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ABSTRAK

PERBANDINGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATA
PELAJARAN EKONOMI ANTARA SISWA YANG

PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF TIPE SCAFFOLDING DAN TIPE PBI (PROBLEM BASED

INSTRUCTION) DENGAN MEMPERHATIKAN GAYA BELAJAR
(VISUAL DAN AUDITORIAL) SISWA KELAS X SEMESTER GENAP

SMA N  1 TANJUNGBINTANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

YESI PUSPITASARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa
serta mengkaji tentang perbandingan kemampuan berpikir kritis siswa yang
pembelajarannya menggunakan model scaffolding dan problem based instruction
dengan memperhatikan gaya belajar siswa kelas X IPS SMA N 1 Tanjungbintang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pebedaaan kemampuan berpikir
kritis siswa dengan model scaffolding dan problem based instruction dengan
memperhatikan gaya belajar (visual dan auditorial) siswa. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan pendekatan eksperimen.
Populasi penelitian ini 133 siswa dengan jumlah sampel sebanyak 63 siswa.
Teknik penelitian ini adalah cluster random sampling. Teknik pengambilan data
dengan tes. Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test dua sampel independen
dan analisis varian dua jalan.

Hasil analisis data menunjukkan (1) Ada  perbedaan kemampuan berpikir kritis
siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe
scaffolding dibandingkan dengan yang  menggunakan  model pembelajaran
kooperatif  tipe PBI (Problem Based Instruction), (2) Ada perbedaan kemampuan
berpikir kritis antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dan siswa yang
memiliki gaya belajar auditorial, (3) Terjadi interaksi antara model pembelajaran
kooperatif dengan gaya belajar  terhadap kemampuan  berpikir kritis siswa pada
mata pelajaran Ekonomi, (4) Kemampuan  berpikir kritis siswa yang  memiliki
gaya belajar visual lebih tinggi dibandingkan  yang memiliki gaya belajar
auditorial pada siswa yang pembelajarannya menggunakan  model kooperatif tipe



scaffolding pada mata pelajaran Ekonomi, (5) Kemampuan berpikir kritis siswa
yang memiliki gaya belajar visual lebih rendah dibandingkan yang memiliki gaya
belajar auditorial pada siswa yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif
tipe PBI (Problem Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi, (6)
Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi dibandingkan  PBI (Problem Based
Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar visual pada mata pelajaran
Ekonomi, (7) Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih rendah daripada PBI (Problem
Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar auditorial pada mata
pelajaran Ekonomi.

Kata kunci: berpikir kritis, gaya belajar, problem based instruction, scaffolding
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan arus informasi

menjadi cepat dan tanpa batas. Pengaruh globalisasi ini dapat berdampak

berdampak langsung pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam

bidang pendidikan. Persaingan yang terjadi pada era globalisasi ini

menumbuhkan kompetisi antar bangsa, sehingga menuntut adanya

perkembangan kualitas sumber daya manusia. Lembaga pendidikan sebagai

bagian dari sistem kehidupan telah berupaya mengembangkan struktur

kurukulum, sistem pendidikan, dan model pembelajaran yang efektif dan

efisien untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan perkembangan yang

berkualitas karena pendidikan merupakan proses perubahan tingkah laku

siswa menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dansebagai

anggota masyarakatdalam lingkungan alam sekitar. Peningkatan kualitas

pendidikan harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan. Faktor

yang dapat menentukan kualitas pendidikan antara lain kualitas pembelajaran

dan karakter siswa yang meliputi bakat, minat, dan kemampuan.
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Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Dalam

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan 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.

Pendidikan formal akan dapat tercapai, apabila peserta didik memiliki

kompetensi  sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat dalam

kompetensi dasar. Jika pencapaian prestasi belajar siswa rata-rata tergolong

rendah maka tujuan pembelajaran itu belum atau tidak tercapai. Pendidikan

bukan hanya sekedar terfokus pada pembalajaran saja, akan tetapi pendidikan

hakikatnya harus mampu mengembangkan segala potensi siswa baik fisik

maupun mental di semua mata pelajaran ekonomi.

Sukwiaty, dkk, (2009: 120) mengemukakan bahwa Ilmu ekonomi sebagai
suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara
menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa
alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas,
untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan
kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa mata pelajaran

ekonomi adalah bagian dari mata pelajaran di sekolah yang mempelajari

perilaku individu dan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan

hidupnya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas

jumlahnya.
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Tujuan mata pelajaran ekonomi di SMA adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan

peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang

terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara. Selain

itu mampu menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Dapat membentuk sikap

bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan memiliki pengetahuan dan

keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi

diri sendiri, rumah tangga, masyarakat dan negara. Kemudian dapat membuat

keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai sosial ekonomi dalam

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

http://ristiliana.blogspot.com/2013/07/analisa-kurikulum-2013

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru ekonomi SMA N 1

Tanjungbintang kelas X IPS masih banyak yang tidak sesuai dari tujuan mata

pelajaran ekonomi tersebut. Masalah yang dihadapi guru mata pelajaran

ekonomi adalah masih kurangnya variasi dalam pembelajaran. Dari

wawancara yang dilakukan penulis kepada guru ekonomi, pada proses

pembelajaran ekonomi kelas X masih menekankan pada aspek pengetahuan

dan pemahaman materi saja. Guru  selama ini banyak memberikan latihan

mengerjakan soal-soal pada buk paket dan LKS tanpa menggali kemampuan

berpikir kritis siswa dan tanpa mengaitkannya dengan dunia nyata mereka.

Hal ini menyebabkan peserta didik kurang terlatih mengembangkan

keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah dan menerapkan konsep-



4

konsep yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia nyata. Faktanya, di dalam

pembelajaran di kelas pun dapat terlihat saat diberikan pertanyaan, hanya

beberapa peserta didik saja yang menjawab pertanyaan dari guru.

Peran serta peserta didik dalam proses pembelajaran juga masih kurang, yakni

hanya sedikit peserta didik yang menunjukkan keaktifan bertanya dan

berpendapat. Pertanyaan yang dibuat peserta didik juga belum menunnjukkan

pertanyaan-pertanyaan kritis berkaitan dengan materi yang dipelajari dan

jawaban dari pertanyaan masih sebatas ingatan dan pemahaman saja, peserta

didik belum dapat menunjukkan jawaban yang analisis terhadap petanyaan-

pertanyaan yang bdiberikan guru.

Pelajaran ekonomi di kalangan peserta didik kelas X SMA N 1

Tanjungbintang masih terfokus pada produk saja, yaitu masih menekankan

pada kumpulan konsep yang harus dihafal sehingga berdampak pada

rendahnya kemampuan berpikir kritis pada aspek kognitifnya terutama

berpikir tingkat tinggi. Aspek kognitif berpikir tingkat tinggi yaitu,

menganalisis, mensintesis, memecahkan masalah, menyimpulkan dan

mengevaluasi. Sehingga mereka kesulitan dalam menerapkan pengetahuan

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, penanaman tingkat

berpikir tinggi, rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap

segala fenomena sosial yang terjadi di sekitar mereka kurang di optimalkan.

Hal ini jelas bertetangan dengan tujuan mata pelajaran ekonomi yaitu

memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan nyata.
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Faktor  lain yang dapat dilihat yaitu lemahnya penanaman keterampilan

berpikir kritis pada peserta didik ialah terlalu dominannya pengaruh guru

dalam menanamkan dan mentransfer ilmu pengetahuan dalam bentuk hafalan

konsep tanpa memberikan kesempatan yang luas bagi siswa untuk bertanya

dan mengkritisi konsep yang mereka dapatkan secara nyata sesuai dengan

kehidupan mereka. Hal ini membuat aktifitas siswa dalam upaya

penyampaikan dan penerimaan pengetahuan serta pengembangan pola pikir

yang dimiliki siswa . padahal pengetahuan dan pemikiran sangatlah erat

hubungannya. Pemikiran tidak akan terjadi jika pengetahuan tidak ada.

Namun merupakan suatu kekeliruan jika kita hanya memfokuskan perhatian

hanya pada satu pengetahuan saja dan mengabaikan keterampilan-

keterampilan berpikir kritis haruslah seimbang karena perkembangan

kemampuan berpikir kritis terjadi bersamaan dengan aspek perkembangan

kognitif lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan paparan di atas, perlu dilakukan  perbaikan dan

penerapan proses pembelajaran yang optimal, maka diperlukan  inovasi

pembelajaran  yang mampu merealisasikan kemampuan berpikir kritis dan

hasil belajar siswa. Salah satu  inovasi pembelajan yang dapat dilakukan ialah

dengan  pemilihan model pembelajaran yang dapat menunjang kemampuan

berpikir kritis. Untuk lebih jelasnya mengenai kemampuan berpikir kritis

siswa ada pada tabel berikut.
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Tabel 1.  Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X IPS SMA
Negeri 1 Tanjungbintang

No Indikator Harapan kenyataan

1 Keterampilan
Menganalisis

Siswa dapat
menguraikan materi
yang akan dipelajari

Siswa masih belum
menguraikan materi
dengan baik

2 Keterampilan
Mensintesis

Siswa dapat
menggabungkan
bagian-bagian
menjadi susunan
yang baru

Siswa masih belum
bisa mengabungkan
bagian-bagian menjadi
susunan yang baru

3 Keterampilan
Memecahkan
Masalah

Siswa dapat
memecahkan
masalah  belajar
yang diberikan oleh
guru

Siswa sudah bisa
memecahkan masalah
dari proses
pembelajaran  dilihat
dari selalu mengerjakan
dilihat dari selalu
mngerjakan tugas yang
diberikan

4 Keterampilan
Menyimpulkan

Siswa dapat
menyimpulkan
sesuatu dalam proses
pembelajaran di
dalam kelas

Siswa belum bisa
menyimpulkan sesuai
dalam proses
pembelajaran

5 Keterampilan
Mengevaluasi

Siswa dapat
mengevaluasi proses
pembelajaran yang
berlangsung di
dalam kelas

Siswa masih belum
bisa mengevaluasikan
proses pembelajaran
yang berlangsung
dalam kelas

Sumber: Guru mata pelajaran Ekonomi SMA Negeri 1 Tanjungbintang
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Adapun  indikator-indikator yang harus terpenuhi dalam berpikir kritis yaitu

keterampilan menganalisis, keterampilan mensintesis, keterampilan mengenal

dan memecahkan masalah, keterampilan menyimpulakan, keterampilan

mengaluasi/menilai. Untuk menunjang kemampuan berpikir kritis ialah

dengan menggunakan pemilihan model pembelajaran kooperatif yang tepat.

Menurut Davidson dan Warsham  (dalam Isjoni, 2011: 28), “ Pembelajaran
kooperatif adalah model pembelajaran  yang mengelompokkan siswa untuk
tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran  yang berefektivitas yang
mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik”. Model
pembelajaran ini dapat membuka kesempatan siswa untuk ikut berpartisipasi
dan berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran. Slavin (2009: 11)
mengemukakan bahwa dalam model pembelajaran kooperatif ada beberapa
model yaitu (1) Student Achievement Divisions (STAD); (2) Team Games
Tournaments (TGT); (3) Jigsaw; (4) Cooperative Integrated Reading and
Composition (CIRC); (5) Team Accelerated Instruction (TAI); (6)
Scaffolding; (7) Problem Based Instruction (PBI).

Salah satu model Pembelajaran Kooperatif yang akan diterapkan adalah

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding dan pembelajaran tipe PBI (Problem

Based Instruction) diharapkan sangat tepat untuk diterapkan dalam

pembelajaran Ekonomi karena kedua metode ini mempunyai kesamaan dalam

tujuan pembelajaran yakni menggunakan masalah sebagai langkah awal

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru, dan

menitikberatkan semua aktifitas belajar dilakukan oleh siswa dan guru hanya

sebagai fasilitator membimbing dan mengarahkan siswa,  interaksi hubungan

gaya belajar visual dan auditorial  bisa lebih optimal karena pembelajarannya

dilakukan dengan kelompok dan bantuan bimbingan arahan,  motivasi dari

guru. Sehingga dengan adanya metode pembelajaran yang baru diharapkan

siswa dapat menyesuaikan diri. Dan dengan metode pembelajaran scaffolding

dan  PBI  diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis  siswa.
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Salah satu unsur dalam kepribadian yang ada kaitannya dengan penyesuaian

diri terhadap lingkungan belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan

berpikir kritis siswa adalah gaya belajar visual dan  auditorial. Susilo (2009:

94) mengatakan sebagai berikut: “gaya belajar adalah cara yang cenderung

dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh

informasi tersebut”. Sedangkan De Porter dan Hernacki (2010: 112)

mengemukakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi bagai mana anda

menyerap, dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Senada dengan

yang diungkapkan oleh Chatib (2009: 136) bahwa gaya belajar adalah cara

informasi masuk kedalam otak melalui indra yang kita miliki.

Nasution (2003: 94) gaya belajar adalah gaya konsisten yang ditunjukan

peserta didik untuk menyerap informasi, mengatur, mengelola informasi

tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan, berfikir, mengingat, dan

pemecahan masalah dalam menghadapi proses belajar mengajar agar tercapai

hasil maksimal sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan sikapnya. Gaya

belajar siswa dapat dillihat dari partisipasi dalam suatu aktivitas belajar

dikelas maupun diluar kelas. Gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa

tentu berbeda, pada penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah gaya belajar

visual dan auditorial dapat mempengaruhi proses belajar selanjutnya.

Berdasarkan  data yang didapat  melalui  wawancara kepada guru kelas

sepuluh bahwa dalam belajar ekonomi gaya belajar antara siswa yang

memiliki gaya belajar visual dan auditorial  masih kurang diperhatikan, guru

menyamakan semua murid yang memiliki gaya belajar visual dan auditorial
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dalam kegiatan pemebelajaran. Peneliti juga mendapat data  melalui

wawancara kepada siswa kelas X  IPS ada fenomena yang menunjukkan

tentang ketidaknyamanan dalam  hal gaya belajar di sekolah tersebut. Hasil

wawancara dengan siswa perempuan X IPS 2 bahwa anak tersebut lebih

menyukai belajar melalui gambar-gambar daripada mendengarkan guru

menjelaskan materi panjang dan lebar, dan siswa tersebut selalu ijin keluar

kelas jika ada guru yang menjelaskan panjang dan lebar karena ia merasa

bosan mendengarkan.

Dapat diketahui  bahwa dari siswa pertama yang peneliti wawancarai  tidak

menyukai cara pembelajaran audiotori, subjek cepat merasa bosan di dalam

kelas, subjek lebih menyukai cara belajar dengan gambar-gambar yaitu

dengan cara gaya belajar visual.

Hasil wawancara dengan siswa laki-laki X IPS 1 bahwa anak tersebut lebih

menyukai belajar melalui mendengarkan sambil mencoret-coret di kertas,

pada saat pelajaran komputer guru selalu  memakai  gambar-gambar untuk

menjelaskan materi di depan, siswal tersebut selalu ijin  keluar kelas dengan

berbagai alasan karena ia tidak begitu suka beajar melalui gambar-gambar.

Dapat diketahui  bahwa dari siswa kedua yang peneliti wawancarai  tidak

menyukai cara pembelajaran visual, siswa merasa tidak nyaman dengan

belajar melalui gambar, siswa lebih menyukai cara belajar dengan

mendengarkan  yaitu dengan cara gaya belajar auditorial.

Bagi guru dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa maka dapat

menerapkan teknik dan strategi yang tepat  baik dalam pembelajaran maupun
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dalam pengembangan diri. Hanya dengan penerapan yang sesuai maka

tingkat keberhasilan yang timggi. Setiap siswa juga harus memahami jenis

gaya belajarnya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal

diri yang lebih aik dan mengetahui kebutuhannya. Pengenalan gaya belajar

akan memberikan peayanan yang tepat terhadap apa dan bagaiman sebaiknya

disediakan dn dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal.

Metode yang diterapkan oleh guru juga dapat mempengaruhi gaya belajar

siswa. Dengan penerapan metode-metode baru akan lebih merangsang  minat

dalam pembelajaran.

