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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia. Proses 

pendidikan di Indonesia telah melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan 

untuk tercapainya tujuan nasional NKRI yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 

1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan 

nasional dimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 

3 terlihat dengan jelas bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam 

kemajuan suatu Negara. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan di Indonesia 

membutuhkan mutu pendidikan yang baik. 

 Tujuan pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk dan 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepadaTuhan yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga 

negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka diperlukan peran seorang guru sebagai pendidik sekaligus pengajar. Maka 

dari itu dalam proses belajar mengajar diperlukan kreativitas guru dalam 

meningkatkan mutu pendidikan peserta didik, peranan penting dalam proses belajar 

mengajar adalah kreativitas guru. 

Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan suatu 

produk baru baik yang benar-benar baru maupun yang sudah modifikasi atau 

perubahan dengan mengembangkan hal-hal yang sudah ada. Menurut Cece Wijaya 

(1991) salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah 

menumbuhkan kreativitas guru, kemampuanseorang guru untukmenciptakan model 

pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya 

dengan guru yang lain.Al-Girl (2007) mengemukakan guru kreatif adalah seorang 

yang menguasai keilmuan, memiliki otonomi di kelas (pembelajaran). Guru kreatif 

akan memberikan inspirasi kreatif kepada peserta didik (Fisher, 2004).Sebagian 

besar hanya menggunakan metode mengajar yang monoton yang menyebabkan 

peserta didik merasa bosan, tidak menarik dan akhirnya peserta didik 
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menyimpulkan bahwa pelajaran tersebut sulit.Oleh karena itu, guru dituntut aktif 

dan kreatif dalam menyampaikan pesan dan informasi mengembangkan 

pengetahuan yang ada dikurikulum dengan sekreatif mungkin agar peserta didik 

antusias menerima pesan tersebut, untuk menciptakan suasana belajar yang 

kondusif dan menyenangkan guru dituntut mengembangkan kreativitasnya (Helda, 

2017). Guru dihimbau untuk aktif dan kreatif dalam menyampaikan pesan dan 

informasi dalam proses belajar mengajar agar peserta didikberantusias untuk belajar 

karena guru kreatif akan memberikan inspirasi kreatif pada peserta didik (Fisher, 

2004). 

Menurut pendapat Maria Jose (2019) berpikir kritis adalah suatu cara 

berbikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan 

atau masalah yang dipaparkan.Ennis (1985) mendefinisikan berpikir kritis sebagai 

kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan 

argumen. Berpikir kritis juga dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis atau 

gagasan kearah yang lebih spesifik serta membedakannya secara tajam. 

Fisher(2011) mengemukakan berpikir kritis sebagai aktivitas “keahlian” 

menginterpretasikan, mengevaluasi hasil observasi dan komunikasi, informasi dan 

argumen.Siswono (2011) menyatakan berpikir kritis merupakan suatu kemampuan 

untuk mengevaluasi secara sistematik kualitas pemikiran diri sendiri dan orang lain. 

Kemampuan berpikir kritis perlu dihadirkan pada setiap pembelajaran, karena 

kemampuan berpikir kritis dapat membantu peserta didik untuk menganalisis 

dan menginterpretasi  pengetahuan (Robyns, 2011).Kemampuan berpikir 

kritis dapat membantu peserta didik menghadapi tantangan abad 21, sehingga 

peserta didik mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam 

kehidupannya (Robbins, 2011).Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menafsirkan, menganalisis, 

mengevaluasi (suatu ide, hasil observasi, informasi, ataupun argumen), serta 

membuat keputusan yang didasarkan dengan adanya bukti. 

  

 

Pada prinsipnya, orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang tidak 

begitu saja menerima atau menolak sesuatu hal. Mereka akan mencermati, 
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menganalisis, dan mengevaluasi informasi, jika belum memiliki cukup pemahaman, 

maka mereka juga mungkin menangguhkan keputusan mereka tentang informasi 

itu.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 Desember 2019 dengan ibu 

Syamsiyah seorang guru matematika kelas VII di SMP Negeri 4 Gresik, diperoleh 

informasi bahwa ibu Syamsiyah sudah menerapkan berbagai macam metode untuk 

memaksimalkan pembelajaran namun kenyataan di kelas, keterampilan 

menganalisis dan berpikir kritis peserta didik masih kurang. Pendapat ini didukung 

pula oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh(Saimi, 2015)yang 

menyebutkan bahwa kreativitas guru berpengaruh terhadapmotivasi belajar 

siswapada mata pelajaran akuntansi kelas XI MA Nurul Ittihad Desa Perina 

Kabupaten Lombok.Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan 

yang berkaitan dengan pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir kritis 

pesertadidik.Sehingga perlu untuk peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul,“PENGARUH KREATIVITAS GURU TERHADAP BERPIKIR 

KRITIS PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA SMP 

SE KECAMATAN GRESIK: PERSPEKTIF PESERTA DIDIK”  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir kritis peserta didik 

pada mata pelajaran matematika kelas VII SMP Se Kecamatan Gresik? 

2. Seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir kritis peserta didik pada 

mata pelajaran matematika kelas VII SMP Se Kecamatan Gresik? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir kritis peserta  didik 

pada mata pelajaran matematika kelas VII Se Kecamatan Gresik 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir kritis 

peserta didik pada mata pelajaran matematika kelas VII SMP Se Kecamatan Gresik 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Setelah melakukan penelitian diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

kreativitas guru terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada mata 

pelajaran matematika. Demikian juga penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang dijadikan acuan atau rujukan untuk penelitian 

selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peserta didik, agar lebih meningkatkan berpikir kritisnya dengan diajarkan 

oleh guru kreatif. 

2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian yang objek permasalahannya sejenis.  

 

1.5 BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Subjek penelitian ini dibatasi pada peserta didik kelas VII SMP Se Kecamatan 

Gresik. 

2. Penelitian ini hanya untuk melihat pengaruh kreativitas guru terhadap berpikir 

krtis peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas VII SMP Se 

Kecamatan Gresik.   



 

 

 


