkannya  dengan baik. 
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Sehingga manfaat yang dimiliki peserta didik tidak hanya ilmu yang 

didapatkannya di sekolah dalam proses pembelajaran saja, akan tetapi 

bagaimana peserta didik dapat mengingat ilmu yang sudah didapat akan tetapi 

juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sosial, ini 

merupakan pembentukan sikap sosial yang baik 

 Salah satu kemampuan yang sebenarnya dimiliki setiap orang  adalah 

kemampuan berpikir kritis. Namun kemampuan berpikir kritis ini belum 

banyak diperhatikan oleh banyak orang. Padahal ntuk menghadapi 

perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sangatlah penting untuk membekali 

pengetahuan tentang berpikir kritis bagi peserta didik. Dimana peserta didik 

di tekankan untuk dapat kritis dalam segala hal.  

 Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, perlu 

adanya metode pembelajaran yang bisa memfasilitasinya. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan metode FGD dan mengukur nilai sikap sosial pada 

peserta didik. Dalam pelaksanaan menggunakan metode ini pserta didik akan 

di berikan posstest setelah di lakukannnya langkah-langkah FGD untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan 

tahapan mendiskusikan, mengumpulkan data, mengolah dan 

mengkomunikasikan atau memberikan kesimpulan pada suatu masalah yang 

di berikan, dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. Dan untuk mengukur nilai sikap sosial peserta didik akan di 

berikan angket sosial. Dengan menggunakan metode FGD peneliti ingin 

melihat sejauh mana pengaruh setelah di lakukannya penelitian kepada 
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peserta didik tentang kemampuan berpikir kritis di SMAN 1 Natar pada 

materi keanekargaman hayati. Pada penelitian ini instrumen yang di gunakan 

yaitu tes kemampuan berpikir kritis peserta didikberupa soal uraian dan 

menggunkan angket untuk mengukur sikap sosial. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permaslahan 

1. Pembelajaran berpusat pada pendidik (Teacher centered) 

2. Kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMAN 1 NATAR yang 

masih tergolong sedang dan masih perlu di kembangkan 

3. Sikap sosial peserta didik yang masih tergolong sedang dan perlu di 

kembangkan. 

1 

 
1 Adanya permaslahan tersebut maka di adakan sebuah 

penelitian menggunakan metode FGD 

Dengan menerapkan metode pembelajaran FGD di harapkan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta 

didik 

indikator berpikir kritis dan 

indikator sikap sosial 

Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Penggunaan metode 

pembelajaran FGD 

Pembelajaran 

Konvensional 

posstest 
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F. Penelitian Relevan  

Berdasarkan penelitian relevan yang sesui dengan penelitian yang di 

lakukan oleh  Miftakhul Jannah, Wahyu Prihanta, dan Eko susetyorini, dalam 

jurnal pendidikan biologi FKIP Universtias Muhammadiyah Malang yang 

berjudul, “Identifikasi Pteridophyta Di Piket Nol Pronojiwo Lumajang 

Sebagai Sumber Belajar Biologi” yang menggunakan metode FGD, dari hasil 

penelitian yang sudah di lakukan di dapatkan hasil Berdasarkanan penelitian 

Identifikasi Pteridophyta Di Piket Nol Pronojiwo Lumajang Sebagai Sumber 

Belajar Biologi, dapat disimpulkan:  

1. Ditemukan 31 jenis Pteridophyta di Piket Nol Pronojiwo Lumajang 

yang termasuk dalam 3 kelas dari 4 kelas yang ada. Jenis-jenis 

tersebut adalah dari Kelas Psilophytinae adalah Psilotum nudum 

Linnaeus & P.Beauv. Dari Kelas Lycopodiinae adalah Selaginella 

willdenovii Desv. & Baker, Selaginella ornata (Hook.), Grev & 

Spring, Dari Kelas Filicinae adalah, Christela dentata (Forsk.) 

Brownsy&Jermy, Diplazium acsenden BI., Lepisorus longifolius (BI). 

Holtt., Dicranopteris dichotoma Bernh., Amphineuron terminans (Bl) 

Holtt, Goniophlebium persicifolium (Desw) Presl., Chingia ferox (Bl) 

Ching., Pteris ensiformis Burm., Pteris longifolia Auctt., Asplenium 

nidus Linn., Asplenium tenerum Forst., Pityrogramma calomelanos 

(L).Link, Nephrolepis hirsutula (Forst).Pr, Pneumatopteris ecallosa 

Holtt., Pyrrosia stigmosa (Sw).Ching., Phymatodes longisima 

(Bl).J.Sm, Phymatodes scolopendria (Burn) Ching, Tectaria 
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grandidentata (Cesati) Holtt, Drymoglosum piloselloides (L) Presl, 

Athirium esculenta (Retz). Copel., Athirium filix Copel.Nephrolepis 

falcata (Cav) C. Chr., Belvisia revoluta (BI). Copel., Belvisia 

mucronata (Fee). Copel, Arachnoides haniffii (Holtt) Ching, Adiantum 

capilus veneris Linn, Lindsaea lucida Bl, Chyatea obsura (Scort).  

