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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendidikan dengan berbagai makna merupakan proses dalam melatih 

kemandirian, sosial, ekonomi dan teknologi selalu bertransformasi dengan 

didesain sedemikian rupa agar mampu menjawab dalam segala tantangan 

zaman. Hal tersebut sama seperti yang tertulis dalam Kemendikbud (2013), 

bahwa tujuan dari proses pendidikan Kurikulum 2013(K13) adalah guna 

mencetak peserta didik menjadi pribadi yang Produktif, Beriman, Inovatif, 

Kreatif, dan Afektif yang diharapkan dapat memberikan peran dalam kehidupan 

sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurikulum 2013 dirancang 

pemerintah sebagai bentuk penyesuaian pembelajaran abad 21 yang berbasis 

pada peserta didik (Mursalin, dkk, 2018). Kompetensi pendidikan abad 21 ini 

mengharuskan peserta didik memiliki kemampuan berpikir, bertindak, dan 

menjalani kehidupan. Partnership for 21st Century Skills menuturkan bahwa 

salah satu dari beberapa kompetensi pembelajaran dan inovasi yang diperlukan 

untuk mempersiapkan peserta didik pada abad 21 adalah berpikir kritis (Lai, 

2011).  

Proses pembelajaran matematika pada abad 21 ditujukan agar peserta didik 

memiliki karakteristik 4C (Collaboration, Communication, Critical Thinking 

and Problem Solving, Creativity and Inovation) (Arifin, 2017). Anies 

Baswedan menjelaskan 4C sebagai berikut : Berpikir Kritis (Critical Thinking) 

merupakan kapasitas peserta didik dalam proses bernalar, mengungkapkan, 

menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Komunikasi (Communication) 

ialah wujud nyata dari  kesuksesan proses pendidkan jika terdapat komunikasi 

yang erat dan baik antar penyelenggara pendidikan dengan obyek pendidikan 

guna meningkatnya kualitas pendidikan. Kolaborasi (Collaboration) adalah 

sikap untuk dapat bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak, serta 

mampu memiliki rasa tanggung jawab atas diri sendiri dan lingkungan sosial. 

Kreatifitas (Creativity) yaitu kemampuan untuk menghasilkan suatu kreasi dan 

inovasi termutakhir untuk dunia pendidikan. Sikap kreatif membuat seorang 

peserta didik untuk mempuanyai daya saing serta menjadi kesempatan bagi 
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peserta didik agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang ia inginkan 

(Republika, 2016). 

Berpikir merupakan suatu kemampuan intelektual seseorang yang 

dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: analitis, sistematis, logis, kreatif, 

dan kritis (Nurlaela dan Ismayanti, 2015). Secara general, keterampilan berpikir 

terdiri dari empat level, antara lain:  dasar (basic thinking), menghafal (recall 

thinking), kreatif (creative thinking), dan kritis (critical thinking) (Fatmawati, 

2014). Pada pernyataan tersebut penulis memilih untuk terfokus pada konteks 

berpikir kritis agar peserta didik dapat mengolah, dan mengimbangi informasi 

yang ia dapatkan. Sehingga kemampuan berpikir yang masih rendah dari 

peserta didik akan dikembangkan dengan cara meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik yang nantinya peserta didik diharapkan mampu untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dan terlatih untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi khususnya pada aspek 

kemampuan berpikir kritis. Tujuan diberlakukannya kurikulum 2013 salah satu 

diantaranya yaitu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat atas (high 

order thinking skills) atau yang biasa kita sebut HOTS. Dalam mengupayakan 

terbentuknya pembelajaran yang mampu menjawab tantangan zaman, 

pendidikan kurikulum 2013 mengupayakan pengembangan dalam kemampuan 

berpikir kritis (Mursalin, dkk, 2018). Matematika merupakan pelajaran yang 

melibatkan kondisi sosial serta mental peserta didik guna mengembangkan 

pemikiran tentang ide, proses dan penalaran yang berkaitan dengan fakta dan 

opini. Matematika tidak hanya cukup memberikan teori atau sebatas konsep 

yang bersifat hafalan, selain itu perlu berorientasi dalam hal pengembangan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah. Pembelajaran 

matematika akan menjadi tidak bermakna untuk peserta didik jika belum 

mampu mengimplementasikan konsep matematika kedalam konteks kehidupan 

(Zaman, 2012). Oleh sebab itu, matematika dapat menjadi aspek yang mampu 

dijadikan sebagai alat dalam pengembangan keahlian berpikir kritis peserta 

didik karena penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran matematika 

dilakukan melalui beberapa analisis matematis yang mengharuskan peserta 

didik untuk berpikir kritis. Menurut Maulana (2008) dan Efridayani (2016), 
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pengembangan berpikir kritis mampu dikembangkan lewat proses 

pembelajaran matematika di sekolah maupun perguruan tinggi dengan menitik 

beratkan pada konsep, sistem, prinsip, dan struktur, serta kaitan erat terhadap 

suatu elemen dengan unsur lainnya.  

