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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Salah satu alasan kesempurnaan itu 

adalah manusia di bekali akal pikiran oleh Allah. Manusia dianugrahi 

kemampuan untuk perfikir oleh Allah maka dari itu kita seharusnya 

mengasah kemampuan berpikir kita menjadi lebih baik. Menurut Ahmadi dan 

Supriyono (2004) menyatakan bahwa berpikir adalah daya jiwa yang dapat 

meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita. Berpikir dapat 

mengembangkan suatu ide, konsep, pemikiran yang baru keluar dari dalam 

diri seseorang, seperti ketika kita sedang memecahkan masalah, melakukan 

penalaran, membentuk konsep, dan membuat keputusan. 

Kegiatan yang paling utama dalam proses pembelajaran adalah 

berpikir. Gagasan atau ide pokok akan muncul saat peserta didik konsentrasi 

dalam berpikir. Ruhyana (2016) menyatakan peserta didik sering mengalami 

kesulitan dalam berpikir memecahkan suatu permasalaahan khususnya dalam 

pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan kemampuan berpikir setiap peserta 

didik bervariasi, sehinga proses dalam berpikir setiap peserta didik akan 

berbeda-beda. Peserta didik dalam proses memecahkan masalah hanya berani 

memusatkan pada satu titik penyelesaian tidak berani memikirkan pemecahan 

masalah dengan lebih luas lagi. Dalam penyelesaian soal matematika peserta 
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didik hanya berpikir bahwa pemecahan masalah merupakan penyelesaian 

tertutup hanya ada satu penyelesaian. Kenyataannya pemecahan masalah 

yang terbuka sangat banyak. Tingkat berpikir peserta didik memiliki empat 

tingkatan yaitu recall (hafalan), basic (pemahaman), critic (kritis), dan 

creative (kreatif). (Puskur, Depdiknas dikutip oleh Idris Harta: 2012: 2). 

Berdasarkan tingkatan tersebut peserta didik lebih condong ke tingkatan 

recall (hafalan) dan basic (pemahaman). Beberapa pendekatan yang 

diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik dapat menjadi tolak ukur untuk 

menganalisis tingkat berpikir  peserta didik. Pendekatan pendidikan karakter 

di sekolah harus dapat menumbuhkan karakter peserta didik untuk dapat 

berpikir kritis. 

Menurut Sumakim (dalam Jumaisyaroh :2014) keterampilan berpikir 

kritis matematis sangat penting bagi peserta didik karena dengan 

keterampilan ini peserta didik mampu bersikap rasional dan memilih 

alternatif pilihan yang terbaik bagi dirinya. Mengajarkan berpikir kritis 

kepada peserta didik supaya generasi muda yang akan datang mampu 

bersaing di tingkat global. Yuhelni (2015) mengatakan peserta didik di masa 

moderen ini kurang berpikir, beberapa peserta didik yang datang kesekolah 

hanya belajar mendengar dan mencatat apa yang dikatakan oleh guru, 

kemudian mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Peserta didik  hanya 

menghafalkan teori atau rumus yang diberikan oleh guru tanpa memahami 

konsep. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan 

berpikir kritis matematis peserta didik SMP. 
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Menurut Ennis (2011) mengatakan bahwa orang yang berpikir kritis 

memiliki beberapa kriteria yang disingkat FRISCO (Focus, Reason, 

Inference, Situation, Clarity, and Overview) yaitu: (1) Focus artinya peserta 

didik memahami permasalahan pada soal, (2) Reason artinya peserta didik 

memberikan alasan berdasarkan bukti yang relevan dalam membuat 

kesimpulan, (3) Inference artinya peserta didik membuat kesimpulan yang 

tepat, peserta didik memberi reason yang tepat untuk mendukung kesimpilan 

yang dibuat, (4) Situation artinya peserta didik menggunakan semua 

informasi yang sesuai dengan permasalahan, (5) Clarity artinya peserta didik 

memberikan penjelasan lebih lanjut tentang  kesimpulan yang dibuat, Jika 

terdapat istilah dalam soal peserta didik dapat menjelaskan hal tersebut, 

peserta didik memberi contoh kasus yang mirip dengan soal tersebut, (6) dan 

Overview artinya peserta didik meneliti atau mengecek kembali secara 

menyeluruh mulai dari awal sampai akhir. 

Data studi internasional bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 

tahun di bidang matematika , sains, dan membaca masih rendah di banding 

anak-anak di negara lain. Berdasarkan hasil survei Programme for 

International Student Assessment (PISA) 2015, posisi Indonesia di bidang 

matematika masih sangat rendah yaitu diperingkat ke-63 dari 70 negara. 

