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A. PENDAHULUAN 

Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia memiliki tujuan agar 

lebih maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang kini semakin hari berkembang sangat pesat.  Hal ini berdampak tujuan 

pembelajaran terutama pembelajaran matematika. Salah satu tujuan 

pembelajaran matematika yaitu membekali siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis (Depdiknas, 2006). Matematika merupakan pelajaran yang 

melibatkan kondisi sosial serta mental peserta didik guna mengembangkan 

pemikiran tentang ide, proses dan penalaran yang berkaitan dengan fakta 

dan opini. Matematika tidak hanya cukup memberikan teori atau hanya 

sebatas konsep yang bersifat hafalan, selain itu perlu berorientasi dalam hal 

pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah, 

salah satunya soal cerita matematika. Menurut Azizah (2018) bahwa siswa 

harus dibekali dengan keterampilan untuk menyelesaikan masalah karena 

pada hakikatnya belajar bukan hanya menghafal informasi akan tetapi suatu 

proses dalam pemecahan masalah. Selain itu, pembelajaran matematika 

akan menjadi tidak bermakna untuk siswa jika belum mampu 

mengimplementasikan konsep matematika ke dalam konteks kehidupan 

sehari – hari (Zaman, 2012). 

Tujuan diberlakukannya kurikulum 2013 salah satu diantaranya 

yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi ( higher 

order thinking skills) atau yang biasa kita sebut HOTS. Salah satu 

keterampilan yang perlu dimiliki dalam berpikir kritis tingkat tinggi yaitu 

keterampilan berpikir kritis ( critical thinking skills). Salah satunya materi 

pembelajaran matematika pada kurikulum  2013 dituntut untuk sampai 

kepada tahap metakognitif yang mensyaratkan siswa mampu meprediksi, 

mendesain, dan memperkirakan. Hal ini tentu sejalan dengan Depdiknas 

(2016) menyatakan bahwa dimensi pengetahuan berdasarkan Taksonomi 

Bloom dikalsifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta 

metakognitif yang penguasaannya perlu dimulai sejak tingkat pendidikan 

dasar hingga pendidikan tingkat menengah. Berpikir kritis dapat 
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dikembangkan melalui pembelajaran matematika di sekolah atau pun 

perguruan  tinggi, yang menitik beratkan pada sistem, struktur, konsep, 

prinsip, serta kaitan yang ketat antara suatu  unsur dan unsur lainnya 

(Maulana, 2018).   

Menyadari pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa sejak SD, maka mutlak diperlukan adanya pembelajaran matematika 

yang lebih banyak melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

itu sendiri.  Setelah mengingat pentingnya matematika untuk pendidikan 

sejak siswa SD, maka perlu dicari jalan penyelesaian, yaitu suatu cara 

mengelola proses belajar mengajar matematika di SD sehingga matematika 

dapat dicerna dengan baik oleh pada umumnya siswa SD (Hudojo, 2009).  

Menurut Krulik & Rudnick (dalam Fatmawati, 2014) secara umum, 

keterampilan berpikir terdiri atas empat tingkat, yaitu: menghafal (recall 

thinking), dasar (basic thinking), kritis (critical thinking) dan kreatif 

(creative thinking).  

Iakovos (2011) menyatakan bahwa berpikir kritis dan berpikir 

kreatif mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan dan merupakan 

tujuan utama dalam pembelajaran dimana terdapat empat komponen penting 

untuk membangun kemampuan tersebut yaitu (a) menjelaskan dan 

mengklarifikasi; (b) bertanya dengan pertanyaan yang tepat untuk 

mengklarifikasi atau tantangan; (c) mempertimbangkan kredibilitas 

sumber; (d)  pemecahan masalah dan menggambarkan kesimpulan.  Zhou, 

Huang, & Tian (2013) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah “Critical 

Thinking (CT) should be not only educational choice, but rather an 

inseparable part of education.” Pandangan ini mengandung makna bahwa 

berpikir kritis merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan 

pendidikan, serta berpikir kritis merupakan suatu kemampuan kognitif yang 

sangat penting. Sehingga dalam proses belajar mengajar guru tidak boleh 

mengabaikan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa yang berpikir kritis 

dan matematis cenderung memiliki sikap positif terhadap matematika, 

sehingga siswa akan selalu berusaha menalar, menganalisa serta mencari 

strategi penyelesaian soal cerita matematika. Soal cerita matematika sangat 
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berperan dalam kehidupan sehari-hari siswa, karena soal tersebut 

mengedepankan permasalahan-permasalahan real yang sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari.  Berpikir kritis juga diperlukan dalam pembelajaran 

matematika, Depdiknas  (2006) menyatakan bahwa mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik dengan kemampuan 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Penerapan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dapat diterapkan 

ke dalam bentuk pemecahan masalah matematika. Ini diperkuat oleh  

Cahyono (2017) yang menyatakan bahwa profil berpikir kritis yang dimiliki 

siswa dapat dilihat dari aktivitas siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Masalah matematika yang dimaksud yaitu soal cerita 

matematika. 

Kenyataannya siswa masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan  

soal dalam bentuk soal cerita. Dewi, Sutriyono, & Pratama (2019) 

menyatakan bahwa soal matematika dalam bentuk soal cerita sulit 

diselesaikan, hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengubah kalimat verbal ke dalam model matematika serta kurangnya 

kemampuan dalam menginterpretasikan penyelesaian matematika dalam 

bentuk soal cerita. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa pemecahan 

masalah pada pembelajaran matematika sangat penting, terutama dalam 

bentuk soal cerita. Sehingga dengan demikian guru seharusnya 

memperhatikan dan mencoba untuk menidentifikasi kesulitan siswa pada 

saat proses berpikir kritis agar guru dapat mengetahui kesalahan dan 

kelemahan berpikir kritis siswa, sehingga guru mampu merancang suatu 

pembelajaran yang dapat mengembankan kompetensi berpikir kritis siswa. 

Hal ini didukung oleh  Ifanali (2014) yang menyatakan bahwa melalui 

pemberian soal cerita matematika dapat memberikan pengalaman bagi siswa 

untuk dapat menyelesaikan matematika dalam soal cerita.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka  pengembangan  proses 

berpikir kritis dalam pembelajaran perlu dioptimalkan  dengan  menerapkan 

model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga proses pembelajaran 

berlangsung optimal dan mampu mengembangkan serta mengkondisikan 
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agar muncul proses berpikir kritis siswa. Salah satunya adalah dengan 

menerapkan  model guided discovery learning. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Noer (2018) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa dan disposisi berpikir kritis setelah belajar 

menggunakan model guided discovery learning berada dalam kategori 

efektif. Kemudian Dahliana (2018) berpendapat bahwa pembelajaran yang 

diajarkan dengan penerapan model guided discovery learning lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Penerapan model guided 

discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. Menurut  Widura, Karyanto, & Ariyanto (2015) menyatakan bahwa 

guided discovery learning merupakan sistem dua arah dimana proses 

pembelajarannya melibatkan siswa dan guru. Siswa melakukan penemuan 

(discovery) dan guru berperan dalam memberikan bimbingan (guided) 

dengan menganalisis kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh siswa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih jauh mengenai proses berpikir kritis siswa 

sekolah dasar khususnya kelas IV Sekolah Dasar Muhammadiyah 3 

Assalam dalam penyelesaian soal cerita matematika dengan menggunakan 

model guided discovery learning. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika menggunakan model guided discovery learning. 

 


