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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis
1. Kemampuan Berpikir Kritis  Matematis

a. Pengertian berpikir kritis

Berpikir menurut Plato yang dikutip oleh Suryabrata adalah

berbicara dalam hati. “Berpikir adalah meletakkan hubungan antara

bagian-bagian pengetahuan kita”.1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan

dan memutuskan sesuatu. Sedangkan Solso dalam Sugihartono

menyatakan bahwa berpikir merupakan proses yang menghasilkan

representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang

melibatkan interaksi yang komplek antara berbagai proses mental seperti

penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi dan pemecahan masalah.2

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 tepat .3

Terdapat empat proses yang dilewati dalam berpikir yaitu: (1)

proses pembentukan pengertian, yaitu menghilangkan ciri-ciri umum dari

sesuatu sehingga timbul ciri khasnya; (2) Pembentukan pendapat, yaitu

pikiran yang menggabungkan (menguraikan) beberapa pengertian

1 Sumadi Suryabrata,Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), h. 54.

2Sugihartono, dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press,2007 ),h.13.
3 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), h.56.
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sehingga menjadi suatu tanda masalah; (3) Pembentukan keputusan, yaitu

pikiran yang menggabung-gabungkan tanda masalah tersebut; dan (4)

Pembentukan kesimpulan, yaitu pikiran yang menarik keputusan-

keputusan dari keputusan lainnya.4 Dalam Al-qur’an banyak sekali ayat

yang menjelaskan tentang berpikir, berpikir dijelaskan dalam surat Az-

zumar ayat 42 yang artinya “ Allah memegang nyawa (seseorang) pada

saat kematiannya dan nayawa (seseorang) yang belum mati ketika dia

tidur, maka Dia tahan nyawa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya

dan Dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan”.

Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda – randa (kebesaran) Allah

bagi kaum yang berpikir. Surat Ar’r’ad ayat 3 yang artinya “ Dan dia yang

menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai

diatasnya. Dan padanya dia menjadikan semua bahan-bahan berpasang-

pasangan; dia menutup malam kepada siang. Sungguh, pada yang

demikian itu terdaapt tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang

berpikir”.

Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk bernalar (to reason)

dalam suatu cara yang terorganisasi. Berpikir kritis juga merupakan suatu

kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematik kualitas pemikiran diri

sendiri dan orang lain. Senada dengan Santrock yang mengemukakan

definisi pemikiran kritis sebagai pemikiran reflektif dan produktif,dan

4 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar , (Jakarta: PT.Rineka Cipta,
2004), h. 31.
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melibatkan evaluasi bukti.5 Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk

mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang

lain.6 Vincent Ruggiero mengartikan berpikir kritis sebagai segala aktivitas

mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat

keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami.7 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 dunia.8

Berpikir kritis merupakan kegiatan yang aktif, gigih, dan

pertimbangan yang cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk

pengetahuan apapun yang diterima dipandang dari berbagai sudut alasan

yang mendukung dan menyimpulkan.9 Tujuan dari berpikir kritis sendiri

adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam atas maksud dari idea

dan makna dari suatu kejadian dalam kehidupan. Peneliti mendefinisikan

kemampuan berpikir kritis 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

5 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 359.
6 Elaine B.Johnson, Op.cit, h. 183.
7 Ibid., h. 187.
8 Ibid., h. 188.
9 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, (Jakarta: PT.

Gramedia, 2011), h. 131.
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dengan mempertimbangkan baik buruknya dan kelogisan setiap

kemungkinan pemecahan masalah.

Berpikir kritis 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.

Daniel Perkins dan Sarah Tishman yang dikutip Ormrod,

memberikan empat kriteria berpikir kritis, yaitu:10

a. Berpikir terbuka
Menghindari pemikiran sempit, membiasakan mengeksplorasi
opsi-opsi yang ada

b. Rasa ingin tahu intelektual
Ditunjukan dengan kebiasaan bertanya, merenungkan,
menyelidiki dan meneliti

c. Perencanaan dan strategi
Menyusun rencana, menentukan tujuan, mencari arah untuk
menciptakan hasil

d. Kehati-hatian intelektual
Adanya upaya mengecek ketidakakuratan atau kesalahan,
bersikap cermat dan teratur

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu proses penggunaan

kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu seseorang untuk

membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang

diyakini atau dilakukan.

10Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan,(Jakarta: Erlangga,2008), h. 341.
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b. Karakteristik Berpikir Kritis

Menurut Carole Wade, indikator berpikir kritis

diidentifikasikan menjadi delapan karakteristik berpikir kritis, yakni

meliputi:11

1) Kegiatan merumuskan pertanyaan.
2) Membatasi permasalahan.
3) Menguji data-data.
4) Menganalisis berbagai pendapat dan bias.
5) Menghindari pertimbangan yang emosional.
6) Menghindari penyederhanaan berlebihan.
7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi.
8) Menoleransi ambiguitas.

Karakteristik lainnya yang berhubungan dengan berpikir kritis,

dijelaskan Barry K.Beyer yang dikutip oleh Hendra surya sebagai berikut:12

1) 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.

2) 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.

3) 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

11 Ibid., h. 136.
12 Ibid., h. 137.
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menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan
pengenalan, penilaian, dan menyusun argumen.

4) 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.

5) 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.

6) 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 perkiraan-perkiraan.

c. Indikator berpikir kritis

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif

dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang

harus dipercayai atau dilakukan. Oleh karena itu, indikator

kemampuan  berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa

sebagai berikut:

1. Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan.
2. Mencari alasan.
3. Berusaha mengetahui informasi yang baik.
4. Memakai sumber yang memiliki kredebilitas dan menyebutkannya.
5. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan.
6. Berusaha tetap relevan dengan ide utama.
7. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar.
8. Mencari alternatif.
9. Bersikap dan berpikir terbuka.
10. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan

sesuatu.
11. Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila diperlukan.
12. Bersikap secara sistimatis dan teratur dengan bagian-bagian dari

keseluruhan masalah.
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Indikator kemampuan berpikir kritis yang dapat diturunkan dari

aktivitas kritis no.1 adalah mampu merumuskan pokok-pokok

permasalahan.Indikator  yang  diturunkan dari aktivitas kritis no. 3,4,7

adalah mampu mengungkapkan fakta yang dibutuhkan dalam

menyelesaikan suatu masalah. Indikator  yang  diturunkan dari aktivitas

kritis no. 2,6, dan 12 adalah mampu memilih argumen logis, relevan, dan

akurat. Indikator  yang  diturunkan dari aktivitas kritis no. 8,10, dan 11

adalah mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda.

Indikator  yang  diturunkan dari aktivitas kritis no. 5 dan 9 adalah mampu

menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu

keputusan.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan,

dirumuskan pengertian kemampuan berpikir kritis matematis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan mengidentifikasi asumsi yang diberikan;

b. Kemampuan merumuskan pokok-pokok permasalahan;

c. Kemampuan mendeteksi adanya bias berdasarkan pada sudut pandang

yang berbeda;

d. Kemampuan mengungkap data/definisi/teorema dalam menyelesaikan

masalah.

2. Strategi Learning Cycle

Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran dengan

pendekatan kontrukstivis. Konstruktivis adalah suatu pendekatan dalam
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belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang

lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif peserta didik13.

Pendekatan konstruktivis dalam belajar dilakukan melalui proses ekplorasi

personal, diskusi dan penulis reflektif. Model pembelajaran Learning

Cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam Science

Curriculum Improvement Study/SCIS. Learning Cycle merupakan salah

satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang pada

mulanya terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Eksplorasi (exploration),

b. Pengenalan konsep (concept introduction), dan

c. Penerapan konsep (concept aplication).

Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut mengalami

pengembangan. Tiga siklus tersebut saat ini dikembangkan menjadi lima

tahap(Lorsbach, 2002) yang terdiri atas tahap (a) pembangkitan minat

(engagement), (b) eksplorasi (exploration), (c) penjelasan

(explanation/extention),  (d) elaborasi (elaboration) dan (e) evaluasi

(evaluation)14.

