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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoritis

1. Kemampuan Berpikir Kritis  Matematika

Berpikir kritis adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap

orang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam dan  bermakna.

Setiap orang pasti akan berpikir sebelum melakukan sesuatu sehingga akan

mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan pengertian atau pemahaman

tentang sesuatu. Berpikir kritis  adalah sebuah proses sistematis yang

memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan

dan pendapatnya sendiri sehingga akan terbentuk hal-hal yang dianggap benar

dan pantas untuk diyakini. Dengan merumuskan dan mengevaluasi keyakinan

tersebut maka akan tercapai suatu pengetahuan yang saling berhubungan.

Berpikir berpikir adalah suatu proses dialektis. Artinya selama proses

berpikir, pikiran mengadakan tanya jawab dengan pikiran itu sendiri untuk

dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan dengan tepat1.

Berpikir kritis merupakan bagian dari berpikir tingkat tinggi dan

pendalaman dari berpikir biasa sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua

orang bisa berpikir kritis karena dibutuhkan keyakinan yang kuat dan

mendasar agar tidak mudah dipengaruhi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan

Mustaji yang mengatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara

1 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h. 56.
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beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa

yang harus dipercayai atau dilakukan2.

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk merefleksikan

masalah secara mendalam, mempertahankan agar pikiran tetap terbuka bagi

berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak mempercayai begitu

saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber (lisan atau

tulisan),  berpikir secara reflektif ketimbang hanya menerima ide-ide dari luar

tanpa adanya pemahaman serta evaluasi yang signifikan, serta dalam

berpendapat harus didukung dengan konsep yang berupa fakta.

Ada beberapa hal yang dapat mengidentifikasikan kemampuan

berpikir kritis siswa dalam menilai keabsahan pernyataan atau argumen,

memahami iklan dan seterusnya. Diantaranya yaitu seperti pernyataan Beyer

yang dikutip oleh Robert E. Slavin. Beyer mengidentifikasikan ada 10

kemampuan berpikir kritis siswa,  yaitu:3

a. Membedakan antara fakta variabel dan pernyataan nilai.
b. Membedakan informasi, pernyataan, atau alasan yang relevan

dari yang tidak relevan.
c. Menentukan ketepatan fakta pernyataan.
d. Menentukan kredibilitas sumber.
e. Mengidentifikasikan pernyataan atau argumen yang ambigu.
f. Mengidentifikasikan asumsi yang tidak dinyatakan.
g. Mendeteksi prasangka.
h. Mengidentifikasikan kekeliruan logika.
i. Mengenali ketidakkonsistenan logika garis pemikiran.
j. Menentukan kekuatan argumen atau pernyataan.

2 Mustaji, 10 Definisi Berpikir Kritis untuk Guru dan Mahasiswa Calon Guru.
http://pasca.tp.ac.id/site/pengembangan-kemampuan-berpikir-kritis-dan-kreatif-dalam-
pembelajaran. diakses pada tanggal 25 November 2015

3 Robert E. Slavin, Psikologi Pendidikan: Teori dan Praktik (Jakarta: PT Indeks,
2009), h. 41.
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Menurut Beyer yang dikutip oleh Elaine mengatakan bahwa hal ini

bukanlah urutan tahap-tahap melainkan daftar kemungkinan cara yang dapat

digunakan siswa untuk mendekati informasi guna mengevaluasi apakah hal itu

benar atau masuk akal atau tidak. Manusia memiliki kemampuan yang

berbeda-beda dalam proses berpikirnya, ada yang berpikir dengan biasa saja

dan ada yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis. Berpikir kritis

merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat

pribadi dan pendapat orang lain4. Menurut John Deway yang di kutip oleh

Hendra Surya berpikir kritis adalah: “Aktif, gigih dan pertimbangan yang

cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun yang

diterima dipandang dari berbagai sudut alasan yang mendukung dan

menyimpulkannya5. Vincent Ruggiero mengartikan berpikir kritis sebagai

segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan

masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami6.