Upaya dalam  peningkatan berpikir kritis, dapat ditunjang dengan  model

pembelajaran yang bervariasi yang  akan memudahkan guru untuk memilih

tipe yang paling sesuai dengan pokok bahasan, tujuan pembelajaran, suasana

kelas, sarana yang dimiliki dan kondisi internal siswa.  Model pembelajaran

yang dapat diterapkan  yaitu model pembelajaran tipe scaffolding dan PBI

(Problem Based Instruction).

Model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding, teori scaffolding pertama kali

diperkenalkan di akhir tahun 1950-an oleh Jerome Bruner, seorang psikolog

kognitif. Dia menggunakan istilah untuk menggambarkan anak-anak muda

dalam akuisisi bahasa. Anak-anak pertama kali mulai belajar berbicara

melalui bantuan orang tua mereka, yang secara naluriah anak-anak telah

memiliki struktur untuk belajar berbahasa. scaffolding merupakan interaksi

antara orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak

untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya. scaffolding merupakan
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kerangka kerja sementara untuk aktivitas dalam penyelesaian  (Cazden, 1983:

6). Konstruksi scaffolding terjadi pada peserta didik yang tidak dapat

mengartikulasikan atau menjelajahi belajar secara mandiri. scaffolding

dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak mengubah sifat atau tingkat

kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang disediakan

memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan tugas.

PBI (Problem Based Instruction) merupakan metode pembelajaran yang

menggunakan  masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan

mengintegrasikan pengetahuan baru. Seperti halnya CL/C (Contectual

Learning, metode ini juga fokus pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar secara satu

arah seperti pada metode pembelajaran konvensional.

Kedua model pembelajaran  tersebut  adalah model pembelajaran yang

berpusat pada siswa dimana siswa ikut berpartisipasi dalam kelompok kecil

selama proses pembelajaran berlangsung untuk membantu  menumbuhkan

proses pembelajaran yang lebih mendalam. Dalam kedua model tersebut,

siswa dihadapkan pada situasi pemecahan masalah dalam kelompok dan

dihadapkan pada masalah yang nyata yang menuntut siswa untuk berpikir

kritis. Kemampuan berpikir kritis siswa dikembangkan melalui diskusi

kelompok, penyampaian pendapat, pemecahan masalah dalam pembelajaran.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis pesera didik

adalah gaya belajar visual dan auditorial. Menurut De porter dan Hernacki

(2005: 114), orang-orang visual lebih suka membaca makalah dan
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memperhatikan ilustrasi yang ditempelkan pembicara di papan tulis

sedangkan  orang-orang dengan gaya belajar auditorial memiliki kekuatan

pada kemampuannya untuk mendengar. Pengenalan gaya belajar akan

memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana yang

sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung

optimal. Pentingnya memahami gaya belajar tidak lain bertujuan untuk

menemukan kecocokan antara cara penyampaian informasi dan jenis gaya

belajar yang melekat pada diri peserta didik dan hal ini akan berpengaruh

untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi peserta didik.

Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan penelitian

yang berjudul “Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Mata

Pelajaran Ekonomi antara Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Scaffolding dan Tipe PBI (Problem

Based Instruction) dengan Memperhatikan Gaya Belajar (Visual dan

Auditorial) Siswa Kelas X Semester Genap SMA N  1 Tanjungbintang

Tahun Pelajaran 2015/2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah penelitian

dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Masih kurangnya variasi dalam pembelajaran di sekolah yang pada

akhirnya membuat cenderung kurang aktif.

2. Pusat pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), sehingga

partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih rendah.
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3. Proses belajar mengajar masih menekankan pada aspek pengetahuan dan

pemahaman materi saja tanpa melihat aspek yang lain yang dapat

mempengaruhi berpikir kritis siswa.

4. Guru masih banyak memberikan latihan mengerjakan soal-soal pada buku

paket dan LKS tanpa menggali kemampuan berpikir kritis siswa dan tanpa

mengaitkannya di dunia nyata.

5. Partisipasi dan peran serta siswa dalam pembelajaran masih kurang

sehingga membuat suasana kelas menjadi pasif.

6. Pelajaran ekonomi di sekolah masih terfokus pada produk saja, yaitu

masih menekankan pada kumpilan konsep yang harus dihafal sehingga

berdampak  pada rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa.

7. Guru hanya melihat aspek kecerdasan IQ saja sedangkan aspek diluar yang

dapat menunjang hasil belajar dan berpikir kritis siswa seperti gaya belajar

siswa (visual dan auditorial) kurang diperhatikan.

8. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka masalah dalam

penilitian ini dibatasi pada kajian perbandingan kemampuan berpikir kritis

siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran scaffolding dengan siswa

yang diajar menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based

Instruction) kelas X IPS SMA N 1 Tanjung Bintang Tahun Pelajaran

2015/2016. Dengan memperhatikan pengaruh variabel moderator yaitu gaya

belajar (visual dan auditorial).
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1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada  perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

scaffolding dibandingkan dengan yang  menggunakan  model

pembelajaran kooperatif  tipe PBI (Problem Based Instruction) ?

2. Apakah ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang

memiliki gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar

auditorial?

3. Apakah terjadi pengaruh interaksi antara model pembelajaran kooperatif

dengan gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata

pelajaran Ekonomi?

4. Apakah  kemampuan  berpikir kritis siswa yang  memiliki gaya belajar

visual lebih tinggi dibandingkan  yang memiliki gaya belajar auditorial

pada siswa yang pembelajarannya menggunakan  model kooperatif tipe

scaffolding pada mata pelajaran Ekonomi?

5. Apakah  kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar

visual lebih rendah dibandingkan yang memiliki gaya belajar auditorial

pada siswa yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif tipe PBI

(Problem Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi?

6. Apakah  kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi dibandingkan  PBI
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(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar visual

pada mata pelajaran Ekonomi?

7. Apakah  kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih rendah daripada PBI

(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar

auditorial pada mata pelajaran Ekonomi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan nya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

scaffolding dibandingkan dengan yang  menggunakan  model

pembelajaran kooperatif  tipe PBI (Problem Based Instruction).

2. untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang

memiliki gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar

auditorial.

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan

gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata

pelajaran Ekonomi.

4. Untuk mengetahui efektivitas antara model pembelajaran tipe scaffolding

dan PBI (Problem Based Instruction) dalam  meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa yang  memiliki gaya belajar visual lebih tinggi

dibandingkan  yang memiliki gaya belajar auditorial pada mata pelajaran

Ekonomi.
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5. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya

belajar visual lebih rendah dibandingkan yang memiliki gaya belajar

auditorial pada siswa yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif

tipe PBI (Problem Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi.

6. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi

dibandingkan  PBI (Problem Based Instruction) pada siswa yang

memiliki gaya belajar visual pada mata pelajaran Ekonomi.

7. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih

rendah daripada PBI (Problem Based Instruction) pada siswa yang

memiliki gaya belajar auditorial pada mata pelajaran Ekonomi.

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Untuk melengkapi dan memperkaya khasanah keilmuan serta teori yang

telah diperoleh sebelumnya.

b. Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian yang

menekankan pada penerapan model pembelajaran yang berbeda pada

mata pelajaran Ekonomi.

2. Secara Praktis

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan

rujukan yang bermanfaat bagi perbaikan mutu pembelajaran.
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b. Bagi guru, sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran tentang

alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar

Ekonomi.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis, model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding dan model pembelajaran

kooperatif tipe PBI (Problem Basic Instruction), dan gaya belajar siswa

(visual dan auditorial).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Tanjungbintang Lampung Selatan.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ilmu Pendidikan Ekonomi
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PENELITIAN
YANG RELEVAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Definisi Belajar

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Belajar adalah kegiatan yang berproses

dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil

atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada

proses belajar yang di alaminya. Belajar merupakan tindakan dan perilaku

yang kompleks sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa

sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses

belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada

di lingkungan sekitar. Belajar adalah suatu kegiatan yang kita lakukan

untuk memperoleh sejumlah  ilmu pengetahuan  (Djamarah, 2006: 15).
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Menurut Gagne dalam Anni, (2006: 4) Belajar merupakan sebuah sistem

yang di dalamnya terdapat perilaku unsur yang saling terkait sehingga

menghasilkan perubahan perilaku.  Gagne dalam Djamarah, (2008: 22)

belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa belajar adalah

sebuah proses tingkah laku yang ditimbulkan melalui latihan. Belajar

merupakan proses aktivitas individual yang bersifat dinamis yang

melibatkan aspek jasmani dan rohani, sehingga merubah perilaku.

2.1.2 Prinsip-prinsip belajar

Slameto (2010: 27-28) mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai
berikut.
a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif,
meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan
instruksional;

2. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi
yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional;

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat
mengembangkan kemampuannya bereksporasi dan belahjar
dengan efektif;

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.
b. Sesuai hakikat belajar

1. Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut
perkembangannya;

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan
discovery;

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian
satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan
pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan
menimbulkan response yang diharapkan.

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari
1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah
menangkap pengertiannya;
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2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai
dengan tujuan intruksional yang harus dicapainya.

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian
satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan
pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan
menimbulkan response yang diharapkan

d. Syarat keberhasilan belajar
1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang;
2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa.

Keempat prinsip belajar tersebut sangatlah penting untuk dipahami agar

proses belajar menjadi maksimal. Belajar adalah suatu proses yang

kontinyu. Dimana proses belajar yang dialami oleh siswa ditandai dengan

terjadinya perubahan perilaku dalam diri siswa baik aspek kognitif, afektif,

dan psikomotor dan dengan tahap demi tahap sesuai perkembangannya

yang tercermin dalam hasil belajar siswa. Hasil belajar berupa kapabilitas.

Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 10).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, prinsip belajar adalah suatu

proses perubahan tingkah laku dari dalam diri siswa dan secara kontinyu

yaitu dari tahapan ke tahapan selanjutnya sesuai perkembangannya.

2.1.3 Teori Belajar

Pengertian teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk

mengubah perilaku mereka. Seluruh kegiatan belajar selalu diikuti oleh

perubahan yang meliputi kecakapan, keterampilan dan sikap, pengertian

dan harga diri, watak, minat, penyesuaian diri dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut meliputi perubahan kognitif, perubahan psikomotor,
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dan perubahan afektif. Belajar sebagai suatu proses berfokus pada apa

yang terjadi ketika belajar berlangsung. Teori belajar sendiri disusun

berdasarkan pemikiran bagaimana proses belajar terjadi. Teori belajar itu

antara lain sebagai berikut.

1. Teori belajar Behaviorisme (tingkah laku)

Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya,

mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon

atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau

pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila

diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman.

Sumber: http://belajarpsikologi.com/macam-macam-teori-belajar/

Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para

pendidik. Namun dari semua teori yang ada, teori Skinnerlah yang

paling besar pengaruhnya terhadap perkembanagn teori belajar

behavioristik. Program-program pembelajaran seperti Teaching

Machine , pembelajaran berprogram, modul dan program-program

pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-

respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reicforcement),

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang

dikemukakan oleh Skinner.

Menurut Skinner, belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon

yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian

akan menimbulkan perubahan tingkah laku, Budiningsih (2012: 23).
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Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan (input) yang berupa

stimulus dan keluaran (respon) yang berupa respon. Menurut teori ini

stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya

daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara- cara tertentu

untuk membantu siswa belajar. Sedangkan respon adalah reaksi atau

tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan guru tersebut.

Menurut Teori Behavioristik, apa yang terjadi di antara stimulus dan

respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati

dan diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh

sebab itu, apa saja yang diberikan guru (stimulus) dan apa saja yang

dihasilkan siswa (respon), semuanya harus dapat diamati dan diukur.

Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan

suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan

tingkah laku tersebut.

2. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai

protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya.

Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik

memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir,

menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan

yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan

pada bagaimana informasi diproses.
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John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada

pengalaman dan  minat siswa sendiri serta topik dalam kurikulum

seharusnya saling terintegrasi bukan terpisah atau tidak mempunyai

kaitan satu sama lain (Sugihartono dkk, 2007:108).

Apabila belajar siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa

maka suasana belajar siswa akan menjadi lebih menyenangkan dan hal

ini akan mendorong siswa untuk berfikir proaktif dan mampu mencari

pemecahan masalah, disamping itu kurikulum itu diajarkan harus

saling terintegrasi agar pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik

dan memiliki hasil maksimal.

Dewey dalam bukunya Democracy and Education (1950: 89-90, dalam

Dwi Siswoyo dkk, 2011), pendidikan  adalah rekonstruksi atau

reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan

menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya.

Menurut teori kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan

pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat

diamati dan dapat diukur. Pengetahuan seseorang diperoleh

berdasarkan pemikiran. Menurut aliran ini, kita belajar disebabkan

oleh kemampuan kita dalam menafsirkan peristiwa/kejadian yang

terjadi di dalam lingkungan. Oleh karena itu, dalam aliran

kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar

itu sendiri.
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Teori kognitif John Dewey dapat diaplikasikan dalam pembelajaran

siswa khususnya pada pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif

menekankan pada keaktifan siswa dalam berpikir untuk memecahkan

masalah dengan cara merekonstruksi masalah dengan pengetahuan dan

pengalaman yang telah didapat. Hal ini tentunya akan melatih siswa

untuk berpikir secara rasional dalam memecahkan masalah. Proses

pembelajaran kognitif harus dilakukana secara berkelanjutan agar ada

perkembangan dalam kemampuan berfikir siswa.

3. Teori Belajar Konstruktivisme

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat

pendidikan dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya

membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas

dan tidak sekonyog-konyong.

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk

menyelesaikan masalah, mencari ide dan membuat keputusan. Siswa

akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina

pengetahuan baru, mereka akan lebih pahamdan mampu
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mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selain itu siswa terlibat

secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua

konsep.

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 1989: 159)

menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme pada proses untuk

menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas

lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori

kontruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan

tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang

dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa

ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan

kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skemata yang

dimilikinya.

Ratumanan (2004: 45)  mengemukakan bahwa karya Vygotsky
didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual
dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan budaya
pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem-
sistem isyarat mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh
budaya untuk membantu orang berfikir, berkomunikasi dan
memecahkan masalah, dengan demikian perkembangan kognitif anak
mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan
sistem-sistem ini untuk menyesuaikan proses-proses berfikir diri
sendiri.

Inti terpenting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa dalam proses

pembelajaran, siswa yang harus aktif mengembangkan

pengetahuan mereka, bukan pembelajar atau orang lain. Mereka yang

harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan belajar
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siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan

siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan

kognitif siswa sehingga belajar lebih diarahkan pada experimental

learning yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan

pengalaman konkrit di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas,

yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan

pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan

mengajar tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada

pembelajaran.

Berkaitan dengan pembelajaran, Vygotsky mengemukakan empat
prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin, 2000: 256) yakni sebagai
berikut.
1. pembelajaran sosial (social leaning). Pendekatan pembelajaran

yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Vygotsky
menyatakan bahwa siswa belajar melalui interaksi bersama dengan
orang dewasa atau teman yang lebih cakap.

2. ZPD (zone of proximal development). Bahwa siswa akan dapat
mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD.
Siswa bekerja dalam ZPD jika siswa tidak dapat memecahkan
masalah sendiri, tetapi dapat memecahkan masalah itu setelah
mendapat bantuan orang dewasa atau temannya (peer); Bantuan
atau support dimaksud agar si anak mampu untuk mengerjakan
tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat kerumitannya
dari pada tingkat perkembangan kognitif si anak.

3. Masa Magang Kognitif (cognitif apprenticeship). Suatu proses
yang menjadikan siswa sedikit demi sedikit memperoleh
kecakapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih
ahli, orang dewasa, atau teman yang lebih pandai.

4. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). Vygostky
menekankan pada scaffolding.Siswa diberi masalah yang
kompleks, sulit, dan realistik, dan kemudian diberi bantuan
secukupnya dalam memecahkan masalah siswa.

Inti teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal

dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan
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sosial pembelajaran. Menurut teori Vigotsky, fungsi kognitif manusia

berasal dari interaksi social masing-masing individu dalam konteks

budaya. Vigotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa

bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-

tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas

itu berada dalam zona of proximal development mereka.

