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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari proses

berpikir, baik digunakan dalam dunia pendidikan, lingkungan kerja maupun

dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memberikan arahan yang tepat

dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih

akurat. Orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat memberikan

jawaban atau argumen yang logis berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya

karena pada dasarnya berpikir dilakukan pada saat akan memulai suatu

kegiatan atau melakukan sesuatu. Dengan berpikir maka hasil kegiatan

tersebut diharapkan akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Setiap orang

akan menghadapi perubahan keadaan atau tantangan yang ada di dalam

kehidupan yang terus berkembang ini. Seseorang yang memilih untuk

berpikir kritis maka sesungguhnya ia adalah orang yang tidak akan mudah

mengalami manipulasi, pembodohan, penipuan dan kesesatan baik dalam

berpikir maupun bertindak.

Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya

agar berpikir yang terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 81:









1 Depag RI, Al-Qur`an danTerjemah, (Jakarta: Karya Utama, 2005), h. 571.
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Artinya: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri
mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara
keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan.
dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan
Pertemuan dengan Tuhannya.

Selain pada surah Ar-Ruum ayat 8, Allah SWT juga  memerintahkan

pada hamba-Nya agar berpikir yang terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 112:









Artinya: Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan
Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. An-Nahl:11)

Maksud ayat-ayat di atas adalah Allah SWT ingin menunjukkan

makna yang terdapat pada setiap kejadian yang telah Allah firmankan, makna

tersebut akan lebih mudah didapatkan jika kita berpikir baik yang mendalam

yaitu dengan berpikir secara kritis. Aktivitas berpikir kritis siswa dapat dilihat

dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dengan lengkap dan

sistematis. Jika manusia pada umumnya bersikap menerima dan percaya

begitu saja pada apa yang disampaikan orang lain, maka pemikir kritis yang

mengasah kemampuan berpikir kritisnya akan memiliki sikap yang berbeda

2 Ibid h. 365.
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dengan kebanyakan orang tersebut. Pemikir kritis tersebut akan

mempertanyakan segala sesuatu dan berusaha menemukan jawaban yang

paling memuaskan keingintahuannya. Sebenarnya setiap orang memiliki

kemampuan untuk menjadi seorang pemikir yang handal, karena kemampuan

berpikir kritis adalah hobi berpikir yang dapat dikembangkan oleh setiap

orang, maka hobi itu harus diajarkan di SD, SMP dan SMA3. Berdasarkan hal

tersebut dapat dikemukakan bahwa berpikir kritis bertujuan untuk mencapai

pemahaman yang mendalam.

Kemampuan berpikir kritis dapat diterapkan pada berbagai bidang

atau lintas disiplin ilmu. Salah satu bidang ilmu yang memberikan persoalan-

persoalan yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis ialah melalui

pembelajaran matematika. Matematika merupakan suatu disiplin ilmu dengan

melalui proses yang aktif, dinamis dan generatif karena memberikan

sumbangan yang penting bagi siswa dalam pengembangan nalar, berpikir

kritis dan bersikap objektif dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Pembelajaran matematika merupakan proses memperoleh pengetahuan yang

dibangun oleh siswa sendiri dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika.

Berpikir kritis di dalam matematika diharapkan menjadikan siswa

mampu mengelompokkan dan menggabungkan berpikir matematika dengan

mengkomunikasikan berpikir matematisnya secara jelas kepada siswa yang

lain dan guru dengan menggunakan bahasa matematika untuk

3 Elaine B.Johnson, Contextual Teaching & Learning Menjadikan Kegiatan
Belajar- Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: kaifa, 2011),  h. 182.
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mengekspresikan ide-ide dengan tepat. Adapun yang termasuk berpikir dalam

matematika adalah kemampuan berpikir yang meliputi unsur menguji,

mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada

dalam situasi ataupun suatu masalah matematika4.

Ketika seorang siswa berpikir kritis di dalam matematika artinya

siswa tersebut membangun pemahaman yang tinggi terhadap matematika,

mengolah dan memanipulasi  bahan-bahan yang dipelajari dalam situasi baru

atas dasar pemahaman yang telah dimilikinya. Dengan belajar matematika,

siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya sebagai bekal

dalam menghadapi perubahan zaman serta sanggup menyesuaikan diri dengan

situasi yang terjadi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika

yaitu untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sanggup menghadapi

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan didunia yang selalu berkembang,

melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional dan kritis

serta mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola

pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari

berbagai ilmu pengetahuan5.