Sedangkan John Chaffe, Direktur Pusat Bahasa dan Pemikiran Kritis di

Laguardi College, City University of New York, mengartikan berpikir kritis

sebagai berpikir untuk menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri.

Sedangkan berpikir sendiri dijelaskan sebagai sebuah proses aktif, teratur, dan

penuh makna yang digunakan untuk memahami dunia7.

4 Elaine B.Johnson, Contextual Teaching & Learning Menjadikan Kegiatan Belajar-
Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: kaifa, 2011), h. 183.

5 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, (Jakarta: PT Gramedia,
2001), h. 129.

6 Elaine B.Johnson, Op.Cit., h. 187.
7Ibid.
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Kemampuan berpikir kritis matematika adalah kemampuan berpikir

pada ilmu matematika yang melibatkan pengetahuan matematika, penalaran

matematika dan pembuktian matematika dalam menyelesaikan masalah

matematika8. Adapun pengetahuan, penalaran dan pembuktian di dalam

matematika tersebut adalah untuk mencari, menyaring dan memanfaatkan

informasi yang jelas dari setiap pernyataan, sehingga mampu menentukan

solusi masalah atau mengambil keputusan berdasarkan konsep dan fakta yang

ada. Dengan demikian terbentuk suatu rangkuman kesimpulan dari satu atau

beberapa konsep/teorema/definisi yang akan digunakan. Berdasarkan hal

tersebut, peneliti mendefinisikan kemampuan berpikir kritis matematika

adalah kemampuan untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan

pendapat. Sehingga, ketika menjawab dan memecahkan suatu masalah

disertai dengan alasan dan pendapat yang kuat yang didasari oleh analisis

yang baik. Analisis dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan baik

buruknya dan kelogisan setiap kemungkinan pemecahan masalah.

Berpikir kritis matematika dapat membekali siswa untuk sebaik

mungkin menghadapi informasi yang didengar, dibaca, dialami sendiri, dan

keputusan yang dibuat setiap hari. Kemampuan tersebut memungkinkan

siswa untuk menganalisis pemikirannya untuk memastikan bahwa pilihan

yang diambil adalah pilihan yang diambil secara cerdas.

8 Russamsi Martomidjojo, Berpikir Kritis dalam Pembelajaran.
http://russamsimartomidjojocentre.blogspot.com . diakses pada tanggal 25 Oktober 2014
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Menurut Carole Wade yang dikutip oleh Hendra Surya menyatakan

bahwa indikator berpikir kritis diidentifikasikan menjadi delapan karakteristik

berpikir kritik, yakni meliputi:9

a. Kegiatan merumuskan pertanyaan.
b. Membatasi permasalahan.
c. Menguji data-data.
d. Menganalisis berbagai pendapat dan bias.
e. Menghindari pertimbangan yang emosional.
f. Menghindari penyederhanaan berlebihan.
g. Mempertimbangkan berbagai interpretasi.
h. Menoleransi ambiguitas.

Karakteristik lainnya yang berhubungan dengan berpikir kritis,

dijelaskan Barry K.Beyer yang dikutip oleh Hendra Surya sebagai berikut:10

a. Watak (dispositions)
Seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis mempunyai
sikap skeptis (tidak mudah percaya), sangat terbuka, menghargai
kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap
kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang
berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang
dianggapnya baik.

b. Kriteria (criteria)
Dalam berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan.
Untuk sampai ke arah sana maka harus menemukan sesuatu untuk
diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari
beberapa sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang
berbeda. Apabila kita akan menerapkan standarisasi maka haruslah
berdasarkan kepada relevansi, keakuratan fakta-fakta, berlandaskan
sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru,
logika yang konsisten, dan pertimbangan yang matang.

c. Argumen (argument)
Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data.
Namun, secara umum argumen dapat diartikan sebagai alasan yang dapat
dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau
gagasan. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan,
penilaian, dan menyusun argumen.