4. Teori Belajar Humanisme

Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan

manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar telah

memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses

belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai

aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha

memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya bukan dari

sudut pandang pengamatnya. Peran guru dalam teori ini adalah sebagai

fasilitator bagi para siswa sedangkan guru memberikan motivasi,

kesadaran mengenai  makna kehidupan siswa. Guru memfasilitasi

pengalaman belajar kepada siswa dan  mendampingi siswa untuk

memperoleh tujuan pembelajaran. Siswa berperan

sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya

sendiri.
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2.1.4 Kemampuan Berpikir Kritis

Presseisen dalam Fisher (2009: 14) mengatakan bahwa berpikir kritis
diartikan sebagai keterampilan berpikir yang menggunakan proses berpikir
dasar, untuk menganalisis argumen dan memunculkan wawasan terhadap
tiap-tiap makna dan intepretasi, mengembangkan pola penalaran yang
kohesif dan logis, memahami asumsi yang mendasari tiap-tiap posisi,
memberikan model presentasi yang dapat dipercaya, ringkas dan
meyakinkan.

Ennis (1988 dalam Costa ed., 1988: 54-57) menyatakan bahwa berpikir
kritis adalah berpikir reflektif yang masuk akal yang fokus
untuk memutuskan apa yang harus diyakini atau dilakukan,
dan mengungkapkan kemampuan berpikir kritis yang dikelompokkan ke
dalam lima indikator kemampuan, yaitu:
a. memberikan penjelasan sederhana
b. membangun keterampilan dasar;
c. menyimpulkan;
d. memberikan penjelasan lebih lanjut; dan
e. mengatur strategi dan taktik

Menurut Ennis (dalam Hassoubah, 2007: 86), berpikir kritis adalah
berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada
pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan.
Oleh karena itu, indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari
aktivitas kritis siswa sebagai berikut :
1. Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan.
2. Mencari alasan.
3. Berusaha mengetahui informasi dengan baik.
4. Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya.
5. Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan.
6. Berusaha tetap relevan dengan ide utama.
7. Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar.
8. Mencari alternatif.
9. Bersikap dan berpikir terbuka.
10. Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan

sesuatu.
11. Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan.
12. Bersikap secara sistimatis dan teratur dengan bagian-bagian dari

keseluruhan masalah.

John Dewey dalam Fisher (2009: 2) mengemukakan bahwa berpikir kritis
merupakan ‘berpikir reflektif’ dan mendefinisikannya sebagai
pertimbangan yang aktif, persistent (terus-menerus), dan teliti mengenai
sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja
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dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya dan kesimpulan-
kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya.

Sapriya (2012: 87) mengemukakan bahwa tujuan berpikir kritis ialah
untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk dalam proses ini adalah
melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat
yang diajukan. Tujuan berpikir kritis untuk menilai suatu pemikiran,
menafsir nilai bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik suatu
pemikiran dan nilai tersebut. Bahkan berpikir kritis meliputi aktivitas
mempertimbangkan berdasarkan pada pendapat yang diketahui.

Menurut Iskandar (2009: 86-87) kemampaun berpikir merupakan kegiatan
penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada suatu
proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep
(conceptualizing), aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul
(sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi,
komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan (kepercayaan) dan
tindakan. Berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang
mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan.

Fisher (2009: 10) mengatakan bahwa agar kritis, berpikir harus memenuhi
standar-standar  tertentu mengenai kejelasan, relevansi, masuk akal, dan
lain-lain, dan seseorang bisa lebih atau kurang terampil dalam hal seperti
ini. Sedangkan menurut Ennis dalam Fisher (2009: 4) berpikir kritis adalah
pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan
apa yang mestinya dipercaya atau dilakukan.

Angelo (1995: 13) mengemukakan lima indikator dalam berpikir kritis.
Lima indikator tersebut adalah sebagai berikut.
1. Keterampilan menganalisis, yaitu keterampilan menguraikan sebuah

struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui
pengorganisasian struktur tersebut,

2. Keterampilan mensintesis, keterampilan menggabungkan bagian-
bagian menjadi susunan yang baru,

3. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, yaitu keterampilan
aplikatif konsep kepada beberapa pengertian,

4. Keterampilan menyimpulkan, yaitu kegiatan akal pikiran manusia
berdasarkan pengertian/pengetahuan yang dimilikinya untuk mencapai
pengertian baru,

5. Keterampilan mengevaluasi/menilai, yaitu kemampuan menentukan
nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Potter, (2010: 6) ada tiga alasan keterampilan berpikir kritis
diperlukan. Pertama, adanya ledakan informasi. Saat ini terjadi ledakan
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informasi yang datangnya dari puluhan ribu web mesin pencari di intrnet.
Informasi dari berbagai sumber tersebut bisa jadi banyak yang ketinggalan
zaman, tidak lengkap, atau tidak kredibel. Untuk dapat menggunakan
informasi ini dengan baik, perlu dilakukan evaluasi terhadap data dan
sumber informasi tersebut. Kemampuan untuk mengevalusi dan kemudian
memutuskan untuk menggunakan informasi yang benar memerlukan
keterampilan berpikir kritis. Oleh karena itu, maka keterampilan berpikir
kritis sangat perlu dikembangkan pada siswa. Kedua, adanya tantangan
global. Saat ini terjadi krisis global yang serius, terjadi kemiskinan dan
kelaparan di mana-mana. Untuk mengatasi kondisi yang krisis ini
diperlukan penelitian dan pengembangan keterampilan-keterampilan
berpikir kritis. Ketiga, adanya perbedaan pengetahan warga
negara. Sejauh ini mayoritas orang di bawah 25 tahun sudah bisa meng-
online-kan berita mereka. Beberapa informasi yang tidak dapat diandalkan
dan bahkan mungkin sengaja menyesatkan, termuat di internet. Supaya
siswa tidak tersesat dalam mengambil informasi yang tersedia begitu
banyak, maka perlu dilakukan antisipasi. Siswa perlu dilatih untuk
mengevaluasi keandalan sumber web sehingga tidak akan menjadi korban
informasi yang salah atau bias.

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas kemampuan berfikir

kritis adalah kekuatan berpikir yang harus dibangun pada siswa sehingga

menjadi suatu watak atau kepribadian yang terpatri dalam kehidupan siswa

untuk memecahkan segala persoalan hidupnya dengan cara

mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya lalu mampu untuk

mengevaluasi dan kemudian menyimpulkannya secara sistematis lalu

mampu mengemukakan pendapat dengan cara yang terorganisasi.

Dalam bidang pendidikan, berpikir kritis dapat membantu siswa dalam

meningkatkan pemahaman materi yang dipelajari dengan mengevaluasi

secara kritis argumen pada buku teks, jurnal, teman diskusi, termasuk

argumentasi guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi berpikir kritis dalam

pendidikan merupakan kompetensi yang akan dicapai serta alat yang

diperlukan dalam mengkonstruksi pengetahuan. Berpikir yang ditampilkan

dalam berpikir kritis sangat tertib dan sistematis. Berpikir kritis merupakan
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salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam

pembentukan sistem konseptual siswa. Selain itu berpikir kritis siswa

dapat dikembangkan melalui pemberian pengalaman bermakna. Untuk

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, dapat dilakukan dengan tes

evaluasi, kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan

cara-cara yang dapat dipakai dalam menangani masalah-masalah,

menyeleksi dan menyusun informasi yang diperlukan dan kemampuan

menarik kesimpulan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas.

Kemampuan berpikir kritis juga dapat dilihat dari kemampuan seseorang

dalam bertanya, menjawab pertanyaan serta kemampuan dalam

menanggapi suatu masalah.

2.1.5 Model  Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)

1. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi

pembelajaran melaui kelompok kecil siswa yang saling bekerja sama

dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar

(Depdiknas, 2003:5)

Slavin (Solihatin, 2008: 4) menyatakan bahwa Cooperative Learning
adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja
dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya
terdiri dari empat sampai enam orang. Dengan struktur anggota
kelompoknya yang bersifat heterogen. Keberhasilan dalam kelompok
tergantung pada kemampuan dan aktivitas belajar kelompok, baik
secara individual maupun kelompok.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai
setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar
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siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu dan pengembangan
keterampilan sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif memiliki dampak yang amat positif terhadap siswa yang
rendah hasil belajarnya (Arends, 2001: 315).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa

cooperative learning merupakan satu model pembelajaran yang

melibatkan siswa dalam sebuah kelompok kecil dimana dalam

menyelesaikam tugas yang diberikan oleh guru, dimana setiap anggota

kelompok saling membantu. Kelompok beranggotakan 4-5 siswa

dengan kemampuan yang heterogen baik jenis kelamin, usia, suku, dan

tingkat kemampuan akademik.

2. Karakteristik Model Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan dalam beberapa perspektif,
yaitu.
a. Perspekti motivasi artinya penghargaan yang diberikan kepada

kelompok yang dalam kegiatannya saling membantu untuk
memperjuangkan keberhasilan kelompok.

b. Perspektif sosial artinya melalui kooperatif setiap siswa akan
saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan
semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan.

c. Perspektif perkembangan kognitif artinya dengan adanya interaksi
antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa
untuk berfikir mengolah berbagai informasi (Sanjaya, 2006: 242).

Menurut (Rusman, 2012: 207) karakteristik atau ciri-ciri pembelajaran

kooperatif, adalah sebagai berikut.

a. Pembelajaran secara tim,

b. Didasarkan pada manajemen kooperatif,

c. Kemauan untuk bekerja sama,

d. Keterampilan bekerja sama
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Menurut (Hanafiah dan Suhana, 2009: 33) ciri-ciri yang terjadi pada
kebanyakan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran
kooperatif, adalah sebagai berikut.
a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk

menuntaskan materi belajarnya.
b. Kelompok dibentuk dan siswa yang memiliki kemampuan tinggi,

sedang, dan rendah.
c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya,

suku, jenis kelamin berbeda-beda.
d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu hasil belajar akademik,

penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan keterampilan

sosial. Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model

pengajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Model pembelajaran

kooperatif sangat berbeda dengan model pembelajaran langsung. Di

samping model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai

hasil belajar kompetensi akademik, model pembelajaran kooperatif juga

lebih efektif untuk mengembangkan kompetensi sosial siswa.

3. Tujuan Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-

konsep yang sulit dipahami. Tujuan penting dalam pembelajaran

kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan

bekerja sama dan kolaborasi (Rusman, 2012: 211). Dalam

pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja. Namun,

siswa juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang

disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan kooperatif ini berfungsi
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untuk melancarkan hubungan, kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja

dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antara kelompok,

sedangkan peranan tugas dilakukan dengan memberi tugas antar

anggota kelompok selama kegiatan.

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai
setidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan oleh Ibrahim, dkk
(2000:7─8) sebagai berikut.
a. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam

tujuan sosial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja
siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat
bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami
konsep-konsep yang sulit. Model struktur penghargaan kooperatif
juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar
akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil
belajar.

b. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras,
budaya, kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan.
Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang
berbeda latar belakang dan kondisi untuk bekerja saling
bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui
penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk
menghargai satu sama lain.

c. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah
mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan
kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda
dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial.

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan solidaritas sosial

dikalangan siswa. Dengan belajar kooperatif, diharapkan kelak akan

muncul generasi baru yang memiliki prestasi akademik yang

cemerlang dan memiliki solidaritas sosial yang kuat.

4. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif

Terdapat enam langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang

menggunakan pembelajaran kooperatif, pembelajaran dimulai dari
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guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk

belajar. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif

adalah.

Tabel 2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif

TAHAP TINGKAH LAKU GURU

Tahap 1
Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai pada kegiatan
pembelajaran dan menekankan pentingnya
topik yang akan dipelajari dan memotivasi
siswa belajar.

Tahap 2
Menyajikan
informasi

Guru menyajikan informasi atau materi
kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau
melalui bahan bacaan.

Tahap 3
Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaiman
caranya membentuk kelompok belajar dan
membimbing setiap kelompok agar
melakukan transisi secara efektif dan
efesien.

Tahap 4
Membimbing
kelompok bekarja
dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.

Tahap 5
Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi yang dipelajari atau masing-masing
kelompok mempresentasikan hasil karyanya.

Tahap 6
Memberikan
penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai
baik upaya maupun hasil

(Rusman, 2012: 21)

5. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif

Menurut Roger dan Johnson (Lie, 2008: 30) ada lima unsur dasar
dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu sebagai
berikut.
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1. Prinsip ketergantungan positif (positive interdependence), yaitu
dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian
tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok
tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja
masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua
anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan.

2. Tanggung jawab perseorangan (individual accountability), yaitu
keberhasilan kelompok saling tergantung dari masing-masing
anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan
dalam kelompok tersebut

3. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction), yaitu
memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota
kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi
untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota
kelompok lain.

4. Partisipasi dan komunikasi (participation communication), yaitu
melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi
dalam kegiatan pembelajaran.

5. Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus
bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan
hasil kerja sama mereka, agar selanjutnya bias bekerja sama
dengan lebih efektif.

2.1.6 Model  Pembelajaran Kooperatif Tipe Scaffolding

Metode scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut Vygotsky
(dalam Trianto, 2010: 76) bahwa pembelajaran terjadi apabila anak
bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun
tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-
tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu
perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky
yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul
dalam percakapan atau k erjasama antar individu, sebelum fungsi mental
yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut.

Adinegara (2010: 1) mengemukakan, ide penting lain yang diturunkan dari
Vygotsky adalah scaffolding. Scaffolding berarti memberikan sejumlah
besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran
kemudian anak tersebut mengambil alih tangung jaawab yang semakin
besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa
petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah kedalam langkah-
langkah pembelajaran, memberikan contoh ataupun yang lain sehinggga
memungkinkan siswa tumbuh mandiri.
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Zona antar tingkat perkembangan  aktual siswa dan tingkat perkembangan
aktual siswa disebut zona perkembangan terdekat (zone of proximal
development). Zona perkembnagan terdekat adalah tingkat perkembangan
sedikit di atas tingkat perkembangan saat ini. Perkembangan pembentukan
(scaffolding), peran interaksi sosial mendominasi pembentukan mental
siswa dimana guru dapat berfungsi sebagai pengingat dan mendukung
siswa dalam mendapatkan mental yang lebih tinggi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi siswa (Parson, 2002: 38).

Tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang disebut sebagai

scaffolding. Scaffolding berarti memberikan kepada individu sejumlah

besar bantuan selama bertahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian

mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak

didik tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar,

segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan oleh

pembelajar (guru) dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan,

menguraikan  masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa

dapat mandiri.

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky dalam Adinegara (2010:1)
yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Adinegara
menjelaskan mengenai gagasan Vigotsky tentang zona perkembangan
proksimal ini mendasari perkembangan teori belajar dan pembelajaran
untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan perkembangan kognitf
ianak. Beberapa konsep kunci yang perlu dicatat adalah bahwan
perkembangan dan belajar bersifat saling terkait, perkembangan
kemampuan seseorang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan
sebagai bentuk fundamental dalam belajar adalah partisipasi dalam
kegiatan sosial.

Budiningsih (2005: 102) mengemukakan scaffolding berarti memberikan

sejumlah besar bantuan kepada seorang siswa untuk memecahkan

masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan,dorongan,

menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pembelajaran,
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memberikan contoh ataupun yang lain sehinggga memungkinkan siswa

belajar mandiri.

Menurut pendapat para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendekatan

scaffolding perlu digunakan sebagai upaya peningkatan proses belajar

mengajar, sehingga siswa memiliki kemampuan dalam memahami konsep

materi, sikap positif juga keterampilan. Dalam pelaksanaan pembelajaran

scaffolding, siswa akan diberikan tugas sekaligus bantuan untuk

menyelesaikan tugas tersebut. Pengetahuan dan pengertian dikonstruksi

bila seseorang terlibat secara sosial dalam dialog dan aktif dalam

percobaan-percobaan serta pengalaman. Pembentukan makna adalah

dialog antar pribadi. Dalam hal ini pebelajar (guru) tidak hanya

memerlukan akses pengalaman fisik tetapi juga interaksi dengan

pengalaman yang dimiliki oleh individu lain.

