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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih. 

Akibatnya berpengaruh terhadap semakin ketatnya persaingan global, oleh karena 

itu setiap orang harus mempunyai keterampilan yang fleksibel dan dapat 

menganalisis berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk dapat memecahkan masalah 

yang terjadi saat ini dengan cepat dan tanggap. Dalam bidang pendidikan, salah satu 

upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dengan membiasakan peserta didik untuk membentuk budaya berpikir 

pada peserta didik. William Clark Trow (dalam Djadjuri D., dkk, 2015:10) 

mengemukakan bahwa berpikir ialah proses penemuan cara menyusun kembali 

yang telah ditentukan. Sebelum proses berpikir dilakukan, diperlukan kesiapan 

terlebih dahulu pada diri peserta didik berupa kematangan, pengetahuan awal yang 

relevan dan motivasi belajar. 

Berpikir merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan proses dan 

sikap. Salah satu kategori berpikir yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis pada saat 

proses pembelajaran dibutuhkan, karena kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan diperlukan oleh siapapun untuk dapat memecahkan masalah. Hal ini 

sesuai dengan Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional) Indonesia 

No. 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa peseta didik perlu dibekali dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan bekerjasama.  

Meskipun telah disebutkan bahwa peserta didik dibekali kemampuan berpikir kritis, 

tetapi pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis peserta didik SMP di 

Indonesia masih rendah.  

Hal ini berdasarkan beberapa kali laporan studi empat tahunan International 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilakukan 

kepada peserta didik SMP dengan karakteristik soal-soal level kognitif tinggi yang 

dapat mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik menunjukkan bahwa 

peserta didik Indonesia secara konsisten terpuruk di peringkat bawah. Sejalan 
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dengan hasil wawanacara yang telah dilakukan di SMPN 1 Kota Sukabumi, 

kemampuan berpikir kritis peserta didik masih rendah. Hal itu ditunjukkan dengan 

hasil belajar yang rendah dan apabila peserta didik diberi soal-soal yang 

pengerjaannya membutuhkan beberapa kali proses penyelesaiannya. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1.1 yaitu rata-rata hasil Ujian Nasional untuk pelajaran 

matematika masih rendah dibanding dengan mata pelajaran lainnya. Hasil ini 

menunjukan bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kelemahan dalam 

mata pelajaran matematika. 

Tabel 1.1 

Nilai UN Peserta didik SMPN 1 Kota Sukabumi 

No 
Tahun 

Pelajaran 

Rata-rata UN 

Bahasa 

Indonesia 
Matematika 

Bahasa 

Inggris 
IPA Jumlah Rata-rata 

1. 2013/2014 7.59 50.14 7.23 6.38 26.84 6.71 

2. 2014/2015 79.61 54.06 70.04 62.92 268.66 67,16 

3. 2015/2016 8.04 56.09 6.37 6.15 25.70 6.42 

 

Hal ini disebabkan belum optimalnya keterlibatan peserta didik dalam 

pembelajaran terutama saat guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

bertanya, yang seringkali diikuti dengan keheningan. Padahal menurut Yohanta 

(dalam Rifqiyana, 2015:4) salah satu kemampuan yang terlihat pada orang yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis adalah bisa mengajukan pertanyaan dan aktif 

dalam pembelajaran. Menurut Ennis (dalam Mahmuzah, 2015:67), “berpikir kritis 

adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan 

keputusan tentang apa yang harus diyakini dan harus dilakukan”.  

Tujuan berpikir kritis adalah mencapai pemahaman yang medalam. Melalui 

pemahaman yang mendalam maka seseorang dapat menyelesaikan masalah dari 

suatu kejadian. Menurut Tilaar (dalam Liswara, 2016:1)  alasan penting dalam 

berpikir kritis yaitu memberikan penghargaan kepada peserta didik dan 

mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan demokratis. Usaha meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis memerlukan adanya pembenahan dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu diupayakan suatu pembelajaran dengan 

model atau metode tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas, motivasi dan 
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kemampuan berpikir kritis peserta didik sehingga belajar peserta didik dapat 

menjadi bermakna. Menurut Lorsbach (dalam Priambodo, dkk. 2014:96) model 

pembelajaran yang mempunyai karakteristik tersebut diantaranya adalah model 

pembelajaran Learning Cycle 5E yang terdiri dari 5 tahapan yaitu: Engage, Explore, 

Explain, Elaborate, dan Evaluate.  

