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Abstrak— Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang 

dibutuhkan pada abad ke-21 ini. Sehingga, dalam kegiatan pembelajaran, termasuk 

pelajaran matematika, guru hendaknya tidak hanya mengejar target-target akademik 

saja tetapi juga harus dapat merancang pembelajaran yang menunjang pencapaian 

kompetensi yang dibutuhkan siswa diantaranya yaitu kemampuan berpikir kritis 

matematis. Disamping itu, antusiasme belajar hendaknya dapat menjadi suatu hal 

yang wajib untuk dihadirkan di dalam kelas, apalagi dalam pelajaran matematika. 

Tidak ada yang lebih menyedihkan dari seorang guru yang harus mengajar bertahun-

tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Juga, tidak ada prestasi yang bisa diharapkan 

dari seorang siswa yang mempelajari sesuatu bertahun-tahun tanpa keceriaan dan 

antusiasme. Dengan adanya antusiasme belajar maka proses pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara optimal. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Reciprocal Teaching memenuhi beberapa karakteristik yang dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar matematika karena 

memiliki banyak keunggulan yang memungkinkan terjadinya interaksi yang baik 

antara guru-siswa, siswa-siswa, siswa-materi pelajaran. Pendekatan Reciprocal 

Teaching  adalah pendekatan pembelajaran dalam kelompok yang diawali dengan 

tugas membaca bahan ajar oleh siswa dan dilanjutkan dengan melaksanakan empat 

kegiatan yaitu : mengklarifikasi (clarifying), memprediksi (predicting), membuat 

pertanyaan (questioning) dan merangkum (summarizing) yang menekankan kerjasama 

antar siswa dalam kelompok kecil ataupun antara guru dengan siswa dalam kelompok 

besar. Reciprocal Teaching yang merupakan pembelajaran berbasis konstruktivisme 

dapat memberikan peluang kepada siswa untuk mengeksplorasi secara bebas namun 

terarah terhadap ide-ide matematikanya melalui strategi-strategi kognitif sehingga 

membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan baik. 

Kata kunci: Antusiasme, Berpikir Kritis, Reciprocal Teaching 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu kompetensi yang perlu dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhkan siswa pada abad ke-21 
ini diantaranya yaitu kemampuan berpikir kritis. Menurut [1] bahwa salah satu kelebihan seorang pemikir 
kritis adalah mampu untuk mengidentifikasi poin penting dalam suatu permasalahan, fokus dan mampu 
observasi dengan teliti, toleran terhadap sudut pandang baru, mau mengakui kelebihan sudut pandang 
orang lain, dan memiliki kemampuan analisis yang dapat digunakan dalam berbagai situasi. Sikap pemikir 
kritis tersebut sangat dimungkinkan untuk dikembangkan melalui pembelajaran matematika sebagaimana 
yang disebutkan dalam [2] yaitu bahwa matematika perlu diberikan untuk membekali siswa dengan 
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Disamping itu, dalam pembelajaran matematika di kelas,  juga diperlukan pengembangan sikap positif 
siswa terhadap matematika, diantaranya yaitu antusiasme belajar yang terus menyala. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, antusiasme berarti gairah, gelora semangat, minat besar. Yang artinya, ketika 
siswa memiliki antusiasme atau semangat belajar dalam dirinya, maka siwa akan dibuat senang luar biasa 
dan ceria dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tak ada yang lebih menyedihkan dari seorang guru yang 
harus mengajar bertahun-tahun tanpa kecerian dan antusiasme. Juga, tak ada prestasi yang bisa diharapkan 
dari seorang siswa yang mempelajari sesuatu bertahun-tahun tanpa antusiasme belajar. Oleh karena itu, 
antusiasme seharusnya menjadi suatu hal yang wajib dihadirkan di kelas. Apalagi dalam pembelajaran 
matematika. [3] 
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Namun pada kenyataannya, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 
kritis siswa di Indonesia masih rendah dan perlu dikembangkan. Penelitian yang telah dilakukan [4] 
menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tes berpikir kritis terutama 
pada indikator evaluasi berdasarkan fakta. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh [5] menunjukkan 
bahwa profil kemampuan berpikir matematika siswa Indonesia dalam TIMSS 2011 masih tergolong rendah 
pada level Internasional terutama pada aspek penalaran. Padahal rendahnya aspek penalaran yang dimiliki 
siswa menyebabkan mereka tidak terlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 
menuntut kemampuan kreatifitas, berpikir kritis dan analitis.  

