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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang 

diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Matematika merupakan “Queen and 

Servant of science”, maksudnya adalah matematika sebagai fondasi dan 

pembantu bagi ilmu pengetahuan yang lain, atau matematika itu bukan 

pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya untuk membantu 

manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan ekonomi, sosial dan 

alam. Sayangnya, fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa 

matematika merupakan bidang studi yang sulit dipahami dan dianggap 

momok bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar matematika yang 

kurang memuaskan. Hasil studi The Third International Mathematic and 

Science Study Repeat (TIMSS-R) pada tahun 2003 menyebutkan bahwa 

diantara 46 negara, prestasi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

Indonesia berada pada urutan 34 untuk matematika dan 36 untuk sains. Hasil 

serupa juga terlihat dari studi PISA (Programme for International Student 

Assesment), yang obyek surveinya adalah siswa umur 15 tahun. Tiga aspek 

yang diteliti PISA adalah kemampuan membaca, matematika, dan sains. Pada 

tahun 2003, dari 41 negara yang disurvei, siswa-siswa Indonesia menempati 

urutan ke-39 untuk kemampuan membaca dan matematika, serta urutan ke-38 

untuk kemampuan sains. 



Potret buram rendahnya prestasi belajar siswa-siswa Indonesia diikuti 

pula oleh kondisi sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan HDI 

(Human Development Index) yang tiap tahun dikeluarkan oleh UNDP (United 

Nations Development Program). Dari tahun 2003 s/d 2007 peringkat HDI 

Indonesia berturut-turut adalah 112, 111, 110, dan 108. Hasil ini hampir sama 

dengan negara Vietnam yang baru saja bangkit membangun setelah bertahun-

tahun mengalami perang saudara. Peringkat HDI Vietnam dari tahun 2003 s/d 

2007 adalah 109, 112, 108, dan 109. Peringkat HDI kita masih kalah jauh 

dengan Malaysia yang dari tahun 2003 s/d 2007 adalah 58, 59, 61, dan 61. 

Dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang 

pendidikan, United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization 

(UNESCO), yang dirilis pada bulan November 2007 menunjukkan, peringkat 

Indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara 

di dunia. Yang jelas, education development index (EDI) Indonesia adalah 

0.935, di bawah Malaysia (0.945) dan Brunei Darussalam (0.965). 

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari gaya 

mengajar guru. Hasil studi yang dilakukan oleh Direktorat Dikmenum pada 

tahun 1997 menunjukkan bahwa pola pembelajaran di SMP cenderung ”text 

book oriented” yang tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Cara 

pembelajaran konsep cenderung abstrak dan menggunakan metode ceramah 

sehingga konsep-konsep akademik menjadi sulit dipahami oleh siswa. Selain 

itu pada umumnya guru mengajar dengan tidak memperhatikan kemampuan 



berpikir siswa atau dengan kata lain tidak melakukan pengajaran bermakna 

(Direktorat SLTP dalam Wardhani, 2004).  

Pembelajaran matematika di Indonesia masih bersifat tradisional. Para 

pendidik masih menggunakan metode konvensional yang cenderung bersifat 

”teacher centered” yaitu dominasi guru dalam menguasai kelas. Guru 

mengajar dengan berceramah dan mengharapkan siswa mendengarkan, 

mencatat dan menghafalkan. Padahal tuntutan dunia pendidikan sudah 

berubah, bahwasanya pembelajaran merupakan ”learning by doing” yaitu 

siswa membuat keterkaitan-keterkaitan yang menghasilkan makna, dan ketika 

melihat makna, siswa akan menyerap dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan itu secara aktif. 

Demikian halnya yang terjadi pada siswa-siswa SMP pada umumnya. 

Siswa cenderung hanya menghafalkan rumus dan prosedur-prosedur 

penyelesaian. Ini mengakibatkan kemampuan siswa menyelesaikan soal 

pemecahan masalah menjadi lemah. Lebih jauh, para siswa belum mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 

pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Dengan kata lain, 

siswa tidak tahu fungsi dari hal yang dipelajari untuk kehidupannya. Selain itu 

jika dilihat dari sikap siswa dalam pembelajaran matematika, tampak bahwa 

siswa kurang berani bertanya, mengeluarkan pendapat, berbeda dengan guru 

dalam menyelesaikan persoalan, dan belum mampu berpikir kritis. Hal ini 

sesuai dengan hasil studi Bank Dunia pada tahun 2005, bahwa siswa 

Indonesia kurang memiliki kemampuan berpikir kritis dibanding rekannya 



dari Jepang, Korea, Australia, Hong Kong dan Thailand. Tentunya, hal ini 

harus ditangani dengan perubahan metode pengajaran yang lebih 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.   

