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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

dan prestasi belajar matematika siswa pada pokok bahasan lingkaran dalam 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Generative. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima  tindakan 

adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta yang berjumlah 25 

siswa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, catatan 

lapangan, dokumentasi dan wawancara. Untuk menjamin keabsahan data 

digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data  yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan lingkaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator berpikir kritis 1) siswa 

yang dapat membuktikan suatu pernyataan sebelum tindakan 23,5% dan setelah 

tindakan 72%, 2) siswa yang dapat menyelesaikan masalah sebelum tindakan 

48,5% dan setelah tindakan  80%, 3) siswa yang dapat menarik kesimpulan 

sebelum tindakan 8% dan setelah tindakan 72%.  Sedangkan indikator prestasi, 

siswa mencapai standar ketuntasan minimal  (KKM ≥70) sebelum tindakan 8% 

dan setelah tindakan 88%.Penelitian ini menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Generative dapat meningkatkan kemampuan berpikir krtits dan 

prestasi belajar matematika siswa dalam belajar matematika. 

 

Kata kunci: berpikir kritis, prestasi, model pembelajaran Generative. 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting 

peranannya dalam upaya membina dan membentuk manusia berkualitas. 

Perkembangan ilmu pengetahuan juga menuntut peningkatan mutu pendidikan 

yang meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, guru, siswa, dan metode belajar 

mengajar.  

Keberhasilan suatu proses belajar mengajar selain memahami materi, juga 

dituntut mengetahui secara tepat posisi awal siswa sebelum mengikuti pelajaran 

tersebut. Guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang dipilihnya 

secara tepat yang diharapkan dapat membantu siswa dalam pengembangan 

pengetahuan secara kritis dan efektif. Agar siswa mendapatkan hasil belajar yang 

maksimal, maka memerlukan bantuan dan bimbingan dalam belajar sehingga 

tidak banyak mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu 

guru diharapkan menempatkan posisi dan peranannya seoptimal mungkin. 

Aspek-aspek pembelajaran matematika mencakup proses belajar mengajar 

dan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keharusan, dalam usaha 

pemecahan masalah, pembuatan keputusan, sebagai pendekatan, menganalisis 

asumsi-asumsi, dan penemuan-penemuan keilmuan. Menurut Hassoubah (2007) 

berpikir kritis adalah kemampuan memberi alasan secara terorganisasi dan  

mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis. 

Kemampuan berpikir kritis diamati dari beberapa hal yaitu: 1) dapat 

membuktikan suatu pernyataan, 2) dapat menyelesaikan masalah, dan 3) dapat 

menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan kelas di SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta, masih terdapat siswa yang masih dalam kategori 

rendah kemampuan berpikir kritisnya yaitu kelas VIII A yang berjumlah 25 siswa. 

Hasil penelitian awal yang diperoleh adalah: 1) dapat membuktikan suatu 

pernyataan sebanyak 6 siswa (23.5%), 2) dapat menyelesaikan masalah 12 siswa 

(48.5%), dan 3) dapat menarik kesimpulan 2 siswa (8%). Hanya ada 5 siswa 

(20%) yang dapat mencapai ketuntasan belajar (≥70). 

 



Akar penyebabnya lemahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa 

yaitu pada penerapan proses pembelajaran matematika di kelas. Guru matematika 

masih cenderung berkonsentrasi pada latihan penyelesaian soal yang bersifat 

prosedural dan mengakomodasi pengembangan kemampuan berpikir tingkat 

rendah dan kurang latihan dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. 

Untuk mengatasi masalah di tempat penelitian, maka dalam pembelajaran 

matematika dapat digunakan model pembelajaran yang tepat. Salah satu model 

pembelajaran yang dianggap sesuai, yaitu model pembelajaran Generative 

(Generative learning). Pembelajaran Generative merupakan suatu model 

pembelajaran berbasis konstruktivisme, yang lebih menekankan pada 

pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan 

yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. model pembelajaran Generative menuntut 

siswa untuk aktif dalam mengkonstruksi pengetahuannya. 

Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam 

menjawab persoalan atau gejala yang terkait. Apabila pengetahuan baru itu 

berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan 

disimpan dalam memori jangka panjang, menurut Osborno dan Wittrock (2008). 

Berkaitan dengan uraian keunggulan model pembelajaran Generative di 

atas, peneliti termotivasi untuk mengkaji tentang “Implementasi Model 

Pembelajaran Generative untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk peelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Research (CAR) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 

informasi bagaimanakah tindakan yang tepat untuk meningkatkan berpikir kritis 

dan prestasi belajar matematika siswa. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan 

pada tindakan-tindakan sebagai usaha untuk meningkatkan hal tersebut. 



Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta. Peneliti 

mengambil sekolah ini sebagai tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan: 

1) prosentase berpikir kritis masih rendah; 2) Prosentase prestasi belajar 

matematika masih rendah; 3) Belum pernah diadakan penelitian dengan judul 

yang sama; 4) karena lokasi yang jauh dari kebisingan jalan kota; 5) mudah 

dijangkau oleh kendaraan umum. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2013/2014. Penelitian dilaksanakan mulai Oktober 2013 - Februari 

2014. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu 

metode pokok terdiri dari observasi dan tes. Ada juga metode bantu yaitu catatan 

lapangan, dokumentasi dan wawancara. 

Untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan dan dicatat dalam 

penelitian maka dipilih dan ditentukan cara-cara yang tepat untuk 

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi. Menurut Lexy Moeleong (2000:178) Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan observasi awal atau observasi pendahuluan di kelas 

VIII A yang dilaksanakan pada hari Rabu, 6 November 2013 yang diikuti 25 

siswa. Tujuan diadakannya observasi pendahuluan ini untuk memperjelas 

sekaligus menentukan fokus penelitian atau indikator-indikator yang akan dicapai 

dalam penelitian ini. 

Kondisi saat observasi dengan guru matematika kelas VIII A, dapat dilihat 

bahwa dari 25 siswa diperoleh: 1) dapat membuktikan suatu pernyataan sebanyak 

6 siswa (23.5%), 2) dapat menyelesaikan masalah 12 siswa (48.5%), dan 3) dapat 

menarik kesimpulan 2 siswa (8%). Hanya ada 5 siswa (20%) yang dapat mencapai 

ketuntasan belajar atau KKM (≥ 70). Oleh karena itu, perlu dilaksanakan 



pembelajaran matematika dengan menggunakan suatu model pembelajaran yang 

baru untuk meningkatkan berpikir kritis dan prestasi belajar matematika siswa. 

Deskripsi Data Penerapan Model Pembelajaran Generative Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis  

1) Data Berpikir Kritis Putaran I 

Data berpikir kritis siswa pada putaran I dengan rincian: siswa yang 

dapat membuktikan suatu pernyataan pada pertemuan pertama sebanyak 8 

siswa dan pertemuan kedua sebanyak 11 siswa, siswa yang dapat 

menyelesaikan masalah pada pertemuan pertama sebanyak 10 siswa dan 

pertemuan kedua sebanyak 13 siswa, siswa yang dapat menarik kesimpulan 

pada pertemuan pertama sebanyak 7 siswa dan pertemuan kedua sebanyak 

10 siswa.  

Kesimpulan pada putaran I adalah: kemampuan membuktikan suatu 

pernyataan sebanyak 16 siswa (64%), mampu untuk menyelesaikan suatu 

masalah sebanyak 13 siswa (52%), dan dapat menarik suatu kesimpulan 

sebanyak 15 siswa (60%). 

2) Data Berpikir Kritis Putaran II 

Data berpikir kritis siswa pada putaran II dengan rincian: siswa yang 

dapat membuktikan suatu pernyataan pada pertemuan pertama sebanyak 12 

siswa dan pertemuan kedua sebanyak 16 siswa, siswa yang dapat 

menyelesaikan masalah pada pertemuan pertama sebanyak 15 siswa dan 

pertemuan kedua sebanyak 17 siswa, siswa yang dapat menarik kesimpulan 

pada pertemuan pertama sebanyak 15 siswa dan pertemuan kedua sebanyak 

18 siswa.  

Kesimpulan data pada putaran II yaitu: kemampuan membuktikan 

suatu pernyataan sebanyak 18 siswa (72%), mampu untuk menyelesaikan 

suatu masalah sebanyak 20 siswa (80%), dan dapat menarik suatu 

kesimpulan sebanyak 18 siswa (72%). 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan di atas dapat dilihat 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 



matematika dengan menggunakan model pembelajaran Generative dalam 

tabel 1 dan grafik 1 berikut:  

Tabel 1 

Data Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No Aspek yang 

Diamati 

Sebelum 

Tindakan 

Sesudah Tindakan 

Putaran I Putaran II 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 

1 Kemampuan 

membuktikan 

suatu pernyataan 

6 siswa 

(23,5%) 

8 siswa 

(32%) 

11 siswa 

(44%) 

12 siswa 

(48%) 

16 siswa 

(64%) 

