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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fungsi pendidikan adalah membimbing anak ke arah suatu tujuan yang 

kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa 

semua anak didik kepada tujuan itu apa yang diajarkan hendaknya semua 

dipahami oleh anak. Sehingga dalam fungsinya, pendidikan mampu memberikan 

pengaruh yang tampak pada kemampuan anak didik yang berkembang dari waktu 

ke waktu mendekati suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri.
1
 

Pendidikan merupakan upaya mempersiapkan generasi bangsa agar 

beriman, bertaqwa kreatif dan inovatif serta berwawasan keilmuwan dan juga 

dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Usaha menyiapkan generasi bangsa dalam mencapai tujuan tersebut 

diperlukan seperangkat pembelajaran. Pada hakekatnya proses pendidikan tidak 

terlepas dari proses pembelajaran yang merupakan interaksi antara guru dengan 

siswa yang memiliki unsur edukatif dan untuk mencapai suatu tujuan pedidikan 

itu sendiri. Adapun tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah terbentuknya 

kedewasaan setiap peserta didik dalam hal ini adalah siswa.
2
 

Pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang oleh 

guru/pendidik untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan 

atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, 
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pelaksanaan dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Dengan 

demikian, pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan 

mengajar dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa.
3
 

Dalam perspektif pendidikan modern, konsep pembelajaran berfokuspada 

keaktifan siswa. Siswalah yang semestinya menunjukkan kehebatannya dalam 

proses belajar mengajar melalui rekayasa dan upaya guru. Disinilah guru perlu 

memahami peran dalam konteks tugas dan tanggung jawabnya. Diantaranya guru 

berperan sebagai inisiator, mampu berperan sebagai pencetus ide-ide yang 

memungkinkan berkembangnya suasana pembelajaran yang penuh ide-ide 

kreatif.
4
 Dan juga berperan sebagai informator, dalam hal ini guru tidak sekedar 

menyampaikan materi saja tetapi perlu pembelajaraan dengan pengayaan materi 

dan pengembangan kemampuan siswa.
5
 

Sehingga kemampuan siswa untuk memecahkan masalah sangat berperan 

besar dalam belajar. Karena belajar bukan hanya menghafal fakta, tapi juga 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum terpecahkan faktanya. 

Reber membatasi belajar dengan dua macam defini. Pertama, belajar adalah 

proses memperoleh ilmu pengetahuan. Kedua, belajar adalah suatu perubahan 

kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat.
6
 

Jacqueline dan Martin Brooks dalam buku John W. Santrock 

beragumen bahwa hanya sedikit sekolah yang mengajarkan muridnya untuk 

berfikir secara kritis. Mereka menekankan bahwa terlalu sering sekolah 
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memberi murid sebuah jawaban yang benar dari pada mendorong mereka 

untuk mengembangkan pemikiran mereka dengan mengemukakan ide-ide 

baru dan memikirkan kembali kesimpulan awal. Terlalu sering guru meminta 

murid untuk mengulangi, mendefinisikan, mendeskripsikan, menyatakan, dan 

menuliskan dari pada untuk manganalisis, menyimpulkan, menguhubungkan, 

mengumpulkan, mengkritik, menciptakan, mengevaluasi, berfikir, dan berfikir 

ulang.  

Membuat murid untuk berfikir kritis bukanlah tugas yang mudah. 

Banyak murid yang datang ke dalam kelas dengan sejarah pembelajaran pasif, 

dalam hal ini guru dapat merangsang kemampuan murid dengan berfikir secara  

kritis dengan menggunakan lebih banyak tugas yang membutuhkan kemampuan 

murid untuk terfokus pada sebuah masalah, sebuah pertanyaan, atau sebuah 

masalah, dari pada hanya mengulangi fakta-fakta.
7
 

Lebih lanjut Hamalik mengungkapkan bahwa dalam proses 

pembelajaran, unsur proses belajar memegang peranan yang sangat vital.
8
 

Perlunya persiapan sebelum kegiatan pembelajaran adalah untuk menunjang 

peran guru secara optimal dalam kegiatan tersebut. Sebagai guru sudah 

menyadari apa yang sebaiknya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar 

mengajar yang dapat menghantarkan anak didik didik ketujuan.
9
 Guru harus 

memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar siswa, agar ia dapat 

memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang tepat dan 

serasi bagi siswa-siswa. Bagi seorang guru mengajar merupakan tugas yang 

wajib dilaksanakan. Lebih lanjut Hamalik menjelaskan mengajar adalah 

memberikan bimbingan belajar kepada siswa.
10

 

Socrates meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan akan diketahui atau 

tidak diketahui oleh siswa, ada tidaknya interaksi adalah merupakan tanggung 

jawab guru, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Suatu cara untuk 

menumbuhkan interaksi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan atau 

permasalahan kepada siswa. Salah satu tujuan dari guru bertanya kepada siswa ini 
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adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. 

