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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah sebuah proses peningkatan kemampuan dan intelektual

yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas kehidupan

yang sebenarnya. (Fahinu, 2010:1) mengemukakan bahwa pendidikan adalah usaha

setiap individu baik jasmani maupun rohani untuk meningkatkan dan

mengembangkan potensi-potensi bawaan sesuai dengan nilai- nilai yang ada pada

kehidupan sosial masyarakat. Ki Hadjar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa

yang Pertama pada tahun 1930 menyatakan bahwa pendidikian adalah upaya untuk

mengembangkan dan memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin,

karakter, dan intelektual peserta didik. Crow and Crow dalam (Suprapto, 1975)

menyebut pendidikan adalah proses yang terdapat berbagai macam kegiatan yang

bermanfaat bagi individu untuk kehidupan sosial dan membantu untuk melestarikan

adan dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Berdasarkan

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan berbagai upaya

yang dilakukan oleh individu untuk dapat berkembang dan berproses dengan tujuan

dapat meningkatkan potensi-potensi dan intelektualitas dalam diri sehingga mampu

menyatu dengan kehidupan sosial bermasyarakat dan dapat melestarikan adat dan

budayanya. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional, pendidikan berguna

untuk menciptakan manusia yang sesuai dengan norma yang berlaku sehingga

mampu bersaing secara kompetitif dan proaktif. Dengan demikian pendidikan sangat

berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa. Semakin baik mutu pendidikan di

sebuah bangsa maka akan berdampak baik terhadap kemajuan bangsa tersebut.

Dalam pendidikan terdapat banyak cabang ilmu yang saling berkaitan. Ilmu tersebut

mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Ilmu yang paling berpengaruh  dan

mempunyai peranan penting terhadap kehidupan yaitu matematika.

Matematika merupakan ilmu yang diajarkan disetiap jenjang pendidikan,

karena ilmu matematika mengajarkan setiap individu untuk bertindak logis dan
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sistematis yang sangat bermanfaat untuk kehidupan setiap individu. Matematika

merupakan ilmu universal yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu dan

teknologi modern. Hal ini berarti matematika mempunyai peran penting dalam

berbagai bidang untuk memajukan daya piker individu (Hardini, 2012:159). Menurut

Susanto (2015: 185) Matematika adalah salah satu cabang ilmu yang berdampak

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi individu, memberikan

kontrubusi terhadap penyelesaian permasalahan dalam kehidupan sehari hari, serta

mendukung dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Muhlisrarini

(2014:49-52) menyatakan bahwa matematika memiliki berbagai macam fungsi,

yaitu sebagai struktur, kumpulan sistem, sistem deduktif, serta ratunya ilmu

pengetahuan. Sehingga matematika memiliki peran yang sangat penting dalam

pendidikan. Permendikbud No. 64 Tahun 2013 (standar isi) menyatakan bahwa salah

satu kompetensi yang diharapkan dari mata pelajaran matematika adalah

menunjukan sikap logis, kritis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan.

Pada bagian yang lain dikemukakan agar peserta didik memiliki rasa percaya

terhadap daya pikir terhadap kegunaan matematika serta sikap kritis melalui proses

pembelajaran (Samsudi, 2016 : 2). Melalui pembelajaran matematika peserta didik

terbiasa dengan kebiasaan berpikir sehingga peserta didik menguasai keterampilan

kemampuan tingkat yang lebih tinggi yaitu kemampuan berpikir kritis.

Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika membantu

peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hal ini sejalan

dengan yang dikemukakan oleh Desmita (2010: 153) berpikir kritis adalah proses

merefleksikan permasalahan secara mendalam, mempertahankan pemikiran agar

tetap terbuka terhadap berbagai pendapat dan perspektif yag berbeda, tidak

mempercayai secara mentah informasi yang didapat dari berbagai sumber, serta

berpikir reflektif daripada hanya menerima berbagai ide tanpa adanya pemahaman

dan evaluasi yang signikan. Dalam hal ini mengajak peserta didik untuk

menggunakan daya pikirnya untuk berpikir dalam tingkat lebih tinggi sehingga tidak

mudah menerima sesuatu tanpa adanya pendalaman untuk mencari kebenaran.
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Berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik

di abad ke-21 dan telah menjadi pusat perhatian utama dalam proses pembelajaran,

bahkan kebijakan kurikulum dinegara dengan mutu pendidikan tinggi telah

mencatumkan keterampilan berpikir kritis sebagai tujuan pembelajaran dalam

kurikulumnya (Prayogi dkk., 2017). Sebagai contoh University of California telah

mencanangkan “Executive Order 338” pada tahun 1983, yaitu seluruh peserta didik

diajarkan berpikir kritis sesuai dengan tingkatan pembelajaran dan menjadi

kompetensi dasar dalam pembelajaran (Ennis, 1991). Beberapa otoritas pembuat

kurikulum yang memfokuskan kurikulumnya pada berpikir kritis dalam

pembelajaran di negara antara lain ; Queensland Board of Secondary School Studies

di Australia, Senior Biology Curiculum dari Cape of Good Hope di Afrika Selatan,

dan National Sciences Teachers Association di Amerika Serikat (Bailin, 2002). Di

Indonesia, baru pada kurikulum 2013 kemendikbud mencantumkan  tujuan

pembelajaran yang salah satunya mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis.

