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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan arus

informasi menjadi cepat dan tanpa batas. Hal ini berdampak langsung pada

berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan

merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas

karena pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku siswa menjadi

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat

dalam lingkungan alam sekitar.

Pendidikan di Indonesia dengan kurikulum yang begitu padat dan

terlalu cerdas, seolah memimpikan anak-anak menjadi robot yang cerdas

sempurna. Kurikulum ini tidak menyisakan waktu bagi anak-anak untuk

sedikit merenung dan menikmati kehidupannya. Sistem pendidikan yang

seperti itu membuat sekolah terasa lebih sebagai hukuman daripada tempat

yang menyenangkan, apalagi inspiratif. Siswa dipaksa untuk memiliki

segudang ilmu namun ia tidak dapat memahami  manfaat ilmu yang ia miliki.

Akibatnya, pendidikan di Indonesia seolah  mengejar target kurikulum dan

hasilnya generasi yang terbentuk adalah generasi hafalan. Hal ini sejalan

dengan ungkapan, “Indonesia Generasi Hafalan”1, dari seorang Anggota

Akademi Jakarta dan Komposer, Slamet A. Sjukur, dalam buku “Pedagogik

Kritis” karangan Tilaar, dkk. Generasi hafalan yang dimaksud adalah siswa

1 Tilaar, dkk, Pedagogik Kritis, Jakarta: Rineka Cipta, 2011,  h. 183
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yang dididik untuk menghafal pelajaran tanpa mengerti makna dari

pembelajaran itu sendiri. Akibatnya, siswa tidak bisa menguasai ilmu yang

diberikan guru dan tidak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Padahal, belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi2. Belajar

adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian

kegiatan menuju tercapainya kepribadian seutuhnya.3

Keutamaan berpikir Allah Swt memerintahkan untuk berpikir dan

merenungkan secara mendalam tentang kitab-Nya yang agung. Allah Swt

menyanjung orang-orang yang mau berpikir. Allah Swt berfirman, orang-

orang yang mengingat allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun

berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya

Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia.” Ibnu Abbas

ra. Berkata, “Sesungguhnya suatu kaum berpikir tentang Allah Swt, lantas

Rasullullah Saw bersabda, hendaklah kalian berpikir tentang makhluk ciptaan

allah, sebab kalian tidak mampu menggapai kedudukan-Nya.4

Terdapat banyak dalam Alqur’an yang menerangkan tentang berfikir

seperti pada firman Allah Swt.

2 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2009, h. 28

3Sardiman A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Press,
2004, h. 20-21

4 http://saptorini-tafakur.blogspot.com/2010/01/keutamaan-berpikir.html?m=1
(Diakses: Senin, 31 maret 2014)
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“Katakanlah (Muhammad) Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa

perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang

ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang

malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku.

Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka

apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (QS.Al-Anam:50).5

Berpikir kritis adalah keharusan dalam usaha menyelesaikan masalah,

membuat keputusan, menganalisis asumsi-asumsi. Berpikir kritis diterapkan

kepada siswa untuk belajar memecahkan masalah secara sistematis, inovatif,

dan mendesain solusi yang mendasar. Dengan berpikir kritis siswa

menganalisis apa yang mereka pikirkan, mensintesis informasi, dan

menyimpulkan.

Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika

karena matematika memiliki struktur dan kajian yang lengkap serta jelas

antar konsep. Aktivitas berpikir kritis siswa dapat dilihat dari kemampuan

siswa dalam menyelesaikan soal dengan lengkap dan sistematis.

Disekolah setingkat Madrasah Aliyah atau SMK dan perguruan tinggi,

semakin perlu dikembangkan kemampuan untuk berpikir produktif, yaitu

berpikir terarah (directed thinking) dan berpikir kritis (critical thinking) untuk

memecahkan suatu persoalan yang dapat dipecahkan melalui berbagai jalan.

Melalui berpikir reproduktif ini, sesuatu yang mula-mula tidak jelas akhirnya

menjadi jelas, dimengerti dan dipahami. Hasil dari mencari pemahaman ini

5 Al-Quran Al-karim
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disimpan dalam ingatan untuk sewaktu-waktu dipergunakan.6 Selain itu,

seorang siswa SMK telah dianggap dewasa sehingga diharapkan mampu

berpikir kritis untuk mencapai hasil atau mengambil keputusan yang tepat dan

bijaksana.