Keterampilan bertanya meliputi ketrampilan bertanya dasar dan ketrampilan 

bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut ini merupakan ketrampilan lebih 

berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar 

tingkat partisipasi siswa, dan mendorong siswa agar kritis.
11

 

Winn dalam buku John W. Santrock beragumen bahwa mendorong 

murid agar berfikir secara kritis adalah memberikan mereka topik yang 

menghadirkan dua sisi permasalahan untuk didiskusikan. Akan tetapi, 

pemikiran kritis ditingkatkan ketika murid menemui argumen dua perdebatan 

yang berada dalam konflik, yang dapat memotivasi mereka untuk menyelidiki 

sebuah topik lebih mendalam dan berusaha untuk memecahkan masalah.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru 

merupakan produsen yang mencetak berbagai kemampuan ataupun keterampilan 

pada siswa melalui proses pembelajaran, diantaranya adalah keterampilan siswa 

berpikir kritis. Berpikir merupakan aktivitas mental untuk mengambil keputusan 

dalam  menyelesaikan masalah.   Mulai dari aktivitas merumuskan masalah  

hingga menyelesaikan  masalah seseorang akan melakukan aktivitas berpikir.  

Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi,  seseorang dituntut untuk 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.  Berpikir tingkat tinggi adalah apa  

yang  akan dilakukan terhadap fakta dengan cara memahami fakta,  

menghubungkan fakta satu dengan fakta  yang  lain,  mengkategorikan, 

memanipulasi, menggunakannya bersama dalam situasi  yang baru dan 

menerapkannya dalam mencari penyelesaian baru terhadap masalah baru.  

Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa untuk 

membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari 
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luar dengan informasi yang dimiliki. Bila terdapat perbedaan atau persamaan,  

maka ia akan mengajukan pertanyaan atau komentar dengan tujuan untuk 

mendapatkan penjelasan.  Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu  

modal  dasar atau  modal  intelektual  yang  sangat penting bagi setiap   orang   

dan merupakan bagian   yang   fundamental   dari kematangan manusia. Berfikir 

sangat diperlukan selama belajar disekolah. Misalnya dalam belajar  terkadang 

ada yang harus dipecahkan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Pemecahan atas 

masalah itulah yang memerlukan pemikiran. Sementara itu berfikir itu sendiri 

merupakan kemampuan jika untuk meletakkan hubungan antara bagian-bagian 

pengetahuan.
13

 

Untuk melihat kemampuan siswa berpikir kritis pada mata pelajaran 

Fikih di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar, guru mata Pelajaran Fikih telah menggunakan beberapa strategi dalam 

mengembangkan pemikiran siswa untuk lebih berpikir secara mendalam pada 

materi yang diajarkan dalam proses belajar mengajar. 

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung 

Belit Kecamatan Kampar  sangat berhubungan erat dengan penerapan ibadah yang 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam waktu tertentu, 

misalnya tentang thaharah atau bersuci, shalat wajib dan sunnah, doa beserta 

dzikir, khutbah jum’at, haji dan umrah, sedekah dan hibah, dan lainnya. Maka hal 

tersebut menggambarkan bahwa mata pelajaran Fikih merupakan mata pelajaran 

yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan wawancara langsung 

ke lapangan pada hari senin, 20 Februari 2017 dengan guru fikih yang mengajar di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah mengenai strategi dalam mengembangkan 

kemampuan siswa berfikir kritis sebagai berikut: 

1. Guru melakukan metode diskusi dan menggunakan buku pegangan siswa 

untuk memecahkan masalah dalam materi pelajaran Fikih. 

2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan 

pendapat dan ide-ide siswa dalam materi pelajaran Fikih. 

