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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan menuntut perubahan di aspek kehidupannya yang lain. 

Pendidikan formal salah satunya. Tuntutan ini tidak dapat diabaikan demi 

mempersiapkan generasi yang mampu hidup di zaman baru. Zaman baru yang 

sangat bergantung pada teknologi. Kompetensi yang dibutuhkan adalah 

kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan kemampaun berpikir 

kritis. Kompetensi penting yang diajarkan berupa bidang studi inti dan tema abad 

ke-21. Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) 

mengkategorikan keterampilan yaitu pertama way of thinking antara lain 

kreativitas, inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan 

keputusan. Kedua, way of working antara lain keterampilan berkomunikasi, 

berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim. Ketiga, tools for working antara lain 

adanya kesadaran untuk pengembangan hidup dan karir, serta tanggung jawab 

sebagai pribadi atau sosial Keempat, skills for living in the world yaitu 

keterampilan dasar pada literasi informasi, penguasaan teknologi informasi dan 

komunikasi baru, serta kemampuan untuk belajar dan bekerja melalui jaringan 

sosial digital (Griffin, Mc. Gaw & Care 2012, 17).  

Berkaitan dengan kompetensi yang ada dalam pembelajaran abad ke-21, 

beberapa kelompok telah merumuskan keterampilan penting yang harus dikuasai 

oleh setiap siswa agar berhasil dalam menghadapi tantangan, permasalahan, 

kehidupan, dan karir. Dari seluruh definisi yang dirumuskan oleh beberapa 
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kelompok, semuanya memiliki esensi yang hampir sama. Wagner (2010, 8) dan 

Change Leadership Group dari Universitas Harvard mengidentifikasi kompetensi 

yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kolaborasi dan 

kepemimpinan, ketangkasan beradaptasi, inisiatif, berkomunikasi efektif secara 

oral maupun tertulis, dapat mengakses dan menganalisis informasi, dan memiliki 

rasa ingin tahu. Sama halnya US-based Apollo Education Group mengidentifikasi 

keterampilan yaitu berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, 

kemampuan beradaptasi, produktifitas, inovasi, kewarganegaraan global, 

kemampuan dan jiwa entrepreneurship, serta mampu mengakses, menganalisis, 

informasi (Barry 2012, 128). Sementara, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

OECD terdapat tiga kompetensi yaitu informasi, komunikasi dan etika dan 

pengaruh sosial (Ananiadou & Claro 2009, 15).  

Tahun 2013, diterbitkan Permendikbud Nomor 65 yaitu perlunya dilakukan 

perubahan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, serta sistem 

pembelajaran dan penilaian sebagai implikasi dari perubahan pada standar proses 

tersebut (Mendikbud RI, 2013b). Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi maka prinsip pembelajaran Kurikulum 2013 adalah peserta didik 

mencari tahu dan guru sebagai sumber belajar berbasis aneka sumber belajar. 

Pendekatan tekstual menuju proses pendekatan ilmiah dan harus berbasis 

kompetensi. Pembelajaran harus menekankan jawaban yang kebenarannya multi 

dimensi. Pembelajaran harus aplikatif dan seimbang antara keterampilan fisikal 

(hardskills) dan mental (softskills). Bersifat pembelajaran sepanjang hayat 

menerapkan nilai keteladanan, membangun, dan mengembangkan kreativitas, dan 
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kemajemukan latar dan budaya yang dapat berlangsung di rumah, sekolah, dan 

masyarakat. 

Pembelajaran abad ke-21 dituangkan dalam Kurikulum 2013 yang berfokus 

pada siswa. Tujuannya untuk memperkuat pembelajaran dengan pendekatan 

ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik 

(dalam suatu mata pelajaran). Selain itu, diterapkan pembelajaran berbasis 

penyingkapan atau penelitian (discovery/inquiry learning) untu mendorong 

peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok 

dengan menggunakan pendekatan menghasilkan karya yang berbasis pemecahan 

masalah (project based learning). 

Hasil pengamatan di sekolah SMA XYZ yang berada di Kalideres, Jakarta 

Barat, pembelajaran dirancang untuk menerapkan kemampuan 4C (Critical 

Thinking, Communiaction, Collaboration, Creativity) dengan harapan siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dapat berkomunikasi dengan baik, 

melakukan kerjasama dan kemampuan berfikir kreatif pada siswa. Berbagai 

macam topik yang dipelajari dan dipaparkan dalam kelas menutut agar setiap 

siswa dapat mengasah kemampuan ataupun keterampilan seperti yang sudah 

dirancang dalam Kurikulum 2013. Dalam salah satu topik pembelajaran bahasa 

Indonesia yaitu menganalisis struktur puisi terdapat hasil belajar siswa yang 

belum maksimal. Terlihat dari perolehan data, 40% siswa belum mencapai batas 

tuntas mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu 65. Selain itu, keterampilan dan 

kreativitas siswa belum diupayakan melalui beragaman strategi, metode, atau 

aktivitas yang membuat siswa dapat mengeksplor pengetahuannya.  
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Dari hasil pengamatan tersebut tentu siswa dan guru harus lebih bekerja 

sama lagi agar tujuan pembelajaran abad ke-21 seperti yang dipaparkan di atas 

dapat berhasil. Agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, pendidik harus 

dapat menggunakan metode pembelajaran dengan efektif. Kemudian dapat 

mengorganisasikan setiap mata pelajaran dengan metode yang tepat (Danial dan 

Sepe 2010, 51). Terkait dengan prinsip yang telah dipaparkan, dapat dinyatakan 

bahwa pembelajaran Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran 

mendukung siswa agar dapat belajar kreatif dalam membentuk pengetahuannya. 

