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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya. Sesuai dengan pendapat tersebut, pendidikan merupakan upaya yang 

harus ditempuh siswa untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Pada saat ini, 

pendidikan di Indonesia menerapkan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. 

Menurut Putra (2015) kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004.   

Pembelajaran pada kurikulum 2013 dilaksanakan secara tematik. 

Pembelajaran tematik diterapkan dari kelas I hingga kelas VI. Namun, pada kelas 

ketika menginjak kelas IV hingga kelas VI mata pelajaran matematika sudah tidak 

bergabung dengan tema. Menurut Susanto (2016: 184) matematika merupakan 

salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, mulai dari 

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meskipun matematika sudah 

dipelajari mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi tetapi 

matematika identic sebagai mata pelajaran yang sulit. Padahal matematika 

memiliki peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Menurut 

Susanto (2016: 217) pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar 

mengajar yang dibagun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir 

siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, serta 

meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan pikirannya berkaitan dengan materi yang diajarkan. 

Kemampuan yang dikembangkan dalam pembelajaran matematika yaitu 

kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, menurut Lestari, dkk (2019:63) 

peringkat Indonesia di bidang matematika pada PISA 2015 mengindikasi bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah. Hal ini didukung dengan 
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penelitian Nuryanti, dkk (2017) pada siswa kelas VIII A SMPN 1 Delanggu dan 

penelitian oleh Sari, dkk (2016) pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Gambut 

dimana keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

siswa rendah.  

Berpikir adalah proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan 

(Susanto, 2016: 121). Siregar (2018: 188) menyatakan bahwa berpikir adalah 

suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak dalam memanipulasi informasi 

dengan tujuan menalar, memecahkan masalah, membuat keputusan dan penilaian 

atas suatu peristiwa. Proses berpikir yang dilakukan secara disiplin dengan aktif 

dan penuh hati-hati dalam merumuskan sesuatu, mengaplikasikan, menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari suatu sumber atau 

dihasilkan dari hasil observasi, pengalaman, refleksi, penalaran dan menjadikan 

hasil proses berpikir tersebut sebagai petunjuk untuk membuat suatu keyakinan 

dan tindakan atas sesuatu, merupakan proses berpikir yang dikenal dengan istilah 

berpikir kritis. 

Menurut Ennis (Fisher, 2009: 4) berpikir kritis adalah berpikir yang masuk 

akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau 

dilakukan. Krulik dan Rudnick (Mahmuzah, 2015: 66) mengemukakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika adalah berpikir yang 

menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi setiap aspek yang ada 

dalam suatu masalah ataupun situasi tertentu.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, peneliti melakukan wawancara dengan 

guru kelas IV. Wawancara pertama dilakukan pada hari Selasa, 15 oktober 2019 

bersama guru kelas IV SD 3 Kandangmas mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran yang digunakan belum bisa membuat siswa aktif dalam 

pembelajaran, penggunaan media yang masih sederhana dan seadanya sehingga 

tidak menarik perhatian siswa. Berdasarkan model pembelajaran yang telah 

digunakan, hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang aktif dan kurang tertarik 

dalam pembelajaran yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis siswa masih 

memerlukan bimbingan. Dari penuturan narasumber, pembelajaran harus 



 

3 

mengarahkan siswa untuk berani mengajukan pertanyaan dan mengemukakan 

pendapatnya. Selain itu, saat pembelajaran siswa belum sepenuhnya bisa 

menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan materi, mereka masih kurang dalam 

memberikan penjelasan sederhana mengenai permasalah yang diangkat, dan 

kegiatan menyimpulkan siswa juga belum terorganisir dengan baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam pembelajaran siswa belum mampu mengeksplorasi 

kemampuan berpikir kritisnya.  

Hasil wawancara kedua dengan guru kelas IV SD 1 Kandangmas yang 

dilakukan pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 mengungkapkan hal sama dengan 

narasumber sebelumnya. Model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan 

materi tetapi tidak dapat mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam 

pembelajaran. Dalam pembelajaran belum menggunakan media dikarenakan 

penggunaan media dimulai dari kelas V sampai VI. Hal tersebut menyebabkan 

siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang ada. Selain itu, siswa kurang 

mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan materi sebelumnya, siswa 

juga tidak bisa menceritakan kembali materi yang telah diajarkan, dan siswa 

masih gagal dalam memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari penuturan kedua 

narasumber dari kedua sekolah dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis siswa masih rendah dan memerlukan bimbingan.  

Wawancara tidak hanya dilakukan dengan guru kelas IV saja tetapi dilakukan 

juga dengan siswa kelas IV dari kedua sekolah. Dalam wawancara yang dilakukan 

dengan siswa kelas IV ini diambil perwakilan dari siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Menurut siswa yang diwawancarai 

mengungkapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan di SD 3 Kandangmas masih 

berupa ceramah dan media yang digunakan masih sederhana dan seadanya. 

