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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan

bangsa Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa

pendidikan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa,

sehingga mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia

untuk membangun masyarakat sejahtera. Salah satu kajiannya terdapat pada

kitab Agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Islam memberikan perhatian

yang besar terhadap pendidikan. Banyak ayat didalam Al Quran yang

menunjukkan kemuliaan dari orang-orang yang berpendidikan yaitu orang-

orang yang berilmu. Satu diantaranya adalah firman Allah SWT surat al-

Mujaadillah ayat 11 yang berbunyi:

َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  اللَّهُ  يـَْرَفعِ 
Artinya: “…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…”.

Pendidikan diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan yang

memungkinkan seseorang untuk dapat mengatasi masalah-masalah kehidupan

dalam tugas-tugas profesional dan dalam kehidupan sehari-hari. Namun,

dalam kondisi kehidupan yang berubah dengan sangat cepat seperti sekarang

ini, sering kali pengetahuan yang kita miliki tidak dapat kita aplikasikan

untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul. Kita perlu memiliki
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kemampuan memperoleh, memilih dan mengelola informasi untuk bertahan

pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. Oleh karena

itu, diperlukan sebuah keterampilan yang dinamakan berpikir kritis.

Berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam berpikir dan

bekerja serta membantu 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.

Berpikir kritis dibutuhkan karena setiap orang akan menghadapi

perubahan keadaan atau tantangan yang ada di dalam kehidupan yang terus

berkembang ini. Seseorang yang dengan sadar memilih untuk berpikir kritis,

sesungguhnya ia adalah orang yang tidak akan mudah mengalami manipulasi,

pembodohan, penipuan, dan kesesatan baik dalam berpikir maupun bertindak.

Berpikir kritis juga memiliki maksud dan tujuan khusus yang tertuju

pada diri sendiri, yakni membuat seseorang menjadi matang secara

intelektual. Jika manusia pada umumnya bersikap menerima dan percaya

begitu saja pada apa yang disampaikan orang lain, individu yang mengasah

kemampuan berpikir kritisnya akan memiliki sikap yang berbeda dengan

kebanyakan orang tersebut. Individu tersebut akan mempertanyakan segala

sesuatu dan berusaha menemukan jawaban yang paling memuaskan

keingintahuannya. Sizer mengatakan bahwa menggunakan keahlian berpikir

dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam konteks yang benar mengajarkan

kepada seseorang kebiasaan berpikir mendalam, kebiasaan menjalani hidup
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dengan pendekatan yang cerdas, seimbang, dan dapat dipertanggung-

jawabkan.1

Pengembangan kemampuan berpikir kritis merupakan orientasi

pendidikan yang cocok dalam situasi kehidupan yang mengalami perubahan

yang sangat cepat. John Dewey mengatakan bahwa sekolah harus

mengajarkan cara berpikir yang benar pada anak-anak.2 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 SMA.3 Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa berpikir kritis

bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Pemahaman akan

membuat siswa mengerti maksud di balik ide yaitu pemahaman yang

mengungkapkan makna di balik suatu kejadian atau permasalahan.

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. Cara berpikir kritis ini dapat dikembangkan

melalui pembelajaran matematika karena matematika memiliki struktur dan

kajian yang lengkap serta jelas antar konsepnya. Pembelajaran matematika

merupakan proses memperoleh pengetahuan yang dibangun oleh siswa

sendiri dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan

1 Elaine B.Johnson, Contextual Teaching & Learning Menjadikan Kegiatan
Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: kaifa, 2011),  h. 182.

2 Ibid., h.187.
3 Ibid., h. 189.
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kembali konsep-konsep matematika.4 Secara umum tujuan pembelajaran

matematika adalah untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sanggup

menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia 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 pengetahuan.

Pengembangan kemampuan berpikir menjadi fokus pembelajaran dan

menjadi salah satu standar kelulusan siswa SMP dan SMA.5 Aktivitas

berpikir kritis siswa dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam

menyelesaikan soal dengan lengkap dan sistematis. Namun demikian, fakta

yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran

matematika di sekolah belum seutuhnya memberikan kesempatan kepada

siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 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 menerima

kesimpulan guru dengan pasif.

