
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Evi Suryawati, Keterampilan berpikir kritis merupakan 

keterampilan yang sangat esensial untuk kehidupan, baik pekerjaan, dan 

berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan.
1
Dalam proses pembelajaran 

seharusnya siswa tidak hanya diarahkan untuk menghapal materi yang 

disampaikan oleh guru saja tetapi dilatih untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan, sehingga akan menggugah pikirannya untuk merangsang siswa 

berpikir kritis, mengeluarkan pendapat, memahami, menganalisis dan 

menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga akan lama tersimpan di 

ingatan siswa.
2
 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra’d ayat 3 tentang 

berpikir: 

 

 

 

 

Artinya:”Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan 

gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua 

buah buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada 

siang.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang memikirkan.
3
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Ayat di atas memberikan seruan kepada kita untuk berpikir dan 

memahami bagaimana besarnya kekuasaan Allah SWT yang telah 

menciptakan langit dan bumi ini. Begitu juga dalam proses belajar mengajar 

siswa harus dilatih untuk berpikir agar bisa menganalisis, memahami dan 

menentukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Jika siswa dilatih untuk 

mengasah keterampilan berpikirnya maka siswa akan lebih mudah memahami, 

mengerti dan mampu berdiri sendiri tanpa tergantung pada guru, selain itu 

materi pelajaran akan lama tersimpan dalam ingatan siswa karena dialami 

langsung oleh siswa. Oleh karena itu agar keterampilan berpikir kritis siswa 

tetap berjalan dengan baik guru menerapkan strategi pembelajaran, salah satu 

strategi yang diterapkan dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

interaktif. 

Berbagai pendekatan strategi pembelajaran dapat dilakukan guru 

dalam setiap pembelajaran di kelas, dengan menerapkan strategi pembelajaran 

interaktif ini guru dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara 

optimal, misalnya keterampilan berpikir kritis siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar.Strategi pembelajaran inetraktif berpengaruh 

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, siswa diajakuntuk bertanya dan 

menemukan jawaban atau pertanyaan sendiri dalam sebuah kelompok, 

sehingga peran guru lebih sebagai fasilitator.
4
 

Menurut Sutarjo Adisisulo Strategi pembelajaran interaktif 

mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan 
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pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi mengajar dianggap sebagai proses 

mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar.
5
 

Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran interaktif diawali 

dengan: 

1. Persiapan, pada tahap kegiatan awal dari pembelajaran interaktif ini yaitu 

persiapan guru dan siswa memilih dan mencari informasi tentang latar 

belakang topik yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Kegiatan penjelajahan, pada saat pembelajaran siswa diminta mengamati 

dan membaca materi yang menjadi topik permasalahan dan mengajukan 

pertanyaan. 

3. Pertanyaan, Setelah melakukan kegiatan eksplorasi melalui berbagai 

kegiatan demonstrasi atau fenomena, pada tahap ini masing-masing siswa 

diberikan kesempatan untuk membuat pertanyaan dalam kelompoknya, 

kemudian siswa membacakan pertanyaan yang dibuat dalam kelompoknya 

tersebut.  

4. Penyelidikan, dalam proses penyelidikan, akan terjadi interaksi antara 

siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan media, serta siswa 

dengan alat. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk menemukan 

konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan menganalisis data 

dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh guru. Sementara itu, guru 

membantu siswa agar dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan 
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yang mereka ajukan. Kemudian secara berkelompok, siswa melakukan 

penyelidikan melalui observasi atau pengamatan. 

5. Refleksi, Tahap terakhir adalah refleksi, yaitu kegiatan berpikir tentang 

apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Intinya adalah berpikir 

kembali mengenai apa yang telah dipelajari, kemudian mengedepankanya 

menjadi struktur pengetahuan baru. Pada saat ini, siswa diberi waktu untuk 

mencerna, menimbang, membandingkan, menghayati, dan melakukan 

diskusi dengan dirinya sendiri. Pada tahap ini pula siswa di rangsang untuk 

mengemukaan pendapat tentang apa yang telah di peroleh setelah proses 

pembelajaran. Siswa juga diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan susulan jika ada yang kurang di pahami setelah mengadakan 

penyelidikan, dan guru memberikan penguatan serta meluruskan hal-hal 

yang masih keliru.
6
 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukandi Sekolah Menengah 

Atas PGRI Pekanbaru guru telah menerapkan strategi pembelajaran interaktif, 

seperti menerapkan persiapan, kegiatan penjelajahan, pertanyaan, dan refleksi. 