Tentu saja pandangan ini searah dengan prinsip pembelajaran konstruktivisme 

dengan melihat siswa sebagai individu yang dapat membangun pengetahuan 

sendiri karena keaktifannya. Sama halnya dengan Saunders (Anthonysamy 1998, 

5) konstruktivisme dinyatakan suatu cara membina pemahaman sendiri terhadap 

suatu ilmu yang diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan sendiri.  Sekalipun 

pengalaman dan pengetahuan sendiri yang diperoleh siswa akan berbeda-beda 

tingkatannya. 

Adanya perbedaan yang terdapat pada masing-masing siswa, membuat guru 

harus terbuka dalam mengujicoba berbagai macam teknik dan metode 

pembelajaran. Dengan uji coba teknik dan metode dalam proses pembelajaran 

tersebut, diharapkan setiap individu merasa nyaman dengan pembelajaran yang 

diterimanya sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar individu. Salah 

satu metode yang dapat diujicoba untuk melihat signifikansi hasil belajar individu 

yaitu Six Thinking Hats. Sebagaimana Karadağ (2009, 68) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa Six Thinking Hats merupakan suatu metode belajar yang tidak 

hanya mengembangkan keterampilan berfikir kreatif dan kritis siswa tetapi juga 
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memiliki dampak positif pada empati siswa.  Six Thinking Hats tidak hanya 

menuntut penggunaan pikiran, tetapi perasaan juga menjadi salah satu aspek yang 

mendapat perhatian serius. Selain itu Hupp& Richardason (Widowati 2002, F5) 

mengemukakan bahwa metode Six Thinking Hats sangat efektif dalam 

mengorganisir pemikiran dengan cara yang sangat produktif. Maka dari itu perlu 

suatu penelitian untuk melihat signifikansi metode Six Thinking Hats dalam 

peningkatan keterampilan siswa. 

The Six Thinking Hats adalah sebuah metode yang menawarkan enam cara 

berpikir dalam menyikapi suatu objek. Adapun topi berpikir tersebut adalah putih, 

tujuannya adalah pada informasi yang ada dan dapat mengarahkan perhatian ke 

informasi yang hilang. Topi merah, mengeksplorasi perasaan dan reaksi 

emosional dari situasi tersebut. Berpikir topi hitam, memungkinkan aspek-aspek 

negatif seperti risiko dan kelemahan diidentifikasi. Topi kuning, memfasilitasi 

pemikiran dari perspektif optimis positif untuk menghargai manfaat dan nilai-

nilai. Topi hijau, menghasilkan kreativitas yang dapat melahirkan tindakan 

alternatif, modifikasi, dan pendekatan inovatif. Ini adalah gagasan yang 

melibatkan enam topi imajiner untuk membantu pengambilan keputusan, 

memandu cara berpikir. Topi biru, mengontrol proses dan dapat digunakan untuk 

mengarahkan aktivitas dengan memanggil penggunaan topi yang berbeda. Six 

thinking hats memandu cara berpikir (Edward de Bono 1992, 74). 

Edward de Bono memaparkan metode Six Thinking Hats adalah bagaian 

dari konsep berpikir lateral. Metode pembelajaran ini mampu meningkatkan 

kreativitas dan kemampuan berpikir kritis (Edward de Bono 2007, 5). Metode 

pembelajaran ini dipandang efektif menjawab kebutuhan era baru karena dapat 
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mendukung keefektifan guru dalam mengkreasikan metode pembelajaran. Metode 

Six Thinking Hats merupakan salah satu pilihan yang dapat diuji coba dalam 

proses pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, Six Thinking Hats dipandang 

dapat menjadi metode yang berpengaruh pada ranah kognitif maupun afektif, 

seperti proses berpikir kreatif, pemecahan masalah melaui berbagai jenis sifat topi 

berpikir, dan juga mengasah sejauh mana siswa menguasai konsep pembelajaran. 

Melalui enam topi berpikir dengan warna yang berbeda siswa dapat melatih diri 

untuk memiliki berbagai kemampuan belajar. Dalam penelitian Aithal dan Kumar 

(2016, 225) dikatakan bahwa Six Thinking Hats mendorong seseorang yang paling 

pesimistis atau negatif dalam suatu kelompok untuk memikirkan hasil positif dari 

suatu situasi tertentu. Dengan mengadopsi metode Six Thinking Hats para manajer 

mendapatkan cara baru/ lateral untuk menyelesaikan problem solving yang 

sebelumnya tidak pernah dilakukan secara baik. Pemikiran lateral semacam itu 

memudahkan untuk memahami masalah dengan cepat, mengembangkan hasil 

keputusan yang solid dari gaya berpikir yang berbeda, dengan cepat 

mengidentifikasi solusi alternatif untuk masalah, menganalisis solusi tersebut 

dengan cara persepsi berbeda.  