Berpikir kritis adalah proses yang jelas dan terencana yang dilaksanakan 

dalam pengembangan mental seperti pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, mengambil persepsi/pendapat, melaksanakan penelitian yang ilmiah, 

serta berpikir kritis untuk mencapai sebuah pemahaman yang dalam (Johnson, 

2014). Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang 

mampu mendorong peserta didik untuk terbiasa menganalisis dan mengevaluasi 

suatu permasalahan melalui analisis secara kritis (Ali, 2008). Dengan 

berkembangnya keterampilan ini, peserta didik mampu menyelesaikan 

persoalan diberbagai kondisi melalui pertimbangan, penelaahan dan analisis 

dalam pengambilan keputusan dalam lingkup pembelajaran maupun konteks 

sosial masyarakat. Namun, kenyataannya peserta didik masih merasa kesulitan 

dalam menyelesaikan soal matematika terkhusus bentuk soal cerita. Soal 

matematika dalam bentuk soal cerita sulit diselesaikan, hal ini terjadi karena 

kurangnya kemampuan peserta didik dalam mengubah kalimat verbal ke dalam 

model matematika serta kurangnya kemampuan peserta didik dalam 

menginterpretasikan penyelesaian matematika (Dewi, dkk, 2019). 

Berpikir kritis mempunyai peran penting dalam pendidikan dan merupakan 

salah satu tujuan utama dalam proses pembelajaran. Terdapat empat bagian 

penting untuk mengembangkan kemampuan tersebut, antara laim: 

mempertimbangkan kredibilitas sumber, memberi pertanyaan yang tepat untuk 

mengklarifikasi, menjelaskan dan mengklarifikasi, memecahkan masalah 

dengan menggambarkan kesimpulan (Lakovos, 2011). Megembangkan 

kemampuan berpikir kritis adalah bentuk proses dalam pembentukan 

keterampilan berpikir tingkat atas (High Order Thinking Skills) (Nurlaela dan 

Ismayanti, 2015). Berdasarkan hasil Trends in Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 2011 Kemampuan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik di 

Indonesia masih tergolong kurang baik.  
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Dalam mencapai pengembangan dari keterampilan berpikir kritis peserta 

didik, model pembelajaran yang efisien dan efektif perlu untuk diterapkan 

sebagai pengembangan kemampuan berpikir kritis terutama pada 

perkembangan pendidikan abad 21 ini. Model pembelajaran OIDDE 

(Orientation, Identification, Discussion, Decision, and Engage in behavior) 

adalah model yang mungkin tepat dan menjadi optimal untuk diterapkan. 

Hudha, dkk (2016) mengatakan bahwa, model ini adalah model yang praktis 

dan efektif guna menjawab kebutuhan pembelajaran dan mengangkat persoalan 

etika dan moral kecakapan hidup sebagaimana yang menjadi tuntutan 

kompetensi pendidikan abad ini yang menghendaki manusia untuk memiliki 

kemampuan dalam pemecahan masalah dan menunjukkan perilaku etis (ethical 

behavior). Undang-Undang No.2 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS BAB II 

Sasaran, Tujuan dan Fungsi, pasal ke-3 menjelaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan 

untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar menjadi pribadi yang 

bertakwa dan beriman kepada Tuhan, sehat, berakhlak mulia, berilmu, cakap, 

mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang mampu bersikap demokratis 

dan bertanggung jawab (Sisdiknas, 2003). Sehingga dengan adanya pernyataan 

tersebut peneliti memilih model pembelajaran OIDDE yang diharapkan mampu 

memenuhi persoalan dalam menjawab tujuan pendidikan nasional saat ini. Pada 

hasil penelitian Setyawan (2017), mengungkapkan bahwa model pembelajaran 

OIDDE dapat digunakan untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran OIDDE dalam pembelajaran 

matematika? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

matematika menggunakan model pembelajaran OIDDE? 

Dari rumusan masalah tersebut maka diperkirakan model pembelajaran 

OIDDE mampu memiliki dampak baik pada kemampuan berpikir kritis peserta 



 

5 
 

didik. Hipotesis tersebutlah yang menjadi dasar dan motivasi penulis untuk 

melakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Melalui Model Pembelajaran 

OIDDE (Orientation, Identify, Discussion, Decision, and Engage in behavior). 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

model pembelajaran OIDDE dalam pembelajaran matematika dan untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran 

matematika menggunakan model OIDDE. 

 