Keuntungan pembelajaran scaffolding menurut Brown, dalam (Asia, 2006:
7) antara lain.
a. Memotivasi dan mengaitkan minat siswa dengan tugas belajar.
b. Menyederhanakan tugas belajar sehingga bias lebih terkelola dan bisa

dicapai oleh siswa.
c. Memberi petunjuk untuk membantu anak berfokus pada pencapaian

Tujuan.
d. Secara jelas menunjukkan perbedaan antara pekerjaan anak dan solusi

standar atau yang diharapkan.
e. Mengurangi frustasi atau resiko.
f. Memberi model dan mendefenisikan dengan jelas harapan mengenai

aktivitas yang akan dilakukan.

Menurut Gasong (2007: 1) ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam
pendidikan. Pertama, adalah perlunya tatanan kelas dan bentuk
pembelajaran kooperatif antar siswa, sehingga siswa dapat berinteraksi
disekitar tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan strategi-strategi
pemecahan masalah yang efektif di dalam masing-masing ZPD mereka.
Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pengajaran menekankan scaffolding,
dengan semakin lama siswa semakin bertanggung jawab terhadap
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pembelajaran sendiri. Ringkasnya, menurut Vygotsky, siswa perlu belajar
dan bekerja secara berkelompok sehingga siswadapat saling berinteraksi
dan diperlukan bantuan guru terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Secara umum, Gasong (2007: 1) mengemukakan langkah-langkah
pembelajaran scaffolding adalah.
a. Menjelaskan materi pembelajaran.
b. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau level

perkembangan siswaberdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat
nilai hasil belajar sebelumnya.

c. Mengelompokkan siswa menurut ZPD-nya.
d. Memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan

dengan materi pembelajaran.
e. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal

secara mandiri dengan berkelompok.
f. Memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian

contoh,kata kunci atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah
kemandirian belajar

g. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu
siswa yang memilki ZPD yang rendah.

h. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas.

2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe PBI (Problem Based Instruction)

Istilah Pengajaran Berdasarkan Masalah (PBM) diadopsi dari istilah inggris

belajar berdasarkan masalah adalah interaksi antara stimulus dengan

respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan lingkungan.

Menurut Tan (dalam Rusman, 2012: 229) Pembelajaran Berbasis Masalah
atau PBI merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBI
kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses
kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat
memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan
berpikirnya secara berkesinambungan. Ratumaman  (dalam Trianto,
2011:92)  mengemukakan bahwa pengajaran berdasarkan masalah
merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir
tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses
informasi yang su dah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan
mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran
berdasarkan masalah (PBI) menekankan masalah kehidupannya yang
bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah,
menyajikan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog
(Hamdani, 2011: 87).
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PBI (Problem Based Instruction) merupakan metode pembelajaran yang

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan

mengintegrasikan pengetahuan baru. Seperti halnya CL/C (Contectual

Learning), metode ini juga fokus pada keaktifan peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar

secara satu arah seperti pada metode pembelajaran konvensional. Dengan

metode ini, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan

mereka secara mandiri. Dan adanya penerapan metode pembelajaran

kooperatif diharapkan dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa

dan dapat terjadi interaksi yang positif, serta pembelajaran yang efektif dan

sesuai dengan kemampuan siswa.

Karakteristik pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut.
a. Permasalahan menjadi starting point dalam belajar,
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia

nyata yang tidak terstruktur,
c. Permasalahan membutuhkan prespektif ganda (multiple perspective),
d. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa,

sikap,dan kebutuhan kompetensi yang kemudian membutuhkan
identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar,

e. Belajar pengarahan diri menjadi hal utama,
f. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dari
pembelajaran berbasis masalah,

g. Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif,
h. Pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama

pentingnya dengan penguasaan is pengetahuan untuk mencari solusi dari
sebuah permasalahan

i. PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses
belajar.
(Rusman, 2010: 45)

PBI (Problem Based Instruction) merupakan metode pembelajaran yang

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan
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mengintegrasikan pengetahuan baru. PBI adalah proses pembelajaran yang

titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata lalu

dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punya sebelumnya (prior

knowledge) sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan

dan pengalaman baru. Diskusi dengan menggunakan kelompok kecil

merupakan poin utama dalam penerapan PBI.

Sintak metode PBI (Problem Based Instruction) ada 5 fase, yaitu.
a. Fase 1: oreintasi siswa pada masalah (Problem Based Instruction)
b. Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk belajar
c. Fase 3: membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Fase 4: mengembangkan dan menyajikan hasil kerja siswa
e. Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

(Fauzi, 2009: 119)

Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut.
a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan

sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
b. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan

masalah yang telah dipilih.
c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik,
tugas, jadwal, dll)

d. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah,
pengumpulan data, hipotesis dan pemecahan masalah

e. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan dan memabantu mereka berbagi tugas dengan
temannya.

f. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.
(Fauzi, 2009: 119)

Selanjutnya metode Problem Based Instruction adalah pembelajaran

dimulai setelah terlebih dahulu siswa dikonfrontasikan dengan struktur

masalah real, dengan cara ini siswa mengetahui mengapa mereka belajar,
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semua informasi mereka kumpulkan dari unit materi pelajaran yang mereka

pelajari dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

Metode pembelajaran ini mengutamakan proses belajar dimana tugas guru

harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan

mengarahkan diri. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam metode

Problem Based Instruction memberikan siswa masalah yang berfungsi

sebagai batu loncatan untuk proses inquiri dan penelitian. Di sini guru

mengajukan masalah, membimbing, dan memberi petunjuk minimal kepada

siswa dalam memecahkan masalah. Secara teori kelebihan dan kekurangan

metode pembelajaran Problem Based Instruction adalah sebagai berikut.

Kelemahan pembelajaran berbasis masalah:
a. Untuk siswa yang malas tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai
b. Membutuhkan banyak dana dan waktu
c. Tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini
d. Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks
e. Sulitnya mencari problem yang relevan
f. Sering terjadi miss-konsepsi
g. Konsumsi waktu

(Fauzi. 2009: 119-120)

2.1.8 Gaya Belajar Visual dan Auditorial

1) Pengertian Gaya Belajar

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya.

Baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan

lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah

laku dan sifat yang sama walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang

perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara

menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang
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berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya.

“Seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno (2006:180), “bahwa

pepatah mengatakan lain ladang, lain ikannya. Lain orang, lain pula

gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan

fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama.

De Porter dan Hernacki (2010: 112) mengemukakan bahwa gaya belajar

adalah kombinasi bagai mana anda menyerap, dan kemudian mengatur

serta mengelola informasi.

Chatib (2009: 136) bahwa gaya belajar adalah cara informasi masuk
kedalam otak melalui indra yang kita miliki. Berdasarkan uraian diatas
maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah gaya konsisten yang
ditunjukan individu untuk menyerap informasi, mengatur, mengelola
informasi tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan, berfikir,
mengingat, dan pemecahan masalah dalam menghadapi proses belajar
mengajar agar tercapai hasil maksimal sesuai dengan kemampuan,
kepribadian, dan sikapnya.

Susilo (2009: 94) mengatakan sebagai berikut : “gaya belajar adalah cara

yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi dari

lingkungan dan memperoleh informasi tersebut”. Menurut UU No. 20

Tahun 2003, Tri pusat pendidikan meliputi, pendidikan keluarga,

pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Sebagai seorang guru sangat

tepat bila dapat mencermati gaya belajar muridnya pada tiga pusat

pendidikan tersebut.

Sugihartono (2007: 53) menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan

kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran

efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain,
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dapat disimpulkan gaya belajar berhubungan dengan cara anak

belajar, serta cara belajar yang paling disukai.

Nasution (2009: 94) dalam bukunya Berbagai Pendidikan dalam

Proses Belajar Mengajar, gaya belajar adalah cara yang konsisten

yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau

informasi, cara mengingat, berfikir dan memecahkan soal.

Menurut De Porter dan Hernacki (2010: 115) secara umum gaya belajar

manusia dibedakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu gaya belajar

visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik, namun dalam

penelitian ini gaya belajar yang diteliti dibatasi hanya dua gaya belajar

yaitu gaya belajar visual dan auditorial.

Dari beberapa definisi gaya belajar di atas dapat diketahui

bahwa gaya belajar adalah cara yang dipakai seseorang dalam proses

belajar yang meliputi bagaimana menangkap, mengatur, serta

mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi

efektif.

2) Gaya Belajar Visual

Menurut De porter dan Hernacki (2005: 114), Orang-orang visual lebih

suka membaca makalah dan memperhatikan ilustrasi yang ditempelkan

pembicara di papan tulis. Mereka juga membuat catatan-catatan yang

sangat baik dalam aktivitas bergerak dan interaksi kelompok.
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Bagi siswa yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka

untuk menangkap setiap gejala atau stimulus (rangsangan) belajar. Siswa

dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca

instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian  secara

langsung, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan

metode dan media belajar yang dominan mengaktifkan indera

penglihatan. Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan-

bahan yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, gambar. Pokoknya

mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat

penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan

bahan-bahan bentuk suara, atau gerakan.

Menurut DePorter dan Hernacki (2010: 116) ciri-ciri gaya belajar visual
adalah sebagai berikut.
1. Rapi dan teratur
2. Berbicara dengan cepat
3. Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik
4. Teliti terhadap detail
5. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun

presentasi
6. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata–kata yang sebenarnya

dalam pikiran mereka
7. Mengingat apa yang dilihat, daripada apa yang didengar
8. Mengingat dengan asosiasi visual
9. Biasanya tidak terganggu oleh keributan
10. Mempunyai masalah untuk mengingat interupsi verbal kecuali juka

ditulis, dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya.
11. Pembaca cepat dan tekun
12. Lebih suka membaca daripada dibacakan
13. Membutuhkan pandangan dan tujuan menyeluruh dan sikap waspada

sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau
proyek.

14. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau dalam
rapat

15. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain
16. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak
17. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato
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18. Lebih suka seni daripada music
19. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai

memilih kata – kata Ciri gaya belajar diatas yang memegang peran
penting yaitu mata/penglihatan ( visual).

Dari beberapa pengertian dan ciri-ciri gaya belajar visual di atas dapat

diketahui bahwa siswa yang menggunakan gaya belajar visual

memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera mata. Orang

dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca

instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara

langsung, dan sebagainya.

3) Gaya Belajar Auditorial

Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar.

Siswa dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam menggunakan

indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata lain,

ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila

melalui alat indera pendengaran (telinga). Siswa dengan gaya belajar

auditorial memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk mendengar.

Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk

mencapai kesuksesan belajar, misalnya dengan cara mendengar seperti

ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga

mendengarkan melalui nada (nyanyian/lagu). Anak yang bertipe

auditorial, mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam

bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia cepat menangkap

bahan pelajaran, disamping itu kata dari teman (diskusi) atau suara
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radio/casette ia mudah menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam

bentuk tulisan, perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami kesulitan.

Menurut DePorter dan Hernacki (2010:117),  ciri-ciri gaya belajar
auditorial adalah sebagai berikut .
1. Berbicara pada dirinya sendiri saat bekerja
2. Mudah terganggu oleh keributan
3. Menggerakan bibir merekka dan mengucapkan tulisan di buku

ketika membaca
4. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan
5. Dapat mengulang kembali dan menirukan nada, berirama, dan

warna suara
6. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita
7. Berbicara dalam irama yang terpola
8. Biasanya pembicara yang fasih
9. Lebih suka musiik dari pada seni
10. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang

didiskusikan daripada yang dilihat
11. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang

lebar
12. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan

visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu
sama lain

13. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya
14. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik

Pentingnya memahami gaya belajar tidak lain bertujuan untuk

menemukan kecocokan antara cara penyampaian informasi dan jenis

gaya belajar yang melekat pada diri peserta didik. Pengenalan gaya

belajar sangat penting. Bagi guru dengan mengetahui gaya belajar tiap

siswa maka guru dapat menerapkan tekhnik dan strategi yang tepatbaik

dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Hanya dengan

penerapan yang sesuai maka tingkat keberhasilannya lebih. Seorang

siswa juga harus memahami jenis gaya belajarnya. Dengan demikian, ia

telah memiliki kemampuan mengenal diri yang lebih baik dan

mengetahui kebutuhannya. Pengenalan gaya belajar akan memberikan
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pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan

dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal.

Berdasarkan paparan pengertian dan ciri-ciri gaya belajar auditorial

dapat diketahui bahwa siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial

dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan

mendengarkan penjelasan guru. Gaya belajar auditorial dapat mencerna

makna penyampaian melalui suara, pitch (tinggi rendahnya), kecepatan

bicara dan hal-hal auditorial lainnya. Informasi tertulis terkadang

mempunyai makna minim bagi siswa auditorial.

2.1.9 Mata Pelajaran Ekonomi di SMA

1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam

memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah

adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak

terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi

Anthony dalam Suherman (2001:7-8) telah mengumpulkan sekurang-
kurangnya enam buah definisi dari berbagai ahli lain. Keenam definisi
itu masing-masing adalah:
1. ilmu ekonomi atau ilmu politik adalah suatu studi tentang kegiatan-

kegiatan yang, dengan atau tanpa menggunakan uang, mencakup
atau melibatkan transaksi-transaksi pertukaran antar manusia.

2. ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang
menjatuhkan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber-
sumber produk yang langka dan terbatas jumlahnya, untuk
menghasilkan berbagai barang serta mendistribusikan.

3. ilmu ekonomi adalah studi tentang manusia dalam kegiatan hidup
mereka sehari-hari, mendapat dan menikmati kehidupan.
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4. ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana mereka bertingkah
seperti untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan produksi dan
konsumsi

5. ilmu ekonomi adalah sutau studi tentang cara memperbaiki
masyarakat.

Ilmu ekonomi dalam SMA khususnya kelas X, membahas tentang

pengenalan ekonomi serta ruang lingkup dalam ekonomi itu sendiri.

Peserta didik dituntut untuk memahami teori dasar tentang ekonomi.

Sehingga pemahaman ini akan bermanfaat bagi para siswa dalam

bermasyarakat maupun dalam jenjang yang lebih tinggi tentang

ekonomi.

2. Tujuan dan Fungsi Mata Pelajaran Ekonomi

Tujuan

a. Membekali siswa tentang konsep ekonomi untuk mengetahui dan

mengerti peristiwa dan masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-

hari, terutama yang terjadi di lingkungan setingkat individu/rumah

tangga, nasional, atau internasional.

b. Membekali siswa tentang konsep ekonomi yang diperlukan untuk

mendalami ilmu ekonomi pada jenjang selanjutnya,

c. Membekali nilai-nilai serta etika ekonomi/bisnis dan memiliki jiwa

wirausaha.

Fungsi

Mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi, dengan cara

mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami
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konsep dan teori serta berlatih memecahkan masalah ekonomi yang

terjadi di lingkungan masyarakat.

http://ardanayudhistira.blogspot.com/2012/03/pembelajaran-

ekonomi.html/

2.2 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai pembanding atau acuan

dalam melakukan kajian penelitian. Hasil penelitian yang dijadikan

pembanding atau acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3 . Penelitian yang Relevan
No Penulis Judul Hasil Penelitian

1 Monica
Sirait
(2012)

Penerapan Model
Pembelajaran
Konstruktivisme dengan
Pendekatan Scaffolding
Dalam Upaya
meningkatkan Aktivitas
dan Hasil Belajar
Akuntansi Siswa Kelas
X AK SMK YAPIM
Medan T.A 2011/2012”.
Skripsi Jurusan
Pendidikan Ekonomi.
Pendidikan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri
Medan 2012.

