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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia ilmiah, berpikir adalah hal yang biasa digunakan terutama

berpikir yang terarah seperti berpikir kritis. Berpikir kritis adalah hal yang

sangat diperlukan, baik dalam mempelajari informasi yang didapat maupun

melihat sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya. Kemampuan berpikir

kritis tidak hanya sangat penting dalam dunia ilmiah tetapi juga dalam

kehidupan sehari-hari seperti dalam pekerjaan dan berfungsi efektif dalam

semua aspek kehidupan lainnya terutama dalam menghadapi perubahan zaman

yang terus berkembang. Hal ini senada dengan pernyataan Benyamin Molan

yang mengatakan bahwa “berpikir kritis itu tidak hanya terjadi dalam dunia

ilmiah melainkan juga dalam pengalaman hidup sehari-hari”1.

Kemampuan berpikir kritis perlu diajarkan kepada semua siswa mulai

dari sekolah dasar untuk menjadikan siswa sebagai pemikir yang handal,

terarah dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungnnya. Hal ini senada

dengan yang diungkapkan Elaine bahwa “kemampuan berpikir kritis adalah

hobi berpikir yang dapat dikembangkan oleh setiap orang, maka hobi itu harus

diajarkan di sekolah dasar, SMP dan SMA”2.

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT juga memberikan isyarat pada

hambanya agar berpikir. Isyarat tersebut terdapat dalam Surah An-Nahl ayat

11:

1 Benyamin Molan, Logika: Ilmu dan Seni Berpikir kritis (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 11
2 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar

Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna (Bandung: Kaifa, 2011), h. 189
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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)

Selain itu, Allah SWT berfirman tentang keutamaan berpikir yang

terdapat dalam surah Ar-Ruum ayat 8:














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.

(QS. Ar-Ruum:8)

Berpikir yang dimaksudkan Allah SWT hanya dapat dilakukan dengan
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berpikir yang terarah yaitu berpikir secara kritis. Matematika merupakan mata

pelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan

berpikir kritisnya dalam upaya mempersiapkan diri dalam menghadapi

perubahan zaman. Hal ini sesuai yang diungkapkan Risnawati bahwa “tujuan

pembelajaran matematika yaitu 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”3.

Secara detail, mata pelajaran matematika mempunyai tujuan agar siswa

memiliki kemampuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, yaitu:4

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien
dan tepat dalam penyelesaian masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model matematika dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari
matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22

Tahun 2006 di atas terlihat bahwa penalaran merupakan salah satu

3 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 11
4 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006, lampiran 2, h. 346



4

kemampuan yang menjadi tujuan dalam mempelajari matematika. Seseorang

yang ingin melakukan pemecahan masalah atau penalaran terhadap

matematika harus memahami konsep matematika dengan baik.

Menurut pendapat Krulik dan Rudnick yang dikutip Russamsi,

menyatakan bahwa penalaran memuat berpikir dasar, berpikir kritis, dan

berpikir kreatif5. Dengan kata lain, kemampuan berpikir kritis merupakan

bagian dari penalaran. Sehingga untuk dapat berpikir kritis dalam matematika,

maka siswa juga harus memahami konsep matematika dengan baik. Tujuan

dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam.

Pemahaman akan membuat siswa mengerti maksud di balik ide yaitu

pemahaman yang mengungkapkan makna di balik suatu kejadian atau

permasalahan6.

Matematika bersifat aksiomatik, abstrak, formal, dan deduktif serta

siswa dituntut memiliki konsep dasar dan penalaran yang logis untuk

menyelesaikan permasalahannya, sehingga pada kenyataannya dalam dunia

pendidikan di Indonesia, di semua jenjang, matematika merupakan salah satu

mata pelajaran yang ditakuti. Bahkan di jenjang pendidikan dasar dan

menengah, ketakutan terhadap matematika tidak hanya dialami oleh siswa

tetapi juga orang tua bahkan juga guru, sehingga para siswa hanya menerima

begitu saja apa yang dijelaskan oleh gurunya tanpa mau mencari kebenaran

dari apa yang dijelaskan oleh guru.