9 Hendra Surya, Op. Cit., h. 136.
10Ibid. h. 137.
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d. Pertimbangan atau pemikiran (reasoning)
Yaitu kemampuan untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa
premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara
beberapa pernyataan atau data.

e. Sudut pandang (point of view)
Sudut pandang adalah cara memandang atau landasan yang digunakan
untuk menafsirkan sesuatu dan yang akan menentukan konstruksi makna.
Seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang atau
menafsirkan sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang
berbeda.

f. Prosedur penerapan kriteria (procedures for applying criteria)Prosedur
penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur
tersebut akan meliputi merumuskan masalah, menentukan keputusan
yang akan diambil, dan mengindentifikasikan asumsi atau perkiraan-
perkiraan.
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Adapun indikator berpikir kritis dalam buku Hendra Surya, yakni

meliputi 11

TABEL II. 1
INDIKATOR BERPIKIR KRITIS

Orang yang Kritis Orang yang Tidak Kritis

Memiliki motivasi atau dorongan yang
kuat untuk menemukan kejelasan,
ketetapan (precisoan), keakuratan, dan
sebagainya atas informasi yang
diterimanya.

Tidak ada keinginan untuk mengkaji
lebih dalam terhadap informasi yang
diterimanya. Atau menelan bulat-
bulat setiap informasi yang
diterimanya.

Cepat mengidentifikasi informasi yang
relevan, memisahkannya dari informasi
yang tidak relevan.

Mengumpulkan fakta dan informasi,
memandang semua informasi sama
pentingnya.

Dapat memanfaatkan informasi untuk
merumuskan solusi masalah atau
mengambil keputusan, dan jika perlu
mencari informasi tambahan yang
relevan.

Tidak melihat, menangkap, maupun
memikirkan masalah inti.

Sangat peka dan dapat membedakan
tentang ide, gagasan, kesimpulan yang
mengandung egosentrisme,
sosiosentrisme, wishful thinking, dan
sebagainya.

Tanpa disadari mudah terkecoh dan
menjadi pendukung setia
egosentrisme, sosiosentrisme,
pemikiran relativistic (terbatas),
asumsi-asumsi yang tak teruji, dan
wishful thinking.

Sangat menyadari nilai dan manfaat dari
berpikir kritis, baik secara individu
maupun secara komunitas.

Tidak menyadari nilai dan manfaat
dari berpikir kritis.

Memiliki kejujuran secara intelektual
terhadap kemampuan diri sendiri,
menyadari hal-hal yang tidak dimengerti
dan menerima kelemahan-kelemahan diri
sendiri.

Merasa dirinya serba tahu dan
mengetahui
lebih dari yang sebenarnya dan
menyangkal keterbatasan dirinya.

Memilki open minded (mendengar
dengan pikiran terbuka) pada pandangan
atau pendapat yang berlawanan dan
menerima kritik terhadap keyakinan dan
asumsi-asumsi mereka.

Pikirannya bersifat tertutup dan
menolak setiap kritik.

Lebih mendasarkan keyakinan-
keyakinannya pada fakta daripada
kepentingan diri atau preferensi pribadi.

Sering mendasarkan keyakinan-
keyakinanya pada prefensi diri atau
kepentingan diri pribadi.

Sadar akan kemungkinan adanya bias dan
praduga yang ikut memengaruhi cara
mereka memahami dunia.

Tidak atau kurang menyadari bias-
bias atau praduga-praduga mereka
sendiri.

11 Ibid, h. 139.
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Keterampilan dan kemampuan berpikir kritis dan logis diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan dan penampilan di kelas. Sebelumnya siswa

hanya menerima begitu saja apa yang dikatakan guru atau teman-teman

kelasnya, maka sekarang saatnya untuk berpikir kritis dan mempertanyakan

argumentasi guru atau teman di kelas. Karena menurut Hendra Surya dengan

kemampuan berpikir kritis, siswa seharusnya bisa:12

a. Memahami informasi, pandangan, keyakinan dan argumentasi guru
maupun teman-teman di kelas;

b. Mengevaluasi dan menilai argumentasi dan keyakinan tersebut secara
kritis;

c. Mampu membangun jalan pikiran maupun kerangka berpikir untuk
membuat dan mempertahankan argumen kamu berdasarkan
pengetahuan, fakta-fakta data dengan benar dan secara meyakinkan.

