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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu kemampuan berpikir yang diperlukan pada abad 21 yakni 

kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan 

dalam menganalisis argumen, membuat kesimpulan berdasarkan penalaran, 

mengevaluasi, dan membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah oleh 

siswa (Lai, 2011). Kemampuan berpikir kritis dapat memberikan kesempatan 

pada siswa untuk menggunakan keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih 

tinggi pada dunia nyata (Johnson, 2014). 

Kemampuan berpikir kritis perlu diberdayakan melalui dunia pendidikan. 

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan memiliki karakter yang 

berhati-hati dalam melakukan penilaian kredibilitas sumber, menyusun dan 

menilai sebuah argumen, menyusun pertanyaan untuk mengklasifikasi masalah, 

open minded (berpikiran terbuka) akan informasi, berusaha untuk memiliki 

pengetahuan luas dan menyusun suatu kesimpulan berdasarkan alasan (Ennis, 

2011). Siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang baik akan mampu 

mengatasi suatu permasalahan dengan hati-hati dan bijak berdasarkan pengolahan 

informasi yang telah didapatkan sebelumnya.  

Proses pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan 

berpikir kritis siswa. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa SMA saat ini masih dalam kategori sangat rendah. Hal ini 
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dapat dilihat dari analisis kemampuan berfikir kritis siswa SMA di Kabupaten 

Tuban pada pelajaran biologi yang masih berada pada tingkatan 17,5% - 40%  

dengan kategori rendah (Rakhmawati, Rachmadiarti, & Budiono, 2015).  

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa sebesar 60% kemampuan berpikir kritis 

siswa SMA masih belum berkembang dan perlu ditingkatkan (Kurniawati, 2015). 

Pengembangan kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan melalui proses 

pembelajaran dalam kelas. Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan 

berfikir kritis yaitu melalui pembelajaran kooperatif (Lai, 2011). Konsep   

pembelajaran kooperatif yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

adalah Remap-coople. Remap-coople merupakan suatu pembelajaran yang 

memadukan kegiatan reading (proses membaca), concept map (pembuatan peta 

konsep), dan pembelajaran dalam kelas menggunakan model cooperative learning 

(pembelajaran kooperatif) (Zubaidah, 2014). Model pembelajaran kooperatif yang 

dimaksud adalah Two Stay Two Stray (TSTS). Pada penerapannya, model ini 

mewajibkan siswa untuk membaca sebagai pondasinya. Selanjutnya, siswa 

ditugaskan untuk membuat peta konsep sebelum pembelajaran dimulai dan 

kegiatan pembelajaran dikelas menggunakan model pembelajaran TSTS.  

Pembelajaran berbasis Remap Coople belum banyak diterapkan meskipun 

memiliki banyak keuntungan dalam pembelajaran. Keuntungan pembelajaran 

berbasis Remap Coople yaitu: (1) meningkatkan minat baca siswa  pada kegiatan 

membaca (reading); (2) memberikan pengetahuan awal pada siswa lewat proses 

pembuatan peta konsep (concept mapping); (3) melatih kemampuan berpikir kritis 

lewat pembelajaran kooperatif (Zubaidah, 2014). Penelitian sebelumnya 
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menunjukkan bahwa penggunaan Remap Coople efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Rosyida (2016), penggunaan Remap-TmPS mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa 52,06% lebih tinggi daripada kemampuan 

berpikir kritis dengan pembelajaran konvensional di SMAN 2 Batu.  

Tahap awal dalam model pembelajaran remap coople adalah penugasan 

siswa untuk membaca materi pelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan 

melalui kegiatan membaca. Seseorang harus membaca dengan kritis agar dapat 

berpikir secara kritis (Hassoubah, 2004). Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Setiawan (2016), mengungkapkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Reciprocal Teaching mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

secara signifikan pada kelas X SMA Islam Al-Ma’arif Singosari. Sebagaimana 

diketahui bahwa strategi pembelajaran Reciprocal Teaching merupakan strategi 

yang di dalamnya terdapat aktivitas membaca, meringkas, menyusun pertanyaan, 

memprediksi dan mengklarifikasi.  

Tahap selanjutnya setelah membaca adalah penyusunan peta konsep oleh 

siswa. Penyusunan peta konsep oleh siswa bertujuan agar siswa mampu untuk 

mengingat kembali dan mampu memahami sejumlah besar konsep materi yang 

telah dibaca sebelumnya. Peta konsep merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk merepresentasikan suatu pengetahuan yang digambarkan melalui 

konsep-konsep dan hal eksplisit yang kemudian membentuk struktur hirarki yang 

bermakna (sumber). Menurut Novak (2008), melalui peta konsep kita bisa 
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mengetahui pengetahuan seorang siswa dan perubahan konsep yang telah 

dipelajari melalui hubungan antar konsep yang ditemukannya. Penyusunan peta 

konsep memiliki keuntungan dalam proses pembelajaran sebagaimana hasil 

penelitian Riyanti (2016) dari Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa 

penggunaan peta konsep dalam pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization memberikan sumbangan sebanyak 77,97% terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP.  