5 Russamsi Martomidjojo, Apakah Berpikir Itu?, http://www.russamsimartomidjojocentre,
blogspot.com/2009/11/apakah-berpikir-itu.html (diakses 04 April 2012)

6 Elaine, Op. Cit., h. 185
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Oleh sebab itu, sejumlah ahli psikologi dan pendidikan menyarankan

bahwa proses pembelajaran di sekolah seharusnya lebih dari sekedar

mengingat atau menyerap secara pasif informasi baru, melainkan siswa perlu

berbuat lebih banyak dan belajar bagaimana berpikir secara kritis. Siswa

didorong untuk memiliki kesadaran akan diri dan lingkungannya, yang pada

gilirannya terbentuk kesadaran secara kritis7.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20

januari 2014 dengan guru mata pelajaran matematika kelas X yaitu ibu

Gustinawati Idrus S.Pd, beliau menyampaikan bahwa proses pembelajaran

yang dilaksanakan selama ini umumnya menggunakan metode ceramah, tanya

jawab, pemberian tugas, bimbingan individu dan diskusi kelompok, dengan

harapan hasil belajarnya meningkat. Pada saat ulangan harian, guru hanya

memberi tiga soal untuk dikerjakan. Menurut beliau, ketiga soal itu dibuat

untuk melihat sejauh mana penalaran siswa terhadap materi yang telah

dipelajari terutama kemampuan berpikir kritis kerena ketiga soal tersebut

membutuhkan analisis yang cukup tinggi. Namun, dari hasil ulangan tersebut

dapat disimpulkan bahwa penalaran siswa dalam mengerjakan soal

matematika masih sangat rendah.

Pada observasi yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa dalam

proses pembelajaran dengan materi bangun ruang, guru yang mengajar di

kelas telah mengadakan diskusi kelompok dan menggunakan media

7 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
offset, 2010)  h. 156
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pembelajaran yaitu dengan menggunakan kerangka bangun ruang dan contoh

bangun ruang untuk menentukan jarak titik ke titik, garis, dan bidang. Namun

pada pelaksanaannya, banyak siswa yang bermain dengan media tersebut

tanpa membuktikan konsep yang ada. Sehingga proses pembelajaran tidak

berjalan dengan lancar.

Dari proses pembelajaran yang dilakukan guru tersebut, dapat dikatakan

bahwa guru telah berusaha memberikan pengajaran dengan menggunakan

diskusi kelompok dan media pembelajaran serta telah melakukan bimbingan

secara individu kepada siswa, akan tetapi tujuan dari belajar atau proses

pembelajaran matematika terutama kemampuan berpikir kritis belum tercapai

dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ketika guru salah menjelaskankan defenisi, konsep, teorema, dan jawaban

soal, hanya sebagian kecil siswa yang mengkritik dan membenarkan

kesalahan yang ada.

2. Ketika menjawab soal yang diberikan, banyak siswa yang tidak bisa

merincikan cara–cara menyelesaikan soal, mulai dari mengidentifikasi

hal–hal yang diketahui, ditanya, memperjelas langkah–langkah

penyelesaian secara terperinci, dan mengambil kesimpulan dari

penyelesaian yang telah dilakukan.

3. Ketika 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.
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4. Ketika guru memberikan soal yang membutuhkan analisis yang lebih,

banyak siswa tidak dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan dan

menjawab soal tersebut dengan baik dan benar.

5. Ketika guru meminta siswa membuktikan kebenaran dari suatu

pernyataan, sebagian besar siswa tidak dapat merumuskan dan

membuktikannya.

6. Ketika guru memberikan soal yang  membutuhkan defenisi atau teorema,

sebagian besar siswa tidak dapat mengungkapkan defenisi atau teorema

dalam menganalisis dan menjawab soal yang diberikan tersebut.

Berdasarkan gejala-gejala yang ada, maka alternatif yang dapat penulis

tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan model

pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) untuk meningkatkan pemahaman

siswa terhadap materi pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kemampuan

berpikir kritis matematika siswa.

Pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) adalah suatu prosedur

pembelajaran yang dirancang untuk mengajari siswa empat strategi

pemahaman mandiri yaitu merangkum, membuat soal yang berkaitan dengan

materi, menjelaskan dan memprediksi8.

Pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) terutama dikembangkan

untuk membantu guru menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerja

sama untuk mengajarkan pemahaman bacaan secara mandiri di kelas. Melalui

model pembelajaran terbalik siswa diajarkan empat strategi pemahaman

8 Risnawati, Op. Cit., h. 61
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pengaturan diri spesifik, yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan,

pengklarifikasian, dan prediksi9. Perangkuman merupakan kegiatan siswa

dalam mencari ide-ide pokok dalam bacaan atau menemukan hal-hal penting

dalam bacaan, pengajuan pertanyaan merupakan suatu kegiatan siswa dimana

siswa harus membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang tidak dimengerti

untuk kemudian ditanyakan kepada “siswa guru”, pengklarifikasian

merupakan tugas siswa untuk menjelaskan kepada teman-temannya tentang

materi yang sedang dipelajari, dan prediksi merupakan suatu kegiatan yang

harus dilakukan siswa tentang apa yang terjadi jika sesuatu telah diisyaratkan

atau syarat-syaratnya pada suatu sistem diperluas dan sebagainya.