Dampak dari sistem pendidikan seperti ini, terlihat pada beberapa mata

pelajaran di sekolah terutama pada pelajaran matematika. Ketika siswa ditanya

mengenai persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya menggunakan

faktor, mereka akan mudah menjawab rumus dengan mudah serta dapat

diungkapkannya. Ketika ditanyakan persamaan kuadrat jika diketahui akar-

akarnya menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, siswa mulai

kebingungan karena ia tidak menemukan. Sebagian siswa hanya berpedoman

pada apa yang diberikan guru tanpa mencoba memikirkan “mengapa begitu?,

dari mana asalnya?, apa manfaatnya?”. Seharusnya seorang siswa mampu:7

1. Memahami informasi, pandangan, keyakinan, dan argumentasi

guru maupun teman-teman dikelas.

2. Mengevaluasi dan menilai argumentasi dan keyakinan tersebut

secara kritis.

3. Mampu membangun jalan pikiran maupun kerangka berpikir untuk

membuat dan mempertahankan argumentasi siswa berdasarkan

pengetahuan, fakta-fakta, dan data dengan benar.

6 Abdul Majid, Perencanaan pembelajaran, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011,
h.75

7 Hendra Surya,Strategi  jitu mencapai kesuksesan belajar , Jakarta: Elek Media
Komputindo, 2011, h.144
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMK

Farmasi Ikasari Pekanbaru, diketahui bahwa dalam mengajar matematika

guru masih menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi

pelajaran. Walaupun menurut Gagne dan Berlinar yang dikutip Risnawati

berpendapat bahwa metode ceramah menyebabkan belajar hanya menghafal

yang tidak menyebabkan pengertian yang bermakna pada siswa dan

menyebabkan siswa menjadi pasif, namun guru juga menggunakan metode

pemberian tugas dan tanya-jawab untuk memperkuat pemahaman dan

penalaran siswa.8 Guru juga memberikan motivasi kepada siswa saat belajar.

Berdasarkan observasi yang diperkuat dengan wawancara, dalam

pembelajaran matematika masih terdapat gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ketika guru memberikan soal-soal latihan, siswa cenderung langsung

menuliskan hasil akhir dari soal yang telah diberikan guru tanpa

disertai  dengan cara yang sistematis.

2. Jika guru memberikan soal yang tingkat kesulitannya yang lebih dari

contoh yang diberikan, maka sebagian besar siswa kesulitan

mengerjakannya.

3. Sebagian kecil siswa dapat membuktikan kebenaran dan menganalisis

penyelesaian dari suatu permasalahan yang telah ia kerjakan.

4. Sebagian besar siswa melihat jawaban teman bila diberikan soal/PR

yang lebih rumit.

8 Risnawati, Strategi Pembelajaran MatematikaI, Pekanbaru: Suska Press,2008, h. 96
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Untuk memperbaiki situasi belajar seperti penjabaran di atas,

diperlukan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang memberikan iklim

kondusif dalam pengembangan daya nalar dan kreatifitas siswa. Usaha guru

untuk mencapai tujuan pembelajaran antara lain memilih model pembelajaran

yang tepat, sesuai materinya dan menunjang siswa untuk berpikir kritis.

Memperhatikan permasalahan di atas, sudah selayaknya pengajaran

matematika dilakukan sebuah inovasi. Jika dalam pembelajaran yang terjadi

sebagian besar dilakukan oleh masing-masing siswa, maka dalam penelitian

ini akan diupayakan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui

penerapan model pembelajaran cooperative tipe group investigation yaitu

pembelajaran yang mementingkan kerjasama dalam suatu kelompok untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi siswa dengan karakter dan

kemampuan yang berbeda. “Keunggulan dari pembelajaran cooperative tipe

group investigation adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis

siswa dalam pembelajaran matematika.” Slavin mengemukakan model

pembelajaran cooperative tipe group investigation terdiri dari enam tahap

meliputi: grouping, planning, investigation, organizing, presenting, dan

evaluating.9 Beberapa tahapan pada model pembelajaran cooperative tipe

group investigation dapat melatih siswa sehingga terjadi peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa.10 Pada tahap planning, siswa dapat

meningkatkan aspek keterampilan memberikan penjelasan yang sederhana

meliputi proses memformulasikan sebuah masalah dari gagasan yang

9 Slavin, R. E, Cooperative Learning:Theory, research, and practicical guide to
cooperative learning. London: Allymond Bacon 2005, h. 218

