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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Masalah   

Matematika memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. Belajar matematika berkaitan erat dengan aktivitas 

dan proses belajar serta berfikir (Sebandar, 2008). Pola berpikir pada aktivitas 

matematika terbagi menjadi dua ditinjau dari kedalaman atau  kegiatan 

matematika yang terlibat, yaitu berpikir tingkat rendah (low-order mathematical 

thinking) dan berpikir tingkat tinggi (high-order mathematical thinking) 

(Sumarmo, 2010). 

Dalam aktivitas matematika terbagi menjadi tiga ditinjau dari kedalaman 

atau kegiatan matematika yang terlibat, yaitu berpikir tingkat rendah, berpikir 

tingkat tinggi dan berpikir tingkat sedang (Sumarmo, 2010). Berdasarkan 

taksonomi Bloom, menghafal dan mengingat kembali informasi disklasifikasikan 

sebagai berpikir tingkat rendah, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi 

diklasifikasik sebagai berpikir tingkat tinggi dan menganalisis, mengevaluasi 

diklasifikasik sebagai berpikir tingkat sedang (Zohar dan Dori, 2003). 

Kemampuan berpikir matematis, khususnya berpikir matematis tingkat tinggi 

sangat diperlukan oleh siswa. 

Kenyataannya siswa masih belum terbiasa dengan berpikir  tingkat 

tinggi. Kumalasari (2011) Di dalam buku matematika SMP dapat diambil 

kesimpulan bahwa pada buku penunjang yang dapat digunakan oleh siswa untuk  

mengingat dan memahami. Penelitian ini peneliti memberikan siswa tes dan 



2 
 

nantinya siswa diharapkan dapat mengetahui proses penyelesaian soal  yang 

diberikan kepada siswa SMP kelas VII. 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. Dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian masalah, 

siswa dapat memperoleh pengalaman penggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki. Pengalaman inilah yang kemudian melatih 

daya pikir siswa menjadi logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif dalam 

menghadapi persoalan. Kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat sebagai 

salah satu dari proses dan hasil belajar.  

Siswa yang dihadapkan pada pemecahan masalah akan menghasilkan 

berbagai macam jawaban yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa. 

Hal ini dikarenakan siswa memiliki perbedaan tergantung pada kemampuan 

masing – masing. Kemampuan siswa tersebut dapat dibedakan menjadi siswa 

dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti membatasi penelitian 

hanya pada siswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah. Dalam penelitan ini 

dikhususkan pada berpikir kritis. Berdasarkan  latar belakang diatas penulis 

membuat judul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis  Siswa Dalam Pemecahan 

Masalah Aljabar  Di Kelas VII SMP ”. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitan ini 

adalah “Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah 

aljabar di kelas VII SMP?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah aljabar  di kelas VII SMP”. 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diaharapkan berguna dan memberi manfaat yang sebesar – 

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, diantaranya: 

1)Bagi guru, 2) Bagi siswa, dan 3) Peneliti lain. 

1.  guru dapat melihat tingkat kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan atau 

memilah – milih secara teliti dalam mengerjakan tugas, kemudian dapat 

menguraikan/menjelaskannya secara baik dan benar serta mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis khususnya di tingkat SMP. 

2. Siswa  diharapkan dapat menghubungkan dan menyimpulkan setiap masalah 

yang dihadapi, dan menjelaskan masalah tersebut dengan bukti yang relevan, 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari. 

3. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai landasan untuk 

pengembangkan bahan ajar tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa di tingkat SMP. 

1.5. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini dapat lebih terarah, efektif dan efisien maka perlu diadakan 

batasan masalah. Adapun hal – hal yang menjadi batasan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kemampuan tinggi dan sedang. 
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2. Materi aljabar yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aljabar yang

pernah siswa pelajari sebelumnya.

1.6  Definisi Istilah 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan  menganalisis fakta yang ada 

dan kemudian membuat beberapa gagasan untuk membuat siswa mampu 

menyelesaikan masalah, mengidentifikasi masalah, dalam penyimpulan jelas dan 

logis, sudut pandang yang jelas dan luas berdasarkan informasi berupa data dan 

fakta yang jelas, tepat dan relevan  

1. Memecahkan masalah adalah suatu proses perencana yang perlu dilaksanakan

agar mendapatkan suatu tujuan tertentu dari sebuah masalah.

2. Aljabar  yaitu salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang

pemecahan masalah menggunakan simbol sebagai pengganti yang

menandakan konstanta dan variabel, dan mempelajari aturan tentang

ungkapan dan persamaan matematis yang melibatkan simbol – simbol

tersebut.