Berikut rincian dari model pembelajaran Leraning Cycle :

a. Pembangkit minat

Tahap pembangkit minat merupakan tahap awal dari Learning

Cycle. Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan

13 Nanang Harafiah., Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung: PT. Refika
Aditama, 2012), h. 62.

14 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer., (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 171.
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mengembangkan minat dan keingintahuan (curiosity) siswa tentang

topik yang diajarkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan

pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari

(yang berhubungan dengan topik bahasan). Dengan demikian,

siswa akan memberikan respons/jawaban, kemudian jawaban siswa

tersebut dapat dijadikan pijakan oleh guru untuk mengetahui

pengetahuan awal siswa tentang pokok bahasan. Kemudian guru

perlu melakukan identifikasi ada /tidaknya kesalahan konsep pada

siswa. Dalam hal ini guru harus membangun keterkaitan/perikatan

antara pengalaman keseharian siswa dengan topik pembelajaran

yanga akan dibahas.

b. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan tahap kedua model Learning Cycle. Pada

tahap eksplorasi dibentuk kelompok kecil antara 2-4 siswa,

kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan kelompok

kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Dalam kelompok ini

siswa didorong untuk menguji hipotesis dan atau membuat

hipotesis baru, mencoba alternatif pemecahannya dengan teman

sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide – ide

atau pendapat yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini guru

berperan sebagai fasilisator dan motivator. Pada dasarnya tujuan

tahap ini adalah mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa
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apakah sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah,

sebagian benar.

c. Penjelasan

Penjelasan merupakan tahap ketiga Learning Cycle. Pada tahap

penjelasan, guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan

suatu konsep dengan kalimat /pemikiran sendiri, meminta bukti

dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar secara

krtitis penjelasan antarsiswa atau guru. Dengan adanya diskusi

tersebut, guru memberi definisi dan penjelasan tentang konsep

yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa terdahulu sebagai

dasar diskusi.

d. Elaborasi

Elaborasi merupakan tahap keempat Learning Cycle. Pada tahap

elaborasi siswa menerapkan konsep dan keterampilan yang telah

dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dengan

demikian, siswa akan dapat belajar secara bermakna, karena telah

dapat menerapkan /mengaplikasikan konsep yang baru

dipelajarinya dalam situasi baru. Jika tahap ini dapat dirancang

dengan baik oleh guru maka motivasi belajar siswa akan

meningkat. Meningkatnya motivasi belajar siswa tentu dapat

mendorong peningkatan hasil belajar siswa.
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e. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahap akhir dari Learning Cycle. Pada tahap

evaluasi, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman

siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan

evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari

jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang

diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru

sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan metode Learning

Cycle yang sedang diterapkan, apakah sudah berjalan dengan

sangat baik, cukup baik, atau masih kurang.  Demikian pula

melalui evaluasi diri, siswa akan dapat mengetahui kekurangan

atau kemajuan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan.

Penerapan Strategi Learning Cycle memiliki kelebihan dan

kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan penerapan strategi

Learning Cycle adalah sebagai berikut:15

1. Kelebihan penerapan Strategi Learning Cycle

a. Meningkatkan motivasi belajar karena peserta didik

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.

b. Membantu mengembangkan sikap ilmiah peserta didik.

c. Pembelajaran menjadi lebih bermakna.

2. Kekurangan penerapan Strategi Learning Cycle

15 http://ihyayusriati.blogspot.com/2012/06/makalah-model-pembelajaran-learning.html
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a. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang

menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran.

b. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran.

c. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan

terorganisasi.

d. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam

menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran.

Adapun konsep yang dioperasionalkan adalah sebagai

berikut:
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TABEL II. 1
KONSEP OPERASIONAL STRATEGI LEARNING CYCLE

a. Tahap Pembangkitan Minat

Kegiatan Guru 1) Membangkitkan minat dan

keingintahuan (coriosity)

siswa.

2) Mengajukan pertanyaan

tentang proses faktual dalam

kehidupan sehari-hari (yang

berhubungan dengan topik

bahasan).

