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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses penting untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Semakin tinggi mutu pendidikan maka akan 

meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat menciptakan generasi yang 

unggul.  Irianto (2011: 6) menyatakan bahwa peran pendidikan menjadi sangat 

penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan membangun 

bangsa yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan bangsa. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan kunci dalam kemajuan suatu bangsa. 

Salah satu mata pelajaran yang mempunyai peran penting dalam pendidikan 

yaitu matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern. Hal ini berarti matematika mempunyai peran penting dalam 

berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia (Hardini, 2012: 159). 

Matematika diperlukan untuk semua bidang studi dan selalu digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran matematika siswa terbiasa untuk 

membangkitkan kebiasaan berpikir sehingga siswa mampu menguasai 

keterampilan berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi yaitu berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika digunakan 

untuk memperoleh pemahaman mendalam. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Johnson (2014: 186) yang mengatakan bahwa proses berpikir kritis 

mengharuskan keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan kesabaran dimana 

kualitas-kualitas tersebut membantu seseorang mencapai pemahaman yang 

mendalam. Namun pada kenyataanya, kemampuan berpikir kritis siswa masih 

rendah yang mengakibatkan pemahaman siswa tentang mata pelajaran 

matematika menjadi rendah pula. Hal ini berdampak pada hasil belajar 

matematika siswa. 
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Hasil laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) menyatakan bahwa hasil 

evaluasi Trends in Student Achievement in Mathematics and Science (TIMSS) 

tahun 2011 untuk hasil belajar matematika Indonesia berada pada posisi 40 dari 

44 negara peserta dengan perolehan nilai 386. Hasil TIMSS Indonesia tersebut 

rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang menduduki peringkat 27 

dengan nilai 440 dan Singapura yang berada pada posisi 2 dengan perolehan 

nilai 611. 

Hal senada dibuktikan oleh hasil nilai PISA (Programme for 

International Student Assessment) Matematika tahun 2012 menunjukan rata-rata 

capaian kompetensi siswa Indonesia berada pada level 1. Level 1 merupakan 

level terendah dari 6 level dalam penilaian PISA matematika. Kondisi ini  

mendudukkan Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, atau  bahkan 

Vietnam (Kemendikbud, 2015: 18). Hasil tersebut yang menjadi tolak ukur 

pencapaian hasil belajar matematika Indonesia dalam persaingan internasional. 

Rendahnya hasil belajar matematika ditentukan oleh banyak hal, salah 

satu hal yang mempengaruhi yaitu kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh 

siswa. Desmita (2014: 154) mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 

merupakan kemampuan pemikiran mendalam yang akan menghasilkan 

pengetahuan atau wawasan baru dan memberikan sebuah landasan bagi kualitas 

intelegensi. Matematika tidak hanya menyelesaikan masalah dengan 

menerapkan rumus-rumus yang ada di buku saja. Begitu banyak persoalan yang 

menuntut siswa untuk menemukan penyelesaian secara mandiri dengan 

memanfaatkan informasi yang terdapat pada soal. Dalam kegiatan pembelajaran, 

kemampuan berpikir kritis siswa harus selalu dikembangkan untuk dapat 

menyelesaikan masalah matematika tersebut. 

Guru sering kali dihadapkan pada perbedaan karakteristik yang dimiliki 

oleh setiap siswa pada saat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setiap 

siswa memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. 

Karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu gaya belajar. Menurut Kolb (dalam 

Nasution, 2011: 112) gaya belajar dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: 
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coverger, diverger, assimilator, dan accommodator. Dengan mengetahui gaya 

belajar siswa, guru dapat menyesuaikan gaya mengajar sehingga siswa 

memperoleh cara efektif dalam menyerap materi pelajaran. Susilo (2006: 94) 

memaparkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang 

untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. 

Dalam memproses informasi berarti siswa sedang mengembangkan cara 

berpikir. Hal ini senada dengan pernyataan Penger (dalam Ghufron dan Rini, 

2012: 143) yang menyatakan bahwa implikasi gaya belajar dalam pendidikan 

dapat meningkatkan metakognisi pelajar dengan senantiasa sadar pada proses 

berpikir tentang suatu pemikiran dan proses-proses belajar mengajar. Sehingga 

gaya belajar memiliki pengaruh pada siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir, khususnya kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis siswa juga dipengaruhi oleh metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Selama 

ini guru hanya menerapkan metode pembelajaran ekspositori tanpa 

mengikutsertakan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang tepat yaitu dengan memberikan ruang kepada siswa untuk 

terlibat aktif dalam pembelajaran, salah satunya dengan metode guided 

discovery. 