Berpikir kritis akan memudahkan siswa dalam memahami bidang ilmu

tertentu secara lebih mendalam persis ketika siswa tersebut memiliki sikap

untuk tidak percaya begitu saja pada apa yang diberikan oleh guru. Berpikir

kritis itu sangat penting, karena memungkinkan siswa untuk menganalisa,

menilai, menjelaskan, dan merestrukturisasi pemikirannya, sehingga dapat

memperkecil resiko untuk mengadopsi keyakinan yang salah, maupun

berpikir dan bertindak dengan menggunakan keyakinan yang salah tersebut.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukan, dirumuskan indikator

kemampuan berpikir kritis matematika yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Indikator 1: Mengindentifikasi asumsi yang digunakan.

12Ibid, h. 144.
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Arti asumsi ialah dugaan yang diterima sebagai dasar atau

landasan berpikir karena dianggap benar. Mengindentifikasi asumsi

dipergunakan untuk menghindari penyesatan pemikiran dan terjebak

dalam prasangka. Berpikir kritis menuntut kita untuk selalu sadar akan

setiap pemikiran kita, termasuk asumsi.

b. Indikator 2: Merumuskan pokok-pokok permasalahan.

Merumuskan pokok-pokok permasalahan bertujuan untuk

mencari, menyaring dan memanfaatkan informasi yang jelas dari setiap

pernyataan, sehingga mampu menentukan solusi masalah atau

mengambil keputusan, meliputi merumuskan masalah, menentukan

keputusan yang akan diambil, dan mengindentifikasikan perkiraan-

perkiraan.

c. Indikator 3: Membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan.

Pada indikator ini akan terlihat bagaimana cara menyikapi setiap

pernyataan yang diberikan orang lain dan membuktikan apakah

pernyataan tersebut benar sesuai dengan konsep dan fakta yang ada.

d. Indikator 4: Mengungkapkan konsep/teorema/definisi dan

menggunakannya dalam menyelesaikan masalah.

Indikator ini menuntut kemampuan untuk merangkum

kesimpulan dari satu atau beberapa konsep/teorema/definisi yang akan

digunakan. Prosesnya akan meliputi kegiatan  menggaitkan, menguji atau

menerapkan hubungan konsep/teorema/definisi antara beberapa

pernyataan atau data
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2. Strategi Rotasi Trio Memutar

Strategi merupakan suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak

dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan13. Dihubungkan dengan

belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai polo-pola umum kegiatan

guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk

mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi-strategi belajar mengacu pada

perilaku dan proses-proses berpikir yang digunakan oleh siswa dalam

mempengaruhi hal-hal yang dipelajari. Dengan demikian rencana tindakan

(rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai

sumber daya dalam pembelajaran termasuk dalam strategi pembelajaran.

Trianto mengutip pernyataan michael pressley yang mengatakan

bahwa strategi-strategi belajar adalah operator-operator kognitif meliputi dan

terdiri atas proses-proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan

suatu tugas (belajar). Strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi

yang digunakan siswa untuk memecahkan masalah belajar tertentu14.

Sedangkan Kemp di dalam buku Hamruni menjelaskankan bahwa strategi

belajar adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan

peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan

efisien15. Dengan demikian, konsep strategi menunjuk pada karakteristik

rentetan perbuatan guru dan peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar

disekolah.

13 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana
Prenada media Group, 2009), h. 140.