3) Mengaitkan topik yang

dibahas dengan pengalaman

siswa. Mendorong siswa

untuk mengingat pengelaman

sehari-harinya dan

menunjukkan keterkaitannya

dengan topik pembelajaran

yang sedang dibahas.

Kegiatan Siswa
1) Mengembangkan minat /rasa

ingin tahu terhadap topik

bahasan.

2) Memberikan respons

terhadap pertanyaan guru.

3) Berusaha mengingat

pengelaman sehari-hari dan

menghubungkan dengan

topik pembelajaran yang

akan dibahas.
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b. Tahap Eksplorasi

Kegiatan Guru 1) Membentuk kelompok,

memberi kesempatan untuk

bekerja sama dengan

kelompok kecil secara

mandiri.

2) Guru berperan sebagai

fasilisator.

3) Mendorong siswa

mengapresiasikan

pendapatnya dengan

mengerjakan LKS.

Kegiatan Siswa 1) Membentuk kelompok dan

berusaha bekerja dalam

kelompok.

2) Membuat prediksi baru.

3) Mencoba alternatif

pemecahan dengan teman

sekelompok, serta

mengembangkan ide-ide

baru.
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c. Tahap Penjelasan

Kegiatan Guru 1) Meminta bukti dan

klarifikasi penjelasan siswa.

2) Mendengar secara kritis

penjelasan antarsiswa atau

guru.

3) Memandu diskusi.

Kegiatan Siswa 1) Menggunakan pengamatan

dan catatan dalam memberi

penjelasan.

2) Melakukan pembuktian

terhadap konsep yang

diajukan.

3) Mendiskusikan.

d. Tahap Elaborasi

Kegiatan Guru 1) Mengadakan refleksi dan

membimbing siswa

merangkum materi

Kegiatan Siswa 1) Bertanya kepada guru

tentang materi yang kurang

di pahami
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e. Tahap Evaluasi

Kegiatan Guru 1) Mengamati pengetahuan

siswa dengan memberikan

evaluasi berupa tugas

individu

Kegiatan Siswa 1) Mengevaluasi diri dengan

mengerjakan tugas individu.

Sumber : Made Wena(2011:173)16

3. Hubungan Strategi Pembelajaran Learning Cycle dengan

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis

Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran dengan

pendekatan konstrukstivis. Dalam teori konstruktivis, pengetahuan itu

akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Selain

itu, teori konstruktivis menyatakan bahwa siswa dibiasakan memecahkan

masalah. Hal ini dipertegas oleh pendapat Nurhadi yang dikutip oleh

Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni bahwa dalam proses belajar di kelas,

siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide.17 Trianto

menyatakan bahwa dalam teori konstruktivis siswa harus menemukan

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi

baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu

16 Made wena, Op.cit.hlm.173
17 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jogjakarta:

Ar-Ruz Media, 2007), h. 116.
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tidak lagi sesuai.18 Berpikir kritis sejalan dengan pemecahan masalah.

Karena dengan pemecahan masalah siswa dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis. Pemecahan masalah tidak hanya dilakukan

secara individual tetapi juga dapat dilakukan melalui diskusi kelompok.

Seperti halnya dalam strategi Learning Cycyle. 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. 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.19 Sehingga ada hubungan antara strategi

Learning Cyle dengan kemampuan berpikir kritis.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian telah menunjukkan keefektifan strategi Learning

Cycle untuk hasil belajar siswa. Salah satunya penelitian yang dilakukan  oleh

asrul hadi. Penelitian Asrul hadi menyimpulkan bahwa penerapan strategi

Learning Cycle dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil

belajar  matematika siswa.