Secara detail, mata pelajaran matematika mempunyai tujuan agar

siswa memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar

Kompetensi kelulusan pada jenjang pendidikan untuk meletakkan dasar

kecerdasan, dan pengetahuan. Kompetensi yang terkait dengan pembelajaran

4 Fajar Shadiq, Kemahiran Matematika, (Yogyakarta: Depdiknas , 2009),  h.13.
5 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru : Suska Press, 2008),

h. 11.
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matematika tertuang dalam lampiran peraturan menteri tersebut yang

berbunyi6:

1. Memiliki sikap menghargai matematika dan kegunaannya dalam

kehidupan

2. Memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis serta

mempunyai kemampuan bekerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23

Tahun 2006 tersebut dapat dilihat bahwa berpikir kritis merupakan salah satu

kemampuan yang menjadi tujuan dalam mempelajari matematika. Namun

demikian, fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Proses untuk berpikir kritis matematika di sekolah belum

seutuhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan

kemampuan berpikir kritisnya.

Pembelajaran di sekolah masih lebih dominan terfokus pada guru

dan belum berpusat pada siswa. Pembelajaran di sekolah lebih bersifat

menghafal atau pengetahuan faktual sehingga siswa tidak dapat memutuskan

sendiri apa yang harus dipikirkan, apa yang harus dipercaya, atau bagaimana

harus bertindak. Karena kebiasaan yang jarang berpikir mandiri, akibatnya

siswa meniru guru tanpa mengetahui kejelasan, mengadopsi keyakinan, dan

6 Permendiknas. Permendiknas 2006 Tentang SI & SKL. (Jakarta: Sinar Grafika,
2009).
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menerima kesimpulan guru dengan pasif. Sehingga mengakibatkan siswa

tidak bisa memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 26 September

2014 dengan salah satu guru matematika kelas XI SMA Negeri 1 Rimba

Melintang Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Maya Kesuma Nst, S.Pd disertai

beberapa kali observasi dilapangan terdapat beberapa permasalahan yaitu

hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

terutama pada aspek kemampuan berpikir kritis matematika, hal tersebut

dapat terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Bila guru meminta siswa untuk memberikan argumen, sebagian besar

siswa tidak bisa memberikan argumen secara jelas dan logis, siswa

melihat buku dan membacakan apa yang ada dibuku tanpa menambahkan

alasannya sendiri.

2. Hanya sebagian kecil siswa yang mengkritik dan membenarkan

kesalahan yang ada ketika guru keliru menjelaskan defenisi atau jawaban

soal.

3. Ketika guru meminta siswa membuktikan kebenaran dari suatu

pernyataan, sebagian besar siswa tidak dapat merumuskan dan

membuktikannya

4. Sebagian besar siswa kesulitan dalam menganalisis dan menjawab soal-

soal yang diberikan guru.

Berdasarkan gejala tersebut, guru matematika SMA Negeri 1 Rimba

Melintang telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan
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berpikir kritis matematika siswa salah satunya dengan cara memberikan

berbagai bentuk soal untuk dikerjakan oleh siswa baik di sekolah maupun

sebagai PR di rumah. Namun, usaha guru tersebut belum cukup untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa. Sehingga

diperlukan adanya pembelajaran matematika yang lebih banyak melibatkan

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri seperti ketika

meningkatkan interaksi dengan siswa pada saat proses pembelajaran, dan

pemberian latihan dengan strategi yang dianggap mampu membuat siswa

menjadi kritis. Guru bisa mengembangkan kebiasaan mengajukan pertanyaan

menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Menurut Zohar, Weiberg, dan

Tamir, kemampuan berpikir kitis dapat dikembangkan melalui pembelajaran

yang bersifat Student Centered, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa

sebagai peserta didik. Dalam pembelajaran seperti ini, siswa diberi kebebasan

berpikir dan keleluasaan bertindak dalam memahami pengetahuan serta

memecahkan masalahnya7. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT di

dalam Al-Qur’an surat ar-Ra’d ayat 3:

.. .
.

Artinya. ... Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, maka alternatif yang

dapat peneliti tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

7 Maulana. Tesis UPI Bandung: Alternatif Pembelajaran Matematika dengan
Pendekatan Metakognitif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa PGSD.
2007. h. 22.
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menerapkan strategi Rotasi Trio Memutar sehingga diharapkan siswa dapat

lebih mudah memahami dan menganalisa materi, memusatkan perhatian, aktif

dalam belajar, memperoleh keterampilan serta mampu mengembangkan pola

pikirnya sampai kepada tahap berpikir kritis.

Strategi pembelajaran Rotasi Trio Memutar merupakan suatu cara

mendalam bagi peserta didik untuk berdiskusi tentang berbagai masalah

dengan beberapa teman kelasnya. Pertukaran ini dapat dengan mudah

dilengkapi dengan materi pelajaran8. Salah satu kelebihan strategi ini adalah

siswa dapat mendiskusikan permasalahannya dengan sebagian teman sekelas

mereka sehingga proses pembelajaran yang selama ini terpusat kepada guru

menjadi terpusat kepada siswa (Student Center).

