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A. PENDAHULUAN 

 Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan 

masyarakat di Indonesia. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia dalam menghadapi masa depan baik sebagai individu 

maupun kelompok. Pencapaian dalam tujuan tersebut membutuhkan sarana yaitu 

berupa lembaga pendidikan dan salah satunya adalah sekolah. Sekolah merupakan 

suatu lembaga pendidikan formal sekaligus memegang peranan penting dalam 

mengembangkan potensi dan bakat peserta didik. Sumber daya manusia yang 

berkualitas dapat dihasilkan dari peserta didik yang berkualitas sehingga dapat 

bersaing secara kompetitif di pasar global (Ali, 2013). 

 Pada Mei 2015, kualitas pendidikan negara anggota kerjasama ekonomi dan 

pembangunan OECD yang dirilis oleh BBC, peringkat Indonesia mengalami 

peningkatan akan tetapi skor literasi matematika Indonesia adalah 386 masih 

rendah dibandingkan dengan rata-rata OECD (PISA, 2016). Kondisi ini juga 

didukung dari kelemahan berbagai aspek, khususnya dalam kemampuan 

matematika. Pada studi TIMSS terungkap bahwa peserta didik Indonesia lemah 

dalam menyelesaikan soal yang bersifat penyelesaian dengan cara tidak langsung 

dan berkaitan dengan jastifikasi, pemecahan masalah yang membutuhkan bernalar 

dalam matematika, menemukan generalisasi, serta menghubungkan antara fakta 

serta data (TIMSS, 2015). Fakta yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah serta berpikir kritis, kreatif, dan reflektif peserta 

didik masih dibilang cukup rendah. Beberapa negara maju telah mengembangkan 

sistem pendidikan yang mampu mengasah dan melatih kemampuan berpikir kritis 

peserta didik agar berkembang dengan baik (OECD, 2013). 

 Matematika menjadi dasar perkembangan teknologi modern serta berperan 

penting dalam memajukan proses berpikir manusia (Pendidikan, 2006). 

Matematika telah diajarkan di seluruh lembaga pendidikan dari sekolah dasar 

hingga perguruan tinggi. Pelajaran matematika diajarkan guna untuk melatih 

kecerdasan matematis peserta didik dalam mengembangkan keterampilan 

algoritma serta kemampuan berpikirnya (Korkmaz, 2012). Berpikir dilakukan 

dengan berbicara kepada diri sendiri di dalam batin yang searah dengan kegiatan 

akal untuk mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan 
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sesuatu, menunjukkan alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikir, dan 

mencari solusi dari berbagai hal yang saling berhubungan satu sama lain (Sobar, 

2015). Singkatnya, berpikir dapat diartikan sebagai kegiatan memproses informasi 

baik secara mental atau kognitif. 

 Belajar matematika dapat meningkatkan proses berpikir yang termasuk 

kemampuan bernalar (induktif dan deduktif), kemampuan berkomunikasi, dan 

kemampuan memecahkan masalah (Shadiq, 2014). Proses berpikir didasarkan 

pada pengalaman dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan 

pengetahuan baru (Susanti, Parta, & Chandra, 2013). Guru seharusnya memilih 

dan menggunakan strategi, pendekatan, metode yang banyak melibatkan peserta 

didik aktif pada saat pembelajaran matematika di sekolah (Sumarmo, Hidayat, 

Zukarnaen, Hamidah, & Sariningsih, 2012). Hal ini dikarenakan pembelajaran di 

kelas mempunyai peranan penting dalam mengembagkan pola pikir. Berpikir 

dibagi menjadi 2 tingkat jika didasarkan tingkatan proses yaitu berpikir tingkat 

rendah (lower-order thinking) dan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking) 

(Sumarmo et al., 2012). Pentingnya peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi 

telah tercantum pada kurikulum 2006, diantaranya yaitu: a) melatih bagaimana 

cara berpikir serta bernalar dalam menarik suatu kesimpulan; b) kegiatan kreatif 

seperti penemuan yang harus dikembangkan; serta c) mampu memecahkan 

masalah yang juga harus dikembangkan. 