Model pembelajaran
konstruktivisme dengan
pendekatan scaffolding
dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar
akuntansi siswa kelas X
AK pada kompetensi
menyelesaikan siklus
akuntansi perusahaan jasa
dan dagang di SMK
YAPIM Medan T.A
2011/2012, dan diperoleh
uji signifikan untuk hasil
belajar, thitung > ttabel
yaitu 6,26 > 1,66, dengan
nilai rata – rata pada siklus
I 69,17 %, sedangkan
siklus II sebesar 80,31.
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Lanjutan Tabel 3.
2 Irfan

Hidayat
(2015)

Studi perbandingan
kemampuan berpikir kritis
yang pembelajarannya
menggunakan Studi
perbandingan kemampuan
berpikir kritis yang
pembelajarannya
menggunakan model Team
Games Tournamen (TGT)
dan Jigsaw pada mata
pelajaran IPS Terpadu
siswa kelas VIII MTS
Miftahul Huda Terbanggi
Besar Tahun Ajaran
2014/2015

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kemampuan berpikir
kritis siswa pada kelas
eksperimen lebih tinggi
dibandingkan dengan kelas
control dan diperoleh Fhitung

>Ftabel yaitu 9,922>4,03 serta
tingkat signifikan sebesar
0.010<0.05 dengan demikian
h0 ditolak.

3 Yeni
Pamungkas
(2012)

Studi perbandingan hasil
belajar ekonomi dengan
menggunakan metode
pembelajaran kooperatif
tipe student team
achievement division
(STAD) dan problem
based instruction (PBI)
dengan

memperhatikan motivasi
berprestasi (studi pada
siswa kelas X SMA negeri
9 bandar lampung .

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hasil belajar ekonomi
antara siswa yang memiliki
motivasi berprestasi tinggi
pada kelas eksperimen lebih
tinggi dibandingkan dengan
kelas control dan diperoleh uji
signifikan untuk hasil

belajar, thitung <ttabel yaitu
2,031<2,101 dengan nilai rata-
rata 76,7, sedangkan pada
tahap terakhir nilai rata-rata
meningkat menjadi 83,76.

4 Ratna
Wulan
(2012)

Peningkatan perilaku
berkarakter dan
keterampilan berpikir kritis
siswa kelas IX MTsN
model padang pada mata
pelajaran IPA-fisika
menggunakan model PBI

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hasil belajar IPA-fisika
siswa mampu meningkatkan
keterampilan berpikir kritis
siswa. Hal ini dapat dilihat dari
hasil analisis tes keterampilan
berpikir kritis yang dilakukan
siswa tiappertemuan yaitu dari
siswa memiliki

nilai rata-rata 54,62 dengan
persentase ketuntasan 11,37%
menjadi 75,14 dengan
persentase ketuntasan 63,91%.
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2.3 Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen (bebas) dan variabel

dependen (terikat). Dimana dalam penelitian ini ada dua variabel independen

yaitu  model pembelajaran kooperatif tipe Scaffolding (X1) dan tipe Problem

Based Instruction (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini

adalah kemampuan berpikir kritis (Y) melalui penerapan model pembelajaran

tersebut. Variabel moderator dalam penelitian ini adalah gaya belajar visual

dan auditorial terhadap mata pelajaran Ekonomi.

2.3.1 Ada  perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelaja-
rannya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding
dibandingkan dengan yang  menggunakan  model pembelajaran
kooperatif  tipe PBI (Problem Based Instruction).

Kooperatif mengandung pengertian bekerjasama dalam mencapai tujuan

bersama. Falsafah yang mendasari model pembelajaran kooperatif dalam

pendidikan adalah falsafah homo socius, yang menekankan bahwa manusia

adalah makhluk sosial. Kerjasama merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi kelangsungan hidup. Pembelajaran kooperatif merupakan

model pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok kecil, saling

membantu dan memahami materi, menyelesaikan tugas atau kegiatan lain

agar semua mencapai hasil belajar yang tinggi. Ada beberapa tipe

pembelajaran kooperatif, diantaranya tipe scaffolding dan tipe Problem

Based Instruction (PBI). Kedua model kooperatif tersebut memiliki

langkah-langkah yang berbeda namun tetap satu jalur yaitu pembelajaran

secara kelompok yang ‘berpusat pada siswa (student centered) dan guru

hanya sebagai fasilitator.
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Model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding, tiap siswa dituntut untuk

aktif, guru hanya sebagai fasilitator dan guru membentuk kelompok yang

anggotanya heterogen, kemudian guru memberikan  materi yang akan

dibahas berupa topik bahasan, tiap-tiap kelompok mendapat sub topik yang

berbeda-beda. Tiap siswa bekerja secara mandiri atas pembagian tugas

disetiap sub topik masing – masing, siswa berinteraksi dengan teman

kelompoknya untuk menyelesaikan tugasnya, apabila terdapat siswa yang

masih belum mengerti terhadap materi tersebut dan cara menyelesaikannya

siswa lain yang masih dalam satu kelompok yang telah mengerti membantu

menjelaskannya.  Apabila siswa tersebut masih belum memahami atau

kurang paham atas penjelasan temannya tersebut, barulah guru membantu

dan turun tangan untuk membantu menjelaskan materi tersebut. Setelah itu,

barulah setiap kelompok mempertanggungjawabkan jawaban kelompoknya

dengan cara presentasi dan menjelaskan pada kelompok lainnya. Dapat

disimpulkan dalam pembelajaran scaffolding ada beberapa indikator dari

kemampuan berpikir kritis yang dapat terpenuhi diantaranya memberi

penjelasan sederhana dari guru dan tutor sebaya, menjelaskan lebih lanjut,

menyelesaikan masalah dari tugas yang diberikan guru, menyimpulkan dan

mengatur strategik dan taktik dalam menyelesaikan tugas.

Model pembelajaran tipe scaffolding ini dikategorikan dalam teori belajar

behavioristik dan kognitivisme. Teori behavioristik ini menekankan pada

perilaku yang tampak pada siswa sebagai hasil belajar. Teori behavioristik

ini bila dihubungkan dengan model pembelajaran, mendudukan orang yang

belajar sebagai individu yang pasif. Respon dan perilaku tertentu dengan
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menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Sedangkan pada

teori kognitivisme, para peserta didik memproses informasi dan pelajaran

melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan

hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah

ada. Teori ini menekankan pada bagaimana informasi diproses (Jean Piaget,

1975).

Sedangkan model pembelajaran kooperatif Problem Based Instruction (PBI)

dimana siswa dituntut untuk dapat bekerjasama secara kelompok terhadap

semua kelompok yang ada dan dapat berperan aktif terhadap setiap tahap –

tahap yang dijalani. Model pembelajaran ini dimulai dari guru menjelaskan

kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung

yang dibutuhkan. Kemudian guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam

aktivitas pemecahan masalah yang telah dipilih. Setelah siswa termotivasi

selanjutnya guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan

topik, tugas, jadwal, dan lain-lain). Setelah itu siswa didorong untuk

mengumpulkan informasi yang sesuai eksperimen untuk mendapatkan

penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis dan

pemecahan masalah. Tahap selanjutnya guru membantu siswa dalam

merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan membantu

mereka berbagi tugas dengan temannya. Terakhir guru membantu siswa

untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap eksperimen mereka dan

proses-proses yang mereka gunakan. Dari pemaparan di atas dapat

disimpulkan terdapat beberapa indikator berpikir kritis yang terpenuhi  dari
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pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) yaitu diantaranya

keterampilan mengenal memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan,

memberikan penjelasan sederhana.

Model pembelajaran tipe PBI dikategorikan dalam teori belajar

konstruktivisme dan teori belajar humanistik. Teori konstruktivisme ini

menurut Vygotsky yang terpenting adalah bahwa dalam proses

pembelajaran, siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka,

bukan pembelajar atau orang lain. Kreativitas dan keaktifan siswa akan

membantu mereka untuk berdiri sendiri seehingga belajar lebih diarahkan

pada experimental learning yaitu merupakan adaptasi kemanusiaan

berdasarkan pengalaman konkrit. Sedangkan pada teori humanistik menurut

Bloon dan Krathowl menunjukkan apa yang mungkin dipelajari oleh siswa

mencakup bagaimana mereka menggunakan konsep dalam memecahkan

suatu masalah dan aktif berpartisipasi dalam kelompok.

Model pembelajaran scaffolding menuntut siswa untuk dapat saling

membantu antar teman kelompok, dalam model pembelajaran ini hampir

sama dengan model pembelajaran tutor sebaya, dimana setiap kelompok

harus saling membantu satu sama lain untuk membantu menerangkan atau

menjelaskan teman yang masih belum mengerti. Dalam model pembelajaran

ini seorang siswa akan akan dapat lebih mudah mengerti tentang apa yang

dijelaskan oleh temannya yang lain dikarenakan seorang peserta didik tidak

segan untuk menanyakan apa yang belum dimengerti. Dalam keadaan ini

siswa dapat menanyakan suatu yang lebih mendetail dengan tidak ada rasa
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sungkan dibandingkan siswa harus bertanya kepada guru dan dapat di

simpulkan indikator dari kemampuan berpikir kritis yang dapat terpenuhi

diantaranya memberi penjelasan sederhana dari guru dan tutor sebaya,

menjelaskan lebih lanjut, menyelesaikan masalah dari tugas yang diberikan

guru, menyimpulkan dan mengatur strategik dan taktik dalam

menyelesaikan tugas.

Sedangkan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran PBI

siswa dirangsang untuk mempelajari Sedangkan pembelajaran yang

menggunakan model pembelajaran PBI siswa dirangsang untuk mempelajari

masalahnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka

miliki di kehidupan nyata. Sehingga akan terbentuk pengetahuan dan

pengalaman yang baru. Semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan

maka semakin mudah siswa tersebut untuk memecahkan masalahnya dan

dapat disimpulkan terdapat beberapa indikator berpikir kritis yang terpenuhi

dari pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) yaitu diantaranya

keterampilan mengenal memecahkan masalah, keterampilan menyimpulkan,

memberikan penjelasan sederhan.

Berdasarkan dua model pembelajaran yang telah dipaparkan di atas, model

tersebut dapat menimbulkan cara berpikir kritis siswa di dalam kelas

berbeda, karena dengan menggunakan model pembelajaran scaffolding

siswa dapat lebih mudah memahami materi dibandingkan dengan siswa

yang menggunakan model pembelajaran PBI.
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2.3.2 Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang
memiliki gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar
auditorial.

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya.

Baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya.

Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku dan

sifat yang sama walaupun kembar sekalipun. Suatu hal yang perlu kita

ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan

mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama

lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajar, gaya belajar adalah gaya

konsisten yang ditunjukan individu untuk menyerap informasi, mengatur,

mengelola informasi tersebut dengan mudah dalam proses penerimaan,

berfikir, mengingat, dan pemecahan masalah dalam menghadapi proses

belajar mengajar agar tercapai hasil maksimal sesuai dengan kemampuan,

kepribadian, dan sikapnya. Gaya belajar yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah gaya belajar  visual dan auditorial.

Menurut Bobbi De Poter dan Mike Hernacki yang dikutip oleh Sukardi

(2000: 95), gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat,

mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini

terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata

adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus

(rangsangan) belajar.

Siswa dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca

instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung,
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dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan

media belajar yang dominan mengaktifkan indera penglihatan. Seorang

yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan

secara tertulis, bagan, grafik, gambar. Pokoknya mudah mempelajari bahan

pelajaran yang dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Sebaliknya merasa

sulit belajar apabila dihadapkan bahan-bahan bentuk suara, atau gerakan.

Sedangkan gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara

mendengar. Siswa dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam

menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar.

Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau

rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran (telinga). Siswa

dengan gaya belajar auditorial memiliki kekuatan pada kemampuannya

untuk mendengar. siswa yang menggunakan gaya belajar Auditorial

memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera telinga. Untuk

mencapai kesuksesan belajar, orang yang menggunakan gaya belajar

auditorial bisa belajar dengan cara mendengar seperti ceramah, radio,

berdialog, dan berdiskusi.

Dapat diketahui bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara

melihat, mengamati, memandang, dan sejenisny. Kekuatan gaya belajar ini

terletak pada indera penglihatan.  Sedangkan gaya belajar auditorial adalah

gaya belajar dimana siswa belajar dengan cara mendengar. Siswa dengan

gaya belajar ini, lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran

untuk melakukan aktivitas belajar.
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Berdasarkan paparan penjelasan di atas, dapat mengakibatkan perbedaan

pada siswa dalam pembelajaran Ekonomi yang memiliki gaya belajar

visual dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial.

2.3.3 Terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan gaya
belajar  terhadap kemampuan  berpikir kritis siswa pada mata
pelajaran Ekonomi.

Menurut Bruner model pembelajaran scaffolding merupakan suatu proses

yang membuat siswa dibantu menuntaskan masalah tertentu melampaui

kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari seorang guru atau orang

lain yang memiliki kemampuan lebih. Peran dialog juga penting, interaksi

sosial di dalam dan di luar sekolah berpengaruh pada perolehan bahasa dan

perilaku pemecahan masalah anak.

Ratumaman  (dalam Trianto, 2011: 92)  mengemukakan bahwa pengajaran

berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran

proses berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini membantu siswa untuk

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.

Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun

pengetahuan kompleks.

Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh dua model

pembelajaran, yaitu scaffolding dan problem based instruction dengan

gaya belajar terhadap kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran

Ekonomi. Dalam penelitian ini peneliti menduga bahwa ada pengaruh yang

berbeda dari gaya belajar siswa. Siswa dengan gaya berpikir visual lebih
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mudah mengikuti pelajaran dengan model pembelajaran scaffolding,

sedangkan siswa dengan gaya berpikir auditorial lebih mudah mengikuti

pelajaran di kelas dengan menggunakan model pembelajaran problem

based instruction sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan

berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi siswa pada mata pelajaran

Ekonomi begitu pula sebaliknya.

2.3.4 Kemampuan  berpikir kritis siswa yang  memiliki gaya belajar visual
lebih tinggi dibandingkan  yang memiliki gaya belajar auditorial pada
siswa yang pembelajarannya menggunakan  model kooperatif tipe
Scaffolding pada mata pelajaran Ekonomi.

Tingkatan pengetahuan atau pengetahuan berjenjang disebut sebagai

scaffolding. scaffolding berarti memberikan kepada individu sejumlahbesar

bantuan selama bertahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian

mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak

didik tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar,

segera setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan oleh

pembelajar (guru) dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan,

menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa

dapat mandiri.

Metode scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut Vygotsky
(dalam Trianto, 2010: 76) bahwa pembelajaran terjadi apabila anak
bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun
tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-
tugas tersebut berada dalam Zone of Proximal Development (ZPD) yaitu
perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky
yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul
dalam percakapan atau kerjasama antar individu, sebelum fungsi mental
yang lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut.
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Secara umum, Gasong (2007: 1) mengemukakan langkah-langkah
pembelajaran scaffolding adalah.
a. Menjelaskan materi pembelajaran.
b. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau level

perkembangan siswaberdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat
nilai hasil belajar sebelumnya.

c. Mengelompokkan siswa menurut ZPD-nya.
d. Memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan

dengan materi pembelajaran.
e. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal

secara mandiri dengan berkelompok.
f. Memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian

contoh,kata kunci atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah
kemandirian belajar

g. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk membantu
siswa yang memilki ZPD yang rendah.

h. Menyimpulkan pelajaran dan memberikan tugas-tugas.

Bagi siswa yang memiliki  gaya belajar visual, penghilatan merupakan

peranan yang sangat penting dalam hal ini metode pengajaran yang

digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititikberatkan pada peragaan atau

media, ajak mereka ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajran

tersebut, atau dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada

siswa atau menggambarkannya di papan tulis. Siswa yang mempunyai

gaya belajar vvisual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresimuka

gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk

di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunanakan

gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan

tampilan-tampilan visual, seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan

video. Di dalam kelas anak visual lebih suka mencatat sampai detail untuk

mendapatkan informasi.

Dalam gaya belajar visual ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Oleh

karena itu siswa akan mempunyai kelebihan sebagai berikut.
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a. Rapi dan teratur

b. Mempunyai sifat yang teliti dan detail ketika mengerjakan tugas

c. Biasanya tidak terganggu jika harus belajar di suasana ramai ataupun

ribut.

d. Cenderung suka membaca

e. Mudah belajar dengan objek gambar

Kekurangan siswa yang memiliki gaya belajar visual sebagai berikut.

a. Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai

dalam memilih kata-kata

b. Mengingat dalam instruksi verbal

c. Kurang menyukai berbicara

d. Biasanya sukar menginngat suatu informasi yang diberikan secara lisan

Berbeda dengan gaya belajar visual, siswa yang mempunyai gaya belajar

auditorial  lebih mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga/

pendengaran. Kurang menyukai membaca buku karena siswa auditorial

lebih suka mendengarkan, siswa yang menggunakan gaya belajar

auditorial memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera telinga.

