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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jurnal belajar adalah dokumen tertulis yang dibuat siswa dan berisi refleksi 

setelah mengalami proses belajar. Menurut Kartono (2010) jurnal belajar 

berpotensi meningkatkan pembelajaran dengan melalui proses menulis dan 

berpikir tentang pengalaman belajar, bersifat pribadi dan dapat digunakan untuk 

merefleksi diri. Menulis jurnal belajar dapat mengarahkan pada pembelajaran 

yang lebih baik karena merupakan sesuatu yang konstruktif dan melibatkan proses 

reflektif. Jurnal belajar membuat guru dapat menilai seberapa dalam pemahaman 

siswa terhadap materi yang baru dipelajari, sekaligus untuk mengoreksi 

kelemahan dan kesalahan siswa. Jurnal belajar juga dapat melatih cara berpikir 

siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya (Junaedi, 2013). 

Jurnal belajar ini diharapkan tidak ada siswa yang hanya diam di kelas 

ketika pembelajaran. Adanya jurnal belajar dapat memantau apa yang dilakukan 

siswa ketika pembelajaran dan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat 

keaktifan siswa dalam pembelajaran meskipun tidak mengawasi siswa satu-

persatu siswa. Guru tidak hanya mengukur kemampuan siswa berdasarkan hasil 

ujian tetapi juga meliputi keaktifan siswa itu dalam kelas (Sutrisno, 2010). 

Keuntungan lain penggunaan jurnal belajar yaitu dapat memungkinkan 

siswa lebih sadar akan belajarnya dan mengungkapkan apa yang ada di benak 

siswa. Penggunaan jurnal belajar dalam pembelajaran Biologi pernah diterapkan 
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dalam suatu penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan 

kualitas pembelajaran Biologi menggunakan macromedia flash sebagai media 

dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

motivasi belajar dan partisipasi siswa yang berdampak pada peningkatan 

penguasaan konsep. Peningkatan motivasi belajar siswa yang awalnya 62,57% 

meningkat menjadi 81% dan partisipasi siswa didalam pembelajaran dari 62,7% 

meningkat menjadi 79,75% (Jayadi, 2008).  

Kenyataan yang ada di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Malang 

selama ini, proses refleksi belum dilakukan melalui jurnal belajar, refleksi hanya 

dilakukan setelah penyampaian materi selesai. Sebagaimana pernyataan salah satu 

guru Biologi SMP Muhammadiyah di Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa 

selama ini belum pernah menggunakan jurnal belajar sebagai alat refleksi. Hal ini 

belum sesuia standar asesmen pembelajaran sains dewasa ini yang telah 

mengalami pergeseran penekanan dari “yang mudah dinilai” menjadi “yang 

penting untuk dinilai” (National Research Council/NRC, 1996 dalam Wulan). 

Asesmen hendaknya ditekankan pada penilaian kemampuan siswa dalam real life 

situation. Oleh sebab itu dibutuhkan tindakan untuk mengurangi masalah ini. Hal 

ini sebagaimana hasil penelitian oleh Morgan, (2004) dalam Wulan, (2007) dari  

The University of Texas menemukan bahwa lebih dari 70% guru tidak 

menggunakan  rubrik dan portofolio dalam menilai pembelajaran.  

Penggunaan jurnal belajar dapat melatih kemampuan berpikir siswa karena 

dalam penulisan jurnal siswa dituntut mengungkapkan apa yang ada dipikirannya. 

Kemampuan mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran siswa ini merupakan 
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salah satu pancaran dari karakterisitik siswa tersebut. Karakteristik merupakan 

satu variabel dari kondisi pengajaran, variabel ini didefinisikan sebagai aspek atau 

kualitas perseorangan. Aspek-aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi 

belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal dimiliki. Uraian 

tersebut mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir siswa adalah salah satu 

variabel karakterisitik siswa dalam pengajaran termasuk pola berpikir kritis 

(Hamzah, B. 2009).  