Tahap selanjutnya setelah membaca dan menyusun peta konsep adalah 

proses pembelajaran dikelas dengan model cooperative learning (pembelajaran 

kooperatif). Model cooperative learning (pembelajaran kooperatif) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Two Stay-Two Stray (TSTS), sehingga 

disebut Remap-TSTS (Reading Concept Map Two Stay- Two Stray). Model ini 

merupakan inovasi baru dari konsep Remap Coople. Sebelumnya, telah dilakukan 

beberapa penelitian tentang Remap Coople yang mampu memberdayakan 

kemampuan berpikir kritis siswa, antara lain: Remap Group Investigation (Remap 

GI) (Prasmala, 2014),  Remap Student Team Achievement Division (Remap STAD) 

(Hasan, 2014),  Remap Numbered Heads Together (Remap NHT) (Dinnurriyah, 

2015), Remap Tour Games Tournament (Remap TGT) (Pangestuti, 2014).  

Two stay-two stray (TSTS) merupakan model pembelajaran kooperatif 

yang memiliki struktur dua tinggal dua tamu dan memberi kesempatan kelompok 

untuk membagi hasil dan informasi dengan kelompok lain. Dua orang yang 

tinggal bertugas memberikan informasi kepada tamu tentang hasil kelompoknya, 

sedangkan yang bertamu bertugas mencatat hasil diskusi kelompok yang 
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dikunjunginya. Menurut Shoimin (2014), TSTS dapat memberikan berbagai 

keuntungan dalam proses pembelajaran diantaranya: membantu meningkatkan 

minat dan prestasi belajar, meningkatkan kemampuan berbicara siswa, 

berorientasi pada keaktifan, lebih banyak tugas yang dapat diselesaikan. Selain itu 

TSTS juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Pemaparan diatas diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan 

Mariyanto (2015) dari Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa TSTS 

memberikan kontribusi 80,39 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata hasil 

belajar IPS Geografi pada kelompok siswa dengan kemampuan berfikir kritis 

rendah sebesar 73,0. Penelitian lainnya dilakukan oleh Santika dan Hartono 

(2014) dari Universitas Negeri Semarang menunjukkan bahwa rata-rata hasil 

posttest kemampuan berpikir kritis siswa dengan pembelajaran menggunakan 

model TSTS lebih besar sebanyak yaitu 75,48 dibandingkan model konvensional 

yaitu 69,61.  

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri di Kabupaten Tuban materi virus 

kelas X dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.3 menerapkan pemahaman tentang 

virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan 

masyarakat. Pemilihan materi virus dalam penelitian ini karena permasalah ini 

telah menjadi permasalahan umum di dunia ini yang harus dipikirkan bersama. 

Pemberian masalah yang mendunia pada siswa diharapkan mampu menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan yang tepat dan berpikir solusi 

kreatif  terhadap keputusan yang diberikan pada permasalah tersebut (Dewi & 

Riandi, 2016).  
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Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di 

atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Remap-TSTS (Reading- Concept map-Two Stay-Two Stray) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Biologi Siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Tuban”.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Adakah pengaruh model Remap-TSTS terhadap kemampuan berpikir kritis biologi 

siswa SMA Negeri di Kabupaten Tuban? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis pengaruh model Remap-TSTS terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa SMA Negeri di Kabupaten Tuban 

2. Untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada model 

pembelajaran Remap TSTS sebagai kelas eksperimen dan model 

pembelajaran konvensional sebagai kelas kontrol. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan teori tentang pentingnya pengembangan model Remap-

TSTS sebagai salah satu model dalam perencanaan dan strategi pembelajaran 

kurikulum 2013 yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru SMA 

a. Memberikan pengalaman proses pembelajaran yang bervariasi  dalam 

penerapan model Remap-TSTS sebagai salah satu inovasi model 

pembelajaran baru. 

b. Memberikan alternatif model pembelajaran baru yakni Remap-TSTS 

sebagai salah satu model untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa SMA. 

2) Bagi peneliti 

Memperoleh pengalaman ilmiah dan praktek pembelajaran langsung 

tentang penerapan model Remap-TSTS sebagai inovasi model dalam 

strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa.  

3) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dilaksanakan di dua kelas pada siswa kelas X. Satu kelas 

sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol di SMA N 

Kabupaten Tuban semester ganjil 2018-2019. 

2. Model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen adalah 

pembelajaran Remap-TSTS sedangkan pembelajaran pada kelas kontrol 
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menggunakan model konvensional yakni ceramah dan diskusi, dengan aspek 

yang diteliti adalah kemampuan berpikir kritis.  

3. Batasan kemampuan berpikir kritis diukur dengan indikator kemampuan

berpikir kritis menurut Ennis.

1.6 Definisi Istilah 

1. Remap Coople  merupakan sebuah konsep pembelajaran yang mewajibkan

siswa untuk membaca (pada proses reading), selanjutkan siswa ditugaskan

membuat peta konsep (concept mapping) dan pembelajaran di kelas

menggunakan model-model dari pembelajaran kooperatif (cooperative

learning) (Zubaidah, 2014).

2. TSTS merupakan model pembelajaran kooperatif yang memberikan

kesempatan kepada kelompok untuk memberikan informasi ke kelompok lain

(Shoimin, 2014).

3. Remap-TSTS merupakan inovasi dari model pembelajaran Remap coople dari

Zubaidah (2014) dengan cooperative learning menggunakan model TSTS

(Two Stay Two Stray) dari Shoimin (2014).

4. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan

dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan,

membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah (Johnson,

2014).