14 Ibid.
15 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), h. 2.
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Strategi pembelajaran Rotasi Trio Memutar diharapkan mampu

meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Strategi Rotasi Trio

Memutar ini merupakan cara terperinci bagi siswa untuk mendiskusikan

permasalahan dengan teman kelas mereka. Pertukaran pendapat ini bisa

dengan mudah diarahkan kepada materi yang akan diajarkan di kelas. Strategi

ini memberikan penekanan pada penukaran anggota diskusi dengan cara

memutar searah jarum jam sesuai dengan nomor indeks yang diberikan pada

saat pembentukan kelompok sehingga tidak ada teman yang sama dalam satu

kelompok di dalam kelompok diskusi berikutnya. Penerapan strategi ini

menggunakan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, tanya jawab

dan latihan. Penyelenggaraan uraian atau ceramah pada strategi ini untuk

menjelaskan tentang prosedur penerapan strategi Rotasi Trio Memutar dan

menjelaskan pokok bahasan yang akan didiskusikan. Sedangkan kegiatan

diskusi pada umumnya diaplikasikan dalam proses belajar untuk:16

a. Mendorong siswa berpikir kritis
b. Mendorong siswa mengekspresikan pendapatnya secara bebas
c. Mendorong siswa menyumbangkan buah pikirnya untuk

memecahkan masalah bersama
d. Mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban

untuk memecahkan masalah berdasarkan pertimbangan yang
seksama. Kemungkinan timbulnya banyak alternatif jawaban dari
para siswa menurut Daradjat tidak perlu dipersoalkan. Dalam hal
ini guru dan siswa jika perlu dapat berembuk untuk menentukan
jawaban yang benar dan yang paling cocok untuk memecahkan
masalah yang sedang dihadapi.

16 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 1999),   h. 205.
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Metode tanya jawab pada strategi ini digunakan untuk mengetahui

seberapa besar kemampuan siswa dalam mempelajari lembar materi yang

diberikan kepada setiap kelompok trio. Strategi yang dimulai dengan

pertanyaan sangatlah penting. Pertanyaan adalah sumber aktivitas mental dan

stimulus yang mendorong siswa untuk berpikir dan belajar17.

Menurut Risnawati di dalam strategi Penukaran Trio Memutar

dilakukan melalui beberapa tahap persiapan, pembagian anggota diskusi,

kegiatan kelompok dan penukaran anggota kelompok. Adapun pelaksanaan

tahapan tersebut adalah sebagai berikut:18

a. Memilih materi dan pokok bahasan.
b. Menjelaskan tujuan pokok bahasan yang hendak dicapai.
c. Guru memotivasi siswa sehingga siswa senang dan lebih giat

dalam mengikuti pembelajaran.
d. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang

anggota (trio). Kemudian diberi nomor indeks 0,1 dan 2. Siswa
yang diberi nomor indeks 0 adalah siswa yang memiliki
kemampuan akademik tinggi, nomor indeks 1 adalah siswa yang
memiliki kemampuan akademik sedang, dan nomor indeks 2
adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah. Di
meja setiap kelompok diberikan plat nama kelompok untuk
mempermudah penukaran.

e. Kelompok diatur di ruangan agar masing-masing anggota
kelompok dapat dengan jelas melihat kelompok di sebelah kanan
dan kirinya. Formasi kelompok dibentuk menjadi persegi
panjang.

f. Membagi lembar materi kepada siswa yang telah dikelompokkan.
g. Guru menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada pada lembar

materi. Selanjutnya siswa diarahkan untuk mempelajari materi
dan mengerjakan soal yang ada pada lembar materi. Apabila
terdapat kesulitan maka perwakilan kelompok dianjurkan untuk
bertanya kepada guru.

17 S. Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991),  h. 161.
18 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),

h. 86-88.
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h. Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok ke depan kelas
untuk menjelaskan lembar materi yang telah dipelajari (untuk
mempersingkat waktu, diundi kelompok mana yang akan maju).

i. Kemudian diadakan kegiatan tanya jawab, guru memberikan
kesempatan kepada setiap anggota untuk bertanya kepada
kelompok yang menjelaskan ke depan kelas.

j. Setelah diskusi selesai, diadakan pertukaran kelompok. Siswa
dengan nomor 1 diarahkan untuk pindah dua kelompok searah
jarum jam. Siswa nomor 2 diarahkan untuk pindah dua kelompok
berlawanan arah jarum jam. Siswa nomor 0 tetap diklompok
karena merupakan anggota tetap dari satu kelompok.