Kemampuan berpikir kritis setiap individu memiliki perbedaan 

dipengaruhi oleh pembinaann pendidikan maupun pembelajaran serta latar 

belakang individu. Hal ini memicu guru untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis siswa yang tidak semua siswa mampu melakukan dengan baik. Berdasarkan  

masalah ini peneliti bermaksud untuk menggunakan jurnal belajar untuk melihat 

pengaruhnya terhadap berpikir kritis siswa. Indikator berpikir kritis mengacu pada 

lima kelompok indikator Ennis (2009) yaitu: (1) memberikan penjelasan 

sederhana (elementary clarification); (2) membangun keterampilan dasar (basic 

support); (3) membuat inferensi (infering); (4) membuat penjelasan lebih lanjut 

(advanced clarification); (5) mengatur strategi dan taktik (strategies and tactic) 

(Indrawati, 2012).  

Berpikir kritis merupakan berpikir secara langsung terhadap sesuatu yang 

dituju atau sebagai kegiatan mengevaluasi dan mempertimbangkan kesimpulan 

yang akan diambil dari beberapa faktor pendukung untuk membuat keputusan. 

Proses tersebut dilalui setelah menentukan tujuan dan merupakan bentuk berpikir 

yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan 
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kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan 

ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks 

dan tipe yang tepat (Indrawati, 2012). Oleh sebab itu, penulisan jurnal belajar 

sangat erat hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis siswa karena apa 

yang akan ditulis siswa adalah hasil refleksi kegiatan belajarnya dan secara 

langsung dia tulis melalui proses berpikirnya.   

Penulisan jurnal belajar diterapkan dalam pembelajaran Class Wide Peer 

Tutoring (CWPT) sebagaimana prosedur dasar yang terapkan oleh Greenwood 

(1997). Adapun prosedur dasar CWPT yaitu: 1). meriview dan memperkenalkan 

materi yang akan dipelajari siswa, 2). memilih bahan yang akan dipelajari, 3). 

bagaimana kembali menetapkan mitra baru dalam setiap minggu, 4). bagaimana 

memilih strategi mitra pasangan, 5). bagaimana melaksanakan peran timbal balik 

pada setiap sesi, 6). bagaimana tim bersaing untuk titik tinggi tim, 7). bagaiman 

siswa mendapatkan poin individu, 8). Bagaimana tutor mengoreksi secara 

langsung, 9). cara mengirim nilai individu dan tim, dan 10). bagaimana 

menggunakan penghargaan sosial bagi tim pemenang.  

Metode CWPT ini belum banyak dipakai meskipun memiliki banyak 

keuntungan dalam pembelajaran. Keuntungan pembelajaran CWPT yaitu: 1). 

mengharuskan siswa aktif dalam pembelajaran, 2). siswa mengembangkan bakat 

yang dimiliki, 3). Melatih siswa berpikir kritis, dan 4). siswa dapat memecah 

permasalahan-permasalahan yang ditemui (Hidayah,2012). Alasan pembelajaran 

CWPT belum banyak diterapkan karena ketika pembelajaran guru tidak 

memantau seluruh kegiatan siswa, sehingga sering kali siswa tidak serius dalam 
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kegiatan pembelajaran. Penggunaan refleksi pembelajaran yang mewajibkan 

siswa untuk membuat jurnal belajar disetiap akhir pembelajaran secara tidak 

langsung akan memotivasi siswa lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi. Hal ini dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh sebab itu pembuatan 

jurnal belajar perlu dilakukan dalam pembelajaran CWPT.  

Penelitian dilakukan di SMP Muhammadiyah di Kabupaten Malang materi 

fotosintesis kelas VIII dengan standar kompetensi 2. memahami sistem dalam 

kehidupan tumbuhan dan kompetensi dasar 2.2 mendeskripsikan proses perolehan 

nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Alasan memilih materi 

fotosintesis supaya siswa lebih peka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Siswa 

dapat mempelajari peristiwa-peristiwa alam sekitarnya khususnya tumbuhan yang 

mampu melakukan proses fotosintesis, sehingga siswa dapat mengetahui makhluk 

hidup yang dapat membuat makanan sendiri. 