Metode pembelajaran discovery merupakan metode penemuan dimana 

siswa memperoleh atau mengontruksi konsep secara mandiri. Hasibuan, dkk 

(2014: 39) mengatakan bahwa metode penemuan merupakan cara mengajar yang 

mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga siswa memperoleh pengetahuan 

yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, namun sebagian atau 

seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam menemukan konsep secara mandiri siswa 

membutuhkan waktu relatif lama karena siswa membutuhkan konsep dasar 

terlebih dahulu untuk menemukan konsep baru. Oleh karena itu guru hendaknya 

membimbing siswa dalam mengontruksi pemahaman mereka sendiri. Dalam 

metode guided discovery guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing 

dan mengarahkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan 

pengetahuan yang sedang ia peroleh.  
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Jacobsen, dkk (2009: 209) mengatakan bahwa dalam pembelajaran 

dengan menerapkan metode guided discovery, siswa membuat abstraksinya 

sendiri dengan menggunakan contoh-contoh dan dibawah bimbingan guru. 

Metode pembelajaran guided discovery akan melibatkan siswa secara aktif 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperoleh pemahaman 

secara mendalam. Hal ini didukung oleh pernyataan Susilo (2006: 54) yang 

mengatakan bahwa penggunaan metode eksperimen, inkuiri, diskoveri 

memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-

sungguh. Dengan metode tersebut, guru mengembangkan bahan ajar dengan 

memberikan masalah yang membuat siswa merasa tertantang untuk 

menyelesaikannya. 

Berdasarkan uraian di atas upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan siswa secara individu 

yaitu melakukan analisis kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan gaya 

belajar converger, diverger, assimilator, dan accomodator. Untuk memudahkan 

dalam menganalisis kemampuan berpikir kritis pada siswa yaitu dengan 

menerapkan metode guided discovery. Metode guided discovery pada dasarnya 

dapat membantu siswa menyelesaikan masalah secara mandiri. Cara belajar 

dengan metode ini membantu siswa untuk memahami materi pelajaran secara 

analisis, kritis, dan ilmiah, sehingga melibatkan seluruh kemampuan siswa 

dengan bimbingan dari guru dalam mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam 

belajar. 

Dengan dikenai metode guided discovery siswa dituntut untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri dengan menggunakan pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Guru bertindak sebagai fasilatator untuk 

membimbing siswa sehingga siswa dapat terarah dalam menemukan 

pengetahuan, membantu siswa yang mengalami kesulitan, dan waktu 

pembelajaran lebih efisien. Jacobsen (2009: 209) menyatakan bahwa metode 

discovery yang tidak tersusun kurang efektif karena waktu tidak dimanfaatkan 

dengan secara optimal dan tanpa bimbingan, siswa sering kali mengalami 

kebingungan. Hal ini berarti ketika siswa diberi tes untuk menentukan hasil 
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belajarnya maka akan lebih tampak kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

menggunakan metode guided discovery dibandingkan dengan metode 

ekspositori. Karena pada metode ekspositori siswa hanya mencatat materi yang 

disampaikan oleh guru, mengikuti contoh-contoh yang diberikan tanpa siswa 

terlibat aktif dalam menemukan penyelesaian dari contoh tesebut. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Kusnaeni (2013: 6) yang mengatakan bahwa selama 

proses pembelajaran berlangasung dengan metode pembelajaran ekspositori, 

siswa mengikuti atau mendengarkan penjelasan materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru dengan tertib, namun siswa terlihat pasif. Maka peneliti 

akan kesulitan dalam mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa. Selain 

itu kemampuan berpikir kritis siswa akan dikategorikan menurut gaya belajar, 

yaitu: coverger, diverger, assimilator, dan accommodator sehingga 

dimungkinkan hasil kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan empat 

kategori tersebut akan berbeda-beda. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis 

siswa ditinjau dari gaya belajar dengan kategori coverger, diverger, assimilator, 

dan accommodator dengan metode guided discovery? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa ditinjau 

dari gaya belajar dengan kategori coverger, diverger, assimilator, dan 

accommodator dengan metode guided discovery. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan baik secara langsung 
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maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan 

sebagai bahan kajian lanjutan terkait kemampuan berpikir kritis siswa 

ditinjau dari gaya belajar dengan kategori coverger, diverger, assimilator, 

dan accommodator dengan metode guided discovery. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang identifikasi kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga guru 

dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.  

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

karakteristik gaya belajar mereka untuk mengoptimalkan kemampuan 

berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah matematika. 

c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang baik dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah tersebut. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru dalam 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa 

serta mengembangkan ilmu untuk memajukan dunia pendidikan. 


