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PENDAHULUAN 

Matematika adalah salah satu bidang ilmu yang mengembangkan 

pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir serta membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan (Susanto, 2016). Matematika dibutuhkan 

dalam pengembangan keterampilan intelektual yang meliputi kemampuan bernalar, 

berpikir sistematis, cermat, kritis serta kreatif (Astuti & Sari, 2017; Suratno, 2016; 

Adegoke, 2013). Belajar matematika mendorong otak kita terbiasa memecahkan 

masalah secara sistematis (Laurens, dkk 2017). 

Pembelajaran matematika di sekolah membantu siswa untuk 

mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan (Lesmana, Hidayat, 

& Rohaeti, 2018). NCTM (2000) menjelaskan bahwa kemampuan koneksi 

matematis termasuk dalam salah satu tujuan pembelajaran matematika disekolah. 

Sedangkan menurut Kemendikbud 2013, meningkatkan berpikir kritis siswa juga 

merupakan satu dari beberapa tujuan pembelajaran matematika disekolah. Oleh 

sebab itu diperlukan pengembangan kemampuan koneksi matematis maupun 

berpikir kritis guna mencapai tujuan dari pembelajaran matematika. 

Kemampuan Koneksi matematis diartikan sebagai hubungan konsep 

matematika satu dengan lainnya, keterkaitan konsep pembelajaran matematika 

dengan bidang ilmu lain serta keterkaitan konsep materi pembelajaran matematika 

yang terdapat dalam aktivitas sehari-hari untuk memecahkan permasalahan 

(Lestari, 2014; Badjeber & Fatimah, 2015; Nurainah, 2018). NCTM (2000) 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika salah satunya adalah koneksi 

matematis. Koneksi matematis disebut sebagai body of knowledge yaitu sebagai 

ilmu terstruktur dimana bagian-bagiannya saling berhubungan satu sama lain(Fajri, 

2015). Kemampuan koneksi matematis digunakan sebagai alat untuk 

menghubungkan ide antar matematika maupun matematika dengan ilmu lain (Jaijan 

& Suttiamporn, 2013). Kemampuan koneksi matematis membantu siswa untuk 

memiliki kecakapan dalam membuat model matematika dengan mengaitkan antar 

konsep untuk memecahkan masalah yang diberikan, mengambil keputusan yang 

masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pemikiran yang cerdas. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kemampuan 

berpikir kritis (Hidayat, dkk 2018;Lestari, 2014). Hal ini disimpulkan kemampuan 

koneksi matematis dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

Berpikir kritis termasuk satu dari beberapa komponen berpikir tingkat tinggi 

(Anggraeny, 2019). Cakupan berpikir tingkat tinggi pada taksonomi bloom yaitu 

kemampuan analisis, mengevaluasi dan mencipta sebagai dasarnya (Annuuru, dkk 

2017). Berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis, menafsirkan serta menilai 

suatu permasalahan secara rasional dan logis (Furqani, dkk 2018; Chukwuyenum, 

2013). Kezer & Turker (2012) menyatakan bahwa berpikir kritis berarti seseorang 

harus bertanggung jawab atas apapun yang dipikirkan. Tolak ukur berpikir kritis 

yaitu Interpretasi, Analysis, Evaluation, dan Inferensi (Karim & Normaya, 2015). 

Kemampuan berpikir kritis penting untuk dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal serta membantu menyelesaikan permasalahan dengan 

pemahaman konsep yang telah diperolehnya (Nurmalasari, dkk 2016). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, rendahnya kemampuan berpikir kritis 

dikarenakan metode yang digunakan kurang efektif hingga menyebabkan siswa 

tidak terlibat aktif dalam pembelajaran hanya mendengarkan dan mencatat 

penjelasan materi yang hasilnya berdampak pada kemampuan berpikir kritis siswa 

kurang terlaksana dengan baik (Sari, dkk 2017). Kurangnya kecakapan guru dalam 

menciptakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis juga 

merupakan faktor rendahnya kemampuan berpikir kritis (Kezer & Turker, 2012). 

Sedangkan rendahnya kemampuan koneksi matematis tampak pada siswa yang 

merasa kesulitan menyambungkan materi prasyarat yang sudah pernah diperoleh 

dengan materi pembelajaran yang sedang berlangsung (Nurhasanah, Yuliani, 

Minarti, & Rohaeti, 2018). 

Guna meningkatkan  kemampuan koneksi matematis dan berpikir kritis 

diperlukan inovasi pada pembelajaran yaitu menggunakan model Predict-Observe-

Explain (Arsy, dkk 2018; Kurino, 2017). Model Predict-Observe-Explain diartikan 

sebagai salah satu inovasi dengan melakukan dugaan (predict) terhadap 

permasalahan, melakukan observasi (observe) untuk membuktikan kebenaran 
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dugaan, serta menjelaskan hasil dugaan (explain) sesuai dengan hasil observasi 

yang telah dilakukan (Gernale, dkk 2015). Melalui model pembelajaran predict 

observe explain, siswa mampu menemukan pengetahuan dengan mengaitkan 

pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Warsono & Hariyanto (2012) 

mengatakan bahwa model predict observe explain yang didasari teori kontruktivis 

akan membentuk struktur kognitif yang baik. Peran seorang guru pada 

pembelajaran dengan model predict observe explain sangat penting untuk 

memfasilitasi siswa dalam mengontruksi kemampuan berpikir kritis untuk 

memecahkan masalah (Chew, 2005). Model predict observe explain merupakan 

langkah untuk mengembangkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

(Restami, dkk 2013). Pemahaman konsep yang baik akan dijadikan dasar untuk 

mencapai kemampuan dasar salah satunya yaitu koneksi matematis (Setyaningsih 

& Widjajanti, 2015). 

