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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih 

akan mempengaruhi cara belajar siswa, sehingga pemikiran siswa juga akan 

terpengaruhi oleh adanya hal tersebut. Dengan adanya permasalahan – 

permasalahan yang muncul di zaman yang semakin canggih ini diperlukan 

cara berpikir yang jelas dan terarah agar siswa selalu berpikir kritis untuk 

dapat mengatasi permasalahan tersebut. Padahal tingkat kemampuan berpikir 

kritis siswa berbeda. Ada siswa yang ketika guru selesai menyampaikan 

materi langsung bisa memahami inti dari materi tersebut. Dan sebaliknya, 

banyak siswa yang membutuhkan waktu lama untuk memahami inti dari 

materi tersebut. Sehingga untuk mengatasi hal seperti ini siswa dituntut untuk 

memperbanyak menyelesaikan latihan soal matematika. 

  Selain itu, kemampuan penalaran siswa juga dirasa sangat rendah. 

Hal ini terlihat ketika siswa berlatih mengerjakan soal. Ketika mereka ditanya  

mengapa mereka menulis penyelesaian dari jawaban itu, mereka tidak bisa 

menjelaskan darimana mendapat jawaban tersebut. Karena mereka hanya 

menghafal rumus ketika guru selesai menyampaikan materi. Oleh sebab itu, 

siswa disarankan untuk memperbanyak mengerjakan soal – soal latihan agar 

dapat meningkatkan kemampuan penalarannya. 
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  Kemampuan berpikir kritis dan penalaran siswa pada matematika 

di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta sangat rendah. Menurut hasil 

pengamatan awal yang dilakukan di kelas VIIA  di SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta pada hari Kamis, 7 Maret 2013 dengan 23 siswa bahwa 

kemampuan berpikir kritis dan penalaran masih sangat rendah. Hal ini dilihat 

dari indikator berpikir kritis yaitu: (1) Kemampuan siswa dalam 

mengeluarkan pendapatnya sebanyak 6 orang (26,08%), (2) Kemampuan 

siswa dalam membuat kesimpulan sebanyak 4 orang (17,39%). Dan indikator 

penalaran siswa yaitu: (1) Dapat memberikan penjelasan menggunakan 

model, fakta sifat dan hubungan sebanyak 6 orang (26,08%), (2) Dapat 

memperkirakan jawaban dan proses solusi dari masalah tersebut sebanyak 7 

orang (30,43%). 

  Salah satu faktor yang menyebabkan kemampuan berpikir kritis 

dan penalaran siswa pada matematika di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 

rendah yaitu pembelajaran hanya terfokus pada guru. Pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran guru menyampaikan materi cenderung 

monoton. Siswa hanya menerima materi dengan mendengarkan apa yang 

disampaikan dan mencatat apa yang dicatat guru di papan tulis. Dan bahkan 

ada pula siswa yang tidak mencatat. Mereka berbicara dengan teman 

sebangkunya dan membuat suasana kelas menjadi ramai. Ketika guru 

memberikan latihan soal tidak banyak siswa yang mau mencoba mengerjakan 

soal tersebut. Mereka hanya menunggu jawaban dari teman, menunggu 

jawaban dibahas di papan tulis dan ada pula siswa yang tidak mengerjakan 
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sama sekali tugas tersebut. Hal seperti inilah yang membuat pembelajaran 

matematika menjadi membosankan. 

  Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa 

untuk berpikir kritis sekaligus dialogis, kreatif dan interaktif yakni problem 

posing atau pengajuan masalah – masalah yang dituangkan dalam bentuk 

pertanyaan (Suryosubroto, 2009: 203). Dengan model pembelajaran problem 

posing memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran karena model 

pembelajaran ini lebih menekankan pada berpikir kritis dan mampu menalar 

masalah yang disajikan. Sehingga siswa akan mengalami proses 

pembelajaran yang jauh lebih bermakna karena hal tersebut dapat 

memantapkan kemampuan belajar. 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menggunakan model 

pembelajaran problem posing merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran siswa pada 

matematika. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

secara umum dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah model pembelajaran problem posing mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematika pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta? 



4 
 

2. Apakah model pembelajaran problem posing mampu meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Mendiskripsikan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

penalaran matematika dengan model pembelajaran problem posing. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika dengan model 

pembelajaran problem posing pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

b. Meningkatkan kemampuan penalaran matematika dengan model 

pembelajaran problem posing pada siswa kelas VII di SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menemukan pengetahuan dan pengalaman baru tentang proses 

pembelajaran matematika. 

b. Dapat memberikan referensi bagi peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah, guru matematika, 

dan juga siswa. 
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a. Bagi sekolah, penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan model pembelajaran matematika guna meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan penalaran siswa pada matematika. 

b. Bagi guru, dapat memanfaatkan model pembelajaran problem posing 

dalam proses pembelajaran sehingga kemampuan berpikir kritis dan 

penalaran siswa pada matematika dapat meningkat. Selain itu, model 

pembelajaran problem posing dapat digunakan untuk menambah 

variasi dalam penyampaian materi serta sebagai pertimbangan bagi 

guru matematika di SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. 

c. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

penalaran siswa pada matematika sehingga siswa lebih percaya diri 

dan aktif dalam proses pembelajaran khususnya pada pelajaran 

matematika. 