Wasis (2016) menyatakan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satu

diantaranya, yaitu berpikir kritis yang sudah selayaknya menjadi focus pembelajaran

di Indonesia, karena dengan kemampuan berpikir kritis diyakini menjadikan

seseorang memeiliki kecakapan hidup, dampaknya terhadap kreasi dan inovasi

sehingga mampu menjawab tantangan kehidupan di abad ke-21.

Berpikir kritis dalam matematika merupakan suatu proses kognitif atau

sebuah tindakan mental dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan matematika

berdasarkan kaidah-kaidah penalaran matematika. Berikut indikator kemampuan

berpikir kritis menurut Ennis yang disajikan pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Indikator Berpikir Kritis menurut Ennis
No. Indikator
1. Menganalisis dan memfokuskan pada pertanyaan
2. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak
3. Membuat dan mempertimbangkan pernyataan
4. Menentukan dan mempertimbangkan simpulan
5. Menentukan tindakan dan  berinteraksi

Salah satu mata kuliah yang memerlukan penalaran matematika dan

membutuhkan kemampuan berpikir kritis adalah Struktur Aljabar. Mata kuliah
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Struktur Aljabar merupakan salah satu kompetensi yang ditempuh oleh mahasiswa

program studi pendidikan matematika semester genap di Universitas

Muhammadiyah Surakarta. Struktur Aljabar merupakan salah satu mata kuliah yang

sebagian besar di dalamnya memuat definisi-definisi aksiomatik beserta teorema

yang tentu didalamnya memuat bukti-bukti. Sebagai mata kuliah aksiomatik,

diharapkan dapat membentuk mahasiwa yang memiliki pola berpikir yang logis,

terstruktur, kreatif dan kritis. Menurut Arnawa dalam (Faizah, 2019) dalam Struktur

Aljabar, mahasiswa belajar tentang pentingnya timbal balik antara konsep

matematika dengan bahasa. Agar dapat memahami konsep matematika dengan baik,

mahasiswa harus mampu memahami setiap definisi dan teorema yang ada

didalamnya. Untuk memahami setiap teorema yang ada didalamnya, mahasiswa

diharapkan mampu menyusun pembuktian berdasarkan kan definisi dan aksioma.

Kemampuan pembuktian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu

mengonstruksi bukti yang berhubungan jenis-jenis pembuktian didasarkan pada

kemampuan berpikir kritis terhadap bukti yang berkaitan (Fadilah dan Jamilah,

2016).

Untuk melihat tahapan kemampuan-kemampuan berpikir kritis mahasiswa,

dapat diberikan latihan soal-soal yang berbeda dengan contoh yang telah biasa

diberikan. Salah satunya dengan menggunkan soal tipe Higher Order Thinking Skills

(HOTS). Menurut Arifin Nugroho (2018:20) HOTS merupakan suatu kemampuan

dalam menelaah dan mengolah informasi berupa fakta maupun ide-ide yang dapat

diperoleh dengan cara memahami, mengkategorikan, menghubungkan, dan

mengevaluasinya. Terdapat beberapa indicator bahwa suatu soal dikatakan HOTS

yaitu soal tersebut mampu mengkur level kognitif penalaran mahasiswa

(Menganalisis, Mengevauasi, dan Mencipta).  Melalui soal tipe HOTS, Masalah

yang diberikan cenderung kompleks sehingga memiliki kemungkinan lebih dari satu

penyelesaian, informasi pada soal menngunakan permasalahan yang kontekstual dan

inovatif sehingga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Dengan pemberian
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soal tipe HOTS diharapkan mahasiswa tidak hanya menghafal atau mengetahui

pengetahuan yang bersifat text book, tetapi dapat melihat sejauh mana kemampuan

berpikir kritis mahasiswa.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki

ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis

matematis mahasiswa melalui soal tipe Higher Order Thinking Skills pada mata

kuliah Struktur Aljabar Grup program studi Pendidikan Matematika Universitas

Muhammadiyah Surakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, peneliti merumuskan masalah

yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa dalam

menyelesaikan soal mata kuliah Struktur Aljabar Grup tipe HOTS?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis

matematis Mahasiswa Program studi Pendidikan Matematika yang menempuh mata

kuliah Struktur Aljabar Grup.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa melalui soal tipe

HOTS pada mata kuliah Struktur Aljabar Grup program studi Pendidikan

Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk

mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa melalui soal

tipe HOTS pada mata kuliah Struktur Aljabar Grup.
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b. Bagi Dosen

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk

meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa.

c. Bagi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai salah

satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengalaman pebelajaran terkait dengan

kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa melalui soal tipe HOTS.