10 Ibid , h. 220
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diperoleh siswa. Pada tahap investigation siswa dapat meningkatkan berpikir

siswa untuk aspek keterampilan memberikan penjelasan lanjut, keterampilan

mengatur strategi dan taktik dan keterampilan menyimpulkan meliputi

kegiatan analisis dan sintesis. Pada tahap presentasi (presenting) dan evaluasi

(evaluating) siswa dapat meningkatkan kemampuan menarik kesimpulan dari

penyelesaian suatu masalah dan menentukan alternatif-alternatif cara lain

dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Tipe

Group Investigation Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika

Siswa Kelas X SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul.

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk

watak dan kepercayaan seseorang.

2. Cooperative learning (Pembelajaran Kooperatif) adalah konsep yang lebih

luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang

lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.11

3. Group investigation (Investigasi Kelompok) adalah model pembelajaran

kooperatif yang paling kompleks dan paling sulit untuk

11 Agus Suprijono,cooperative learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.54
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diterapkan.pendekatan ini memerlukan mengajar siswa keterampilan

komunikasi dan proses kelompok yang baik.12 Keterlibatan siswa secara

aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir

pembelajaran.

4. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir yang diawali dan diproses

oleh otak kiri. Menurut Ennis yang dikutip oleh Alec Fisher, “Berpikir

kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk

memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan”13.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang telah

dikemukakan di atas, masalah yang dapat di identifikasi adalah:

a. Guru terlalu banyak menggunakan metode konvensional sehingga

dalam hal ini hanya terjadi komunikasi satu arah antara guru dan siswa

itu sendiri, hal tersebut akan berdampak terhadap  ketidakterlibatan

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran.

b. Siswa belum mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal

Matematika dengan berbagai cara dan sistematis.

c. Siswa cenderung menuliskan langsung hasil akhir dari soal yang

diberikan guru tanpa disertai cara yang jelas dan sistematis.

12 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktivistik, Jakarta :
Prestasi Pustaka, 2007, h. 78

13 Alec Fisher, Berpikir Kritis, Jakarta: Erlangga, 2008, h. 4
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d. Implementasi pembelajaran Matematika belum berorientasi pada

peningkatan berpikir kritis siswa.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji

lebih mendalam maka peneliti membatasi masalah pada:

a. Penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan model pembelajaran

Cooperative Tipe Group Investigation.

b. Penelitian ini hanya terbatas pada kelas X SMK Farmasi Ikasari

Pekanbaru.

c. Penelitian ini hanya meneliti Berpikir Kritis siswa kelas X pada mata

pelajaran Matematika khususnya pada pokok bahasan logaritma.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan

masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematika

antara peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran

Cooperative tipe Group Investigation dengan peserta didik yang

menggunakan pembelajaran konvensional pada sub bahasan logaritma

di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir

kritis matematika antara peserta didik yang belajar menggunakan model

pembelajaran Cooperative tipe Group Investigation dengan peserta

didik yang menggunakan pembelajaran konvensional pada sub bahasan

logaritma di SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah dengan pembelajaran

Cooperative tipe Group Investigation (GI) meliputi

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi

yang diperoleh sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian bersama

agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.

b. Bagi guru, dapat menambah khasanah ilmu mengenai penerapan

pembelajaran Cooperative tipe Group Investigation (GI) untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

c. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta dapat

meningkatkan kemampuan bekerja sama, kemampuan mengemukakan

pendapat dan pertanyaan, kemampuan memecahkan masalah, dan

kemampuan berkomunikasi meskipun kompetensi-kompetensi tersebut

tidak secara langsung diukur dalam penelitian ini.

d. Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk

memperluas wawasan peneliti tentang pengenalan pembelajaran serta

sebagai bekal ketika terjun menjadi seorang pendidik.