k. Guru membagikan lembar latihan dan siswa diminta untuk
mempelajarinya dan membahas soal-soal latihan bersama teman
kelompok.

l. Setelah selesai, guru memberikan kesempatan kepada setiap
perwakilan kelompok untuk mengerjakan dan menjelaskan soal-
soal latihan di depan kelas.

m. Setiap penukaran anggota kelompok trio memutar dimulai dengan
pembahasan lembar materi baru dan memulai latihan yang baru.

n. Guru memberikan penghargaan berupa bintang terbuat dari kertas
karton yang telah ditandatangani oleh guru (sebagai bukti
tambahan nilai). Penghargaan akan diberikan kepada siswa yang
bertanya, menjawab pertanyaan dan kepada kelompok yang
menjelaskan paling baik di depan kelas.

o. Selanjutnya guru membagi lembar latihan kepada siswa untuk
dikerjakan perindividu.

p. Bersama dengan siswa menyimpulkan materi yang telah
dipelajari.

Sama halnya seperti strategi-strategi lainnya, strategi Rotasi Trio

Memutar ini juga memiliki kelebihan, yaitu:19

a. Siswa dapat bertukar pendapat dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya

b. Tidak menimbulkan kebosanan karena adanya pertukaran kelompok
c. Melatih siswa berpikir kritis
d. Melatih siswa untuk bertanya sehingga siswa lebih aktif
e. Mendorong siswa untuk menghargai pendapat orang lain
f. Mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap anggota

kelompok

19 Ria D, Kekurangan dan Kelebihan Rotating Trio Exchange
http://www.riad,kekurangan-dan-kelebihan-rotating-trio-exchange.blog.com.html./ diakses
pada tanggal 25 Oktober 2014
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3. Hubungan Strategi Rotasi Trio Memutar dengan Kemampuan
Berpikir Kritis Matematika

Matematika berperan dalam menghasilkan pengetahuan baru akibat

dari berkembangnya kemampuan berpikir manusia untuk menghasilkan

sesuatu yang baru. Matematika berfungsi sebagai alat berfikir. Menurut

Wittgenstein, matematika merupakan metode berpikir yang logis20.

Berdasarkan perkembangannya, masalah yang dihadapi logika makin lama

makin rumit dan membutuhkan struktur analisis yang lebih sempurna.

Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran adalah perlunya

mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah-masalah pribadinya

agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang

matang dan orang yang tak pernah berhenti belajar. Selain itu menurut

Desmita, belakangan ini sejumlah ahli psikolog dan pendidikan menyarankan

bahwa proses pembelajaran di sekolah seharusnya lebih dari sekedar

mengingat atau menyerap secara pasif berbagai informasi baru, melainkan

peserta didik perlu berbuat lebih banyak belajar bagaimana berpikir secara

kritis21.

Strategi Rotasi Trio Memutar yang diperkenalkan Mel Silberman

merupakan cara terperinci bagi siswa untuk mendiskusikan permasalahan

dengan teman sekelas yang memiliki kemampuan yang heterogen.22 Melalui

strategi ini siswa diajak belajar memecahkan masalah-masalah pribadi yang

20 Risnawati., Op. Cit.,  h. 10.
21 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2009),  h. 18.
22 Risnawati, Op. Cit., h. 86.
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sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotakan

teman-temannya. Setiap anggota kelompok akan selalu ditukar setiap selesai

satu pokok bahasan. Dengan mengadakan variasi kelompok setiap pergantian

pokok bahasan diharapkan siswa akan selalu berinteraksi dengan siswa lain

sehingga tidak menimbulkan kebosanan.