Sementara itu, pembelajaran di SD 1 Kandangmas dengan praktik tetapi belum 

menggunakan media pembelajaran. Hal tersebut dapat menyebabkan siswa kurang 

tertarik untuk belajar. Rata-rata siswa dari kedua sekolah tersebut belum berani 

untuk bertanya kepada gurunya, siswa belum sepenuhnya mampu jika diminta 

untuk menjelaskan dan menceritakan kembali materi yang sudah diajarkan. 
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Tetapi, jika diminta untuk mengerjakan siswa sudah bisa meskipun hasilnya 

belum memuaskan. 

Selain itu, hasil wawancara dengan guru dan siswa kelas IV diperkuat oleh 

nilai kemampan awal siswa untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. 

Dari hasil tes kemampuan awal siswa menunjukkan skor untuk setiap indikator 

kemampuan berpikir kritis siswa yaitu sebagai berikut skor siswa SD 3 

Kandangmas indikator 1)Menjelaskan sederhana mencapai 80%, 2)Membangun 

keterampilan dasar mencapai 75,9%, 3)Menyimpulkan mencapai 61,6%, 

4)Memberikan penjelasan lanjut mencapai 61,1%, dan 5)Mengatur strategi dan 

taktik mencapai 61,8%. Sedangkan skor siswa di SD 1 Kandangmas yaitu, 

indikator 1)Menjelaskan sederhana mencapai 83,3%, 2)Membangun keterampilan 

dasar mencapai 61%, 3)Menyimpulkan mencapai 38%, 4)Memberikan penjelasan 

lanjut mencapai 63.3%, dan 5)Mengatur strategi dan taktik mencapai 53,9%. 

Selain itu ada persentase ketuntasan klasikal di SD 3 Kandangmas mencapai 

30,5% sedangkan di SD 1 Kandangmas mencapai 33,3%. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata dari kedua sekolah tersebut kemampuan berpikir 

kritis siswa masih rendah dan memerlukan bimbingan. 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada kedua sampel dapat dilihat 

dari hasil wawancara dan nilai kemampuan awal siswa. Kemampuan berpikir 

kritis yang rendah disebabkan oleh penggunaan model pembelajaran yang kurang 

sesuai dan keterbatasan media yang digunakan. Solusi untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa yaitu dengan menerapkan model dan media 

pembelajaran yang sesuai. Pada penelitian ini model yang dipilih untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE).  

Lestari dan Yudhanegara (2017: 52) berpendapat bahwa model pembelajaran 

Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) merupakan suatu model 

pembelajaran yang memiliki desain mengkontruksi kemampuan siswa dengan 

cara menghubungkan dan mengorganisasikan pengetahuan, kemudian memikirkan 

kembali konsep yang sedang dipelajari. Selain itu, ada pendapat lain dari Miller 
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dan Calfee (2018: 190) mengungkapkan bahwa model CORE adalah model 

pembelajaran yang memiliki empat tahapan pengajaran yaitu Connecting, 

Organizing, Reflecting, Extending. Model pembelajaran CORE sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Sejalan dengan hasil 

penelitian oleh Putri, dkk (2017) menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa lebih tinggi setelah memperoleh pembelajaran menggunakan 

model CORE dan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan model CORE lebih tinggi dari siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional.  

Kemampuan berpikir kritis dapat meningkat dengan cara penyampaian materi 

menggunakan model yang kreatif, inovatif, dan menarik seperti model 

pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE), namun 

penerapan model ini belum cukup karena masih diperlukan media yang dapat 

digunakan guru dan siswa untuk mempermudah memahami materi keliling dan 

luas bangun datar. Media yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) yaitu media puzzle bangun datar batik Kudus (PUBDIKU). 

Penggunaan media puzzle untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

pernah dilakukan oleh Wulansari dan Hartini (2018) dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh media puzzle bernuansa etnomatematika 

terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas IV SDN Mojosongo III 

dalam pelajaran matematika tahun pelajaran 2017/2018 dapat terbukti 

kebenarannya dan dapat diterima.  

Media puzzle bangun datar batik kudus (PUBDIKU) adalah media permainan 

yang berisi potongan-potongan gambar yang berlatar batik Kudus jika disatukan 

akan membentuk suatu bangun datar. Media ini mengenalkan motif batik Kudus 

kepada siswa. Selain belajar matematika nantinya siswa juga akan mengenal 

keunggulan lokal daerahnya. Wulansari dan Hartini (2018: 3) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan nuansa kebudayaan merupakan cara 

agar siswa dapat memperoleh pemahaman bahwa ada kaidah keilmuan dalam 
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kehidupan sehari-hari siswa dan konteks budayanya. Dengan menambahkan unsur 

budaya pada media pembelajaran ini, siswa akan lebih menarik dan merasa 

senang untuk memahami materi yang diajarkan gurunya. Media PUBDIKU 

digunakan untuk mempelajari matematika pada materi keliling dan luas bangun 

datar. Bangun datar yang dipelajari adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga.  

