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ABSTRAK 

 
Pembelajaran matematika di SMK Al-Mahrusiyah saat ini masih bersifat konvensional. Dalam 

pembelajaran matematika, guru menjelaskan materi kemudian memberi contoh soal, lalu siswa 

diberikan tugas untuk mengerjakan soal yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sehingga siswa 

mengalami kesulitan mengerjakan soal dengan bentuk soal yang berbeda. Hal ini mengakibatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

implementasi model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op materi sistem persamaan linear tiga variabel 

ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa SMK Al-Mahrusiyah tahun ajaran 2018/2019?. (2) 

Adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op materi sistem persamaan linear tiga 

variabel terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMK Al-Mahrusiyah tahun ajaran 2018/2019?. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Desain penelitian yang digunakan adalah The One Group Pretest-Postest. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MM A SMK Al-Mahrusiyah. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan instrumen berupa silabus, RPP, kisi-kisi soal tes, lembar observasi, soal tes kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Perolehan persentase aktivitas guru pada pertemuan 

pertama sebesar 68,3% dan pertemuan kedua sebesar 73,3% yang termasuk dalam kategori baik karena 

berada pada rentang nilai 63% - 81%. Untuk persentase aktivitas siswa diperoleh sebesar 76,17% yang 

termasuk dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op dilihat dari observasi guru dan siswa baik. (2) Berdasarkan hasil pretest dan 

postest kemampuan berpikir kritis siswa, dapat diketahui bahwa untuk kriteria “Tinggi” pada hasil 

pretest belum ada siswa yang memenuhi kriteria tersebut, sedangkan pada hasil postest terdapat 7 siswa 

yang memenuhi kriteria tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op yang diberikan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

 
KATA KUNCI  : kooperatif, Co-op Co-op, kemampuan berpikir kritis 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pesatnya arus globalisasi di Indonesia 

saat ini menyebabkan berbagai 

perubahan pada aspek kehidupan yang 

senantiasa menuntut kualitas sumber 

daya manusia yang semakin baik. Dalam 

hal ini, pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dari 
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sekolah dasar sampai dengan perguruan 

tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, 

upaya pemerintah adalah melalui 

perbaikan sistem pengajaran. 

Dalam perbaikan sistem pengajaran, 

terutama dalam bidang matematika 

seorang siswa harus mempunyai 

kemampuan untuk membentuk konsep, 

menalar, berpikir secara kritis, membuat 

keputusan, berpikir secara kreatif, dan 

memecahkan masalah (Setiawan, dkk. 

2017: 1). Dalam penelitian ini, peneliti 

akan meneliti kemampuan berpikir kritis 

siswa. Menurut Faiz (2012: 3) “berpikir 

kritis adalah aktivitas mental yang 

dilakukan untuk mengevaluasi 

kebenaran sebuah pernyatan”. 

Umumnya evaluasi berakhir dengan 

putusan untuk menerima, menyangkal, 

atau meragukan kebenaran pernyataan 

yang dimaksud. Adapun pendapat lain 

dari Amir (2015: 162) bahwa berpikir 

kritis merupakan aktivitas mental 

seseorang dalam mengumpulkan, 

mengkategorikan, menganalisa, dan 

mengevaluasi informasi ataupun bukti 

agar dapat membuat suatu simpulan 

untuk memecahkan masalah. 

Diperjelas lagi oleh Fristadi dan 

Bharata (2015: 599) yang 

mengemukakan bahwa “kemampuan 

berpikir seseorang akan muncul ketika 

sedang berada dalam keadaan kritis 

dimana ia diharuskan memecahkan suatu 

masalah yang rumit dan memerlukan 

cara-cara penyelesaian yang tidak 

biasa”. 

Dengan pentingnya matematika 

dalam dunia pendidikan, maka 

diperlukan kualitas yang baik. Oleh 

karena itu peningkatan mutu dalam 

proses pembelajaran matematika 

sangatlah penting untuk dikembangkan 

dan diperbaiki. Untuk mengetahui mutu 

tersebut, peneliti melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran matematika 

kelas X SMK Al-Mahrusiyah yaitu 

Kartindria Farid Nugroho, S.Si. Dari 

hasil wawancara tersebut, diketahui 

bahwa pembelajaran matematika saat ini 

hanyalah bersifat konvensional. Dari 

pembelajaran konvensional tersebut 

kriteria kemampuan berpikir kritis siswa 

rendah yang dilihat pada hasil pretest. 

Dalam observasi lapangan, guru 

menjelaskan materi kemudian 

memberikan contoh soal, lalu setelah itu 

siswa diberikan tugas untuk 

mengerjakan soal-soal yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan sehingga 

siswa akan kesulitan jika diberikan soal 

dengan bentuk yang berbeda. Faktor 

yang dapat menunjang keberhasilan 

siswa dalam pelajaran matematika tidak 

hanya dari kemampuan siswa sendiri 

namun didukung oleh faktor guru dan 
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juga model pembelajaran yang 

digunakan di dalam kelas (Fatmawati, 

dkk. 2014: 912).  