Kegiatan pembelajaran di kelas saat ini juga kurang membuat siswa antusias dalam belajar matematika. 
Pembelajaran cenderung monoton dan didominasi oleh guru sebagai pusat pembelajaran. Menurut [6] 
paradigma mengajar saat ini mempunyai ciri-ciri antara lain : (1) guru aktif, siswa pasif; (2) pembelajaran 
berpusat pada guru; (3) guru mentransfer pengetahuan kepada siswa; (4) pemahaman siswa cenderung 
bersifat instrumental; (5) pembelajaran bersifat mekanistik; dan (6) siswa diam (secara fisik) dan penuh 
konsentrasi (mental) memperhatikan apa yang diajarkan guru. Akibatnya, hasil pembelajaran berdasarkan 
paradigma tersebut diantaranya : (1) siswa tidak antusias belajar matematika; (2) pemahaman siswa 
terhadap matematika rendah; (3) kemampuan menyelesaikan masalah (problem solving), bernalar 
(reasoning), berkomunikasi (communication), dan kemampuan berpikir kritis rendah. Dengan demikian, 
untuk dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran matematika dan meningkatkan antusiasme 
belajar siswa, maka paradigma mengajar perlu diperbaiki. 

Optimalisasi pembelajaran matematika dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran yang didasarkan 
pada prinsip pembelajaran abad ke-21. Triling dan Fadel (2009: 38) [7] menggambarkan perubahan 
paradigma pembelajaran abad ke-21 secara menarik seperti terlihat pada Gambar 1.  Beberapa hal penting 
yang perlu dicatat dari gambar terebut terkait dengan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran diantaranya 
yaitu  pembelajaran sudah seharusnya learner-centered, interactive exchange, focus pada skill, tidak hanya 
melihat hasil tetapi juga proses. Dengan demikian, pembelajaran akan berdampak pada adanya perubahan 
tingkah laku dan pengembangan kecakapan hidup (life skill) pada diri siswa. 

 

GAMBAR 1. PERUBAHAN PARADIGMA PEMBELAJARAN ABAD KE-21 

Pembelajaran dengan pendekatan reciprocal teaching sejalan dengan prinsip pembelajaran abad ke-21. 
Reciprocal Teaching yang merupakan pembelajaran berbasis konstruktivisme dapat memberikan peluang 
kepada siswa untuk mengeksplorasi secara bebas namun terarah terhadap ide-ide matematika  melalui 
strategi-strategi kognitif sehingga membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik [8]. 
Ada empat strategi kognitif yang dilakukan siswa dalam Reciprocal Teaching meliputi: klarifikasi 
(clarifying), prediksi (predicting), membuat pertanyaan (questioning),  dan merangkum (summarizing). 
Pada tahap clarifying  siswa diminta untuk mengklarifikasi/menjelaskan definisi dari istilah-istilah maupun 
kalimat-kalimat yang belum dipahami dari suatu materi yang dibacanya. Tahap predicting, siswa diminta 
untuk memprediksikan hubungan antara konsep materi satu dengan yang lain dalam matematika. Pada 
tahap questioning, siswa diminta untuk membuat soal atau pertanyaan sendiri yang berkaitan dengan 
materi yang sedang dipelajari kemudian menjawabnya. Pada tahap terakhir yaitu tahap summarizing, siswa 
diminta untuk merangkum materi pelajaran yang telah dipelajari. Tahapan-tahapan tersebut dimungkinkan 
dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar matematika.  
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah : (1) Apa saja 
indikator kemampuan berpikir kritis siswa?; (2) Apa saja indikator antusiasme belajar siswa? (3) 
Bagaimana pembelajaran matematika berbasis reciprocal teaching?; dan (4) Bagaimana hubungan antara 
pendekatan reciprocal teaching dengan kemampuan berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar?. 
Dengan demikian, melalui makalah ini, diharapkan dapat menambah informasi mengenai pendekatan 
reciprocal teaching sebagai alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan 
berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar matematika.   