Strategi tipe ini dapat meningkatkan keaktifan berpikir kritis siswa

dalam proses belajar karena mampu melibatkan siswa secara aktif dan kritis

untuk bisa memahami dan berdiskusi tentang materi yang tidak dimengerti

sehingga memudahkan siswa untuk bekerja dan memecahkan masalah yang

dihadapinya. Strategi ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar karena

merupakan suatu dasar kemampuan belajar. Oemar Hamalik mengatakan

motivasi belajar penting artinya dalam proses belajar siswa, ini berfungsi

mendorong, menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar terutama

dalam berpikir. Dengan demikian jika motivasi meningkat maka hasil belajar

yang baik akan dapat tercapai.23 Salah satunya yaitu hasil belajar yang

berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Apabila hasil belajar, motivasi

dan berpikir siswa sudah baik maka bisa dikatakan bahwa kemampuan

berpikir kritisnya juga baik.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, diharapkan siswa

akan mampu meningkatkan keaktifan dan pemahamannya terhadap suatu

masalah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis,

karena dengan meningkatnya kemampuan berpikir kritis maka sudah tentu

23Ibid.
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hasil belajar yang baik akan dapat tercapai. Dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara strategi Rotasi Trio Memutar

dengan kemampuan berpikir kritis matematika siswa.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan Dina Frensista dengan judul “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”. Dari hasil observasi

didapatkan pada siklus I rata-rata persentase aktivitas siswa mencapai 68,12%

(cukup aktif) dan pada siklus II rata-rata persentase aktivitas siswa mencapai

79,71% (aktif). Persentase rata-rata aktivitas guru pada siklus I mencapai

81,95% (aktif) sedangkan pada siklus II mencapai 90,3% (sangat aktif). Hasil

analisis ketuntasan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran

kooperatif dengan strategi rotating trio exchange, pada siklus I mencapai

71,79% dengan 11 siswa tidak tuntas belajar dan 28 siswa yang tuntas, dan

pada siklus II mencapai 87,18% dengan 5 siswa tidak tuntas belajar dan 34

siswa yang tuntas. Dari hasil analisis yang didapatkan membuktikan bahwa

penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Rotating Trio

Exchange efektif untuk digunakan dan dapat dijadikan sebagai salah satu

alternatif dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dina Frensista

dengan penelitian yang penulis teliti adalah Dina Frensista melakukan
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penelitian dengan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang mana

penelitian dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian quasi

eksperimen terhadap berpikir kritis matematika siswa SMA Negeri 1 Rimba

Melintang. Adapun penelitian relevan lainnya yaitu “Pengaruh Pembelajaran

Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange Berbantuan Media Questions Box

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD di Gugus VI

Kecamatan Sawan tahun pelajaran 2012/2013”. Penelitian dilakukan oleh

Ayu Merlina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan

dengan t 	10,08 dan t 1,6814.
Selanjutnya penelitian relevan yang lain adalah penelitian yang

dilakukan oleh Mas’udah dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran

Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange Terhadap Hasil Belajar Matematika

Siswa Kelas VII SMP Yayasan Miftahul Jannah (YMH) Jakarta” dengan

hasil perhitungan uji t diperoleh t 4,17 dan t 1,674. Adapun

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada variabel

bebasnya, variabel bebas pada penelitian ini yaitu kemampuan berpikir kritis

matematika siswa.
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C. Konsep Operasional

Berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka penulis akan

menguraikan konsep operasional dari variabel tersebut dan diantaranya

adalah:

1. Strategi Rotasi Trio Memutar

Strategi pembelajaran Rotasi Trio Memutar merupakan suatu tipe

dimana siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah

dengan temannya yang memiliki kemampuan heterogen. Adapun langkah-

langkah pelaksanaan tindakan sebagai acuan penyusunan skenario

pembelajaran Strategi Rotasi Trio Memutar adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Mengumpulkan data kemampuan akademik siswa untuk dikategorikan

menjadi satu kelompok dengan kemampuan yang heterogen dan

menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran serta instrumen

pengumpulan data.

b. Tahap pelaksanaan Strategi Rotasi Trio Memutar

1) Kegiatan awal

Guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran serta motivasi

kepada siswa.