Dalam pemilihan model 

pembelajaran yang tepat mampu 

memotivasi siswa untuk lebih aktif dan 

komunikatif. Dalam penelitian ini, 

peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif untuk 

menumbuhkan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran. Siegel (Akdemir 

and Arslan, 2012: 212) menyatakan 

bahwa “cooperative learning is a 

learning where small number of students 

in a group cooperate to support each 

other’s learning to complete a task”. 

Artinya pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran dimana sejumlah kecil 

siswa dalam kelompok bekerja sama 

saling mendukung untuk menyelesaikan 

tugas. Dari salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang efektif 

untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis siswa adalah model 

pembelajaran kooperatif Co-op Co-op. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara 

(2015: 53) Co-op Co-op adalah salah 

satu tipe pembelajaran kooperatif bentuk 

Group Investigation yang menempatkan 

tim dalam kerja sama antara satu siswa 

dan siswa lainnya untuk mempelajari 

suatu materi di dalam kelas. Co-op Co-

op memberi kesempatan kepada siswa 

untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil, untuk meningkatkan pemahaman 

tentang kemampuannya dan dunia ilmu 

yang sedang dipelajarinya, selanjutnya 

memberikan kesempatan untuk saling 

berbagi pemahaman baru tersebut 

dengan siswa lainnya. Dalam model 

pembelajaran kooperatif Co-op Co-op, 

guru membagi kelompok secara 

heterogen yang tiap kelompok terdiri 

atas 4-5 siswa. Dalam kelompok, 

terdapat pembagian topik kecil. 

Sehingga semua anggota kelompok 

mempunyai tanggung jawab masing-

masing. Setelah itu, tiap-tiap angggota 

kelompok menjelaskan ke anggota 

lainnya yang mempunyai topik berbeda. 

Lalu dari topik-topik kecil tersebut 

dikumpulkan menjadi satu dan menjadi 

topik besar. Topik besar inilah yang 

nantinya akan dipresentasikan di depan 

kelas sehingga dapat diketahui 

bagaimana proses penyelesaian 

masalahnya. Alasan peneliti mengambil 

model pembelajaran kooperatif Co-op 

Co-op yaitu berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu yang sudah terbukti mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran kooperatif 

Co-op Co-op merupakan salah satu 

model pembelajaran yang efektif untuk 
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meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

peneliti melakukan penelitian tentang 

“Implementasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Co-op Co-op Materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel 

Ditinjau dari Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa SMK Al-Mahrusiyah 

Tahun Ajaran 2018/2019”. 

Adapun permasalahan penelitian ini 

adalah (1) Bagaimana implementasi 

model pembelajaran kooperatif Co-op 

Co-op materi sistem persamaan linear 

tiga variabel ditinjau dari kemampuan 

berpikir kritis siswa SMK Al-

Mahrusiyah tahun ajaran 2018/2019? (2) 

Adakah pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op  materi sistem 

persamaan linear tiga variabel terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa SMK 

Al-Mahrusiyah tahun ajaran 2018/2019? 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 

mengetahui implementasi model 

pembelajaran kooperatif Co-op Co-op 

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel ditinjau dari kemampuan 

berpikir kritis siswa SMK Al-

Mahrusiyah tahun ajaran 2018/2019 (2) 

Untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran kooperatif Co-op Co-op  

materi sistem persamaan linear tiga 

variabel terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa SMK Al-Mahrusiyah tahun 

ajaran 2018/2019. 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian The One Group 

Pretest-Postest sebagai berikut: 

O1 X O2 

(Sugiyono, 2016: 23) 

Dalam penelitian ini, yang menjadi 

populasi adalah seluruh siswa kelas X 

yang terdiri dari 5 kelas pada semester 

ganjil SMK Al-Mahrusiyah tahun ajaran 

2018/2019. Dalam pengambilan sampel, 

peneliti menggunakan cara random 

sampling. Sampel dalam penelitian ini 

diambil satu kelas, dimana satu kelas 

tersebut akan diberi perlakuan berupa 

model pembelajaran kooperatif Co-op 

Co-op. Peneliti mengambil sampel kelas 

X MM A yang berjumlah 26 siswa. 

Instrumen dalam penelitian ini berupa 

silabus, RPP, kisi-kisi soal tes, lembar 

observasi, soal tes kemampuan berpikir 

kritis siswa. Data diperoleh dari lembar 

observasi guru, lembar observasi siswa, 

hasil pretest dan posttest kemampuan 

berpikir kritis siswa. Untuk mengetahui 

terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa digunakan 

uji paired sample t-test (Uji t sampel 

berpasangan) berbantuan SPSS 23 for 

windows 10 (Santia, dkk. 2017: 12). 
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Sebelum melakukan uji t, dilakukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smilnov berbantuan SPSS 

23 for windows 10 dan uji homogenitas 

menggunakan uji Lavine berbantuan 

SPSS 23 for windows 10. Dalam analisis 

data, taraf signifikan 5%, dengan kriteria 

uji: 

Jika nilai 𝑠𝑖𝑔 < 𝛼 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima dan sebaliknya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Observasi Aktivitas Guru 

Hasil observasi guru diperoleh jumlah 

skor 41 pada pertemuan pertama dan 44 

pada pertemuan kedua. Untuk skor 

maksimal diperoleh dengan cara jumlah 

aktivitas guru dikali skor tertinggi tiap 

aktivitas yaitu 4. Maka skor 

maksimalnya yaitu 15 × 4 = 60.  