Selain model pembelajaran diperlukan juga alat bantu pembelajaran. Menurut 

teori Bruner sebagaimana dikutip oleh Priambodo (2014:96) mengungkapkan 

bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi 

benda-benda (alat peraga). Selain itu Rochmad (dalam Priambodo, 2014:96) juga 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam 

menanamkan konsep matematika, dengan menggunakan alat peraga menyebabkan 

pengalaman anak semakin luas berdasarkan sesuatu yang nyata. Pemanfaatan alat 

peraga yang belum maksimal juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

peserta didik kurang memahami materi yang diajarkan. Cara untuk mengatasi hal 

tersebut melalui inovasi pembelajaran yaitu dengan menggunakan model yang 

dapat membuat peserta didik menemukan konsep dan prinsip matematika melalui 

diskusi aktif berbantuan alat peraga. Karena alat peraga mampu mengubah materi 

ajar yang abstrak menjadi kongkrit, jadi peserta didik peserta didik lebih mudah 

menerima informasi materi pembelajaran melalui proses pengelihatan.  

Pada saat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, setiap guru 

dihadapkan pada peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda 

antara individu satu dengan yang lainnya. Salah satu dimensi karakteristik peserta 

didik yang secara khusus perlu dipertimbangkan, khususnya pendidikan 

matematika adalah gaya kognitif. Gaya kognitif adalah cara-cara bagaimana peserta 

didik dapat menerima rangsangan yang berbeda dan berpikir untuk belajar. Menurut 

Woolfolk (dalam Desmita, 2014:146), di dalam gaya kognitif terdapat suatu cara 

berbeda unuk melihat, mengenal, dan mengorganisir informasi. Setiap individu 

akan memilih cara yang ebih disukai dlam memproses dan mengorganisasi 

informasu sebagai respon terhadap stimulus lingkungnnya. 

Gaya kognitif yang banyak dikaji untuk melihat gaya kognitif peserta didik 

adalah gaya kognitif field independent dan field dependent. Gaya field independent 
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dan field dependent merupakan tipe gaya kognitif yang menceminkan cara analisis 

seseorang dalam intetaksi dengan lingkungannya (Uno, 2006:187). “individu yang 

memiliki gaya kognitif Field Dependent cenderung melihat pola secara keseluruhan 

dan mengalami kesulitan dalam memisahkan aspek-aspek tertentu suatu situasi atau 

pola, sedangkan peserta didik yang memiliki gaya kognitif Field Independent lebih 

dapat melihat bagian-bagian yang membentuk suatu pola yang besar” (Desmita, 

2014:148). Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan 

penelitian penerapan model Learning Cycle 5E berbantu alat peraga terhadap 

kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya kognitif peserta didik SMPN 1 Kota 

Sukabumi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

belajar menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat 

peraga dengan peserta didik yang belajar menggunakan model pembelajaran 

learning cycle 5E? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya 

kognitif field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara peserta didik 

bergaya field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent pada model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga 

dan model pembelajaran learning cycle 5E?  

4. Apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya kognitif field 

independent lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field dependent pada 

model pembelajaran learning cycle 5E? 

5. Apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya kognitif field 

independent lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field dependent 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga? 
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6. Apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan bergaya kognitif field 

independent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E 

berbantu alat peraga lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field 

independent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E? 

7. Apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan bergaya kognitif field 

dependent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E  berbantu 

alat peraga lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif field dependent yang 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

model pembelajaran learning cycle 5E, kemampuan berpikir kritis, alat peraga 

geometri  dan gaya kognitif peserta didik yaitu field independent dan field 

dependent. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan model learning cycle 5E berbantu alat 

peraga terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya kognitif. Tujuan 

khusus dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

belajar dengan menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu 

alat peraga dengan peserta didik yang belajar menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 5E. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis peserta didik bergaya 

kognitif field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent. 

3. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara peserta didik 

bergaya field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent pada model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga 

dan model pembelajaran learning cycle 5E. 
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4. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

bergaya kognitif field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent pada model pembelajaran learning cycle 5E. 

5. Untuk mengetahui perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

bergaya kognitif field independent dengan peserta didik bergaya kognitif field 

dependent menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat 

peraga. 

6. Untuk mengetahui  perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan bergaya kognitif field independent yang menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 5E berbantu alat peraga lebih baik dari peserta 

didik bergaya kognitif field independent yang menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 5E. 

7. Untuk mengetahui  perbandingan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dengan bergaya kognitif field dependent yang menggunakan model learning 

cycle 5E  berbantu alat peraga lebih baik dari peserta didik bergaya kognitif 

field dependent yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E 

berbantu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran 

yang bermakna, menarik, dan menyenangkan serta dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik.   

2. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang model 

learning cycle 5E yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Selain 

itu, guru dapat memahami peserta didik lebih dalam ditinjau dari gaya 

kognitifnya.  

3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana langsung untuk 

memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis kemampuan berpikir 

kritis peserta didik dalam pembelajaran matematika dan mengetahui deskripsi 

kemampuan berpikir kritis peserta didik ditinjau dari gaya kognitif peserta didik. 


