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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi era

globalisasi teknologi dan informasi perlu terus dilakukan, terutama bagi

bangsa Indonesia yang sedang membangun. Indonesia membutuhkan

sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai pola pikir yang kritis

sehingga mampu menghadapi segala permasalahan, serta sanggup

menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. 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 pengetahuan1.

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh berbagai faktor

yang saling berkaitan, diantaranya faktor kemampuan. Kemampuan yang

diharapkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu

kemampuan memperoleh, memilih dan mengolah informasi. Kemampuan

tersebut membutuhkan pemikiran yang kritis, sistematis, logis dan kreatif.

Pemikiran yang kritis, sistematis, logis, dan kreatif ini dapat

dikembangkan melalui pembelajaran matematika. Karena dalam proses

1 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru : Suska Pres, 2008),
h.11.
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belajar matematika, terjadi juga proses berpikir.2 Namun, pada

kenyataannya matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap

sulit dan tidak di sukai siswa. Banyak faktor yang menyebabkan pelajaran

matematika dianggap sulit oleh siswa. Salah satunya adalah dalam

memecahkan suatu masalah yang biasanya didominasi oleh guru saja. Hal

ini menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa kurang berkembang

secara optimal. Berpikir kritis berbeda dengan berpikir biasa. Berpikir

kritis adalah berpikir dengan baik dan merenungkan atau mengkaji tentang

proses berpikir orang lain.3 Berpikir kritis merupakan sebuah proses

terorganisasi yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi,

logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang lain.4 Berpikir kritis

merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam

kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan,

membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.

Keutamaan berpikir Allah SWT memerintahkan untuk berpikir dan

merenungkan secara mendalam tentang kitabnya yang agung, Allah SWT

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

“orang-orang yang mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk

maupun berbsring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan

bumi, ya Allah tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia”.

2 Herman Hudojo, Strategi  Mengajar Belajar Matematika, (Malang: IKIP
Malang, 1990), h. 5.

3 Hendra Surya, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar., (Jakarta: PT.
Gramedia,2011),h. 129.

4 Elaine B. Johnson,Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan
Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna,(Bandung: Kaifa,2011), h. 185.
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Ibnu Abbas R.a. brekata “sesungguhnya suatu kaum berpikir tentang Allah

SWT, lantas Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpikir tentang

makhluk ciptaan Allah, sebab kalian tidak mampu mengapai

keduduknnya”.

John Dewey mengatakan bahwa sekolah harus mengajarkan cara

berpikir yang benar pada anak-anak.5 Setiap orang memiliki kemampuan

untuk menjadi seorang pemikir yang andal. Karena kemampuan berpikir

kritis adalah hobi berpikir yang dapat dikembangkan oleh setiap orang,

maka hobi itu harus diajarkan di sekolah dasar, SMP dan SMA.6 Tujuan

dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam.7

Pemikir kritis secara sistematis menganalisis aktivitas mental untuk

menguji tingkat keandalannya. Mereka tidak menerima begitu saja cara

mengerjakan sesuatu hanya karena selama ini memang begitulah cara

mengerjakannya, dan mereka juga tidak menganggap suatu pernyataan

benar hanya karena orang lain membenarkannya.8 Namun pada kenyataan

yang ada para siswa hanya menerima begitu saja apa yang dijelaskan oleh

gurunya tanpa mau mencari kebenaran dari apa yang dijelaskan oleh guru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Guru

matematika kelas VIII SMPN 18 Pekanbaru yaitu Ibu R. Sitorus,S.Pd,

disertai beberapa kali observasi dilapangan terdapat beberapa

permasalahan yaitu hasil belajar siswa SMPN 18 Pekanbaru (60%) masih

5 Ibid.,h. 187.
6 Ibid., h. 189.
7 Ibid., h 185.
8 Ibid., h. 187.
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di bawah standar kriteria ketuntasan minimum yaitu dibawah 65,

kemudian pada aspek kemampuan berpikir kritis matematika, terlihat

gejala-gejala sebagai berikut:

a. Ketika diberikan soal, banyak siswa yang tidak bisa merincikan cara –

cara menyelesaikan soal, mulai dari mengidentifikasi hal-hal yang

diketahui, ditanya, kemudian memperjelas langka-langkah penyelesaian

secara terperinci

b. Penyelesaian soal yang diberikan oleh guru hanya terpaku pada satu

bentuk penyelesaian saja.

Berdasarkan gejala di atas , maka diperlukan adanya pembelajaran

matematika yang lebih banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses

pembelajaran itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan

daya berpikir kritis pada siswa proses belajar pasif harus di ubah menjadi

proses belajar aktif. Ketika guru berinteraksi dengan siswa pada saat proses

pembelajaran, guru bisa mengembangkan kebiasaan mengajukan pertanyaan

menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Selain itu siswa terdorong untuk

bekerja sama di dalam kelompok-kelompok diskusi kecil setelah poin-poin

utama atau penjelasan materi selama pembelajaran.