2 Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

12 siswa 

(48,5%) 

10 siswa 

(40%) 

13 siswa 

(52%) 

15 siswa 

(60%) 

17 siswa 

(68%) 

3 Dapat menarik 

kesimpulan 

2 siswa  

(8%) 

7 siswa 

(28%) 

10 siswa 

(40%) 

15 siswa 

(60%) 

18 siswa 

(72%) 

 

 

 

Gambar 1 

Grafik Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 
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Deskripsi Data Penerapan Model Pembelajaran Generative Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

1) Data Prestasi Belajar Matematika Siswa Putaran I 

Pada tindakan kelas putaran I terbagi menjadi dua pertemuan. Untuk 

peningkatan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII A SMP 

Muhammadiyah 8 Surakarta umumnya mengalami peningkatan KKM 

(≥70). Pada peningkatan ini belum dikatakan peningkatan yang siknifikan, 

tetapi sudah termasuk awal peningkatan prestasi yang cukup bagus. 

Kesimpulan pada putaran I pertemuan pertama yang mencapai KKM (≥70) 

terdapat 8 siswa (32%) dan pertemuan kedua ada 9 siswa (36%) dari 25 

siswa.  

2) Data Prestasi Belajar Matematika Siswa Putaran II 

Pada tindakan kelas putaran II juga terbagi menjadi dua pertemuan. 

Pada putaran kedua ini peningkatan prestasi belajar Matematika siswa kelas 

VIII A SMP Muhammadiyah 8 Surakarta mengalami peningkatan KKM 

(≥70) yang cukup signifikan. Untuk putaran II pertemuan kedua ada 15 

siswa (60%) dan pada pertemuan kedua ada 21 siswa (84%) dari 25 siswa. 

Tabel 2 

Tabel Prestasi Belajar Matematika 

No Prestasi Siswa Putaran I Putaran II 

Pertemuan I Pertemuan 

II 

Pertemuan I Pertemuan 

II 

1 Mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM ≥ 70) 

8 Siswa  

(32%) 

9 Siswa  

(36%) 

15 Siswa 

(60%) 

21 Siswa 

(84%) 

Pembahasan terhadap permasalahan maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan analisis data kualitatif. Hasil penelitian merupakan hasil kolaborasi 

antara peneliti dan guru matematika kelas VIII A SMP Muhammadiyah 8 

Surakarta tahun ajaran 2013/2014 serta kepala sekolah yang terlibat dalam 

penelitian ini. 



Gambar 2 

Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Siswa 
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ini dikarenakan dalam penerapan model pembelajaran Generative, 

terdapat kegiatan di mana siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan. 

Dengan adanya kegiatan tersebut, siswa terlatih untuk mampu dalam 

membuktikan suatu pernyataan. 

2. Mampu untuk menyelesaikan suatu masalah  

Berpikir kritis dan pemecahan masalah merupakan bagian yang 

sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena matematika 

terbentuk dan berkembang melalui proses berpikir kritis dan 

pemecahan masalah. Agar dapat mengantarkan siswa mencapai 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika, guru harus memiliki keterampilan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir krtitis dan memecahkan masalah dalam 

matematika.  

Pada putaran I sampai II untuk mengembangkan masalah 

penyelesaian dalam masalah, guru memberikan siswa soal untuk 

dikerjakan secara kelompok. Hal tersebut dapat mengembangkan 

pemecahan masalah dalam suatu kasus matematik. 

3. Dapat menarik suatu kesimpulan 

Menarik kesimpulan dalam berpikir kritis sangatlah penting, hal ini 

dilakukan setiap akhir dari pertemuan setiap putaran. Menarik 

kesimpulan ini sangatlah penting karena berfungsi sebagai 

pengetahuan inti dari pelajaran yang dipelajari dengan guru. Selain itu 

agar guru mengetahui daya serap siswa waktu proses pembelajaran 

berlangsung. Dalam setiap pertemuan, penarikan kesimpulan 

dilakukan oleh siswa yang dibantu guru mata pelajaran, sehingga 

terkesan dalam pembelajaran ini aktif, kritis, dan berlogika. 

Peningkatan berpikir kritis dalam penelitian ini tidak lepas dari 

penggunaan model pembelajaran Generative. 

Setelah diadakan penelitian untuk prestasi belajar diperoleh hasil, ada 

peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Tindakan yang dilakukan guru 



untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa yaitu dengan menerapkan 

model pembelajaran Generative. Baik guru dan siswa menganggap bahwa 

menyelesaikan masalah akan memperdalam pemahaman konseptual dan 

mengakibatkan prestasi siswa lebih besar (Epstein & Van Voorhis, 2001; Xu, 

2005). 