18 Oemar Hamalik., Proses Belajar Mengajar, (Bandung.: Bumi Aksara, 2001),
h. 220-221.

19 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan
Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Kaifa, 2011), h. 187.
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Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah

sebelumnya, penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Asrul Hadi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Matematika

melalui Siklus Belajar (Learning Cycle) untuk Meningkatkan hasil belajar

matematika siswa kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru”. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, diperoleh bahwa mean sebelum penerapan strategi

Learning Cycle adalah 45,45 sedangkan mean setelah penerapan adalah 81,81.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Irma Sarti Qamariyah Lestaluhu

mahasiswi FKIP Unidar Ambon  dengan judul “Pengaruh Penggunaan

Strategi Pembelajaran Siklus (Learning Cycle) Dalam Meningkatkan Hasil

Belajar Konsep Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Pada

Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Salahutu”. Dari penelitian tersebut ada

pengaruh penggunaan strategi pembelajaran siklus (learning cycle) dalam

meningkatkan hasil belajar matematika konsep Sistem Persamaan Linear Dua

Variabel sebesar 53,985%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi Leraning

Cycle dapat meningkatkan hasil belajar matematika konsep Sistem Persamaan

Linear Dua Variabel.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran siklus (learning cycle) dapat meningkatkan hasil, supaya

hasilnya bagus siswa tersebut harus memahami konsep, keterampilan dan

pemecahan masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

peneliti lakukan adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh

strategi Learning Cycle terhadap kemampuan berpikir matematis 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. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis

Berpikir kritis selalu membawa dan menuntun siswa atau

seseorang untuk selalu mencari,menemukan, memahami dan menjelaskan

kebenaran segala hal yang dilandaskan pada pemikiran yang jernih, akal

sehat dan berlandaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki.20

Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada proses

pembelajaran matematika adalah :

a. Siswa dapat mengidentifikasikan asumsi yang diberikan

b. Siswa dapat merumuskan pokok- pokok permasalahan

c. Siswa bisa menentukan akibat dari suatu ketentuan yang diambil

d. Siswa bisa mengungkap data/konsep/defenisi/teorema dalam

menyelesaikan suatu masalah.

Adapun untuk pedoman penskoran kemampuan berpikir kritis

dapat dilhat pada tabel II.2.

20 Hendra surya. Op,Cit. h.147.



29

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
Merumuskaan 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 diiaksanakan 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
sebagian penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan
benar
Merumuskan pokok-pokok permasalahan dan hampir
seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan
benar

Mendeteksi adanya
bias berdasarkan
sudut pandang
yang berbeda

0

1
2

3

4

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak sesuai
permasalahan
Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan benar
Sebagian penjelasan adanya bias telah dilaksanakan
dengan benar
Hampir seluruh penjelasan adanya bias telah
dilaksanakan dengan benar
Seluruh penjelasan adanya bias 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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2. Strategi Learning Cycle

Strategi Learning Cycle adalah sebagai variabel bebas atau yang

disebut sebagai variabel pertama yang memberikan pengaruh kepada

variabel kedua. Adapun langkah-langkah pelaksanaan Strategi Learning

Cycle adalah

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa langkah:

1) Memilih pokok bahasan untuk penerapan Strategi Learning Cycle.

2) Menyiapkan perangkat berupa silabus, Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), dan LKS.

3) Menyiapkan instrumen pengumpulan data yaitu soal pretest

dan soal posttest.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pelaksanaan pada pertemuan

a) Dalam proses belajar mengajar, kedua kelas diberikan materi

pelajaran yang sama.

b) Pada kelas eksperimen, selanjutnya akan diberikan perlakuan

pembelajaran dengan strategi Learning Cycle, sedangkan pada

kelas kontrol tidak diberikan perlakuan seperti pada kelas

eksperimen.

2) Setelah pertemuan

Setelah semua pokok bahasan selesai, maka diberikan test

akhir berupa posttest pada kedua kelas (kelas eksperimen dan
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kelas kontrol) untuk menentukan hasil belajar siswa. Data yang

diperoleh dari kedua kelas kemudian di analisis dengan

menggunakan rumus statistik.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji lebih dulu

kebenarannya/ hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : ≠
Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara

siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru  yang belajar dengan

menggunakan strategi pembelajaran Learning Cycle dan

konvensional.

Ho : =

Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis

antara siswa SMP Negeri 18 Pekanbaru  yang belajar dengan

menggunakan strategi pembelajaran Learning Cycle dan

konvensional.