Pada penelitian ini, model pembelejaran CORE (Connecting, Organizing, 

Reflecting, Extending) dengan media PUBDIKU (puzzle bangun datar batik 

Kudus) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Model 

CORE memiliki beberapa kelebihan yaitu siswa dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran, melatih daya ingat siswa, melatih siswa menyelesaikan masalah 

atau memecahkan masalah, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Sedangkan, penggunaan media puzzle ini juga dapat menarik minat dan 

perhatian siswa, melatih daya ingat siswa, melatih siswa menyelesaiakan masalah 

dengan menyusun potongan-potongan gambar menjadi gambar yang utuh itu juga 

mengasah otak siswa sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Dari kelebihan model CORE dan media PUBDIKU jika digabungkan dan 

diterapkan diharap dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Model CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending) Berbantuan Media PUBDIKU (Puzzle Bangun Datar Batik Kudus) 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas IV”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU lebih dari 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 65 ? 

2. Apakah proporsi antara kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU dan 



 

7 

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional 

berbeda ? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU 

dan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional ? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU 

lebih dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 65. 

2. Untuk mengetahui proporsi antara kemampuan berpikir kritis siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU 

dan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

3. Untuk mengetahui perbedaan antara kemampuan berpikir kritis siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan model CORE berbantuan media PUBDIKU 

dan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua aspek yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) berbantuan media puzzle bangun datar batik kudus 

(PUBDIKU) dapat digunakan sebagai metode alternatif dalam pelajaran 

matematika yang berkaitan dengan materi “Keliling dan Luas Bangun Datar” dan 

memberikan wawasan baru mengenai pengembangan materi matematika yang 

menggunakan model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending 

(CORE).  



 

8 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

2) Siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk siswa, sehingga apa yang 

diperoleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Guru 

1) Penilitian ini sebagai alternatif untuk memaksimalkan pembelajaran 

matematika. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus 

pegalaman guru dalam upaya melakukan inovasi pembelajaran. Sebagai 

feedback dari penelitian ini guru diharapkan dapat melakukan inovasi pada 

proses pembelajaran yang lainnya. 

3) Untuk meningkatkan kinerja guru sebagai guru yang professional. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian melalui model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) ini diharapkan sebagai sarana dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang kegiatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan 

dalam pembelajaran matematika sehingga nanti peneliti dapat menerapkan ketika 

menjadi guru dan dapat memperbaiki kinerja guru menjadi lebih baik.  

E. Definisi Operasional 

Penelitian ini diperlukan batasan operasional untuk membatasi batasan istilah 

mengenai variabel yang digunakan. Definisi Operasional dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir bahwa setiap 

individu dapat menyelesaikan masalah dengan mencari keputusan yang sesuai 



 

9 

dengan informasi yang diperoleh. Adapun indikator berpikir kritis siswa sebagai 

berikut: 

1) Memberikan penjelasan sederhana 

2) Membangun keterampilan dasar 

3) Menyimpulkan  

4) Memberikan penjelasan lanjut 

5) Mengatur strategi dan taktik 

Sebelumnya untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa kelas IV 

diberikan tes kemampuan awal dan post-test berupa uraian.  

2. Model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending 

(CORE)  

Model pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir 

siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan yang lama, kemudian 

mengorganisasikan pengetahuan yang diperoleh yang selanjutkan dijelaskan 

kembali untuk memperluas pengetahuannya. Adapun langkah-langkahnya:  

1. Guru menyampaikan materi yang pernah dipelajari (konsep lama) terkait 

dengan materi yang akan dipelajari (konsep baru). 

2. Siswa mengorganisasi konsep yang telah dipelajari. 

3. Siswa memikirkan kembali informasi yang diperoleh agar dapat dipahami. 

4. Siswa mengembangkan pengetahuan mereka dengan kemampuan yang 

mereka miliki. 

3. Media Puzzle Bangun Datar Batik Kudus (PUBDIKU) 

Media puzzle bangun datar batik kudus (PUBDIKU) merupakan media 

permainan yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran 

matematika pada materi keliling dan luas bangun datar. Media puzzle bangun 

datar batik kudus (PUBDIKU) merupakan media yang berisi potongan-potongan 

gambar berlatar motif batik Kudus jika disatukan akan membentuk bangun datar 

yang utuh. 