II. PEMBAHASAN 

A. Berpikir Kritis  

Salah satu kontributor bagi perkembangan tradisi berpikir kritis adalah Robert Ennis [9] yang 
memberikan definisi berpikir kritis adalah pemikiran masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk 
memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Senada dengan pendapat Ennis,  [10] menyatakan 
bahwa “critical thinking is the ability to reason in an organized way. It is the ability to systematically 
evaluate the quality to reason of one’s own reasoning and that of others”. Hal ini bermakna bahwa berpikir 
kritis merupakan suatu kemampuan dalam berpikir secara terorganisir. Ini adalah kemampuan 
mengevaluasi secara sistematis kualitas berpikir diri sendiri maupun orang lain. berpikir kritis merupakan 
suatu proses yang terorganisir dalam aktivitas pemecahan masalah, pengambilan keputusan maupun 
penyelidikan suatu masalah. 

Selanjutnya menurut [11] berpikir kritis adalah proses pengujian atas klaim dan pendapat/argumen dan 
menentukan mana yang bermanfaat atau tidak. Siswa yang mampu berpikir kritis dapat mengevaluasi 
pikirannya dan membandingkannya dengan fakta atau pemikiran orang lain. Terdapat  tiga aktivitas dalam 
berpikir kritis yaitu investigation (investigasi) yang terkait dengan menemukan bukti atau suatu data yang 
merupakan pertanyaan kunci dari masalah; interpretation (interpretasi) berhubungan dengan menafsirkan 
makna dari bukti secara masuk akal; judgement (keputusan) merupakan simpulan dari masalah. 

McGregor (2007: 209) [12] mengungkapkan bahwa “thinking critically is the mental act of reviewing, 
evaluating or appraising something (including a picture, play, information, evidance or option) in an 
attempt to make judgments, inferences or meaning about that something in a rational, reasoned way”, 
berpikir kritis adalah kegiatan merieview, mengevaluasi atau menilai sesuatu (termasuk gambar, 
permainan, informasi, fakta atau opini) dalam sebuah usaha membuat keputusan, kesimpulan atau 
mengartikan sesuatu dalam cara berpikir yang rasional/ masuk akal. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah suatu 
pola berpikir yang mencakup kemampuan membaca dengan disertai pemahaman dalam mengidintifikasi 
informasi yang perlu dan tidak perlu sebelum menerima dan menggunakan informasi tersebut. 
Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari elemen penting 
seperti menginterpretasi, menganalisis, menghubungkan antara fakta dan konsep serta membuat suatu 
keputusan. Kemampuan berpikir kritis berarti kemampuan menggunakan berbagai strategi dalam 
pengambilan keputusan atau tindakan. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis 
matematis berkenaan dengan pemecahan masalah matematika yang melibatkan pengetahuan, penalaran, 
dan pembuktian. 

Dari pengertian diatas, dapat dijabarkan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis yaitu : 

a. Interpretasi : kemampuan mengetahui dan memahami atau mengungkapkan makna dari data yang 

disajikan dalam sebuah permasalahan matematika.  

b. Analisis : kemampuan mengidentifikasi hubungan antara data yang diberikan; menalar argumen yang 

diberikan. 

c. Evaluasi : kemampuan menemukan dan membuktikan kesalahan dalam sebuah permasalahan 

matematika.  

d. Inferensi : kemampuan membuat kesimpulan dari suatu permasalahan matematika. 

B. Antusiasme Belajar 

Antusiasme belajar merupakan salah satu sikap positif yang dapat menunjang optimalisasi 
pembelajaran matematika di kelas. Aiken [13] menyatakan pengertian sikap yaitu :“attitude may be 
conceptualized as learned predispositions to respon positively or negatively to certain object, situations, 
concepts or persons. As such, they posses cognitive (beliefe or knowledge), affective (emotional, 
motivational), and performance (behavior or action tendencies) component”. Maksudnya, sikap dapat 
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diartikan sebagai kecenderungan siswa untuk memberikan respon positif atau negatif terhadap objek, 
konsep atau pribadi seseorang. Sikap dapat menggambarkan pengetahuan, perasaan, dan penampilan.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusiasme berarti gairah,gelora semangat, minat besar. 
Antusisme adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Respon yang positif 
terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita, tentu sangat diharapkan, karena respon ini akan berdampak pada 
perilaku sehari-hari. Antusiasme dapat bersumber dari dalam diri, secara spontan atau melalui pengalaman 
terlebih dahulu. Antusiasme belajar siswa dapat diartikan sebagai kecenderungan siswa untuk bergairah, 
bersemangat dan memiliki minat besar dalam mengikuti kegiatan belajar.      