Hadi S (dalam Wardhani, 2004) mengemukakan bahwa  konsep 

matematika realistik sejalan dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan 

matematika di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana 

meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan mengembangkan 

daya nalar. Model pembelajaran matematika yang sesuai dengan masalah ini 

antara lain model pembelajaran matematika kontekstual. Pendekatan 

kontekstual (contextual teaching and learning/ CTL) merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Nurhadi, 2002:01). 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan guru di SMP N II 

Pabelan cenderung bersifat ”teacher centered” yaitu dominasi guru dalam 

menguasai kelas, dan cenderung ”text book oriented” yang tidak terkait 

dengan kehidupan sehari-hari siswa. Demikian halnya yang terjadi pada siswa 

yang cenderung hanya menghafalkan rumus dan prosedur-prosedur 

penyelesaian. Peneliti memilih pembelajaran kontekstual untuk 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas. Pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) adalah pembelajaran yang dimulai 

dengan mengambil (mensimulasikan, menceritakan) kejadian pada dunia 



nyata kehidupan sehari-hari yang dialami siswa kemudian diangkat ke dalam 

konsep matematika yang dibahas. Pada pembelajaran kontekstual, sesuai 

dengan tumbuh-kembangnya ilmu pengetahuan, konsep dikonstruksi oleh 

siswa melalui proses tanya-jawab dalam bentuk diskusi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi  

masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya kemampuan berpikir kritis 

siswa SMP bukan hanya bersumber pada kurangnya kemampuan siswa, boleh 

jadi ditentukan oleh kesalahan pendekatan pembelajaran yang digunakan guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa SMP melalui optimalisasi pembelajaran kontekstual pada pokok 

bahasan system persamaan linear satu variabel. Kemampuan berpikir kritis 

siswa yang akan ditingkatkan meliputi: (1) kemampuan 

merumuskan/mendefinisikan masalah, (2) kemampuan menyeleksi informasi 

untuk memecahkan masalah, (3) kemampuan mengenali asumsi-asumsi, (4) 

kemampuan merumuskan hipotesis dan (5) kemampuan menarik kesimpulan 

 

 

 

 



D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

Apakah dengan optimalisasi pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan model pembelajaran kontekstual yang 

mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis SMP. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang pembelajaran matematika yang nantinya dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar matematika 

siswa SMP. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat merubah 

paradigma pembelajaran yang hanya mementingkan hasil menuju 

kepembelajaran yang juga mementingkan proses disamping hasil. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan informasi kepada guru matematika SMP, tentang 

pembelajaran kontekstual untuk meningkatan kemampuan berpikir 

kritis dan hasil belajar matematika siswanya. 



b. Memberi masukkan kepada guru matematika SMP untuk peningkatan 

kualitas pengajaran matematika, menggunakan pendekatan 

pembelajaran kontekstual. 

c. Memberi masukkan kepada siswa untuk meningkatkan kegiatan 

belajar dan mengoptimalkan kompetensi berfikir kritis dalam 

mengkonstruksikan pengetahuannya. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan 

penelitian selanjutnya 

 

G. Definisi Oprasional Variabel 

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, maka perlu diberikan definisi operasional 

yaitu: 

1. Pendekatan Kontekstual 

Menurut Umaedi (2002:1) pendekatan kontekstual adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapanya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

2. Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah berpikir reflektif yang berfokus pada pola 

pengambilan keputusan tentang apa yang harus diyakini dan harus 

dilakukan. Indikator berpikir kritis pada penelitian ini mengikuti aspek 



berpikir kritis dari Komite Berpikir Kritis Antar Universitas (Masduki, 

2008) dalam Morgan (1999) yaitu (a) kemampuan 

merumuskan/mendefinisikan masalah, (b) kemampuan menyeleksi 

informasi untuk memecahkan masalah, (c) kemampuan mengenali asumsi-

asumsi, (d) kemampuan merumuskan hipotesis, dan (e) kemampuan 

menarik kesimpulan. 

 