Dalam belajar, Mel Silberman mengungkapkan pendapatnya, yaitu:10

What I hear, I forget (apa yang saya dengar, saya lupa)
What I hear and see, I remember a little ( apa yang saya dengar dan
lihat, saya ingat sedikit)
What I hear, see and ask questions about or discuss with someone
else, I beginto understand (apa yang saya dengar, lihat dan tanyakan
atau diskusikan dengan beberapa teman lain, saya mulai paham)
What I hear, see, discuss, and I do, I acquire knowledge and skill (apa
yang saya dengar, lihat, tanyakan, dan lakukan, saya memperoleh
pengetahuan dan keterampilan)
What I teach to another, I master (apa yang saya ajarkan kepada orang
lain, saya menguasainya)

Dari pernyataan Mel Silberman tersebut, dapat disimpulkan bahwa

dalam belajar sebaiknya siswa tidak hanya mendengar, melihat dan bertanya

saja, tetapi juga siswa harus melakukan dan mengajarkan guna mendapatkan

pemahaman, keterampilan dan penguasaan atas ilmu yang didapat.

9Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Jakarta: Kencana, 2013), h.
173

10 Mel Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka
Insan Madani, 2007), h.1-2
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Pada pembelajaran terbalik (reciprocal teaching), siswa diajarkan

perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian (menjelaskan), serta

memprediksi. Dengan adanya perangkuman, pengajuan pertanyaan,

pengklarifikasian (menjelaskan), serta memprediksi dalam pembelajaran,

siswa tidak hanya mendengar, melihat, dan bertanya, tetapi juga diberi

kesempatan untuk memprediksi dan menjelaskan ilmu yang didapat kepada

teman-temannya, sehingga diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami

materi, memusatkan perhatian, aktif dalam belajar, memperoleh keterampilan

serta mampu mengembangkan pola pikirnya sampai kepada tahap berpikir

kritis.

Pembelajaran terbalik (reciprocal teaching), juga mengajarkan kepada

siswa agar mau belajar dengan guru maupun teman-temannya. Hal ini juga

sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 43:








Artinya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki

yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada

orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul ”Pengaruh Model Pembelajaran Terbalik

(Reciprocal Teaching) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis

Matematika Siswa SMKN Kehutanan Pekanbaru”.
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B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul peneliti, maka

perlu adanya pendefenisian istilah, yaitu:

1. Pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) adalah suatu prosedur

pembelajaran yang dirancang untuk mengajari siswa empat strategi

pemahaman mandiri yaitu merangkum, membuat soal yang berkaitan

dengan materi, menjelaskan dan memprediksi11.

2. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis,

reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk

membuat pertimbangan dan keputusan yang baik12.

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

mengindentifikasikan masalah ini sebagai berikut:

a. Masih lemahnya kemampuan berpikir kritis siswa.

Identifikasi masalah ini terdapat pada gejala-gejala yang diperoleh

peneliti khususnya pada poin 3, 4, 5, dan 6 yang berhubungan

langsung dengan indikator yang digunakan peneliti.

b. Pembelajaran yang dilakukan guru belum mampu memfasilitasi siswa

untuk berpikir kritis.

11 Risnawati, Op. Cit., h. 61
12 Desmita, Op. Cit., h. 153
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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 model pembelajaran yang

digunakan yaitu penerapan model pembelajaran terbalik (reciprocal

teaching) untuk kelas eksperimen dan penerapan pembelajaran

konvensional untuk kelas kontrol yang kedua model tersebut difokuskan

terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa di SMKN

Kehutanan Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah yaitu, ”Apakah terdapat

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika antara siswa yang

belajar dengan menggunakan model pembelajaran terbalik (reciprocal

teaching) dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran

konvensional di SMKN Kehutanan Pekanbaru?”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui terdapat atau tidak terdapat perbedaan kemampuan

berpikir kritis matematika antara siswa yang belajar dengan menggunakan
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model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) dan siswa yang belajar

dengan menggunakan pembelajaran konvensional di SMKN Kehutanan

Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk

meningkatkan prestasi belajar di sekolah.

b. Bagi guru, model pembelajaran terbalik (reciprocal teaching) yang

dilakukan pada penelitian ini diharapkan sebagai salah satu alternatif

strategi pembelajaran matematika di SMKN Kehutanan Pekanbaru.

c. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis matematika siswa dan memberikan sikap positif

terhadap mata pelajaran matematika.

d. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai sumbangsih dalam dunia

pendidikan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

perkuliahan di UIN SUSKA Riau. Selain itu, penelitian ini diharapkan

akan menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Strategi-

strategi pembelajaran.