Terkait dengan kurangnya kemampuan berpikir krtitis siswa, maka

perlu dengan alternatif pembelajaran yang bisa menjadi solusi permasalahan

tersebut. Menurut Zohar, Weiberg, dan Tamir, kemampuan berpikir kitis

dapat dikembangkan melalui pembelajaran yang bersifat student centered ,

yaitu pembelajaaran yang berpusat pada siswa sebagai peserta didik. Dalam
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pembelajaran seperti ini, siswa diberi kebebasan berpikir dan keleluasaan

bertindak dalam memahami pengetahuan serta memecahkan masalahnya.9

Salah satu strategi pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa serta

memperhatikan pengetahuan siswa adalah strategi Learning Cycle. Dalam

pembelajaran ini, siswa dituntut untuk mengkonstruksi pengetahuannya

sendiri berdasarkan pengalaman baru berupa fakta atau peristiwa yang

dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya serta mengaplikasikan

konsep tersebut dalam situasi yang berbeda. Strategi Learning Cycle

merupakan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis, dalam

teori konstruktivis pengetahuan akan bermakna manakala ditemukan sendiri

oleh siswa, selain itu dalam teori konstruktivis siswa dibiasakan untuk

memecahkan masalah. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa akan

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa hal ini sejalan dengan

pendapat Vincent Ruggiero yang menyatakan bahwa dalam berpikir kritis

terdapat kegiatan mental yag membantu seseorang memecahkan masalah.

Belajar menggunakan strategi Learning Cycle dapat membantu

mengembangkan sikap ilmiah siswa. Bersikap ilmiah dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut Cohen dan Clough menyatakan

bahwa strategi Learning Cycle merupakan strategi jitu bagi pembelajaran

sains di sekolah menengah karena dapat dilakukan secara luwes dan

memenuhi kebutuhan nyata guru dan siswa.10

9 Maulana, Alternatif Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Metakognitif
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa PGSD,Thesis S-2 tidak
diterbitkan, UPI Bandung, 2007

10 Sri Astutik.2012. Jurnal ISSN 2085-7519 Vol. 1 No. 2. h. 144
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Strategi Learning Cycle ini merupakan salah satu model pembelajaran

konstruktivis yang terdiri dari lima fase, yaitu pembangkit minat, eksplorasi,

penjelasan, elaborasi dan evaluasi. Pada fase eksplorasi , penjelasan dan

evaluasi kemampuan berpikir kritis siswa dapat dikembangkan. Karena pada

fase tersebut siswa dapat mengembangkan pemikiran mereka. Pembelajaran

dengan menggunakan strategi Learning Cycle, siswa disituasikan untuk

belajar berkelompok dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Aktivitas diskusi yang dilakukan dalam pembelajaran dengan  strategi

Learning Cycle mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa harus didukung oleh

lingkungan kelas yang mendorong munculnya diskusi, tanya jawab,

penyelidikan dan pertimbangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “

Pengaruh Penerapan Strategi Learning Cycle Terhadap Kemampuan

Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru ”

B. Defenisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam

memahami istilah yang dipakai pada judul penelitian ini, maka penulis

akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan, antara lain:

1. Berpikir Kritis Matematis

Berpikir kritis adalah proses penggunaan kemampuan berpikir

secara efektif untuk membantu seseorang menyusun,
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mengevaluasi, dan mengaplikasikan keputusan tentang apa

yang dipercaya atau dikerjakan.11

2. Strategi Learning Cycle

Strategi Learning Cycle merupakan strategi pembelajaran yang

terdiri dari lima fase kegiatan, yakni engagement (menarik

perhatian), exploration (eksplorasi), explanation (menjelaskan),

elaboration(perpanjangan) dan evaluation (evaluasi).

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis

dapat mengindentifikasikan masalah ini sebagai berikut:

a. Siswa langsung menuliskan hasil akhir dari soal yang diberikan

guru tanpa disertai landasan atau cara jawaban yang sistematis.

b. Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah.

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti jika

dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada

pada penelitian ini, maka berdasarkan identifikasi masalah tersebut,

penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan diteliti sebagai

berikut:

a. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah Strategi

pembelajaran Learning Cycle pada kelas VIII.F sebagai kelas

11Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar
yang Kreatif dan Efektif, (Jakarta:Bumi Aksara, 2011), h.134.
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eksperimen, dan pembelajaran konvensional pada kelas VIII.D

sebagai kelas kontrol.

b. Hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan berpikir kritis.

c. Pokok bahasan yang digunakan dalam penelitian  adalah

“Persamaan Garis Lurus”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “ Apakah terdapat perbedaan kemampuan

berpikir kritis matematis antara siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru  yang

belajar dengan menggunakan Strategi pembelajaran Learning Cycle dan

konvensional”?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka

tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah terdapat

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa SMP

Negeri 18 Pekanbaru  yang belajar dengan menggunakan Strategi

pembelajaran Learning Cycle dan konvensional”.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai suatu pembelajaran. Karena pada penelitian ini, penulis

dapat mengaplikasikan segala pengetahuan yang didapat selama

perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
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b. Bagi guru

1) Sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi guru

dalam merumuskan pendekatan pembelajaran terbaik untuk

siswanya.

2) Memperluas wawasan mengenai teknik pembelajaran

matematika dengan strategi Learning Cycle.

c. Bagi sekolah

Memiliki referensi baru tentang teknik pembelajaran yang

diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika.


