
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika sebagai ilmu dasar dari segala bidang ilmu pengetahuan 

merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Oleh sebab itu, 

matematika perlu diajarkan di semua jenjang pendidikan formal, mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pentingnya matematika bisa dilihat 

dari manfaat dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari, juga bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penyempurnaan kurikulum 

terus dilakukan Depdiknas, antara lain dengan memasukkan   kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif sebagai Standar 

Kompetensi Mata Pelajaran Matematika yang termuat dalam Kurikulum 2006. 

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif sangat diperlukan oleh siswa 

mengingat bahwa dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

sangat pesat dan memungkinkan siapa saja bisa memperolah informasi secara 

cepat dan mudah dengan melimpah dari berbagai sumber dan tempat manapun 

di dunia. Hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan hidup serta 

perubahan global dalam kehidupan. Jika para siswa tidak dibekali dengan 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif maka mereka tidak akan mampu 

mengolah menilai dan megambil informasi yang butuhkannya untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu kemampuan berpikir kritis 



dan kreatif adalah merupakan kemampuan yang penting dalam mata pelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan 

penalaran. Matematika menjadi salah satu bidang studi yang mempunyai 

peranan penting dalam pendidikan. Tujuan mata pelajaran matematika adalah 

membantu peserta didik untuk membekali dan meningkatkan kemampuan 

berpikir logis, sistematis, analitis, dan kreatif serta kemampuan bekerja sama 

(Chamisijatin, 2008:68) 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas IV SDN Pasucen 

02 Prestasi belajar matematika untuk beberapa kompetensi dasar umumnya 

menunjukkan nilai yang rendah. Guru dalam menyampaikan materi masih 

menggunakan metode ceramah dan ekspositori pada pembelajaran 

matematika. Semua tanggung jawab untuk mentransferkan informasi terletak 

pada guru, sehingga kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat 

dalam proses pembelajaran. Para siswa pasif terhadap apa yang 

dikomunikasikan. Kegiatan pembelajaran seperti ini tidak mengakomodasi 

pengembangan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep, penalaran dan 

komunikasi, serta pemecahan masalah. 

Siswa kelas IV merasa kesulitan dalam mempelajari matematika, 

termasuk materi KPK dan FPB. Hal ini terlihat dari hasil nilai ulangan harian 

yang didapat oleh siswa masih belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) mata pelajaran matematika di sekolah. Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75. Dari 31 siswa hanya 



32% (10 siswa) yang sudah memenuhi KKM, sedangkan 68%  (21 siswa), 

belum memenuhi KKM.  

Bahkan pada saat mengerjakan soal latihan siswa kurang bisa 

mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru 

matematika, siswa kurang bisa mengeluarkan ide/gagasan matematik dalam 

mencoba menyelesaikan suatu permasalahan baik sendiri maupun 

berkelompok. Siswa juga kurang bisa mengkomunikasikan hasil pemikiran 

baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir kritis 

siswa adalah rendah. 

Rendahnya prestasi belajar matematika di kelas IV SDN Pasucen 02 

Kec.Trangkil Kab.Pati, dimungkinkan juga karena guru belum menggunakan 

model pembelajaran inovatif serta dalam mendesain skenario pembelajaran 

yang belum disesuaikan dengan karakteristik materi maupun kondisi siswa 

sehingga memungkinkan siswa kurang mampu mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis. 

Bertumpu pada kenyataan tersebut untuk merangsang dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa baik secara individual dan 

kelompok terhadap proses pembelajaran matematika maka masalah ini harus 

dicari pemecahannya dengan menggunakan startegi pembelajran inovatif yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan, kiranya salah satu alternatif untuk 

pemecahan yaitu dengan menggunakan startegi pembelajaran The Power Of 

Two. 



Dalam startegi The Power Of Two ini,merupakan Strategi 

untuk meningkatkan belajar lebih aktif dengan pemberian tugas belajar 

yang dilakukan dalam dalam kelompok kecil siswa. Dukungan sesama siswa 

dan keragaman pendapat, pengetahuan, serta ketrampilan mereka akan 

membantu menjadikan belajar sebagai bagian berharga dari iklim di kelas. 

Namun demikian, belajar bersama tidaklah selalu efektif. Boleh jadi 

terdapat partisipasi yang tidak seimbang, komunikasi yang buruk dan 

kebingungan. 

Dengan strategi pembelajaran The Power Of Two diharapkan siswa 

dapat menggali dan menemukan pokok materi secara bersama-sama dalam 

kelompok atau secara individu. Penerapan strategi pembelajaran The Power 

Of Two merupakan tindakan alternatif yang kiranya dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa sehingga akan mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa pula. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Peningkatan 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematika melalui Strategi Pembelajaran The 

Power Of Two pada Siswa Kelas IV SDN Pasucen 02 Pelajaran 2013/ 2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Matematika di kelas IV SDN Pasucen 02 Kec.Trangkil 

Kab.Pati Tahun Pelajaran 2013/ 2014. 

2. Strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran The Power Of Two. 



3. Aspek yang akan ditingkatkan adalah kemampuan berpikir kritis. 

 

C. Rumusan Masalah 

Masalah yang hendak diteliti dapat peneliti rumuskan sebagai berikut: 

“Apakah melalui penerapan strategi the power of two dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematika pada siswa kelas IV SDN Pasucen 02 

tahun pelajaran 2013/ 2014?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah: 

“Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika melalui strategi 

the power of two pada siswa kelas IV SDN Pasucen 02 tahun pelajaran 2013/ 

2014”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penerapan strategi the power of two dalam 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan ada tidaknya 

pengaruh kemampuan berpikir kritis melalui penerapan strategi the power 

of two di kelas IV SDN Pasucen 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. 

 



2. Manfaat Praktis 

a) Dapat memberikan proses belajar yang lebih menyenangkan bagi 

siswa. 

b) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran 

matematika. 

c) Dapat meningkatkan untuk berbagi pengalaman dengan guru lain. 

 