4 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),
h.12.

5 Fajar Shadiq, Kemahiran Matematika, (Yogyakarta: Depdiknas , 2009), h.13.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari Sabtu tanggal 23

Maret 2013 dengan salah satu Guru matematika kelas VII SMP Negeri 18

Pekanbaru yaitu Ibu Kusmini Herti,S.Pd, disertai observasi di lapangan

terdapat beberapa permasalahan yaitu hasil belajar siswa SMP Negeri 18

Pekanbaru (50%) masih di bawah standar kriteria ketuntasan minimum yaitu

dibawah 68, kemudian pada aspek kemampuan berpikir kritis matematika,

terlihat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Dalam proses belajar, 70% siswa lebih banyak diam dan mendengarkan

penjelasan guru, siswa jarang bertanya atau memberi tanggapan dan

terlihat menerima apa adanya.

2. Bila guru bertanya pada siswa, siswa ragu menjawab pertanyaan guru

dan membacakan apa yang ada dibuku paket.

3. Bila diberikan latihan dan pekerjaan rumah, 50% siswa

menunggu/menyalin jawaban dari teman yang telah menjawab soal.

4. Bila soal diberikan oleh guru, siswa tidak bisa mengerjakan langsung

didepan kelas.

5. Bila guru salah menuliskan sesuatu di papan tulis, siswa hanya diam

saja dan tidak membenarkan kesalahan yang ada.

Berdasarkan gejala tersebut, guru SMP Negeri 18 telah melakukan

berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika

siswa dengan menerapkan pembelajaran konvensional dengan metode

ceramah, tanya jawab, menggunakan alat peraga, serta pemberian tugas dalam

bentuk aktivitas diskusi kelompok di luar jam pelajaran sekolah. Usaha guru
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yang lain, yaitu usaha guru memberikan tambahan latihan juga belum

menunjukkan hasil yang maksimal karena hanya sebagian siswa yang mampu

mengerjakan latihan yang diberikan. Namun, usaha guru tersebut belum cukup

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan menunjukkan perlu

adanya pembaharuan-pembaharuan yang mengarahkan pembelajaran

matematika agar dapat menunjang kemampuan berpikir kritis matematika

siswa, yakni melalui penerapan/penggunaan model pembelajaran atau strategi

yang tepat. Salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru

yaitu dengan melibatkan siswa secara aktif dan mampu meningkatkan

kemampuan berpikir kritis sehingga dapat mengeksplorasi potensi dan

pemahaman yang dimiliki oleh siswa. Ini dapat mendorong siswa untuk

mampu memunculkan berbagai kemungkinan argumentasi terhadap

permasalahan yang diajukan berdasarkan pengalamannya. Salah satu model

pembelajaran yang mempunyai karakteristik demikian adalah model

pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

melibatkan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda dengan memberikan beberapa tugas. Dalam

menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa harus saling bekerja sama

dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Salah satu model

pembelajaran kooperatif yang cocok adalah model pembelajaran kooperatif
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tipe co-op co-op.6 Pembelajaran kooperatif diyakini sebagai praktik

pedagogis untuk meningkatkan proses pembelajaran, gaya berpikir tingkat-

tinggi, perilaku sosial, sekaligus kepedulian terhadap siswa-siswa yang

memiliki latar belakang kemampuan, penyesuaian dan kebutuhan yang

berbeda-beda.7 Salah satu perwujudan gaya berpikir tingkat tinggi melalui

kemampuan berpikir kritis.8 Dengan perwujudan kemampuan berpikir tingkat

tinggi melalui model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Slavin juga mengemukakan co-op co-op menempatkan kelompok

dalam kooperasi antar satu dengan yang lainnya dan dalam kegiatan di kelas

yang lebih mengutamakan diskusi kelompok dan antar kelompok untuk

mengembangkan pemahamannya melalui berbagai kegiatan dan pengalaman

yang dilakukan siswa.9 Melalui aktivitas kelas yang lebih menekankan pada

diskusi kelompok dan antar kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe co-

op co-op ini dapat mendorong siswa untuk mampu memunculkan berbagai

kemungkinan argumentasi terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan

pengalamannya. Hal yang esensial dari pembelajaran ini adalah siswa mampu

dan terampil dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini siswa terpancing

6Robert E Slavin. Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2008),  h. 229.