Menurut Webster Dictionary yang dikutip [14], salah satu arti kata antusiasme adalah ‘perasaan senang 
luar biasa untuk menggapai sesuatu’. Artinya, ketika siswa antusias dalam belajar matematika, maka 
mereka akan aktif dan ikut terlibat dengan perasaan suka cita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa 
yang memiliki antusiasme dalam belajar akan terlihat berbeda dengan siswa lainnya terutama dalam 
menyelesaikan permasalahan matematika yang diberikan. Mereka yang antusias akan cenderung pantang 
menyerah dalam menjawab permasalahan tersebut.      

Cockburn (2009) [15] menyatakan bahwa pembelajaran yang efektif dan konstruktif bukan semata-
mata memperhatikan proses kognitif saja tetapi juga melibatkan perasaan atau emosi sehingga antusiasme 
belajar penting untuk dihadirkan di kelas terutama dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya 
antusiasme belajar siswa yang terus menyala, maka kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan 
optimal. Siswa akan banyak terlibat akif dalam kegiatan pembelajaran ketika mereka antusias mengikuti 
pembelajaran matematika. Pembelajaran menjadi lebih bermakna sehingga diharapkan pengetahuan yang 
diberikan kepada siswa bisa bertahan lama di benak siswa. 

Peale (2003) [16] meyebutkan bahwa antusiasme bisa menjadi motivator yang dinamis dalam menjaga 
konsistensi dan konsentrasi dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan pembelajaran 
matematika, antusiasme diibaratkan seperti sebuah rel bagi kereta api yang menjaga jalannya kegiatan 
pembelajaran tetap konsisten dalam mencapai tujuan pembelajaran. Gambaran matematika yang susah pun 
akan sirna dengan semangat dan antusiasme belajar yang tinggi. 

Antusiasme juga dapat meningkatkan kinerja seorang guru dalam mengajar [17]. Ketika seseorang guru 
mengajar dengan tidak antusias, itu sama saja dengan dia hanya melakukan sesuatu sekedar untuk 
menggugurkan kewajiban sambil menunggu habis waktunya. Sebaliknya, jika seorang guru antusias dalam 
mengajar, maka ia akan menikmati apa yang sedang dikerjakan dan dapat menjadi inspirasi bagi para 
siswanya untuk semangat dalam belajar. Tak ada yang lebih menyedihkan dari seorang guru yang harus 
mengajar bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Juga, tak ada prestasi yang bisa diharapkan dari 
seorang siswa yang mempelajari sesuatu bertahun-tahun tanpa keceriaan dan antusiasme. Oleh karena itu, 
keceriaan dan antusiasme atau semangat seharusnya menjadi suatu hal yang wajib dihadirkan di dalam 
kelas, baik oleh guru maupun oleh siswa. Apalagi dalam pelajaran matematika.  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa antusiasme belajar adalah sikap positif berupa perasaan 
senang luar biasa dan bersemangat  dalam belajar yang dapat bersumber dari diri sendiri secara spontan 
atau melalui pengalaman terlebih dahulu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Antusiasme ditandai 
dengan adanya respon,  perhatian, kemauan, konsentrasi, dan kesadaran untuk melibatkan diri dalam 
proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.    

Indikator antusiasme siswa berdasarkan pengertian diatas adalah adanya respon, perhatian, kemauan, 
konsentrasi, dan kesadaran yang timbul pada diri siswa tanpa adanya paksaan atau suruhan yang diikuti 
oleh keinginan untuk melibatkan diri dalam aktivitas siswa dan proses belajar mengajar yang sedang 
berlangsung dimana : 

a. Siswa dikatakan mempunyai respon terhadap pembelajaran matematika, jika siswa aktif dan cepat 

tanggap dalam merespon guru dan siswa lain saat memberikan penjelasan atau jawaban yang kurang 

tepat. 

b. Siswa dikatakan perhatian dalam pembelajaran, jika siswa memperhatikan penjelasan materi yang 

diberikan guru, memperhatikan proses penyelesaian soal yang diberikan oleh guru, dan 

memperhatikan pendapat siswa lain. 

c. Siswa dikatakan mempunyai kemauan dalam pembelajaran, jika siswa selalu mengerjakan latihan 

soal-soal yang diberikan oleh guru, mau bertanya kepada guru mengenai materi yang belum jelas, mau 

mengemukakan ide atau pendapat. 

d. Siswa dikatakan mempunyai konsentrasi dalam pembelajaran, jika siswa selalu mendengarkan 

penjelasan materi yang diberikan oleh guru, tidak ramai pada waktu guru sedang menerangkan 
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pelajaran, cepat mengerti dan memahami apa yang diterangkan oleh guru sehingga mampu 

mengerjakan soal-soal dengan benar. 

e. Siswa dikatakan mempunyai kesadaran dalam pembelajaran, jika siswa mengerjakan PR yang 

diberikan oleh guru, mempelajari terlebih dahulu materi yang belum disampaikan. 