 Kemampuan berpikir tingkat tinggi salah satunya yaitu berpikir kritis (Lewis 

& Smith, 1993). Berpikir kritis berhubungan dengan proses mental dalam 

persepsi, analisis, sintesis, dan evaluasi secara aktif dan terampil terhadap 

informasi yang dikumpulkan melalui observasi, pengalaman dan komunikasi yang 

mengarah pada keputusan untuk bertindak (Papathanasiou, Kleisiaris, Fradelos, 

Kakou, & Kourkouta, 2014). Kemampuan berpikir kritis harus dimiliki oleh 

peserta didik guna mengembangkan kemampuan berpikirnya. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa kompetensi matematika 

yang diharapkan adalah kemampuan matematis salah satunya berupa sikap kritis 

dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah. Pada kemampuan 

berpikir kritis peserta didik akan dapat memberikan alasan secara terorganisasi. 
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 Pembelajaran matematika yang dapat diajarkan untuk melatih kemampuan 

berpikir kritis yaitu dengan pemecahan masalah (Haryani, 2011). Peserta didik 

akan dilatih menggunakan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran 

matematika dalam setiap tahapan dalam pemecahan masalah yang dimulai 

memahami suatu masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan 

rencana hingga pada pengambilan kesimpulan. 

 Pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses peserta didik 

menerima tantangan yang berhubungan dengan persoalan matematika yang 

penyelesaian dan caranya tidak langsung ditentukan dengan mudah serta 

memerlukan ide matematika (Shadiq, 2014). Untuk menyelesaikan masalah, ada 

empat langkah penting (Polya, 1945), yaitu: 1) memahami masalah; 2) 

merencanakan pemecahan; 3) melaksanakan rencana; dan 4) melihat kembali. 

Peserta didik kebanyakan melakukan kesalahan  mentransformasikan informasi, 

prosedur penyelesaian yang salah, serta kesalahan dalam memahami soal 

(Sumartini, 2016). Peserta didik diharapkan mempunyai rasa ingin tahu serta 

minat dalam mempelajari matematika sehingga menimbulkan rasa percaya diri 

dalam memecahkan permasalahan (In’am, 2015). Kemampuan pemecahan 

masalah matematika dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk lebih aktif dalam pembelajaran matematika (Anisa, 2014).  

 Kesalahan yang sering terjadi pada peserta didik dalam mengerjakan soal-soal 

yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah biasanya dikarenakan 

peserta didik kurang teliti, salah dalam mentransformasikan informasi, 

keterampilan proses penyelesaian, serta kesalahan dalam memahami soal 

(Sumartini, 2016). Memiliki kemampuan berpikir kritis sangat penting bagi 

peserta didik agar dapat membantu mengatasi permasalahan serta 

mengembangkan alternatif pemecahan masalah tersebut (Karim & Normaya, 

2015). Peserta didik akan terbiasa dengan berpikir mendalam, menyelesaikan 

masalah dengan pendekatan yang cerdas, dan dapat dipertanggung jawabkan jika 

diajarkan menggunakan keahlian berpikir kritis dalam konteks yang benar 

(Lambertus, 2009). Jika peserta didik telah terbiasa dengan cara ini, maka peserta    

didik yang lulus adalah peserta didik yang memiliki inisiatif dan kepercayaan diri 

dalam menghadapi berbagai masalah. 
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Hasil observasi peneliti dengan guru matematika kelas VIII di MTs Surya 

Buana Malang pada saat magang III yaitu saat guru memberikan pertanyaan 

hanya 1 atau 2 peserta didik saja yang berani untuk menyampaikan pendapat 

mereka, selain itu saat diberikan permasalahan untuk didiskusikan masih banyak 

yang memilih untuk berbicara sendiri daripada menyelesaikan masalah tersebut. 

Setelah wawancara dengan guru matematika kelas VIII didapatkan informasi 

bahwa kemampuan berpikir kritis belum mendapatkan perhatian dilihat dari nilai 

asli peserta didik pada soal pemecahan masalah. Guru kurang memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk mengkritisi apa yang telah disampaikan di 

kelas sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir kritisnya.  

Pemberian masalah matematika biasanya diberikan oleh guru dalam bentuk 

lembar kerja peserta didik. Saat pemecahan masalah peserta didik masih 

memerlukan bimbingan dari guru untuk memfokuskan pertanyaan dari masalah 

yang diberikan dan menentukan sendiri prosedur pengerjaannya. Berdasarkan 

latar belakang dari permasalahan, penulis ingin mengadakan suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dalam pembelajaran  matematika di MTs Surya Buana Malang. Penulis tertarik 

untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis terlebih dahulu agar solusi yang 

diberikan tepat, dan efektif.  Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka 

permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah bagaimana kemampuan 

berpikir kritis peserta didik dalam memecahkan masalah matematika pada materi 

lingkaran  kelas VIII-C di Mts Surya Buana Malang. 