Penelitian sebelumnya sudah dikaji model POE terhadap koneksi matematis 

dan berpikir kritis siswa. Terlihat dari hasil penelitian (R. I. Putri, 2018) yang 

menunjukkan bahwa model predict observe explain berpengaruh terhadap 

kemampuan koneksi matematis dan percaya diri siswa. Sedangkan hasil penelitian 

Islamiyah, dkk (2019) menunjukkan kemampuan berpikir kritis menggunakan 

model predict observe explain pada kelas kontrol rata-rata nilai yaitu 53,77 

sementara rata-rata nilai pada kelas eksperimen yaitu 54,10. Sehingga model POE 

berpengaruh terhadap berpikir kritis siswa namun nilainya masih rendah. Oleh 

karena itu peneliti mencoba menggabungkan model predict observe explain dengan 

pendekatan metaphorical thinking untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. Untuk 

itu penulis menggabungkan model pembelajaran predict observe explain dengan 

pendekatan metaphorical thinking yang hasilnya diharapkan kemampuan koneksi 

matematis dan berpikir kritis dapat meningkat.  

Pendekatan metaphorical thinking diartikan sebagai proses berpikir 

menggunakan perbandingan untuk menemukan konsep baru dari suatu objek yang 

bersifat abstrak menjadi konkrit dan sebaliknya dengan mengaitkan ilmu 

pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya dengan ilmu pengetahuan yang 

akan dipelajari serta menghubungkan suatu konsep materi matematika pada 
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permasalahan dalamaktivitas yang dilakukan sehari-hari (Rhamawati, 2019; 

Sukma, dkk  2018). Pendekatan metaphorical thinking yang digunakan dalam 

pembelajaran mendorong siswa untuk mampu membandingkan dua objek, 

mengkaji kesaman keduanya serta menganalisisnya (Yücel, dkk 2010). Penggunaan 

pendekatan metaphorical thinking mendorong siswa untuk dapat mengungkapkan 

konsep matematika dengan bahasa sendiri sesuai dengan apa yang dipahaminya 

sehingga diharapkan kemampuan berpikir kritis dan koneksi matematis siswa dapat 

berkembang (Roesdiana, 2016). Pendekatan metaphorical thinking merupakan 

konsep berpikir yang menjembatani model pembelajaran predict observe explain 

untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimilikinya dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui salah satu tahapan predict observe explain yaitu 

predict (Nurjannah, 2018). 

Hasil penelitian Bernard & Senjayawati (2019) menunjukkan bahwa 

pembelajaran menggunakan pendekatan metaphorical thinking berbantuan 

software geogebra mampu meningkatkan koneksi matematis siswa. Sedangkan 

hasil penelitian Mardiyanti, dkk (2018) menunjukkan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran menggunakan pendekatan metaphorical thinking meningkat dengan 

ketuntasan belajar sebesar 70%. Sehubungan dengan hasil penelitian sebelumnya 

dapat disimpulkan kemampuan koneksi matematis maupun berpikir kritis siswa 

dapat meningkat dengan dilaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan 

metaphorical thinking.  

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan 

berapa pada pendekatan pembelajaran yang digunakan serta pengaruhnya dalam 

pembelajaran matematika diantaranya penelitian Setyaningrum, dkk (2019) 

menggunakan model predict observe explain dengan Outdoor Guide Inquiry yang 

berorientasi pada kemampuan berpikir kritis. Penelitian Bernard & Senjayawati 

(2019) menggunakan pendekatan metaphorical thinking berbantuan software 

geogebra berorientasi pada koneksi matematis. Sejauh ini peneliti belum 

mendapatkan penelitian yang mengkaji tentang model predict observe explain 

dengan pendekatan metaphorical thinking yang hasilnya berorientasi pada koneksi 

matematis dan berpikir kritis. 
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Sesuai uraian diatas, penerapan model pembelajaran predict observe 

explain dengan pendekatan metaphorical thinking diharapkan mampu membantu 

dalam meningkatkan koneksi matemais dan berpikir kritis siswa. Rumusan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) apakah ada pengaruh model 

pembelajaran predict observe explain dengan pendekatan metaphorical thinking 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa SMP dalam memecahkan masalah 

matematika? 2) Apakah ada pengaruh model pembelajaran predict observe explain 

dengan pendekatan metaphorical thinking terhadap berpikir kritis siswa SMP 

dalam memecahkan masalah matematika? 

 

 

 

 

 