C. Reciprocal Teaching  

1) Pengertian 
Pendekatan reciprocal teaching diperkenalkan oleh Palincsar pada tahun 1982. Hal ini berawal ketika 

ia menemukan beberapa muridnya yang mengalami kesulitan untuk memahami sebuah teks bacaan dalam 
bahasa inggris. Siswa tersebut dapat membaca sekumpulan teks yang diberikan tetapi tidak memahami 
makna dari teks yang dibacanya. Hal inilah yang melatarbelakangi kemunculan reciprocal teaching 
sehingga [18] mendeskripsikan konsep dasar reciprocal teaching sebagai berikut : 

Reciprocal teaching refers to an instructional activity that takes place in the form of a dialogue 

between teachers and students regarding segments of text. The dialogue is structured by the use of 

four strategies: summarizing, question generating, clarifying, and predicting. The teacher and 

students take turns assuming the role of teacher in leading this dialogue. 

Palincsar mendeskripsikan reciprocal teaching sebagai sebuah aktivitas pembelajaran dalam bentuk 
dialog antara guru dan siswa yang berkenaan dengan bagian dari suatu teks. Dialog tersebut tersusun atas 
empat strategi yaitu merangkum/meringkas, membuat pertanyaan, mengklarifikasi/menjelaskan, dan 
memprediksi. Guru dan siswa bergiliran dalam memimpin sebuah dialog dengan menerapkan empat 
strategi dalam reciprocal teaching tersebut. 

Arends (1997:266) [8] mendefinisikan reciprocal teaching sebagai suatu prosedur pengajaran yang 
dirancang untuk mengajarkan kepada siswa tentang strategi-strategi kognitif dan membantu siswa untuk 
memahami materi pembelajaran dengan baik. Trianto [19] juga mendefinisikan bahwa reciprocal teaching 
merupakan suatu pendekatan konstruktivis akan strategi-strategi belajar siswa yang berdasar pada prinsip-
prinsip pembuatan/pengajuan pertanyaan melalui kegiatan belajar mandiri sehingga peserta didik mampu 
menjelaskan temuannya kepada pihak lain serta dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar 
mandiri..  

Reciprocal teaching merupakan strategi pembelajaran koopereatif yang dapat membuat diskusi menjadi 
pengalaman belajar yang lebih produktif dan mandiri [20].  Kegiatan diskusi pada reciprocal teaching 
meliputi : memprediksi (predicting), membuat pertanyaan (questioning), merangkum (summarizing), dan 
mengkalrifikasi (clarifying).  Melalui kegiatan tersebut siswa diharapkan dapat mengkonstruksi 
pengetahuannya secara mandiri dan terarah sehingga diharapkan pengetahuan tersebut dapat bertahan lama 
dibenak siswa. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan reciprocal teaching merupakan 
suatu pendekatan konstruktivis yang bertujuan agar siswa mampu memahami materi pembelajaran dengan 
baik dengan menerapkan empat strategi kognitif, yaitu mengklarifikasi (Clarifying), memprediksi 
(Predicting), membuat pertanyaan (Questioning), dan merangkum (Summarizing) yang menekankan 
kerjasama antara siswa dengan siswa dalam kelompok kecil ataupun antara guru dengan siswa dalam 
kelompok besar. 

2) Reciprocal teaching dalam pembelajaran matematika 
Penerapan reciprocal teaching dalam pembelajaran matematika sebenarnya sama dengan penerapan 

pada pembelajaran bahasa inggris tetapi terdapat perubahan alur strategi, seperti pernyataan  [21] berikut : 

A different version of reciprocal teaching can be applied to developing comprehension of 

mathematical word problems. The four major components of this difference approach are : clarifying, 

predicting, questioning, and summarizing. After these four major have done, the exercise like problem 

solving can be given to the students. 