Siswa dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam menggunakan indera

pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia

mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila

melalui alat indera pendengaran (telinga). Siswa  dengan gaya belajar

auditorial memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk mendengar.

Untuk mencapai kesuksesan belajar, orang yang menggunakan gaya
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belajar auditorial bisa belajar dengan cara mendengar seperti ceramah,

radio, berdialog, dan berdiskusi, sehingga dapat mengembangkan dan

meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau kemampuan berpikir tingkat

tinggi siswa.

2.3.5 Kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar visual
lebih rendah dibandingkan yang memiliki gaya belajar auditorial
pada siswa yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif tipe
PBI (Problem Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi.

Menurut Tan (dalam Rusman, 2012: 229) Pembelajaran Berbasis Masalah

atau PBI merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBI

kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses

kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat

memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan

berpikirnya secara berkesinambungan.

Problem based instruction dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan seperti

menyelidiki, memahami, dan membantu siswa menjadi pembelajar yang

mandiri. Pengembangan keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling

membantu dibutuhkan dalam pelaksanaan Problem based instruction

untuk menyelediki masalah secara bersama. Siswa diajarkan untuk

menjadi penyelidik yang aktif sehingga membuat mereka berpikir tentang

masalah dan jenis informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah

tersebut. Siswa dilibatkan dalam pengalaman nyata dan menjadi

pembelajaran yang mandiri. Pengalaman siswa yang diperoleh dari

lingkungan dijadikan bahan dan materi guna memperoleh pengertian serta

dapat dijadikan pedoman dan tujuan belajarnya. Problem based instruction
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dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan

berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Gaya belajar

visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang,

dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan.

Bagi siswa yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka

untuk menangkap setiap gejala atau stimulus (rangsangan) belajar. Orang

dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi,

mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan

sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan

media belajar yang dominan mengaktifkan indera penglihatan. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki

gaya  belajar visual akan lebih baik menggunakan model pembelajaran

kooperatif scaffolding. Siswa yang memiliki gaya belajar auditorial yang

belajar di kelasnya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

problem based instruction dianggap dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa atau kemampuan berpikir tingkat tinggi di dalam diri

siswa. Seorang siswa harusnya dapat mengenali gaya belajranya masing-

masing, dengan mengenali gaya belajrnya siswa akan lebih mudah dalam

belajar, cara-cara apa yang dapat digunakan sesuai dengan gaya belajar

yang ia miliki. Gaya belajar seseorang adalah kunci untuk

mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, disekolah, dan dalam situasi

antar pribadi.

Penerapan model pembelajaran kooperatif problem based instruction yang

mana menuntut siswa menjadi pembelajar yang mandiri. Pengembangan
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keterampilan kerjasama di antara siswa dan saling membantu dibutuhkan

dalam pelaksanaan problem based instruction untuk menyelediki masalah

secara bersama. Siswa diajarkan untuk menjadi penyelidik yang aktif

sehingga membuat mereka berpikir tentang masalah dan jenis informasi

yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dilibatkan

dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri.

Pengalaman siswa yang diperoleh dari lingkungan dijadikan bahan dan

materi guna memperoleh pengertian serta dapat dijadikan pedoman dan

tujuan belajarnya. Problem based instruction dikembangkan untuk

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan

masalah, dan keterampilan intelektual, sehingga dijadikan bahan koreksi

untuk perkembangan belajarnya, serta dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis yang memiliki indikator ketercapaiannya seperti,

memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar,

menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan

mengatur strategi dan taktik.  Hal ini sejalan dengan teori menurut Piaget

dalam  (Arends 1997: 163) anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan

secara terus-menerus berusaha memahami dunia sekitarnya. Rasa ingin

tahu ini memotivasi mereka untuk secara aktif membangun tampilan

dalam otak mereka tentang lingkungan yang mereka hayati.
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2.3.6 Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi dibandingkan
PBI (Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya
belajar visual pada mata pelajaran Ekonomi.

Model pembelajaran scaffolding merupakan bimbingan yang terdidik

dalam proses pembelajaran dengan persoalan-persoalan terfokus dan

interaksi yang bersifat positif, diantaranya:

1. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri.

2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari pembelajar ke peserta didik,

kecuali hanya dengan keaktifan peserta didik sendiri untuk menalar.

3. Peserta didik aktif mengkontruksi secara terus menerus, sehingga

selalu terjadi perubahan konsep ilmiah.

4. Pembelajar sekedar memberi bantuan dan menyediakan saran serta

situasi agar proses kontruksi belajar lancar.

5. Menghadapi masalah yang relevan dengan peserta didik.

6. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah

pertanyaan.

7. Mencari dan menilai pendapat peserta didik.

8. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan peserta didik.

Model pembelajaran scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak

mengubah sifat atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan

scaffolding yang disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil

menyelesaikan tugas. Begitu pula dengan siswa yang memiliki gaya

belajar visual dimana, siswa dengan gaya belajar visual senang mengikuti

ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau
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kejadian secara langsung, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh

terhadap pemilihan metode dan media belajar yang dominan mengaktifkan

indera penglihatan. Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari

bahan-bahan yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, gambar. mudah

mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat

penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan bahan-

bahan bensuara, atau gerakan dan salah satu ciri dari gaya belajar visual

adalah mempunyai masalah untuk mengingat interupsi verbal kecuali juka

ditulis, dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya.  Disini

sejalan dengan model pembelajaran kooperatif scaffolding dimana suatu

proses belajar  yang membuat siswa dibantu menuntaskan masalah tertentu

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari seorang guru

atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih.

Pembelajaran dengan model kooperatif scaffolding melatih siswa untuk

menyelesaikan dan memecahkan masalah tanpa menghilangkan tingkat

kesulitannya. Siswa yang tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan

yang dihadapinya, maka guru memberikan bantuan penyelesaiannya. Hal

ini juga dapat memicu kesadaran siswa bahwa ia memiliki tanggung jawab

berpikir kritis dengan tugas yang harus diselesaikan. Sedangkan model

pembelajaran Problem Based Instruction (PBI) ini membantu siswa untuk

memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya tanpa

bantuan guru atau teman sebaya.
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Sehingga kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar

visual lebih baik jika menggunakan model pembelajaran scaffolding

dibandingkan dengan model pembelajaran kooperatif Problem Based

Instruction (PBI).

2.3.7 Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih rendah daripada PBI
(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar
auditorial pada mata pelajaran Ekonomi.

Scaffolding merupakan bantuan, dukungan (support) kepada siswa dari

orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten khususnya guru yang

memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan

memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat

tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan

adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit.

PBI (Problem Based Instruction) atau pengajaran berdasarkan masalah

merupakan model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam memecahkan

masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. PBI membantu

siswa menjadi pembelajaran yang mandiri dan otonom. Dengan bimbingan

guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan mereka

untuk mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian terhadap masalah

nyata oleh mereka sendiri, siswa belajar untuk menyelesaiakan tugas-tugas

itu secara mandiri dalam hidupnya kelak.
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Sintak metode PBI (Problem Based Instruction) ada 5 fase, yaitu:
a. Fase 1: oreintasi siswa pada masalah (Problem Based Instruction)
b. Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk belajar
c. Fase 3: membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
d. Fase 4: mengembangkan dan menyajikan hasil kerja siswa
e. Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
(Fauzi, 2009:119)

Adapun langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut.
1. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan

sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan.
2. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan

masalah yang telah dipilih.
3. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas

belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik,
tugas, jadwal, dll)

4. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah,
pengumpulan data, hipotesis dan pemecahan masalah

5. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang
sesuai seperti laporan dan memabantu mereka berbagi tugas dengan
temannya.

6. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap
eksperimen
(Fauzi, 2009: 119)

Berdasarkan pemaparan di atas,model pembelajaran kooperatif tipe PBI

(Problem Based Instruction) menekankan siswa untuk dapat memcahkan

masalah secara mandiri dengan tingkat berpikir tinggi. Siswa dituntut

untuk dapat mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri. Model

pembelajaran ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa

mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun

pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan

berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian, dan percaya

diri. Dengan hal itu, diharapkan siswa mampu memiliki kemampuan
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berpikir tingkat tinggi yang lebih baik karena model pembelajran ini

menuntut siswa dalam untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara

nyata, hingga akhirnya siswa memiliki kemandirian dalam belajar, percaya

diri dan mampu berpikir tingkat tinggi.

Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Siswa

yang menggunakan gaya belajar auditorial memperoleh informasi dengan

memanfaatkan alat indera telinga. Untuk mencapai kesuksesan belajar,

orang yang menggunakan gaya belajar auditorial bisa belajar dengan cara

mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Beberapa

ciri-ciri dari siswa yang memiliki gaya belajar auditorial adalah sebagai

berikut, mudah terganggu oleh keributan, menggerakan bibir mereka dan

mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan

keras dan mendengarkan, dapat mengulang kembali dan menirukan nada,

berirama, dan warna suara, merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat

dalam bercerita, berbicara dalam irama yang terpola, biasanya pembicara

yang fasih, lebih suka musik dari pada seni, belajar dengan mendengarkan

dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka

berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar.

Penerapan model PBI (Problem Based Instruction) yang mana proses

pembelajaran ini yang titik awal pembelajarannya adalah berdasarkan

masalah dalam kehidupan nyata lalu dari masalah ini siswa dirangsang

untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
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yang telah mereka punya sebelumnya (prior knowledge) sehingga dari

prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru.

Dalam model ini siswa menggunakan kelompok kecil untuk dapat

berdiskusi mengembangkan pendapat dan menyajikan hasil kerja dalam

bentuk presentasi kepada siswa lain, banyak diskusi dan menyampaikan

pendapat merupakan poin utama dalam pembelajran PBI. Sehingga dapat

disimpulkan  pada penerapan model PBI ini cukup baik bila dipasangkan

dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial yang mana siswa

tersebut dalam belajar lebih mengandalkan pendengaran, alat indra

pendengaran lebih utama dalam belajar dan siswa yang memilik gaya

belajar auditorial akan lebih ingat dan cepat menyerap pelajaran dengan

cara diskusi, bertanya, berbicara dengan orang yang lebih pandai untuk

menambah informasi dan mengembangkan pengetahuannya. Penerapan

model pemebelajaran PBI ini mendorong siswa untuk dapat

menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri maupun kelompok,  yang

diambil dari pengalaman nyatanya karena siswa yang memiliki gaya

belajar auditorial ini kurang menyukai tugas sehingga dengan model PBI

ini mampu mendorong dan mengembangkan kemampuan siswa.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut.

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)
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Gambar 1. Kerangka Pikir

2.4 Anggapan Dasar Hipotesis

Peneliti memiliki anggapan dasar dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Seluruh siswa kelas X semester genap tahun pelajaran 2015/2016 yang

menjadi subyek penelitian mempunyai kemampuan akademis yang relatif

sama dalam mata pelajaran Ekonomi.

2. Kelas yang diberi pembelajaran menggunakan model pembelajaran

kooperatif tipe scaffolding dan model pembelajaran kooperatif tipe

problem based instruction, diajar oleh guru yang sama.

3. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kemampuan berpikir

kritis ekonomi selain gaya belajar visual dan auditorial adalah model

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Kemampuan
Berpikir Kritis

(Y)

Model pembelajaran

Scaffolding (X1)

Gaya Belajar Visual

Problem Based
Intruction (X2)

Gaya Belajar Aditorial
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pembelajaran koopertaif tipe scaffolding, model pembelajaran kooperatif

tipe problem based instruction, diabaikan.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir

dan anggapan dasar yang telah diuraikan terdahulu, maka rumusan masalah

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding

dibandingkan dengan yang  menggunakan  model pembelajaran

kooperatif  tipe PBI (Problem Based Instruction).

2. Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memiliki

gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial.

3. Terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan gaya

belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran

Ekonomi.

4. Kemampuan  berpikir kritis siswa yang  memiliki gaya belajar visual

lebih tinggi dibandingkan  yang memiliki gaya belajar auditorial pada

siswa yang pembelajarannya menggunakan  model kooperatif tipe

scaffolding pada mata pelajaran Ekonomi.

5. Kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih

rendah dibandingkan yang memiliki gaya belajar auditorial pada siswa

yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif tipe PBI (Problem

Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi.
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6. Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi dibandingkan  PBI

(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar

visual pada mata pelajaran Ekonomi.

7. Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih rendah daripada PBI

(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar

auditorial pada mata pelajaran Ekonomi.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian komparatif

yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol

secara ketat (Sugiyono, 2013:107). Penelitian yang membandingkan

keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau sampel yang berbeda atau

pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013: 57). Analisis komparatif dilakukan

degan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil

penelitian satu dengan yang lain. Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat

memadukan antara teori satu dengan teori yang lain, untuk mereduksi bila

dipandang terlalu luas (Sugiyono, 2013: 93).

Penelitian eksperimen yang sebenarnya harus dapat mengontrol semua sumber

yang dapat mempengaruhi viliditas. Prinsip equivalen antara kelompok

eksperimen dengan kelompok kontrol harus melalui prosedur random,

sedangkan dalam penelitian pendidikan yang berlangsung di kelas sangat sulit

melakukan hal inikarena, dalam penelitian ini akan dipilih dua subjek yang



76

sudah ada kemudian memberikan perlakuan eksperimental. Berdasarkan hal

tersebut, penelitian eksperimen ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari

perlakuan atau tindakan terhadap suatu kelompok tertentu dibandingkan

kelompok lain menggunakan perlakuan yang berbeda.

3.1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

desain faktorial.  Menurut Sugiyono (2012: 76) desain faktorial merupakan

modifikasi dari desain true eksperimental (eksperimen yang betul-betul

murni), yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel yang

mempengaruhi perlakuan (variabel independen) terhadap hasil (variabel

dependen). Desain faktorial memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-

beda. Dalam desain ini variabel yang belum di manipulasi, kelas yang

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran

kooperatif scaffolding sebagai kelas eksperimen disebut  variabel

eksperimental (X1)  sedangkan kelas yang pembelajarannya dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif problem based instruction

sebagai kelas kontrol disebut variabel bebas (X2). Variabel ketiga dalam

penelitian ini disebut variabel moderator yaitu gaya belajar visual dan

auditorial. Desain penelitian ini digambarkan sebaga berikut.
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Model pembelajaran

Gaya
Belajar

Model Pembelajaran

Kooperatif

Scaffolding

(A1)

Model Pembelajaran
Kooperatif Problem
Based Learning

(A2)

Gaya belajar visual (B1) Kemampuan berpikir
kritis (A1B1)

Kemampuan berpikir
kritis (A1B2)

Gaya belajar auditorial
(B2)

Kemampuan berpikir
kritis(A2B1)

Kemampuan berpikir
kritis(A2B2)

Gambar 2.   Desain Penelitian

3.1.2 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1) Melakukan penelitian pendahuluan kesekolah untuk mengetahui yang

akan digunakan sebagai populasi dan pengambilan sampel dalam

penelitian. Menentukan sampel penelitian dengan teknik cluster

random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan

kelompok – kelompok yang sudah ada, bukan secara individu.

Kelompok yang sudah ada dalam peneltian ini berupa kelompok yang

ada dikelas X IPS SMA N 1 Tanjungbintang yang terdiri dari 4 Kelas.

Hasil penelitian oleh peneliti diperoleh kelas X IPS 1 dan X IPS 2

sebagai sampel. Prosedur Selanjutnya adalah mengundi kelas manakah

yang akan di ajar menggunakan model pembelajaran scaffolding dan

kelas yang akan di ajar menggunakan pembelajaran problem based
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instruction. Dari hasil pengundian diperoleh kelas X IPS 1

menggunakan pembelajaran scaffolding dan kelas X IPS 2

menggunakan pembelajaran problem based instruction.

