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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekarang ini, mutu pendidikan menjadi satu-satunya topik yang 

menarik untuk dibicarakan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan di negara 

kita masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Menurut Education For 

All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap 

tahunnya, pendidikan di Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk 

pendidikan di seluruh dunia dari 120  negara.  

(Sumber : http://news.okezone.com/read/2013/06/01/373/816065/astaga-ri-

peringkat-ke-64-untuk-pendidikan) 

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia harus menjadi sorotan 

penting bagi pemerintah sebagai sasaran perbaikan mutu pendidikan. Hasil 

belajar siswa yang rendah menjadi bukti bahwa mutu pendidikan di 

Indonesia rendah. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia perlu 

ditingkatkan agar pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. 

Wahana untuk meningkatkan mutu pendidikan ialah lembaga 

pendidikan. Sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas dan fungsi 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional Setiap manusia berhak 

memperoleh pendidikan. Pendidikan selalu berkembang sesuai dengan 

zaman dan pasti terdapat tantangan. Kita harus bisa mengikuti 

perkembangan pendidikan di negara kita maupun negara lain. Agar kita 
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dapat melewati tantangan tersebut, kita harus berwawasan luas, berpikir 

kritis, logis, efektif, inovatif. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang memiliki peranan 

sangat penting dalam pendidikan, terlihat dari waktu jam pelajaran yang 

lebih banyak dibanding jam pelajaran bidang studi lain. Matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konsep-konsep 

abstrak dan memerlukan pemikiran yang kritis, logis dan tepat. Sehingga 

matematika dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan kemampuan 

pemahaman konsep matematika.  

Matematika bukanlah mata pelajaran yang harus ditakuti oleh siswa 

karena kesulitannya. Namun matematika dijadikan sebagai mata pelajaran 

utama yang harus dikuasai oleh siswa karena matematika merupakan mata 

pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional (UN) dan matematika 

merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan.  

Setiap siswa memiliki tingkat penguasaan matematika pada tingkat 

tertentu yang merupakan penguasaan pemahaman konsep matematika. 

Pemahaman konsep matematika sangatlah diperlukan agar siswa mampu 

belajar matematika dengan benar dan tepat. Konsep-konsep matematika 

memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Maka siswa harus lebih banyak 

diberi kesempatan untuk melihat kaitan-kaitan dengan materi lain. Misal, 

jika siswa ingin memahami konsep persamaan garis lurus, maka terlebih 

dahulu siswa harus mampu memahami tentang sistem koordinat dan fungsi.  
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Tingkat pemahaman konsep matematika menjadi tolok ukur siswa 

dalam berpikir kritis. Menanamkan kebiasaan berpikir kritis itu sangat perlu 

agar dapat mencermati berbagai bentuk soal yang ada dalam kehidupan. 

Saat ini, tingkat berpikir kritis siswa dalam belajar matematika masih 

rendah.  

Belajar matematika tidak hanya sekedar menghafal rumus saja. Tetapi 

siswa harus berpikir kritis bagaimana cara mendapatkan jawaban sesuai 

dengan konsep dan langkah-langkah. Keinginan siswa mendapat jawaban 

dengan rumus praktis akan mengakibatkan rendahnya kemampuan berpikir 

kritis. Padahal dalam belajar matenatika siswa dituntut untuk berpikir kritis 

dalam menyelesaikan masalah.  

Berdasarkan observasi pendahuluan di SMP Negeri 3 Kartasura kelas 

VIII H, terdapat beberapa masalah yang harus diatasi. Kebanyakan siswa 

kurang paham dengan soal yang berbentuk soal cerita. Mereka beranggapan 

bahwa soal cerita sulit untuk dipahami dikarenakan kalimatnya terlalu 

panjang dan membuat siswa pusing. 

Berkaitan dengan masalah tersebut, setelah peneliti melakukan 

observasi pendahuluan di SMP Negeri 3 Kartasura, adapun permasalahnnya 

ialah 1) Siswa kurang fokus saat pembelajaran, 2) Siswa malu untuk 

bertanya kepada guru, 3) Pemahaman konsep matematika siswa masih 

rendah, 4) Tingkat berpikir kritis siswa masih rendah, 5) Penyelesaian soal 

kurang runtut dan jelas, 6) Tidak memperhatikan konsep matematika.  Hal 

ini terlihat bahwa pemahaman konsep matematika siswa masih rendah.  
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Pemahaman konsep matematika pada 34 siswa di kelas VIII H SMP 

Negeri 3 Kartasura masih rendah. Terlihat saat ulangan harian, cara siswa 

mengerjakan soal masih kurang jelas dan jauh dari konsep matematika. 

Presentase tingkat pemahaman konsep matematika ialah 23,52 % siswa 

mampu memahami konsep matematika dan 76,48 % siswa kurang mampu 

memahami konsep matematika.  