Garderen menyatakan bahwa versi yang berbeda dari pembelajaran Reciprocal Teaching diterapkan 
untuk membangun pemahaman siswa dalam mengatasi permasalahan matematika. Empat komponen 
penting dari versi lain pembelajaran Reciprocal Teaching meliputi : Clarifying (mengklarifikasi), 
Predicting (memprediksi), Questioning (membuat soal/pertanyaan) serta Summarizing (merangkum). 
Setelah 4 komponen penting tersebut dilakukan, siswa diberi latihan soal yang memuat pemecahan 
masalah. Karena pembelajaran Reciprocal Teaching diadopsi dari pembelajaran bahasa inggris untuk 
memahami suatu teks bacaan maka perlu adanya penjelasan tahap-tahap strategi dalam pembelajaran 
matematika.  
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Langkah-langkah model reciprocal teaching dalam pembelajaran matematika berdasarkan empat 
strategi kognitif yang dikemukakan [21] adalah sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan apersepsi, tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

b. Guru memberikan informasi dan alur pembelajaran reciprocal teaching kepada siswa serta 

memodelkan contoh diskusi yang menggunakan strategi reciprocal teaching kepada siswa.  

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang heterogen dengan masing-masing kelompok 

berjumlah 4-5 orang.  

d. Guru membagikan seperangkat kartu reciprocal teaching (clarifier’s card, predictor’s card, 

questioner card, dan summarizer’s card) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap kelompok. 

Masing-masing kartu reciprocal teaching berisi penjelasan tentang langkah apa saja yang harus 

dilakukan setiap kelompok dalam empat tahapan diskusi reciprocal teaching. LKS memuat kegiatan 

pembelajaran berdasarkan empat strategi reciprocal teaching. 

e. Kelompok yang telah mendapat 4 kartu maka setiap anggota kelompoknya memilih sebuah kartu 

secara acak sebagai kartu pemimpin diskusi. 

f. Setelah masing-masing siswa mendapat sebuah kartu, siswa berdiskusi secara berkelompok dengan 

melakukan empat tahapan diskusi yaitu: clarifying, predicting, questioning, dan summarizing, dengan 

pimpinan teman sekelompok (sesuai dengan kartu yang diterima) untuk menyelesaikan LKS dengan 

berpedoman pada buku teks siswa atau sumber informasi lainnya yang relevan. 

g. Guru berkeliling kelas sambil memeriksa hasil pekerjaan kelompok dan keaktifan siswa dalam 

berdiskusi dengan menerapkan empat strategi tersebut. Apabila ada kelompok ataupun anggota 

kelompok yang mengalami kesulitan, guru memberikan scaffolding berupa masukan, dorongan, 

ataupun langkah-langkah penyelesaian masalah yang memungkinkan siswa untuk tetap belajar 

mandiri.  

h. Guru meminta salah satu kelompok siswa sebagai perwakilan presentasi untuk menjelaskan atau 

menyajikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

i. Dengan metode tanya jawab, guru mengevaluasi kembali penyajian/ presentasi hasil diskusi siswa 

untuk melihat pemahaman siswa lain.  

j. Guru bersama siswa melakukan refleksi/evaluasi diri untuk mengamati keberhasilan pembelajaran 

reciprocal yang telah dilaksanakan. 

k. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif dalam pembelajaran. 

3) Hubungan reciprocal teaching dengan berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar matematika 
Proses pembelajaran matematika yang menerapkan pendekatan reciprocal teaching dengan strategi dan 

langkah yang telah diungkapkan di atas, memiliki relevansi dengan indikator pada kemampuan berpikir 
kritis dan antusiasme belajar siswa. Ketika siswa diberi permasalahan matematika dan dituntut untuk 
mengkalrifikasi (clarifying) informasi yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka 
pada saat itu, siswa akan dapat mengetahui dan memahami atau mengungkapkan makna dari data yang 
disajikan dalam sebuah permasalahan matematika (interpretasi).  Selanjutnya pada tahap memprediksi 
(predicting)  siswa akan mampu mengidentifikasi hubungan antara data yang diberikan dan menalar 
argumen yang diberikan (analisis). Pada tahap membuat pertanyaan (questioning) dimana siswa membuat 
pertanyaan sendiri/membuat soal yang diajukan kepada diri sendiri kemudian menjawabnya (proses ini 
disebut metakognitif). Dengan melakukan proses metakognitif ini, siswa dapat melakukan crosscheck 
tentang informasi yang telah diperoleh dari proses belajar dan materi yang belum dikuasai dari keseluruhan 
konsep yang diajarkan oleh gurunya (evaluasi). Tahap akhir dalam pendekatan reciprocal teaching yaitu 
merangkum (summarizing) relevan dengan indikator inferensi pada kemampuan berpikir kritis yaitu 
kemampuan membuat kesimpulan dari suatu permasalahan matematika. 