2) Gasong (2007: 1) mengemukakan langkah-langkah
pembelajaran scaffolding adalah.
a. Menjelaskan materi pembelajaran.
b. Menentukan Zone Of Proximal Development (ZPD) atau level

perkembangan siswaberdasarkan tingkat kognitifnya dengan
melihat nilai hasil belajar sebelumnya.

c. Mengelompokkan siswa menurut ZPD-nya.
d. Memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang

berkaitan dengan materi pembelajaran.
e. Mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-

soal secara mandiri dengan berkelompok.
f. Memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian

contoh,kata kunci atau hal lain yang dapat memancing siswa ke
arah kemandirian belajar

g. Mengarahkan siswa yang memiliki ZPD yang tinggi untuk
membantu siswa yang memilki ZPD yang rendah. Menyimpulkan
pelajaran dan memberikan tugas-tugas.

3) Langkah dalam menerapkan model pembelajaran PBI (Problem Based
Instruction) adalah sebagai berikut.
a. Guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan

menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan
b. Guru memotivasi siswa untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan

masalah yang telah dipilih.
c. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut
(menetapkan topik, tugas, jadwal, dll)

d. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang
sesuai eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah, pengumpulan data, hipotesis dan pemecahan masalah

e. Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya
yang sesuai seperti laporan dan memabantu mereka berbagi tugas
dengan temannya.

f. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi
terhadap eksperimen mereka dan proses-proses yang mereka
gunakan.
(Fauzi, 2009:119)

4) Lama pertemuan di dua kelas sama, menggunakan waktu dua jam

pelajaran atau 2 X 40 menit selama 8 kali pertemuan.
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5) Melakukan tes akhir pada dua kelompok subjek untuk mengukur

kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan bentuk tes tertulis

yaitu pilihan ganda

6) Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono,

2012: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS

SMA N 1 Tanjungbintang  tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari

empat kelas sebanyak 133 siswa.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2012: 81). Pengambilan sampel bertujuan

dilakukannya dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas

adanya tujuan tertentu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini

dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Sampel penelitian ini

diambil dari populasi sebanyak empat kelas, yaitu X IPS1, X IPS2, X

IPS3, X IPS4. Hasil teknik cluster random sampling diperoleh kelas X IPS

2 dan X IPS 4 sebagai sampel.
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3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel

bebas (independent), variable terikat (dependent) dan variabel moderator.

3.3.1 Variabel Bebas (independent)

Variabel bebas dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian yang

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel bebas dalam penelitian ini

terdiri dari dua model pembelajaran yaitu model pembelajaran scaffolding

sebagai kelas eksperimen X1 dilambangkan X1, dan model pembelajaran

problem based instruction sebagai kelas kontrol X2 dilambangkan X2.

3.3.2 Variabel Terikat (dependent)

Variabel terikat dengan lambang Y adalah variabel yang akan diukur

untuk mengetahui pengaruh lain sehingga sifatnya bergantung pada

variabel lain. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan

berpikir kritis siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif

scaffolding (Y1) dan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif problem based instruction (Y2).
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3.3.3 Variabel Moderator

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Diduga gaya belajar visual dan gaya belajar auditorial dapat (memperkuat

atau memperlemah) hubungan antara model pembelajaran dengan

kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran Ekonomi yaitu

melalui model pembelajaran scaffolding dan problem based instruction.

3.4 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

3.4.1 Definisi Konseptual Variabel

1. Presseisen dalam Fisher (2009: 14) mengatakan bahwa berpikir kritis
diartikan sebagai keterampilan berpikir yang menggunakan proses
berpikir dasar, untuk menganalisis argumen dan memunculkan
wawasan terhadap tiap-tiap makna dan intepretasi, mengembangkan
pola penalaran yang kohesif dan logis, memahami asumsi yang
mendasari tiap-tiap posisi, memberikan model presentasi yang dapat
dipercaya, ringkas dan meyakinkan.

Kemampuan berpikir kritis adalah proses mental untuk menganalisis

informasi. Informasi didapat melalui pengamatan, pengalaman,

komunikasi, dan membaca. Peserta didik berpikir kritis ditujukkan

dengan kemampuan menganalisa masalah secara kritis dengan

pertanyaan mengapa, mampu menunjukkan perubahan-perubahan

secara detail, menemukan penyelesaian masalah yang kurang lazim,

memberikan ide yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain,

memberikan argumen dengan perbandingan atau perbedaan. Untuk

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dilakukan dengan cara
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kemampuan mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan cara-

cara yang dapat dipakai dalam menangani masalah-masalah yang

diperlukan dan kemampuan menarik kesimpulan menggunakan bahasa

yang tepat dan jelas.

2. Metode scaffolding didasarkan pada teori Vygotsky. Menurut

Vygotsky (dalam Trianto, 2010: 76) bahwa pembelajaran terjadi

apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum

dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan

kemampuannya atau tugas-tugas tersebut berada dalam Zone of

Proximal Development (ZPD) yaitu perkembangan sedikit di atas

perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin bahwa fungsi

mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan

atau kerjasama antar individu, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi

itu terserap ke dalam individu tersebut.

Pembelajaran tidak diharuskan memiliki semua pengetahuan, tetapi

hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup sesuai dengan yang

mereka perlukan untuk memberi dukungan belajar kepada peserta

didik, di mana memperolehnya, dan bagaimana memaknainya. Para

pembelajar diharapkan bertindak atas dasar berpikir yang mendalam,

bertindak independen dan kolaboratif satu sama lain, dan siap

menyumbangkan pertimbangan-pertimbangan kritis. Para pembelajar

diharapkan menjadi masyarakat memiliki pengetahuan yang luas dan

pemahaman yang mendalam.
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3. Model Pembelajaran Kooperatif Problem Based Instruction (PBI)

pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri,

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi,

mengembangkan kemandirian, dan percaya diri (Arends, 1997: 157).

Sanjaya (2012: 214) berpendapat bahwa strategi pembelajaran berbasis

masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang

menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara

ilmiah.

PBI (Problem Based Instruction) atau pengajaran berdasarkan masalah

merupakan model pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik di dalam memecahkan

masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

4. De Porter dan Hernacki (2010: 112) mengemukakan bahwa gaya

belajar adalah kombinasi bagai mana anda menyerap, dan kemudian

mengatur serta mengelola informasi. Chatib (2009: 136) bahwa gaya

belajar adalah cara informasi masuk kedalam otak melalui indra yang

kita miliki. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa

gaya belajar adalah gaya konsisten yang ditunjukan individu untuk

menyerap informasi, mengatur, mengelola informasi tersebut dengan

mudah dalam proses penerimaan, berfikir, mengingat, dan pemecahan
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masalah dalam menghadapi proses belajar mengajar agar tercapai hasil

maksimal sesuai dengan kemampuan, kepribadian, dan sikapnya.

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat,

mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini

terletak pada indera penglihatan. Bagi siswa yang memiliki gaya ini,

mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau

stimulus (rangsangan) belajar. Siswa yang memiliki gaya belajar visual

lebih suka membaca, rajin mengerjakan tugas. Model pembelajaran

scaffolding dipersiapkan oleh pembelajar untuk tidak mengubah sifat

atau tingkat kesulitan dari tugas, melainkan dengan scaffolding yang

disediakan memungkinkan peserta didik untuk berhasil menyelesaikan

tugas

Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar.

Siswa dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam menggunakan

indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata

lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan

apabila melalui alat indera pendengaran (telinga). Siswa dengan gaya

belajar auditorial memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk

mendengar.
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara

nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

1. Kemampuan berpikir kritis (Y)

Mengukur kemampuan berpikir kritis meliputi kemampuan

mendefinisikan masalah, kemampuan menemukan cara-cara yang

dapat dipakai dalam menangani masalah- masalah, kemampuan

menyeleksi dan menyusun informasi yang diperlukan, kemampuan

mempresentasikan, kemampuan bertanya dan kemampuan menjawab

pertanyaan. mendorong dilakukannya transferensi belajar, evaluasi.

2. Model pembelajaran tipe scaffolding (X1)

Scaffolding berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada

seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran kemudian anak

tersebut mengambil alih tangung jawab yang semakin besar segera

setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa

petunjuk, peringatan, dorongan,  sehinggga memungkinkan siswa

tumbuh mandiri.

3. Model pembelajaran tipe (PBI) Problem Based Instruction (X2)

PBI adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran

berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata lalu dari masalah ini

siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan
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dan pengalaman yang telah mereka punya sebelumnya (prior

knowledge) sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk

pengetahuan dan pengalaman baru.

4. Gaya belajar (variabel moderator)

- Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat

mengamati, memandang, dan sejenisnya.

- Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar.

Tabel 4. Kisi- kisi Instrumen Kemampuan berpikir kritis (Y) dan
Gaya Belajar (Visual Dan Auditorial)

Indikator Sub Indikator Butir Soal Skala

1. Memberika
n penjelasan
sederhana

2. Membangu
n
keterampila
n dasar

3. Membuat
inverensi

4. Memberika
n penjelasan
lebih lanjut

1. Siswa mencari pernyataan
yang jelas dari setiap
pertanyaan

2. Mencari alasan atas sebuah
pengambilan keputusan

1. Siswa mampu berusaha
mengetahui informasi dengan
baik

2. Siswa mampu memakai
sumber yang memiliki
kredibilitas dan
menyebutkannya

3. Siswa berusaha tetap relevan
dengan ide utama.

4. Mengingat kepentingan asli
dan mendasar

1. Memperhatikan situasi dan
kondisi secara keseluruhan.

2. Bersikap sistematis dan
teratur dengan bagian-bagian
dari keseluruhan masalah

1. Mencari penjelasan sebanyak
mungkin

2. Mencari alternatif

1(c4),2(c4)
3(c4),4(c4),
10(c4),12(c4),
21(c5),41(c6),
42(c6),43(C6).

6(c4), 7(c4),
8(c4), 9(c4),
13(c4),17(c5)
18(c5)
31(c5)
34(c6)
35(c6)
39(c6)
49(c6)

5(c4), 19(c5)
20(c5),23(c5),
27(c5),32(c6)
33(c6),38(c6)
36(c6),37(c6)
44(c6)

19(c5)
22(c5)
46(c6)

Interval
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Lanjutan tabel 4.

5. Mengatur
strategi dan
trik

1. Bersikap dan berpikir
terbuka

2. Mengambil posisi
ketika ada bukti yang
cukup untuk melalukan
sesuatu

14(c4),15(c4),28(c5)
16(c4),24(c5),25(c5)
29(c5),30(c5),40(c6)
45(c6).47(c6),48(c6)
50(c6), 26(c5)

1. Penampilan

2. Berbicara

3. Membaca

4. Pemahaman

5. Hobi

6. Tenang
disituasi rame

7. Manajemen
waktu

8. Menulis

1. Rapi dan teratur dalam
berpakain dan
mengerjakan tugas, dan
presentasi

1. Sering menjawab
pertanyaan dengan
jawaban singkat ya atau
tidak.

1. Pembaca cepat dan
tekun dan lebih suka
membaca daripada
dibacakan

1. Mudah mengingat
informasi yang
diberikan secara tertulis
saat diskusi

1. Menggambar, menulis,
membaca

1. Tetap dapat belajar
dengan tenang diengah
keributan atau situasi
ramai

1. Seorang pengatur dan
perencana jangka
panjang yang baik.

1. Suka mencatat apa
yang sedang
dibicarakan dalam
diskusi atau pertemuan
di kelas

1,7, 21, 30.

5, 17, 22

4, 10, 15, 23

3, 8, 13, 19, 24, 26,
27, 28, 29

12

2, 14, 25

6, 11, 18

9, 16, 20

Interval
dengan
pendeka
tan
semanti
k
differens
ial
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Lanjutan tabel 4.
1. Penampilan

2. Berbicara

3. Membaca

4. Pemahaman

5. Hobi

6. Tenang
disituasi rame

7. Manajemen
waktu

8. Menulis

1. Dalam berpenampilan
kurang rapih, dan buku
catatan sekolah tidak
teratur

1. Banyak bicara, banyak
diskusi dan menyampaikan
pendapat

1. Kurang suka membaca

1. Mudah memahami materi
yang disampaikan secara
lisan

1. Yang berkaitan dengan hal
mendengarkan, misal
mendengarkan musik,
televisi.

1. Merasa kesulitan belajar
atau konsentrasi disituasi
yang ramai

1. Sering terlambat masuk
kelas, kegiatan sehari-hari
tidak terjadwal dengan
baik

1. Tidak suka tugas yang
banyak menulis, jarang
mencatat materi yang
disampaikan guru

16, 22, 27, 29,
30

1, 5, 7, 18,

8, 15, 24,

4, 9, 10, 13, 14,
23, 26,

3, 6, 25,

2, 12, 19,

11, 24, 21, 28

17

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data

dalam penelitian ini adalah.

3.5.1 Angket

Angket adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk
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dijawab (Sugiyono, 2013: 193). Penelitian ini menggunakan angket untuk

mengungkapkan aspek gaya yang dimiliki oleh subyek. Teknik  ini

ddigunakan untuk mendapatkan data tentang gaya belajar visual dan

auditorial.

3.5.2 Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data kemampuan berpikir kritis

siswa pada mata pelajaran ekonomisetelah diberi perlakuan yaitu model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding dan PBI (Problem Based

Instruction).

3.6 Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes dan non tes (angket). Instrumen

berupa non tes (angket) diberikan sebelum penelitian dilakukan, hal ini

bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa visual atau auditorial pada

mata pelajaran Ekonomi. Instrumen berupa tes dilakukan setelah penelitian

eksperimen penelitian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir

kritis siswa pada mata pelajaran Ekonomi.

Sebelum tes akhir diberikan kepada siswa yang merupakan sampel penelitian,

maka terlebih dahulu diadakan uji coba tes atau instrument untuk mengetahui

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal.
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3.6.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur

apa yang hendak di ukur (Sukardi,2003:122). Validitas dalam penelitian

ini digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau

kesahihan suatu instrument. Untuk menguji validitas instrumen ini

digunakan rumus korelasi produk moment:

Keterangan :

XYr = Koofisien korelasi antara variabel X dan Variabel Y
N = Jumlah Responden
∑x = Jumlah Skor Item
∑y = Jumlah skor item
(Suharsini Arikuntoro, 2009:72)

Dengan kriteria pengujian apabila r hitung > r table dengan α= 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya ababila r hitung < r table maka

alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Instrumen Soal Dan Angket
N
o

Instrumen Valid Tidak
valid

Total

1. Soal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50

3, 18, 25,
35, 49,

50
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Lanjutan Tabel 5

Berdasarkan tabel diatas instrumen soal untuk item yang valid berjumlah

45 dan yang tidak valid berjumlah 5. Instrumen angket terbagi menjadi

dua yaitu, angket visual dan auditorial,  untuk angket visual item yang

valid berjumlah 30 dan yang tidak valid berjumlah 5, dan untuk angket

auditorial item yang valid berjumlah 30 dan yang tidak valid berjumlah 5.

Kemudian item yang tidak valid untuk kedua instrumen tersebut tidak

digunakan dalam mengukur hasil kemampuan berpikir kritis siswa dan

gaya belajar siswa.

3.6.2 Uji Realibilitas Instrumen

Dalam penelitian, yaitu uji realibilitas skala untuk mengukur kemampuan

berpikir kritis siswa terhadap mata pelajaran Ekonomi menggunakan

rumus alpha. Penelitian ini menggunakan rumus KR 21untuk menguji

tingkat reliabilitas tes yaitu sebagai berikut.

keterangan :
r11 = realibilitas instrumen
n = banyaknya butir soal

2. Angket Visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,  19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

7, 9, 18,
20, 34

35

Audio
rial

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,  19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35

7, 18, 22,
23, 28

35
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M = mean atau rerata skor
S = standar deviasi dari tes
(Arikunto, 2008:109)

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut.

Tingkat besarnya koefisien korelasi.