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti terdorong untuk meneliti 

tentang masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh Penggunaan 

Jurnal Belajar Dalam Pembelajaran Class Wide Peer Tutoring Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Materi Fotosintesis Pada Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Di Kabupaten Malang”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah penggunaan jurnal belajar dalam pembelajaran Class Wide Peer 

Tutoring mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir kritis materi 

fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di Kabupaten 

Malang? 

2. Bila berpengaruh, Bagaimana penerapan jurnal belajar dalam pembelajaran 

Class Wide Peer Tutoring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

materi fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di Kabupaten 

Malang? 

3. Bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah perlakuan 

penggunaan jurnal belajar dalam pembelajaran Class Wide Peer Tutoring 

materi fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di Kabupaten 

Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan jurnal belajar dalam pembelajaran 

Class Wide Peer Tutoring untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa materi fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di 

Kabupaten Malang 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan jurnal belajar dalam pembelajaran Class 

Wide Peer Tutoring mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir kritis 
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materi fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di Kabupaten 

Malang 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis setelah 

perlakuan penggunaan jurnal belajar dalam pembelajaran Class Wide Peer 

Tutoring materi fotosintesis pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah di 

Kabupaten Malang 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

a. Menyajikan pembelajaran baru menggunakan Class Wide Peer Tutoring 

dan jurnal belajar sebagai refleksi di akhir pembelajaran  

b. Memperkaya refrensi guru dalam membuat alat ukur penilaian berupa 

refleksi siswa menggunakan jurnal belajar untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis siswa 

2. Bagi sekolah  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam rangka 

memperbaiki tipe penilaian terhadap siswa menggunakan jurnal belajar 

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan penilaian siswa dalam 

proses pembelajaran pada tahap berikutnya 

3. Bagi peneliti 

a. Menambah khasanah keilmuan tentang penggunaan jurnal belajar dalam 

pembelajaran Class Wide Peer Tutoring  
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b. Mengetahui pengaruh penggunaan jurnal belajar terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa 

 

1.5  Definisi Konseptual  

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu 

memberikan definisi konseptual sebagai berikut : 

1. Jurnal belajar adalah kumpulan catatan, pengamatan, pemikiran, dan materi-

materi yang relevan disusun oleh siswa dalam periode tertentu dengan tujuan 

meningkatkan pembelajaran melalui proses menulis dan berpikir tentang 

pengalaman belajar, bersifat pribadi sebagai refleksi diri (Kartono,2010) 

2. Berpikir kritis adalah aktivitas terampil yang bisa dilakukan dengan lebih 

baik atau sebaliknya, dan pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam 

standar intelektual seperti kejelasan, relevansi, kecukupan, koherensi serta 

menuntut interpretasi dan evaluasi terhadap observasi, komunikasi, dan 

sumber-sumber informasi lainnya (Fisher,2008) 

3. Pembelajaran Class Wide Peer Tutoring merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan dua orang siswa untuk saling 

menyampaikan materi (Hidayah, 2012)  

4. Materi Fotosintesis merupakan sub pokok bahasan dalam pelajaran Biologi 

yang diambil sebagai materi khusus dalam penelitian. Fotosintesis adalah 

proses membuat makanan sendiri sebagai sumber energi yang mampu 

dilakukan oleh tumbuhan hijau (memiliki klorofil) dengan bantuan energi 

sinar (Amin, 2008) 
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1.6  Batasan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, agar penelitian  ini terpusat atau terarah 

pada pokok permasalahan maka peneliti membatasi pokok permasalahannya. Pada 

penelitian ini batasan penelitiannya yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah di 

Kabupaten Malang  

2. Pembuatan jurnal belajar siswa setelah melakukan pembelajaran dengan 

Class Wide Peer Tutoring (CWPT) materi fotosintesis kelas VIII SMP 

Muhammadiyah di Kabupaten Malang yang menekankan pada berpikir kritis 

siswa 

3. Berpikir kritis yang dimaksud yaitu memberikan penjelasan sederhana, 

membangun keterampilan dasar, membuat inferensi (kesimpulan), membuat 

penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi dan taktik  

 