 Pembelajaran menggunakan reciprocal teaching juga dapat menumbuhkan antusiasme siswa dalam 
belajar matematika karena kegiatan pembelajarannya tidak monoton dan siswa akan banyak dilibatkan 
secara aktif selama proses belajar mengajar. Siswa seolah-olah berperan menjadi “guru” untuk 
menggantikan peran guru sebenarnya dalam mengajar, sementara itu guru sebenarnya lebih berperan 
sebagai model yang menjadi contoh, fasilitator yang memberi kemudahan, dan pembimbing yang 
melakukan scaffolding. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-
tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil 
alih tanggung jawab yang semakin besar setelah siswa dapat melakukannya. Scaffolding merupakan 
bantuan yang diberikan kepada siswa untuk belajar dan memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat 
berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, 
memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan peserta didik untuk belajar mandiri. 
Dengan demikian, akan mendorong siswa untuk memiliki respon, perhatian, kemauan, konsentrasi, dan 
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kesadaran yang timbul pada diri siswa tanpa adanya paksaan atau suruhan kemudian diikuti oleh keinginan 
untuk melibatkan diri dalam aktivitas siswa dan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. 

4) Kajian penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan dengan makalah ini diantaranya sebagai berikut : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh [22] yang mengkaji tentang pengaruh pendekatan reciprocal teaching 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Ogan Komering 

Ulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan 

reciprocal teaching terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa secara keseluruhan. Artinya, 

pembelajaran reciprocal teaching lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  

b. Mulyati (2007) [23] dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa SMK yang memperoleh pembelajaran model reciprocal teaching dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional berbeda secara signifikan. Siswa yang memperoleh 

pembelajaran reciprocal teaching memiliki peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis yang 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan siswa pada abad ke-21 
ini. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari elemen 
penting yaitu menginterpretasi, menganalisis, menghubungkan antara fakta dan konsep (evaluasi) serta 
membuat suatu keputusan (inferensi). Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kritis 
matematis berkenaan dengan pemecahan masalah matematika yang melibatkan pengetahuan, penalaran, 
dan pembuktian. 

Disamping itu, antusiasme siswa dalam belajar matematika juga diperlukan untuk mengoptimalkan 
proses pembelajaran. Antusiasme belajar adalah sikap positif berupa perasaan senang luar biasa dan 
bersemangat dalam belajar yang dapat bersumber dari diri sendiri secara spontan atau melalui pengalaman 
terlebih dahulu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Antusiasme ditandai dengan adanya respon,  
perhatian, kemauan, konsentrasi, dan kesadaran untuk melibatkan diri dalam proses belajar mengajar yang 
sedang berlangsung. 

Menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan antusiasme siswa dalam belajar dapat diwujudkan 
melaui proses pembelajaran yang menerapkan prinsip pembelajaran abad ke-21 dimana siswa lebih banyak 
dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar melalui kegiatan diskusi dan pemecahan masalah. 
Pendekatan reciprocal teaching sangat mendukung terlaksananya prinsip pembelajaran tersebut melalui 
empat empat strategi kognitif pembelajaran : clarifying (mengklarifikasi), predicting (memprediksi), 
questioning (membuat soal/pertanyaan) serta summarizing (merangkum).   

Pada pendekatan reciprocal teaching siswa berperan sebagai “guru” dan guru memberikan scafolding 
yaitu bantuan berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah 
pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa untuk belajar 
mandiri. Dengan demikian, pembelajaran di kelas menjadi tidak monoton dan siswa akan antusias dalam 
belajar. 

B. Saran 

Berdasarkan kajian pada makalah ini, saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan reciprocal teaching agar dapat diimplementasikan di sekolah sebagai suatu 

alternatif dalam proses belajar matematika. Pemilihan pendekatan atau model pembelajaran yang tepat 

merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pembelajaran 

2. Penerapan pendekatan reciprocal teaching diharapkan dapat mengubah paradigma lama dimana guru 

sebagai pusat pembelajaran menjadi paradigma yang sesuai dengan prinsip pembelajaran abad ke-21 

dimana siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran sedangkan guru sebagai motivator dan 

fasilitator.    
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