Berdasarkan paparan di atas, perlu diuji signifikansi pengaruh penerapan 

metode Six Thinking Hats agar kegiatan pembelajaran diharapkan lebih dari 

sekedar berhasil membuat setiap individu merasa nyaman dengan pembelajaran 

yang diterimanya, dapat mengembangkan keterampilan berfikir kreatif dan kritis, 

berdampak positif pada empati siswa tetapi juga dapat memecahkan masalah dan 

memahami konsep yang diajarkan. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini seperti yang 

sudah dipaparkan dalam latar belakang yaitu 4C dengan harapan para siswa dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dapat berkomunikasi dengan baik, 

melakukan kerjasama dan kemampuan berfikir kreatif, terlebih lagi berkaitan 

dengan proses penyelesaian masalah. Namun, keterampilan tersebut terkadang 

tidak didukung oleh strategi, metode, atau aktivitas yang membuat siswa dapat 

mengeksplor pengetahuan. Hasil observasi pun menunjukkan hasil belajar siswa 

belum memenuhi nilai standar minimum dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan metode 

belajar Six Thinking Hats. Maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti penerapan 

metode Six Thinking Hats dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, 

pemecahan masalah, dan penguasaan konsep siswa. Penguasaan konsep yang 

diukur terkait pemahaman yaitu tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Adakah perbedaan pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats terhadap 

keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di 

kelas X SMA XYZ Jakarta? 
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2. Adakah perbedaan pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats terhadap 

keterampilan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X SMA XYZ Jakarta? 

3. Adakah perbedaan pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats terhadap 

keterampilan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X SMA XYZ Jakarta? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk memaparkan adanya pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats 

terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X SMA XYZ Jakarta.  

2. Untuk memaparkan adanya pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats 

terhadap keterampilan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas X SMA XYZ Jakarta. 

3. Untuk memaparkan adanya pengaruh penerapan Metode Six Thinking Hats 

terhadap keterampilan penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas X SMA XYZ Jakarta. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi banyak pihak. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia 

pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian dalam berbagai bidang, terutama 
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pada topik keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan penguasaan 

konsep melalui siswa serta melihat pengaruh penerapan metode Six Thinking Hats 

dalam pembelajaran di kelas. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada: 

a. Guru  

Informasi yang diperoleh dapat menunjang upaya peningkatan keterampilan 

berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan penguasaan konsep para siswa 

melalui penerapan metode Six Thinking Hats. 

b. Sekolah 

Sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan dan peningkatan pelayanan 

pendidikan bagi siswa. 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Kerangka penelitian Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada 

setiap bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting yang 

berkaitan dengan latar belakang penelitian tersebut diadakan. Dari beberapa 

identifikasi masalah yang telah dilakukan, penulis menemukan penerapan suatu 

metode yang berkaitan dengan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, 

dan penguasaan konsep para siswa di sekolah, maka penelitian ini akan dibatasi 

hanya berada di lingkungan SMA XYZ Jakarta yang fokus meninjau pada 

masalah berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan penguasaan konsep siswa 

dengan menerapkan metode Six Thinking Hats. Dari penelitian ini diharapkan 



 

10 

 

memberikan manfaat baik secara teoritis yang menjadi pengetahuan baru, maupun 

secara praktis khususnya bagi SMA XYZ Jakarta agar menerapkan metode Six 

Thinking Hats untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan 

masalah, dan penguasaan konsep para siswa. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga 

dipaparkan pada bab ini, yakni diduga terdapat pengaruh metode Six Thinking 

Hats terhadap keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan penguasaan 

konsep siswa. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan bahwa penelitian ini dilakukan di SMA XYZ Jakarta, sekolah swasta di 

daerah Jakarta Barat yang meneliti siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Waktu penelitian dilakukan sejak pertengahan Januari 2020 sampai pertengahan 

Mei 2020. Yang termasuk dalam subjek penelitian ini adalah 20 orang siswa. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kerja siswa berupa 

soal tes esai. Selain itu dipaparkan juga mengenai teknik pengolahan, validasi dan 

analisis hasil penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab satu. 

Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan hasil 

analisis data yang didapatkan dari lembar kerja siswa yang telah dikumpulkan, 

dan interpretasi data mengenai masing-masing variabel penelitian, serta 

mengaitkannya dengan landasan teori yang ada. 
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Bab lima terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, dituliskan 

kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penerapan metode Six Thinking Hats 

meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah, dan penguasaan 

konsep siswa. Dari penelitian ini, diberikan saran sebagai penutup yang dapat 

bermanfaat bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya, yakni menambah subjek 

dan tempat penelitian agar hasil penelitian yang didapatkan lebih maksimal. 


