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BAB II 

PENDAHULUANN 

1.1  Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada 

Kurikulum di Indonesia. Matematika merupakan mata pelajaran yang sudah 

diajarkan sejak sekolah dasar untuk membentuk pola pemikiran yang logis, 

sistematis, kritis, dan kreatif (Fatmawati, Mardiyana, & Tryanto, 2014). Pada 

umumnya matematika merupakan ilmu yang di dalamnya terdapat suatu bilangan 

dan bangun untuk dipelajari (Shadiq, 2014). Tujuan dari pelajaran matematika 

yaitu untuk memberikan dukungan dalam mencapai kompetensi lulusan 

pendidikan agar dapat memahami konsep, mampu menyederhanakan operasi 

matematika, melakukan penalaran matematis, mampu memecahkan masalah, dan 

menumbuhkan sikap teliti, cermat, kritis, logis (Kemendikbud, 2017). Matematika 

merupakan suatu pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari, karena dengan 

matematika bisa mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir yang logis, kritis, 

dan kreatif.  Selain itu, tujuan dari belajar matematika untuk  melatih proses 

berpikir siswa dalam memecahkan suatu masalah.  

Berpikir adalah kemampuan yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. 

Berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan baru (Prihanti, 2015). Selain itu, berpikir juga bisa diartikan  suatu 

proses kognisi untuk mendapatkan pengetahuan (Ardiyanti, 2016). Menurut 

beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa berpikir merupakan proses kognisi 

yang dilakukan dalam  mencari informasi untuk mendapatkan pengetahuan baru 

yang belum diketahui sebelumnya. Ada beberapa tahapan berpikir yang terjadi
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sejak tahap operasional kongkrit sampai tahap operasional formal, Freenkel 

mengemukakan tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) tahap berpikir konvergen, 

(2) tahap berpikir divergen, (3) tahap berpikir kritis, (4) tahap berpikir kreatif 

(Prihanti, 2015). Sedangkan menurut Strenberg ada tiga kemampuan berpikir yang 

harus dikuasai, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berpikir praktis 

(Kiswana, 2014). Berdasarkan beberapa kemampuan berpikir, maka akan 

dikembangkan proses berpikir kritis. 

Berpikir kritis adalah proses aktif, karena melibatkan pertanyaan dan peran 

yang dimainkan oleh metakognisi berpikir tentang pemikiran anda sendiri, karena 

hal ini merupakan proses menentukan prestasi, kualitas, dan kelayakan (Prihanti, 

2015). Berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses penggunaan keterampilan 

berpikir secara aktif dan rasional dengan penuh kesadaran serta 

mempertimbangkan dan mengevaluasi informasi (Kusmanto, 2014). Berpikir 

secara logis dan reflektif untuk mengambil suatu keputusan yang akan dilakukan 

merupakan definisi dari berpikir kritis (Ennis, 2011). Bagian inti dari berpikir 

kritis adalah  interpretasi, analisis, masalah, konsep dalam menyelesaikan 

masalah, evaluasi, dan inferensi (Hidayanti, 2016). Kesimpulan dari pengertian 

diatas bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam  berpikir 

dengan proses analisis sampai dengan proses evaluasi terhadap informasi yang 

didapatkan.   

Masalah pada dasarnya merupakan dilema tanpa jalan keluar yang tampak, 

keadaan yang tidak menyenangkan tanpa penyelesaian, atau sebuah pernyataan 

yang tidak dapat segera terjawab (Pokras, 1993). Pemecahan masalah merupakan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan langkah-
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langkah yang digunakan dalam menemukan jawaban (Noor & Norlaila, 2014). 

Kemampuan pemecahan masalah matematika mecakup aspek : (1) memahami  

masalah, (2) merencanakan model, (3) menjalankan rancangan model, (4) 

menafsirkan hasil yang diperoleh dengan membuat kesimpulan terhadap jawaban 

atas permasalahan (Noor & Norlaila, 2014). Berdasarkan uraian diatas bisa 

disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah sebuah proses yang terencana 

yang dilakukan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari suatu masalah. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan kesulitan siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika karena kurangnya pemaham konsep dari materi yang telah 

diberikan. Selain itu, dalam menyelesaikan soal siswa lupa dengan langkah-

langkah yang harus dilakukan, karena siswa cenderung menghafal tidak 

memahami setiap langkah yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Akibat dari 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika maka jawaban yang 

didapatkan kurang tepat. Diharapkan pembelajaran matematika mampu membantu 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan teliti dan tepat. 