2. Pemanfaatan hasil penelitian Identifikasi Pteridophyta Di Piket Nol 

Pronojiwo Lumajang Sebagai Sumber Belajar Biologi dilakukan 

dengancara pemakaian herbarium untuk pengajaran di sekolah, 

menggunakan metode diskusi FGD dan kerja kelompok dengan 

menggunakan LKS.
36

 

Penelitian terdahulu yang telah di lakukan selanjutnya oleh Fitria 

Hardianawati, dalam skripsi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, ”Universitas Muhammadiyah Surakarta, April, 20016  

yang berjudul, Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Kelas X Sma Negeri 1 

Kartasura Tahun Pelajaran 2015/2016 Menggunakan Implementasi 

Strategi Pembelajaran  Inquiring Minds Want  To Know Pada 

Pembelajaran Biologi”. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa menunjukkan kemampuan berfikir kritis siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2015/2016 menggunakan pembelajaran 

inquiring minds want to know lebih berpengaruh terhadap kemampuan 

berfikir siswa di bandingkan dengan pembelajaran secara ceramah. 

Implikasi dari penemuan penelitian bahwa untuk mengetahui kemampuan 
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berpikir kritis siswa tidak dengan menggunakan strategi pembelajaran 

yang konvensional akan tetapi dengan strategi pembelajaran yang dapat 

menggali keingintahuan pada siswa.
37

 

Penelitian terdahulu yang relevan selanjutnya adalah Penelitian ini 

dilakukan olah Sugiyono pada tahun 2013 dengan judul “Meningkatkan 

Sikap Sosial Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 

Together (NHT) pada Mata Pelajaran IPS Siswa Kelas V SD Mangunan”. 

Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan metode tersebut, pada 

siklus I dengan memvariasikan berbagai metode pembelajaran  nilai rata-

rata kelas meningkat menjadi 72 dan  persentase ketuntasan  meningkat 

menjadi 62,50%. Demikian pula setelah dilakukan perbaikan pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) yang disertai pemberian 

dorongan untuk aktif bertanya, umpan balik, penguatan, pembagian 

kelompok  yang heterogen, dan diselingi dengan permainan pada tindakan 

siklus II, semakin meningkatkan sikap sosial siswa. Nilai rata-rata sikap 

sosial kelasnya meningkat menjadi 76 dan persentase ketuntasan 

meningkat menjadi 78,19%.
38

 

Berdasarkan fakta diatas bisa disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis serta sikap sosial merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  menggunakan metode FGD yang akan dilakukan oleh peneliti 
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mempunyai kesempatan yang baik. Upaya untuk pengembangan sikap sosial 

serta kemampuan berpikir kritis ini telah dilakukan dengan berbagai metode. 

Sikap sosial dan kemampuan berpikir kritis ini tidak dapat tumbuh serta 

berkembang dalam diri individu tanpa adanya faktor-faktor dalam diri 

individu yang mempengaruhi. 

3. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian berdasarkan masalah untuk penelitian ini 

adalah,sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak terdapat pengaruh  Metode pembelajaran FGD terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X SMA N  Natar pada 

materi pencemaran lingkungan. 

H1 : Terdapat pengaruh Metode pembelajaran FGD terhadap kemampuan 

berpikir kritis peserta didik kelas X SMA N Natar pada materi 

pencemaran lingkungan. 

2. H0 : Tidak terdapat pengaruh  Metode pembelajaran FGD terhadap sikap 

sosial peserta didik kelas X SMA N  Natar pada materi pencemaran 

lingkungan 

H1 : Terdapat pengaruh Metode pembelajaran FGD terhadap sikap sosial 

peserta didik kelas X SMA N Natar pada materi pencemaran lingkungan. 

3. H0 : Tidak terdapat pengaruh  Metode pembelajaran FGD terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik kelas X SMA N  

Natar pada materi pencemaran lingkungan 
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H1 : Terdapat pengaruh Metode pembelajaran FGD terhadap kemampuan 

berpikir kritis dan sikap sosial peserta didik kelas X SMA N Natar pada 

materi pencemaran lingkungan. 
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