2) Kegiatan Inti

a) Guru menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang akan

digunakan yaitu Strategi Rotasi Trio Memutar.
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b) Siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang

anggota (trio). Kemudian diberi nomor indeks 0,1 dan 2. Siswa

yang diberi nomor indeks 0 adalah siswa yang memiliki

kemampuan akademik tinggi, nomor indeks 1 adalah siswa yang

memiliki kemampuan akademik sedang, dan nomor indeks 2

adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik rendah. Di meja

setiap kelompok diberikan plat nama kelompok untuk

mempermudah penukaran.

c) Kelompok diatur di ruangan agar masing-masing anggota

kelompok dapat dengan jelas melihat kelompok di sebelah kanan

dan kirinya. Formasi kelompok dibentuk menjadi bentuk U.

d) Membagi lembar kerja siswa kepada siswa yang telah

dikelompokkan.

e) Guru menjelaskan sedikit mengenai materi yang ada pada lembar

materi. Selanjutnya siswa diarahkan untuk mempelajari materi dan

mengerjakan soal yang ada pada lembar materi. Apabila terdapat

kesulitan maka perwakilan kelompok dianjurkan untuk bertanya

kepada guru.

f) Memberikan kesempatan kepada setiap kelompok ke depan kelas

untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari (untuk

mempersingkat waktu, diundi kelompok mana yang akan maju).
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g) Kemudian diadakan kegiatan tanya jawab, guru memberikan

kesempatan kepada setiap anggota untuk bertanya kepada

kelompok yang menjelaskan ke depan kelas.

h) Setelah diskusi selesai, diadakan pertukaran kelompok. Siswa

dengan nomor 1 diarahkan untuk pindah dua kelompok searah

jarum jam. Siswa nomor 2 diarahkan untuk pindah dua kelompok

berlawanan arah jarum jam. Siswa nomor 0 tetap dikelompok

karena merupakan anggota tetap dari satu kelompok.

i) Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan bersama teman

kelompoknya.

j) Setiap penukaran anggota kelompok trio memutar dimulai dengan

pembahasan materi baru dan memulai latihan yang baru.

3) Kegiatan penutup

Guru dan siswa mengevaluasi proses pada tahap pembelajaran yang

sudah dilakukan, menimpulkan materi dan memberikan tugas

kepada siswa serta bersyukur kepada Tuhan YME.



33

2. Kemampuan Berpikir Kritis Matematika

Adapun untuk pedoman penskoran kemampuan berpikir kritis yang

diambil dari indikator-indikator kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada

tabel II.2 berikut:

TABEL II.2
PEDOMAN PENSKORAN BERPIKIR KRITIS

Kemampuan
yang diukur

Skor Respon siswa terhadap soal

Mengidentifikasi
asumsi yang
digunakan

0

1
2

3

4

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak sesuai
permasalahan
Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan sebagian
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan hampir
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan seluruh
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar

Merumuskan
pokok-pokok
permasalahan

0

1
2

3

4

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak sesuai
permasalahan
Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan benar
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan sebagian
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan hampir
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan seluruh
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar

Membuktikan
kebenaran dari
suatu pernyataan

0

1
2

3

4

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak sesuai
permasalahan
Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan benar
Sebagian penjelasan mengenai kebenaran dari suatu
pernyataan telah dilaksanakan dengan benar
Hampir seluruh penjelasan mengenai kebenaran dari
suatu telah dilaksanakan dengan benar
Seluruh penjelasan mengenai kebenaran dari suatu telah
dilaksanakan dengan benar

Mengungkapkan
konsep / teorema
/ definisi dan
menggunakannya
dalam
menyelesaikan
masalah

0

1
2

3

4

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak sesuai
permasalahan
Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan benar
Mengungkap konsep yang diberikan dan sebagian
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Mengungkap konsep yang diberikan dan hampir seluruh
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
Mengungkap konsep yang diberikan dan seluruh
penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar
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3. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H : ≠
Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara

siswa yang belajar dengan menggunakan strategi Rotasi Trio Memutar

dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran

konvensional di SMA Negeri 1 Rimba Melintang kabupaten Rokan

Hilir.H : =
Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika

antara siswa yang belajar dengan menggunakan strategi Rotasi Trio

Memutar dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran

konvensional di SMA Negeri 1 Rimba Melintang kabupaten Rokan

Hilir.


