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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga 

indonesia dalam membantu kelancaran kehidupan sesorang untuk kemajuan 

bangsa. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Matematika merupakan ilmu yang bersifat umum yang mempunyai peran 

penting dalam perkembangan teknologi, sains dan pengembangan daya fikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, pentingnya peranan matematika menjadikan 

pelajaran matematika diajarkan disetiap jenjang pendidikan, Karena itu, siswa 

dapat mengembangkan kecakapan menghitung, mengukur, dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari (Handayani, Mukhni & Mirna, 2014). 

Rodial (2015) berpendapat bahwa kemampuan berpikir kritis matematis 

merupakan kemampuan seseorang mengetahui benar suatu informasi yang 

diterima secara mendalam dengan melibatkan proses berpikir untuk memberikan 

alasan yang dapat diterima, memberikan generalisasi dan menggunakan keputusan 

yang dapat diterima dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis 

sangat penting dimiliki, karena dengan memiliki kemampuan berpikir kritis dapat 

membantu siswa dalam berpikir secara menurut pemikiran dan petimbangan yang 

logis dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dan mencari dan 

mengembangkan alternatif pemecahan bagi permasalahan (Karim & Normaya, 

2015). Berdasarkan pendapat dari 2 peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran matematika siswa sangat membutuhkan pembelajaran yang 

dituntut untuk lebih berpikir kritis. 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah keahlian dalam memilih dan menggunakan model
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pembelajaran yang tepat dengan menggunakan model pembelajaran diharap siswa 

mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis (Karim & 

Normayana, 2015). 

 Upaya memfasilitasi siswa agar kemampuan berpikir kritis  berkembang, 

yaitu dengan suatu pembelajaran dimana pembelajaran tersebut harus berangkat 

dari pembelajaran yang membuat siswa aktif sehingga siswa bebas untuk berpikir 

dan bertanya kembali apa yang telah diterima dari gurunya (istianah, 2013). Hal 

yang membawa kepada pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis harus dimulai dari pembelajaran yang membuat siswa aktif 

(Ibrahim dalam istianah, 2013). 

Pembelajaran matematika dengan model Two Stay Two Stray suatu model 

alternatif yang berusaha membuat siswa ikut serta secara aktif dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas, keaktifan siswa dapat terwujud dalam model 

Two Stay Two Stray memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengekspresikan 

keinginan mereka untuk menjadi aktif dalam memahami materi dalam proses 

pembelajaran maka siswa harus berperilaku positif dalam kerja kelompok agar 

tujuan pembelajaran bisa tercapai (Hamiddin dalam miftachudin, Budiyono & 

Riyadi, 2015). Maka dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran diharapkan kemampuan berpikir kritis siswa 

akan terus terlatih dengan baik. 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis 

kemampuan berpikir kritis siswa smp pada pembelajaran matematika, hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

yaitu: (1) Dari 24 siswa kelas VIII-4 di Smp Muhammadiyah 8 Batu tahun 

pelajaran 2015/2016 yang diteliti terdapat dari 24 siswa, siswa TKBK (Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kritis) 1 sebanyak 17 siswa , TKBK 2 sebanyak 5 siswa, 

selanjutnya 2 siswa TKBK 3. (2) pada TKBK 0 keterampilan berpikir kritis paling 

rendah yaitu siswa tidak bisa apapun sehingga tingkat ini diabaikan, pada TKBK 

1 keterampilan berpikir kritis siswa pada tingkat ini hanya dapat memahami soal, 

siswa kurang merencanakan langkah selanjutnya, pada TKBK 2 keterampilan 

berpikir kritis siswa yang dimiliki adalah mampu memahami soal dan  

memikirkan perencanaan dalam memecahkan masalah namu kurang memberikan 
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argumen dengan tepat, pada TKBK 3 siswa mampu memahami masalah, 

memikirkan perencanaan, memecahkan masalah, siswa juga memiliki wawasan 

yang luas sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya 

(Anistawati, 2016).  

 Menurut hasil penelitian Nur dan Khasanah (2014) model pembelajaran 

two stay two stray pada pembelajaran matematika, efektifitas model pembelajaran 

teknik Two Stay Two Stray (TSTS) untuk mengatasi kesalahan siswa 

menyelesaikan soal cerita sub pokok bahasan luas permukaan dan volume balok 

kelas VIII B SMP Negeri 7 Jember semester genap tahun ajaran 2012/ 2013, pada 

siklus I termasuk dalam kategori efektif, sedangkan pada siklus II termasuk dalam 

kategori efektif. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut megenai proses berpikir kritis siswa dengan bahasan yang 

lain agar dapat mengembangkan aktivitas berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai model 

pembelajaran Two Stay Two Stray agar lebih efektif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah 8 Batu selama ini 

ketika siswa diterangkan materi oleh guru tanpa mengetahui siswa benar-benar 

paham  atau tidak dan siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

maka pembelajaran dianggap telah terlaksana, tanpa melihat proses berpikir kritis 

siswa, model pembelajaran yang digunakan juga masih berpusat pada guru 

sehingga banyak siswa yang merasa bosan dan sulit memahami pelajaran maka 

membutuhkan model pembelajaran yang tepat. Berdasarkan pemaparan diatas 

peneliti mencoba menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dengan setting 

pembelajaran Two Stay Two Stray. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah penelitian adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran matematika berdasarkan menggunakan model Two Stay Two Stray. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP menggunakan model Two 

Stay Two Stray. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal kemampuan 

berpikir kritis dan model Two Stay Two Stray. 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sehingga termotivasi untuk selalu 

berpikir kritis dalam pembelajaran. Serta memberikan motivasi kepada guru 

dalam menerapkan model yang sesuai dan menarik sehingga proses belajar 

mengajar terlaksana dengan baik. 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi oprasioanal dalam penilitian ini adalah: 

a. Berpikir kritis adalah proses  yang terarah dan jelas yang digunakan dalam 

kegiatan mental seseorang secara logis, teliti, menjelaskan suatu masalah, 

mengumpulkan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh suatu 

pengetahuan agar mampu menyimpulkan, dan dapat mengambil suatu 

keputusan, serta mengevaluasi keputusan tersebut. 

b. Model pembelajaran Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran Two Stay Two Stray adalah kegiatan belajar 

berbentuk kelompok yang mana tiap kelompok beranggotakan 4 siswa, 2 

siswa menjadi tamu untuk memperoleh informasi dari kelompok lain, dan 

2 siswa memaparkan hasil diskusi kepada kelompok lain sebagai tuan. 

 