 Adapun indikator prestasi belajar matematika dalam penelitian ini yaitu  

siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal  (KKM ≥70).  Siswa  mencapai KKM 

artinya secara tidak langsung siswa termotivasi oleh teman sebaya untuk 

mencapai nilai tertinggi. Siswa dapat mencapai KKM dari sebelum tindakan 

sampai tindakan kelas putaran II mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini 

dikarenakan dalam pelaksanaan model pembelajaran Generative banyak siswa 

memperhatikan penjelasan guru pada saat mempresentasikan materi dan aktif 

dalam bertanya dan mengemukakan ide tentang materi yang belum dipahami.  

Tindak mengajar yang telah dijelaskan di atas sudah sesuai dengan yang 

diharapkan yaitu pengkonstruksian pikiran siswa. Tindak belajar yang dilakukan 

siswa pada setiap putaran mengalami perubahan yang lebih baik. Model 

pembelajaran Generative mampu menarik perhatian siswa dan membuat siswa 

termotivasi dan aktif dalam pembelajaran dikelas, sehingga prestasinya 

mengalami peningkatan. Siswa menjadi biasa untuk menanggapi apa yang telah 

disampaikan guru jika dirasa kurang sesuai ataupun kurang dimengerti.  

Penerapan model ini membuat siswa mampu bekerja sama dengan baik. 

Berarti hal ini mendukung hipotesis tindakan yaitu jika kegiatan pembelajaran 

matematika dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran Generative, maka 

berpikir kritis siswa dan prestasi belajar matematika siswa akan meningkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti, guru matematika dan kepala sekolah, dapat 

disimpulkan bahwa melalui model pembelajaran Generative dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar matematika siswa. Hal tersebut 

dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 



1. Berpikir kritis 

a. Kemampuan membuktikan suatu pernyataan 

Berdasarkan kesimpulan data hasil tindakan kelas putaran I adalah 16 siswa 

(64%) dan putaran II adalah 18 siswa (72%), jadi siswa yang mampu 

membuktikan suatu pernyataan mengalami peningkatan. 

b. Mampu untuk menyelesaikan suatu masalah 

Berdasarkan kesimpulan data hasil tindakan kelas putaran I adalah 13 siswa 

(52%) dan putaran II adalah 20 siswa (80%), jadi siswa yang mampu 

menyelesaikan suatu masalah mengalami peningkatan. 

c. Dapat menarik suatu kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan data hasil tindakan kelas putaran I adalah 15 siswa 

(60%) dan putaran II 18 siswa (72%), jadi siswa yang dapat menarik suatu 

kesimpulan mengalami peningkatan. 

2. Prestasi belajar matematika 

Model pembelajaran Generative dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya nilai siswa 

yang memenuhi KKM (≥ 70) setelah dilakukan tindakan pada setiap putaran. 

Pada putaran I ada 10 siswa (40%) dan putaran II 22 siswa (88%).  

Berdasarkan  hasil penelitian tindakan kelas ini dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar matematika 

melalui model pembelajaran Generative, maka diajukan sejumlah saran 

sebagai berikut: 

1. Terhadap Guru Matematika 

a. Guru matematika hendaknya memberikan perhatian dan bimbingan 

secara menyeluruh terhadap siswa dan bersikap ramah terhadap siswa 

agar siswa berani mengemukakan pendapat. 

b. Guru hendaknya menerapkan model pembelajaran yang memperhatikan 

kemampuan siswa, yaitu setiap siswa memiliki kemampuan yang 

berbeda, misalnya model pembelajaran Generative, agar siswa merasa 

mendapat perhatian yang sama dan dapat menciptakan berpikir kritis 

siswa. 



c. Guru matematika hendaknya tidak mendominasi kegiatan 

pembelajaran, karena siswa cenderung bosan dan cukup sebagai 

fasilitator. 

2. Terhadap Siswa 

a. Siswa sebaiknya membiasakan diri memperdalam materi yang telah 

dipelajari dan mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

b. Siswa harus berani bertanya tentang materi yang belum dipahami. 

c. Siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan rumah yang 

diberikan. 

d. Siswa bisa bekerja sama dalam mengelola kelas agar kelas nyaman 

untuk belajar. 

3. Terhadap Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian berikutnya maka penelitian lebih lanjut lagi guna 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini dilakukan agar proses belajar mengajar di sekolah 

berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan yang diharapkan 
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