Namun penulis masih melihat gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang belum mampu mengidentifikasikan atau 

merumuskan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru tentang materi 

pasar 

2. Masih ada siswa yang belum mampu membuat ringkasan tentang materi 

pasar 
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3. Masih ada siswa belum mampu mengeluarkan pendapatuntuk memberi 

contoh-contoh tentang materi pasar 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran Interaktif Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

Kelas X Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI 

Pekanbaru”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Agartidakterjadikesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu 

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu: 

1. Strategi pembelajaran interaktif 

Menurut Abdul Majidstrategi pembelajaran interaktif adalah suatu 

cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan 

bahan pelajaran, dimana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan 

situasi interaktif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa dan dengan sumber pembelajaran dalam menunjang terciptanya 

tujuan belajar.
7
 

Sementara Mulyasa mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

interaktif sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan anak. 
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Strategi ini dirancang agar siswa akan bertanya dan kemudian menemukan 

jawaban pertanyaan mereka sendiri.
8
 

Berdasarkan pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwastrategi pembelajaran interaktif merupakan strategi pembelajaran 

sains yang melibatkan pengumpulan dan pertimbangan atas pertanyaan-

pertanyaan siswa sebagai cirri utamanya.Pertanyaan-pertanyaan itu 

kemudian dicari jawabannya oleh siswa melalui penyelidikan, jadi siswa 

sendirilah yang menemukan jawaban atas pertanyaan sendiri. 

2. Keterampilan Berpikir Kritis 

Meneurut Fitri Apriani Pratiwi keterampilan berpikir kritis 

merupakan kemampuan untuk berpikir secara rasional dan reflektif 

berdasarkan apa yang diyakini atau yang dilakukan.
9
 

Semenatara menurut Darmiyati, keterampilan berpikir kritis adalah 

kemampuan individu dalam menggunakan proses berpikirnya untuk 

menghasilkan suatu ide yang baru, konstruktif dan baik berdasarkan 

konsep-konsep rasional, persepsi dan intuisi individu.
10

 

Berdasarkan pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan berpikir kirits sangat diperlukan selama belajar di 

sekolah atau di perguruan tinggi.Masalah dalam belajar terkadang ada 

yang harus dipecahkan seorang diri. Tanpa bantuan orang lain. Pemecahan 
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atas masalah itulah yang memerlukan pemikiran.Berpikir itu sendiri adalah 

kemampuan jiwa untuk meletakkan hubungan antara bagian-bagian 

pengetahuan. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang penulis 

kemukakan, dapat diambil suatu gambaran tentang masalah yang tercakup 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Keterampilan berpikir kritis siswa belum maksimal 

b. Penerapan strategi pembelajaran interaktif yang digunakan guru belum 

berpengaruh maksimal terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang mengingat kompleksnya 

permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti membatasi permasalahan 

pada Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Interaktif Terhadap 

Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumuasan masalah 

dalam penelitian ini “Seberapa besarkah pengaruh yang signifikan 

antarapenerapan strategi pembelajaran interaktif Terhadap Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas PGRI Pekanbaru?” 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penerapan strategi pembelajaran interaktif terhadap keterampilan berpikir 

kritis siswa kelas X Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas PGRI Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan 

dalam bidang pendidikan khususnya strategi pembelajaran interaktif 

sebagai alternatif strategi yang digunakan dalam proses pembelajran.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa pembelajaran interaktif memberikan pengalaman baru 

dan diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

belajarnya. Siswa memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran 

adalah dalam rangka mengembangkan potensi dirinya, karena itu 

keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh siswa. 

Disamping itu, melalui penelitian ini siswa terlatih untuk dapat 

memecahkan masalah dan siswa didorong aktif secara fisik, 

mental, dan emosi dalam pembelajaran. 

2) Bagi Guru, Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi guru 

dan calon guru ekonomi dalam menerapkan strategi pembelajaran 

interaktif guna mengoptimalkan keterampilan berpikir kritis siswa. 
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3) Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak 

sekolah sebagai referensi untuk lebih menyempurnakan dan lebih 

meningkatkan lagi cara guru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran interaktif. 

4) Bagi Penulis, sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan 

kajian penelitian dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program 

Strata Satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