Sehingga untuk mendaptkan jawaban yang tepat maka perlu ditingkatkan 

kemampuan proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika, 

karena dengan kemampuan proses berpikir kritis dalam memecahkan masalah 

siswa mampu menyelesaikan soal berdasarkan tahapan yang ada. Oleh karena itu 

untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah maka 

harus diberikan permasalahan yang sesuai dan mudah dipahami seperti 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang sengaja atau tidak sengaja pasti 

pernah dialami. 
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Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diselesaikan 

perhitungannya dengan memanfaatkan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

atau biasa disebut SPLDV. Materi SPLDV merupakan pelajaran yang diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari maka sangat penting pemahaman siswa terhadap 

materi tersebut. Permasalahan pada materi tersebut biasa dituliskan dalam bentuk 

soal matematika tetapi siswa cenderung kesulitan dalam memecahkan 

masalahnya. Kesulitan siswa muncul karena kurang pemahaman konsep siswa 

dalam memecahkan masalah, seperti pemahaman siswa terhadap soal belum 

sesuai, cara berpikir kritis siswa belum digunakan dalam menyelesaikan masalah 

tersebut, tahapan-tahapan dalam memecahkan masalah yang digunakan masih 

belum tepat.  

Salah satu permasalahan mengenai cara berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi siswa yaitu kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Ditambah lagi dalam kurikulum 2013 yang 

menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi sikap positif, pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan dalam memecahkan permasalahan matematika. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait dengan analisis proses berpikir 

kritis siswa kelas VIII dalam memecahkan masalah SPLDV yang dilaksanakan di 

SMP ‘Aisyiah Muhammadiyah 3 Malang.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka akan dilakukan penelitian yang 

sesuai yaitu dengan rumusan masalah yang digunakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses berpikir kritis siswa kelas VIII dalam memecahkan 

masalah SPLDV? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa 

dalam memecahkan masalah pada materi SPLDV. 

1.4  Manfaat 

1. Memberikan informasi kepada siswa proses berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah pada materi SPLDV, sehingga lebih ditingkatkan 

dalam belajarnya. 

2. Memberikan informasi kepada guru tentang proses berpikir kritis siswa 

dalam memecahkan masalah pada materi SPLDV. 

3. Memberikan informasi bagi peneliti tentang analisis proses berpikir siswa 

kelas VIII dalam memecahkan masalah pada materi SPLDV. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan masalah SPLDV, dengan subjek penelitian siswa kelas VIII A SMP 

‘Aisyiyah Muhammadiyah 3 Malang. Peneliti akan membatasi masalah agar 

pembahasannya tidak meluas sehingga masih dalam masalah yang akan dianalisis. 

Ruang lingkup masalah yang dibatasi, sebagai berikut : 
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1. Penelitian ini hanya berfokus pada penyelesaian soal sistem persamaan

linear dua variabel yaitu dengan cara eliminasi, substitusi, campuran, dan

grafik.

2. Penyelesaian soal dengan menggunakan tahapan proses berpikir kritis dalam

memecahkan masalah.

3. Penyelesaian soal SPLDV ini digunakan untuk mengetahui kemampuan

proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah.

1.6  Definisi Operasional 

1. Proses Berpikir Kritis

Proses berpikir kritis merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan

berdasarkan tahapan-tahapan yang digunakan yaitu klarifikasi, assesmen, 

strategi/taktik, dan menyimpulkan. 

2. Memecahkan Masalah

Memecahkan masalah adalah suatu kegiatan terencana yang dilakukan

untuk memperoleh penyelesaian dari suatu masalah dengan tahapan memahami 

masalah, merencanakan model, melaksanakan model, melihat kembali. 

3. Memecahkan Masalah SPLDV

Memecahkan masalah SPLDV merupakan sebuah kegiatan terencana yang

dilakukan untuk memperoleh solusi SPLDV, yaitu dengan cara substitusi, 

eliminasi, campuran, dan grafik. 
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