7 Miftahul Huda, Cooperative Learning Metode, Teknik, Struktur dan Model
Penerapan, (Yogyakarta:Pustaka Belajar , 2013) h. 27.

8 Prahati Pramuda Wardhani. Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa.
http://www.slideshare.net/Jayadipura/kemampuan-berpikir-kritis-dan-kreatif-matematika, di
akses: 28 Januari 2014

9 Robert E Slavin. Op.cit,. h.229
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berfikir, menganalisa, bertanya dan berdiskusi baik terhadap guru maupun

terhadap temannya sendiri.

Dalam pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op juga terdapat

pembagian  topik kecil dari topik tim yang dipilih, sehingga siswa dituntut

untuk memahami dan menguasai suatu topik secara rinci. Dengan begitu,

siswa tidak hanya menguasai materi pada topik umumnya tetapi pada topik

yang lebih khusus. Pembelajaran kooperatif ini, dapat membuat siswa untuk

berinteraksi dengan teman yang lain, dan memotivasi siswa untuk memahami

materi yang diberikan. Dengan demikian, hubungan antara siswa dengan

siswa, antara siswa dengan guru menjadi lebih kondusif dan kondisi kelas

menjadi aktif.

Memahami permasalahan tersebut dan melihat keunggulan

pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op, maka peneliti mencoba untuk

melihat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op terhadap

kemampuan berpikir kritis matematika siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru kelas

VII Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014 dalam sebuah karya ilmiah,

dengan judul: “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif

Tipe Co-op Co-op Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika

Siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru”.
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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. Model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op merupakan

pembelajaran yang menempatkan tim dalam kooperasi antara satu

dengan yang lainnya (seperti namanya) untuk mempelajari sebuah topik

di kelas.10

2. Berpikir kritis adalah sebuah proses penggunaan kemampuan berpikir

secara terarah dan jelas untuk membantu seseorang menyusun,

mengevaluasi dan mengaplikasikan keputusan tentang apa yang

dipercaya dan dikerjakan. 11

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka

peneliti mengindentifikasikan masalah ini sebagai berikut:

a. Model pembelajaran yang digunakan guru masih belum tepat dalam

menunjang kemampuan berpikir kritis siswa.

b. Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah.

10Robert E Slavin, Op. Cit., h. 229.
11 Elaine B.Johnson, Op. Cit, h.183
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2. Batasan Masalah

Peneliti memfokuskan pada kajian berikut: model pembelajaran

yang digunakan adalah model pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op

pada kelas VII.A sebagai kelas eksperimen, dan pembelajaran

konvensional pada kelas VII.B sebagai kelas kontrol SMP Negeri 18

Pekanbaru Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014. Hasil belajar yang

dimaksud adalah kemampuan berpikir kritis. Pokok bahasan yang

digunakan dalam penelitian  adalah “Operasi Bentuk Aljabar”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa kelas VII

SMP Negeri 18 Pekanbaru yang belajar menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe co-op co-op dan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konvensional?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah: “untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan

berpikir kritis matematika antar siswa kelas VII SMP Negeri 18

Pekanbaru yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif
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tipe co-op co-op dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional”.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi

manfaat sebagai berikut:

a. Bagi siswa diharapkan dapat: meningkatkan rasa keingintahuan

siswa, keaktifan peserta didik selama KBM, meningkatkan

kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran

matematika, dan mampu memberikan sikap positif terhadap mata

pelajaran matematika.

b. Bagi Guru, penerapan pembelajaran kooperatif tipe co-op co-op

dalam kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan dalam

penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika siswa kelas

VII SMP Negeri 18 Pekanbaru.

c. Bagi Kepala Sekolah diharapkan dapat dijadikan bahan kajian

sebagai salah satu alternatif dalam kegiatan proses pembelajaran

matematika di sekolah.

d. Bagi Peneliti, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi landasan

berpijak untuk meneliti lebih lanjut tingkat keberhasilan siswa

dengan menggunakan metode atau teknik yang bervariasi dalam

proses belajar mengajar.