Analisis persentasenya adalah 

sebagai berikut: 

 Analisis pertemuan pertama 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 

 𝑆𝑘𝑜𝑟 =  
41

60
 × 100% = 68,3% 

 Analisis pertemuan kedua 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 

 𝑆𝑘𝑜𝑟 =  
44

60
 × 100% = 73,3% 

Skor disesuaikan dengan tabel 

kategori aktivitas guru. Maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas guru pada 

pertemuan pertama dan kedua tergolong 

baik. Karena berada pada rentang nilai 

63% - 81%. 

B. Data Obsevasi Aktivitas Siswa 

Data hasil observasi siswa 

menyatakan jumlah skor dari observer 1 

sebesar 220, observer 2 sebesar 248, dan 

observer 3 sebesar 245. Sehingga jumlah 

skor dari ketiga observer adalah 

713.Untuk jumlah skor maksimal  

diperoleh dari jumlah aktivitas siswa 

dikali skor tertinggi tiap aktivitas dikali 

dengan banyak siswa. Sehingga 

diperoleh skor maksimal = 9 × 4 ×

26 = 936.  

Analisis persentasenya adalah: 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 × 100% 

 𝑆𝑘𝑜𝑟 =  
713

936
 × 100% = 76,17% 

Skor disesuaikan dengan tabel 

kategori aktivitas siswa. Maka dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas siswa 

tergolong baik karena berada pada 

rentang nilai 63% - 81%. 

C. Data Hasil Pretest dan Postest 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Nilai 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

Kriteria 

Pretest Postest 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Siswa 

≥ 83 Tinggi 0 4 

62 ≤ 𝑥 < 83 Sedang 15 19 

< 62 Rendah 11 3 

Perbedaan hasil pretest dan postest 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk 
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kriteria kriteria “Rendah” pada hasil 

pretest ada 11 siswa, sedangkan pada 

hasil postest ada 3 siswa, kriteria 

“Sedang” pada hasil pretest ada 15 

siswa, sedangkan pada hasil postest ada 

19 siswa. Dan pada hasil pretest belum 

ada siswa yang termasuk dalam kriteria 

“Tinggi”, sedangkan pada hasil postest 

sudah ada 4 siswa yang termasuk dalam 

kriteria “Tinggi”. Berikut disajikan 

diagram hasil pretest dan posttest 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Dari hasil analisis, perbedaan rata-

rata pretest dan postest -9,846; standart 

deviasi (SD) 4,379; nilai t -11,465. 

Sehingga diperoleh nilai sig. (2-tailed) 

sebesar 0,000 sehingga nilai sig sebesar 

0,000 dan 𝛼 = 0,05. Dimana telah 

ditetapkan jika sig < 0,005, maka 𝐻0 

ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op materi sistem 

persamaan linear tiga variabel terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op materi 

sistem persamaan linear tiga 

variabel ditinjau dari kemampuan 

berpikir kritis siswa dilihat dari 

aktivitas guru dan siswa baik. 

Hasil deskripsi data diperoleh 

persentase aktivitas guru pada 

pertemuan pertama sebesar 68,3% 

dan pertemuan kedua sebesar 

73,3% yang termasuk dalam 

kategori baik karena berada pada 

rentang 63%-81%. Sedangkan 

persentase aktivitas siswa sebesar 

76,17% yang termasuk dalam 

kategori baik.  

2. Terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif Co-op 

Co-op materi sistem persamaan 

linear tiga variabel terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kemampuan berpikir kritis siswa 

diperoleh kriteria “Rendah” hasil 

pretest ada 11 siswa sedangkan 

hasil postest ada 3 siswa, kriteria 

“Sedang” hasil pretest ada 15 

siswa sedangkan hasil postest 19 

Pretest
0

10

20

Rendah Sedang Tinggi

Pretest Postest
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siswa. Dan kriteria “Tinggi” hasil 

pretest belum ada sedangkan hasil 

postest ada 4 siswa. Dari 

perbedaan tersebut dikatakan 

bahwa implementasi model 

pembelajaran kooperatif Co-op 

Co-op yang diberikan berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa. Analisis data juga 

terdapat pada perhitungan uji 

Paired Sample t-Test berbantuan 

SPSS 23 for windows 10. 

Diperoleh nilai 𝑡 = −11,465 dan 

nilai sig < 𝛼 yaitu 0,000 < 0,05, 

maka H0 ditolak. Jadi, terdapat 

pengaruh model pembelajaran 

kooperatif Co-op Co-op materi 

sistem persamaan linear tiga 

variabel terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa. 
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