Tabel 6. Kategori Besarnya Realibilitas
No Interval koefisien Keterangan

1 0,000-0,1999 Sangat rendah

2 0,200- 0,399 Rendah

3 0,400-0,599 Cukup

4 0,600-0,799 Tinggi

5 0,800-1,000 Sangat tinggi

(Suharsini Arikanto, 20013:257)

Dengan kriteria pengujian apabila  r hitung > r table dengan α= 0,05 maka alat

ukur tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya ababila r hitung < r table

maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengukuran uji

reliabilitas instrumen soal dan angket adalah sebesar 0,936 dan  0,86.

Bearti instrumen soal tersebut tergolong memiliki tingkat reliabilitas

sangat kuat dan instrumen angket tergolong  sangat kuat pula.

3.6.3 Taraf Kesukaran

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu

sukar.Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal

disebut indeks kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran

soal tes yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus:
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P =
JS

B

Keterangan:

P = indeks kesukaran

B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar

JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes

Menurut Arikunto (2007: 210) klasifikasi taraf  kesukaran adalah sebagai

berikut.

- Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar

- Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang

- Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah

Tabel 7. Hasil Perhitungan Taraf Kesukaran Instrumen Soal
No Instrumen Klasifikasi taraf kesukaran Total

Sukar Sedang Mudah
1 Soal 1, 5, 8,

21, 26,
32, 33, 38

2, 6, 7, 9, 10, 13,
14, 15,17, 19, 20,
22, 23, 27, 28, 29,
31, 34, 36, 39, 40,
41, 42, 44, 46, 47,
48, 50

4, 5, 11,
12, 16, 24,
30, 37, 43,
45,

Jumlah 8 32 10 40

3.6.4 Daya Beda

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan

antara siswa yang pandai (berintelegensi tinggi ) dengan siswa yang bodoh

(beerinteligensi rendah. Untuk mencari daya beda soal digunakan
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rumus:

D = 
B

B

A

A

J

B

J

B
PA – PB

Keterangan:

D = daya beda soal

J = jumlah peserta tes

JA = banyaknya peserta kelompok atas

JB = banyaknya peserta kelompok bawah

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu

benar

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal

itu benar

PA =
A

A

J

B
= proporsi kelompok atas yang menjawab benar

PB =
B

B

J

B
= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Klasifikasi daya beda:

D = 0,00 ― 0,20 = jelek (poor)

D = 0,20 ― 0,40 = cukup (satisfactory)

D = 0,40 ― 0,70 = baik (good)

D = 0,70 ― 1,00 = baik sekali (excellent)

D = negatife, semuanya tidak baik, semua butir soal yang mempunyai

nilainya negatif sebaiknya dibuang saja. (Arikunto, 2008: 218)

Tabel 8. Hasil Perhitungan Daya Beda Instrumen Soal
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No Instrumen Klasifikasi indeks daya beda Total
Jelek Cukup Baik Baik

sekali
1 Soal 3, 14, 15,

18, 20,
21, 22,
23, 24,
25, 28,
31, 34,
35, 37,
38

5, 6, 8, 9,
10, 11,
12, 29,
30, 36,
39, 40,
42, 43 ,
47

1,4, 7, 13,
16, 17, 19,
26, 27, 32,
33, 44, 48,
49, 50

2, 41,
45, 46

Jumlah 16 15 15 4 50

3.7 Uji Persyaratan Analisis Data

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok yang

dijadikan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau

tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan uji Kolmogorof Smirnov. Rumusnya yaitu :

Lo = F (Zi) – S (Zi)

Keterangan :
Lo = harga mutlak terbesar
F (Zi) = peluang angka baku
S (Zi) = proporsi angka baku
(Sudjana, 2005: 466 – 467)

Kriteria pengujiannya adalah jika Lhitung < Ltabel dengan taraf signifikansi

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula

sebaliknya. Untuk pengujian normalitas, peneliti menggunakan bantuan

program aplikasi komputer yaitu SPSS 16.0.
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3.7.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari

populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah uji dengan menggunakan rumus Uji Levene. Adapun

rumusnya (Sugiyono, 2007) adalah :

Zij =|Yij - Ȳi|

Keterangan:

N = Jumlah sampel

K = banyaknya kelompokȲ = rata rata dari kelompok ke i
Ẑi= rata-rata kelompok dari Ẑi

Ẑ= rata rata enyeluruh (overall mean)Zij

(sugiono, 2001)

Hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga Fhitung ≤ Ftabel maka data sampel

akan homogen, dan apabila Fhitung > Ftabel data tidak homogen, dengan taraf

signifikansi 0,05 dan dk (n1 – 1 ; n2 – 1). Untuk pengujian homogenitas,

peneliti menggunakan bantuan program aplikasi komputer yaitu SPSS

16.0.



97

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 T-Test Dua Sampel Independen

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian

hipotesis komparatif dua sampel independen.

a. Saparated Varians

b. Polled Varians

Keterangan:

1 = rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran koopertaif tipe scaffolding;

2 = rata-rata hasil belajar Ekonomi siswa yang diajar dengan
menggunakan pembelajaran koopertaif tipe PBI;

= varians total kelompok 1;
= varians total kelompok 1;

n1 = banyaknya sampel kelompok 1;
n2 = banyaknya sampel kelompok 2.
(Sugiyono, 2012: 273)

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu :

a. Apakah ada rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama

atau tidak.

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varians.



98

Berdasarkan dua hal diatas maka berikut ini diberikan petunjuk untuk
memilih rumus t-test.
1) Bila jumlah anggota sampel n1=n2 dan varians homogen, maka dapat

menggunakan rumus t-test baik sparated varians maupun pooled
varians untuk melihat harga t-tabel maka digunakan dk yang besarnya
dk= n1 + n2 – 2.

2) Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan rumus t-test
dengan poled varians, dengan dk= n1 + n2 – 2.

3) Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t test
dengan polled varians maupun sparated varians, dengan dk = n1 – 1
atau n2 – 1, jadi dk bukan n1 + n2 – 2.

4) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan rumus t-
test dengan sparated varians, harga t sebagai pengganti harga t-tabel
hitung dari selisih harga t-tabel dengan dk= (n1 – 1) dibagi dua
kemudian ditambah dengan harga t yang terkecil.
(Sugiyono, 2011:272-273).

Kriteria pengujian :

thitung > ttabel, maka tolak Ho

thitung < ttabel, maka terima Ho

dengan dk pembilang = k, dan penyebut (n-k) dengan £ = 0,05

3.8.2 Analisis Varians Dua Jalan

Analisis varians aatu anava merupakan sebuah teknik inferensial yang

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan,

antara lain dapat mengetahui antar variabel manakah yang memang

mempunyai perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah

yang berinteraksi satu sama lain. (Arkunto, 1990:517-518). Analisis

varians dua jalan merupsksn teknik analisis data  penelitian dengan desain

factorial dua factor (Arikunto, 2006: 424).
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Penelitian ini menggunakan anava dua jalan untuk mengetahui apakah ada

interaksi antara model pembelajaran dengan gaya belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi.

Tabel 9. Rumus Unsur Tabel Persiapan Avava Dua Jalan.
Sumber
varians

Jumlah Kuadrat (JK) Db MK F0 P

Antara A

Antara B

Antara
AB

Dalam
(d)

JK    = ∑ (∑ )
-
(∑ )

JK B =∑ (∑ )
- ∑ (∑ )

JKAB = ∑ (∑ )
=∑ (∑ )

- JKA - JKB

JK (d) = JKA – JKB -JKAB

A-1

B-1

dbA x dbB

dbT-dbA-
dbB-dbAB

Total (T)
JKT = ∑ – (∑ ) N-1 (49)

Keterangan :
JKT = jumlah kuadrat total
JKA = jumlah kuadrat variabel A
JKB = jumlah kuadrat variabel B
JKAB = jumlah kuadrat variabel A dan B
JK (d) = jumlah kuadrat dalam
MKA = Mean kuadrat variabel A
MKB = Mean kuadrat variabel B
MKAB = Mean kuadrat variabel A dan B
MKd = Mean kuadrat dalam
FA =Harga Fo untuk variabel A
FB = Harga Fo untuk variabel B
FAB = Harga Fo untuk variabel A dan B
(Suharsimi Arikunto, 2006:409)
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3.9 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini terdapat  tujuh  rumusan hipotesis, antara lain sebagai

berikut :

Rumusan Hipotesis 1

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

Rumusan Hipotesis 2

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

Rumusan hipotesis 3

Ho : µ1 = µ2

Ha : µ1 ≠ µ2

Rumusan Hipotesis 4

Ho : µ1 ≤ µ2

Ha : µ1 > µ2
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Rumusan Hipotesis 5

Ho : µ1 >  µ2

Ha : µ1 ≤ µ2

Rumusan Hipotesis 6

Ho : µ1 < µ2

Ha : µ1 ≥ µ2

Rumusan Hipotesis 7

Ho : µ1 > µ2

Ha : µ1 ≤ µ2

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah :

Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel ; thitung > ttabel

Ho diterima apabila Fhitung < Ftabel ; thitung < ttabel

Hipotesis 1,2 dan 3 diuji menggunakan rumus analisis dua jalan.

Hipotesis 4, 5, 6  dan 7  diuji menggunakan rumus t-test dua sampel

independen (separated varians).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Ada  perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe scaffolding

dibandingkan dengan yang  menggunakan  model pembelajaran kooperatif

tipe PBI (Problem Based Instruction). Perbedaan kemampuan berpikir

kritis terjadi karena  penggunaan model yang berbeda antara kelas

eksperimen ddengan kelas kontrol. Penggunaan dua model tersebut

memungkinkan adanya perbedaan motivasi sehingga hasil kemampuan

berpikir kritis pun berbeda.

5.1.2 Ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang memiliki

gaya belajar visual dan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial.

auditorial Perbedaan signifikan rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis

ekonomi antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dan yang

memiliki gaya belajar auditorial dapat terjadi karena adanya gaya belajar

berbeda-beda yang memungkinkan adanya perbedaan pola belajar. Rata-

rata hasil kemampuan berpikir kritis ekonomi siswa yang memiliki gaya

belajar visual lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki gaya
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belajar auditorial, karena pada siswa dengan gaya belajar visual terdapat

keinginan untuk banyak membaca buku yang menarik, rajin belajar dan

mengerjakan tugas.

5.1.3 Terjadi interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan gaya

belajar  terhadap kemampuan  berpikir kritis siswa pada mata pelajaran

Ekonomi. Hal ini bearti terdapat pengaruh bersama atau joint effect antara

model pembelajaran dengan gaya belajar siswa terhadap rata-rata

kemampuan berpikir kriis siswa.

5.1.4 Kemampuan  berpikir kritis siswa yang  memiliki gaya belajar visual lebih

tinggi dibandingkan  yang memiliki gaya belajar auditorial pada siswa

yang pembelajarannya menggunakan  model kooperatif tipe scaffolding

pada mata pelajaran Ekonomi. Hal ini terlihat dari data bahwa rata-rata

hasil kemampuan berpikir kritis mata pelajaran ekonomi pada siswa yang

menggunakan pembelajaran scaffolding dan memiliki gaya belajar visual

lebih tinggi daripada siswa yang memiliki gaya auditorial. Siswa yang

memiliki gaya belajar visual lebih baik dan lebih aktif dengan model

pembelajaran scaffolding, karena siswa dituntut untuk bisa paham materi

dan mandiri.

5.1.5 Kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih

rendah dibandingkan yang memiliki gaya belajar auditorial pada siswa

yang pembelajarnya menggunakan model kooperatif tipe PBI (Problem

Based Instruction) pada mata pelajaran Ekonomi. Hal ini terlihat dari data

bahwa rata-rata hasil kemampuan berpikir kritis mata pelajaran ekonomi

pada siswa yang menggunakan pembelajaran problem based instruction
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dan memiliki  gaya belajar visual rendah daripada siswa yang memiliki

gaya auditorial.

5.1.6 Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih tinggi dibandingkan  PBI

(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar visual

pada mata pelajaran Ekonomi. Siswa dengan gaya belajar visual senang

mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar,

meninjau kejadian  secara langsung, dengan baik dan teliti. Hal ini sangat

berpengaruh  terhadap pemilihan metode dan media belajar yang dominan

mengaktifkan indera penglihatan, dan hal ini menjadi penguatan dalam

keberhasilan pembelajaran scaffolding dalam meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa.

5.1.7 Kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding lebih rendah daripada PBI

(Problem Based Instruction) pada siswa yang memiliki gaya belajar

auditorial pada mata pelajaran Ekonomi. Dalam model ini siswa

menggunakan kelompok kecil untuk dapat berdiskusi mengembangkan

pendapat dan menyajikan hasil kerja dalam bentuk presentasi kepada

siswa lain, banyak diskusi dan menyampaikan pendapat merupakan poin

utama dalam pembelajran PBI. Sehingga dapat disimpulkan  pada

penerapan model PBI ini cukup baik bila dipasangkan dengan siswa yang

memiliki gaya belajar auditorial yang mana siswa tersebut dalam belajar

lebih mengandalkan pendengaran, gaya belajar auditorial akan lebih ingat

dan cepat menyerap pelajaran dengan cara diskusi, bertanya, berbicara
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dengan orang yang lebih pandai untuk menambah informasi dan

mengembangkan pengetahuannya.

5.2 Saran

Berdasarkan  penelitian tentang kemampuan berpikir kritis siswa pada mata

pelajaran ekonomi antara siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe scaffolding dan model pembelajaran kooperatif

tipe problem based instruction dengan memperhatikan gaya belajar (visual

dan auditorial) siswa, maka penulis menyarankan:

5.2.1 Hendaknya untuk mencapai tujuan khusus pembelajaran , sebaiknya guru

dapat memilih model pembelajaran scaffolding untuk pokok bahasan

Perbankan di Indonesia dan Sistem Pembayaran karena menumbuhkan

antusias siswa dalam pembelajaran sehingga siswa lebih efektif dan

kemampuan berpikir kritis siswa dapat meningkat.

5.2.2 Sebaiknya untuk penelitian berikutnya pemilihan model dan penyampaian

materi dikelas dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa dan lebih

memperhatikan keaktifan siswa sehingga potensi berpikir kritis dalam

pembelajaran dapat meningkat.

5.2.3 Guru dalam menerapkan pembelajaran di kelas sebaiknya memahami

interaksi antar siswanya. Hal ini dikarenakan interaksi siswa dengan siswa

yang berkategori baik akan berbeda cara penerimaan informasinya

dibandingkan dengan siswa yang interaksi dengan siswa berkategori

kurang baik.melalui proses pembelajaran, anak didik tumbuh dan

berkembang menjadi dewasa,dan keadaan ini tentu sajabanyak
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dipengaruhi oleh guru dalam mengajar dan terutama menjalin hubungan

baik dengan siswanya.

5.2.4 Guru dalam menerapkan model pembelajaran scaffolding harus lebih

optimal karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, guru

juga lebih mengoptimalkan gaya belajar yang siswa dan dapat

menyesuaikan model pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Model

pembelajaran scaffolding pada siswa yang memiliki gaya belajar visual

kemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi. Tetapi pada dasarnya

pemilihan model harus disesuaikan dengan materi yang dipelajari.

5.2.5 Guru dalam menerapkan model pembelajaran harus lebih disesuaikan

dengan gaya belajar siswa. Setiap model pembelajaran dapat

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tetapi pada dasarnya

pemilihan model harus disesuaikan dengan materi yang dipelajari. Guru

juga harus lebih memahami karakter gaya belajar siswa sehingga guru

dapat menyesuaikan bagaimana siswanya menangkap pelajaran dikelas

dengan begitu memudahkan guru dalam pembelajan.

5.2.6 Guru dalam menerapkan model pembelajaran scaffolding harus lebih

optimal karena dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, guru

juga lebih mengoptimalkan gaya belajar yang siswa dan dapat

menyesuaikan model pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Model

pembelajaran scaffolding pada siswa yang memiliki gaya belajar visual

kemampuan berpikir kritisnya lebih tinggi.

5.2.7 Guru dalam menerapkan model pembelajaran harus lebih memahami

karakter dan cara belajar siswa. Setiap model pembelajaran dapat
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meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa tetapi pada dasarnya

pemilihan model harus disesuaikan dengan materi yang dipelajari.

Sehingga dengan begitu dapat memudahkan proses pembelajaran dan juga

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa
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