Kesulitan siswa dalam tingkat pemahaman biasanya terletak pada soal 

cerita yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang tinggi. Hal 

tersebut terjadi karena siswa sudah terbiasa dengan soal yang singkat dan 

siswa malas untuk membaca soal cerita. 

Kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 

Kartasura masih rendah. Kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan 

dari materi ajar yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 

siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 Kartasura, tingkat kemampuan berpikir 

kritis siswa masih rendah. Hal ini terlihat dari sedikit siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan dari guru ataupun bertanya materi yang sulit serta 

menarik kesimpulan dari materi ajar yang disampaikan guru. Kurangnya 

antusias mereka dalam bertanya diakibatkan karena mereka malu dan 

mereka lebih suka untuk bertanya kepada teman sebangku, guru les ataupun 

kakaknya.  
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Rendahnya tingkat pemahaman konsep matematika bisa terjadi karena 

bentuk soal yang kurang bisa dimengerti oleh siswa. Bentuk soal yang bisa 

meningkatkan pemahaman konsep matematika ialah soal yang ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil contoh dalam 

kehidupan sehari-hari, siswa akan lebih mampu untuk mengingat dan 

memahami konsep matematika. Karena siswa secara langsung berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar.  

Authentic task merupakan sebuah tugas yang diberikan kepada siswa 

yang dirancang untuk menilai kemampuan berpikir kritis siswa yang 

menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam dunia nyata. Peran 

authentic task ialah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika 

dan kemampuan berpikir kritis. Karena siswa dituntut untuk menyimpulkan 

sendiri dari apa yang didapat selama belajar dengan menghubungkan materi 

pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.  

Tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari akan menciptakan 

tingkat berpikir kritis siswa yang lebih tinggi. Siswa mempunyai inisiatif 

untuk menemukan hal-hal apa yang diperoleh dari mempelajari materi yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata. Tingkat kemampuan berpikir kritis siswa 

sangat penting dalam pembelajaran matematika. Agar hasil belajar siswa 

dapat lebih meningkat dan mutu pendidikan di Indonesia lebih meningkat 

lagi. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penilaian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika melalui authentic task 

2. Pemahaman konsep dikhususkan agar siswa dapat memahami konsep 

matematika 

3. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar matematika 

4. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII H SMP Negeri 3 

Kartasura  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah 

adakah peningkatan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

berpikir kritis selama proses belajar matematika melalui authentic task? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ada dua yaitu 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

berpikir kritis dalam pembelajaran matematika 

2. Tujuan Khusus 
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Untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

berpikir kritis selama proses belajar matematika melalui authentic task  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat menemukan pengetahuan baru tentang 

utamanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan 

kemampuan berpikir kritis melalui authentic task  

b. Penelitian ini sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan 

tentang penelitian dalam pembelajaran matematika 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika 

2) Siswa lebih meningkatkan pemahaman konsep matematika 

3) Siswa lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematika 

b. Bagi Guru 

1) Membantu guru dalam meningkatkan pemahaman konsep 

matematika dan kemampuan berpikir kritis melalui authentic 

task 

2) Guru matematika akan semakin menyadari pentingnya authentic 

task untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan 

kemampuan berpikir kritis 
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c. Bagi Sekolah 

1) Memberi sumbangan dan masukan dalam usaha untuk 

meningkatkan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

berpikir kritis siswa melalui authentic task bagi siswa, guru 

maupun sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMP 

Negeri 3 Kartasura 

2) Meningkatkan daya tarik tersendiri untuk masuk ke sekolah 

 

F. Definisi Operasional Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta mewujudkan pandangan 

dan pengertian tentang judul skripsi yang penulis ajukan, maka perlu 

disertakan definisi operasional istilah-istilah sebagai berikut 

1. Authentic Task 

Authentic task adalah sebuah tugas yang diberikan kepada siswa untuk 

mengembangkan tingkat pemahaman matematika dan konseptualisasi 

dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. 

Authentic task menuntut siswa untuk menganalisis informasi yang 

didapat. 

2. Meningkatkan 

Pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan meningkatkan adalah usaha 

untuk menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kondisi yang diciptakan 

melalui proses pembelajaran. Khususnya pada pembelajaran matematika 
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untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika dan kemampuan 

berpikir kritis. 

3. Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 

memahami konsep dan dalam melakukan prosedur (algoritma) secara 

luwes, akurat, efisien dan tepat. 

4. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan setiap seseorang untuk 

memecahkan masalah dengan berpikir serius, teliti dan aktif serta 

memberikan alasan yang rasional sehingga setiap tindakan yang 

dilakukan adalah benar.  

 

 

 

 

 

 

 

 