3. Guru membimbing siswa untuk menghubungkan antara materi pelajaran 

Fikih dengan pengalaman siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa guru telah melakukan strategi 

dalam mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis. Pengembangan 

kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting bagi siswa di setiap jenjang 

pendidikan. Akan tetapi pada  pelaksanaan  pembelajaran  diskusi,  seringkali  

siswa  kurang  mampu untuk berfikir secara kritis. Hal ini sesuai dengan hasil 

studi awal yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

Tanjung Belit Kecamatan Kampar, ditemui gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru jarang membimbing siswa melakukan identifikasi terhadap masalah-

masalah yang muncul dalam materi pelajaran Fikih. 

2. Guru jarang membimbing siswa menganalisis masalah belajar dalam 

materi pelajaran fikih. 

3. Guru belum maksimal membimbing siswa dalam membuat kesimpulan 

dalam materi pelajaran fikih. 
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4. Guru belum maksimal menciptakan suasana belajar yang menarik 

sehingga siswa belum mampu menciptakan ide-ide baru dari pemecahan 

masalah dalam belajar. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengadakan 

suatu penelitian dengan judul “Strategi Guru Fikih Mengembangkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi pembiasaan makna terhadap variabel penelitian, maka perlu 

dijelaskan variabel penelitian ini yaitu: 

1. Upaya dalam kamus besar indonesia (KBBI), berarti usaha, ikhtiar, daya 

upaya, berusaha, mengupayakan supaya melakukan sesuatu untuk mencari 

akal, jalan dan sebagainya.
14

 sering disamakan dengan kata usaha yang 

mempunyai arti usaha dan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu 

masalah. Jadi yang dimaksud upaya guru dalam kajian ini adalah usaha-usaha 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

2. KemampuanMenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),berarti mampu : 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan, untuk mencapai cita-citanya, dia berupaya 

dengannya sendiri.
15

 Selanjutnya Menurut Kunandar kemampuan adalah 
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sesuatu yang dimiliki seseorang untuk tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya.
16

 

3. Berpikir kritis adalah perwujudan prilaku belajar terutama berkaitan dengan 

pemecahan masalah, pada umumnya siswa yang berfikir kritis akan menggunakan 

prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan “bagaimana” 

(how), dan mengapa (Why). Dalam berfikir kritis siswa dituntut menggunakan logika 

(akal sehat) untuk menentukan akibat-akibat, menganalisis, menarik kesimpulan dan 

bahkan menciptakan hukum-hukum baru (kaidah teoretis) dan ramalan-ramalan. 

Selain itu, dalam berfikir kritis siswa juga dituntut menggunakan stretegi kognitif 

tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masaah dan 

mengatasi kesalahan atau kekurangan.
17

 

4. Fikih, secara arti kata berarti “paham yang mendalam”, bila paham dapat digunakan 

untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fikih berarti paham yang menyampaikan 

ilmu zhahir kepada ilmu batin.Al-Tirmizi menyebutkan “fikih tentang sesuatu” berarti 

mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.
18

 Fikih juga berarti mengetahui, 

memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara keseluruhan.
19
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala diatas maka 

dapat diidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Strategi guru  Fikih mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar belum baik. 

b. Siswa belum mampu berpikir kritis pada mata pelajaran fikih  di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar. 

c. Ada strategi guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan 

Kampar. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang melengkapi kajian 

ini, penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu strategi guru 

Fikihmengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar dan faktor-

faktor yang mempengaruhi strategi guru Fikih mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa tersebut. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian, yaitu:  

a. Bagaimanakah strategi guru Fikih mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit 

Kecamatan Kampar ? 

b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru Fikih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar ?  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui strategi guru Fikih mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung 

Belit Kecamatan Kampar. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru Fikih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 
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a. Bagi Institusi Sekolah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada pihak sekolah berkaitan dengan strategi guru Fikih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

b. Bagi Guru, Sebagai bahan informasi tentang cara menerapkan 

pembelajaran yang efektif dan efesien, kemudian memberikan pedoman 

penilaian terhadap guru berkaitan dengan kemampuan mereka menjalin 

hubungan dengan siswa. 

c. Bagi Siswa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada siswa lebih memahami dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis. 

d. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang 

telah didapat di bangku kuliah, khususnya mengenai strategi guru Fikih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Muhammadiyah Tanjung Belit Kecamatan Kampar. 

e. Bagi Fakultas, Sebagai literatur atau bahan referensi khususnya bagi 

mahasiswa yang membutuhkan dan semua pihak pada umumnya. 

 