Menurut Hamruni, cara lain untuk membuat siswa kritis adalah

dengan menggunakan strategi-strategi pelibatan secara langsung9. Salah

satunya adalah Rotasi Trio Memutar. kemampuan berpikir kitis dapat

dikembangkan melalui pembelajaran yang bersifat Student Centered, yaitu

pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai peserta didik. Dalam

pembelajaran seperti ini, siswa diberi kebebasan berpikir dan keleluasaan

bertindak dalam memahami pengetahuan serta memecahkan masalahnya.

Penggunaan strategi Rotasi Trio Memutar juga telah dilakukan dalam

penelitian yang dilakukan oleh Dina Frensista dkk terbukti efektif dan dapat

dijadikan sebagai salah satu alternatif  dalam meningkatkan kemampuan

8 Mel Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta:
Yappendis), 2002, h. 85.

9 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Insan Madani), 2012,  h. 104
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berpikir kritis siswa karena dengan hasil belajar yang baik maka

mengidentifikasikan pemahaman konsep yang baik pula sehingga dengan

pemahaman konsep yang baik pula dapat mempermudah siswa dalam berpikir

kritis.10

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh Penerapan Strategi Rotasi

Trio Memutar terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa

SMA Negeri 1 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir”.

B. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami

istilah yang dipakai pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan

istilah-istilah yang digunakan, antara lain:

1. Strategi pembelajaran Rotasi Trio Memutar (Rotating Trio Exchange)

merupakan suatu tipe dimana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk

mendiskusikan masalah dengan temannya yang memiliki kemampuan

heterogen11.

2. Berpikir kritis adalah sebuah proses penggunaan kemampuan berpikir

secara terarah dan jelas untuk membantu seseorang menyusun,

10 Dina Frensista dkk, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Dengan Strategi
Rotating Trio Exchange Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII A pada SUB
Pokok Bahasan Keliling dan Luas Bangun Segitiga dan Segiempat di SMPN 1 Ajung
Semester Genap Tahun Ajaran 2012/2013. http://repository.unej.ac.id, diakses pada tanggal
23 Desember 2015

11 Mel Silberman, Op. Cit, h. 85.
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mengevaluasi dan mengaplikasikan keputusan tentang apa yang

dipercaya dan dikerjakan12.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang masalah,

maka peneliti mengindentifikasikan masalah ini sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa

Hal ini bisa dilihat dari gejala-gejala yang telah dijelaskan sebelumnya

seperti sebagian besar siswa tidak bisa memberikan argumen secara jelas

dan logis, hanya sebagian kecil siswa yang mengkritik dan membenarkan

kesalahan yang ada ketika guru keliru menjelaskan defenisi atau jawaban

soal serta sebagian besar siswa tidak dapat merumuskan dan

membuktikan suatu pernyataan yang diberikan guru.

b. Proses pembelajaran di sekolah belum seutuhnya memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir

kritisnya

c. Pembelajaran di sekolah masih lebih dominan terfokus pada guru dan

belum berpusat pada siswa mengakibatkan siswa jarang berpikir mandiri

sehingga menghambat proses berpikir kritis siswa

d. Pembelajaran di sekolah lebih bersifat menghafal atau pengetahuan

faktual sehingga siswa tidak dapat memutuskan sendiri apa yang harus

dipikirkan, apa yang harus dipercaya, atau bagaimana harus bertindak.

12 Elaine, Op. Cit, h.183.
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e. Masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa.

yaitu mencakup motivasi siswa yang rendah dan keaktifan siswa yang

masih rendah.

f. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan guru sehingga

pembelajaran yang dilakukan guru belum mampu memfasilitasi siswa

untuk berpikir kritis.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis jika dibandingkan

dengan permasalahan yang telah dikemukakan dan untuk lebih

terarahnya penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah yang

akan dibahas. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada strategi

pembelajaran yang digunakan yaitu strategi Rotasi Trio Memutar untuk

kelas eksperimen dan model pembelajaran konvensional untuk kelas

kontrol yang kedua model tersebut difokuskan  terhadap kemampuan

berpikir kritis matematika siswa SMA Negeri 1 Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah yaitu, ” Apakah ada

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa yang

menggunakan strategi Rotasi Trio Memutar dan siswa yang belajar

dengan menggunakan pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?”.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak

adanya perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa

yang menggunakan strategi Rotasi Trio Memutar dan siswa yang belajar

dengan menggunakan pembelajaran konvensional di SMA Negeri 1

Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi kepala sekolah, tindakan yang digunakan dalam penelitian ini

diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau model

alternatif untuk meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa

SMA Negeri 1 Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir

b. Bagi guru, strategi Rotasi Trio Memutar yang dilakukan pada

penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif strategi

pembelajaran matematika di SMA Negeri 1 Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini menjadi landasan dasar dalam

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas

dan sebagai syarat memperoleh sarjana.