Semakin berkembangnya tingkat kesulitan soal yang diberikan kepada peserta 

didik kini sering disebut soal HOTS (High Order Thiniking Skills). Resnick 

(dalam Adrends, 2008) Soal HOTS cenderung kompleks dan salah satunya 

merupakan soal open ended. Ketika peserta didik diberikan soal model open 
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ended akan menghasilkan berbagai penyelesaian. Kemampuan peserta didik 

di Indonesia belum bisa menjawab soal bentuk open ended . Dibutuhkan 

penelitian yang rutin untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal open ended.  

Open Ended Problem (OEP) merupakan permasalahan yang 

mempunyai penyelesaian lebih dari satu. Dengan OEP peserta didik lebih 

kritis dalam menyelesaikan permasalahan, peserta didik tidak dituntut untuk 

menyelesaikan soal dengan cara atau konsep yang sudah ada. Saat peserta 

didik tersebut mampu berpikir kritis maka secara tidak langsung peserta didik 

tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 

Suatu soal open ended dapat dilihat dari suatu kriteria tertentu. 

Menurut Suherman (2003), keriteria open ended meliputi tiga hal, 

yaitu 1) soal harus kaya dengan konsep matematika yang berharga, 2) level 

soal atau tingkatan matematika dari soal harus cocok untuk peserta didik, dan 

3) soal harus mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut. 

Yusuf, Zulkardi, dan Saleh (2009) menyatakan bahwa dalam membuat soal 

open ended harus memenuhi beberapa syarat. Syarat- syaratnya yaitu soal 

memuat banyak cara penyelesaian dengan satu jawaban atau banyak jawaban, 

soal harus memenuhi kriteria yaitu soal banyak  dengan konsep, sesuai level 

peserta didik, dan memuat konsep lebih lanjut, kemudian guru dianjurkan 

menuliskan kemungkinan respon dari jawaban atau penyelesaian soal dari 

peserta didik terhadap soal tersebut. 
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Dimulai dari mata pelajaran matematika pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yang sering dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV) tercakup dalam ruang lingkup aspek aljabar yang dipelajari pada 

peserta didik kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Salah satu tujuan 

pembelajaran Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) yaitu peserta 

didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan menghitung eliminasi 

dan substitusi serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kurangnya 

metode yang digunakan pengajar dalam proses pembelajaran merupakan 

salah satu kendala peserta didik untuk berpikir kritis, karena pola pikir siswa 

hanya memuat pada satu titik, sehingga peserta didik dalam berpikir tidak 

akan berkembang. Salah satu cara yang mungkin untuk mengetahui tungkat 

berpikir kritis peserta didik adalah dengan pemberian soal. 

Kemampuan berpikir peserta didik yang lebih kritis dengan adanya 

kebebasan untuk menyelesaikan permasalahan diharapkan mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika menjadi lebih baik. Pada 

pembelajaran matematika diharapkan juga akan tercapainya suatu 

pmbelajaran yan efisien dengan tercapainya kriteria ketuntasan minimum 

(KKM). Peserta didik menjadi lebih mandiri menjadi subyek yang kritis tanpa 

selalu menjadi objek dalam proses pembelajaran. Dengan penggunaan 

permasalahan open ended pendidik tidak terpaku pada srangkaian langkah 

pemecahan masalah, namun dapat menanamkan konsep pemahaman suatu 

permasalahan pada peserta didik. 
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Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini akan membahas 

bagaimana berpikir kritis peserta didik kelas VIII dalam menyelesaikan soal 

open ended dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Kemampuan Berpikir 

Kritis Siswa Sekolah Menengah Pertama dalam Menyelesaikan Soal Open 

Ended Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis pada peserta didik sekolah 

menengah pertama dengan kemampuan matematika tinggi dalam 

menyelesaikan soal open ended materi sistem persamaan linear dua 

variabel? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis pada peserta didik sekolah 

menengah pertama dengan kemampuan matematika sedang dalam 

menyelesaikan soal open ended materi sistem persamaan linear dua 

variabel? 

3. Bagaimana kemampuan berpikir kritis pada peserta didik sekolah 

menengah pertama dengan kemampuan matematika rendah dalam 

menyelesaikan soal open ended materi sistem persamaan linear dua 

variabel? 

 

 



7 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pengembangan ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam kemampuan matematika tinggi menyelesaikan 

soal open ended materi sistem persamaan linear dua variabel terhadap 

penalaran matematika peserta didik  

2. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam kemampuan matematika sedang menyelesaikan 

soal open ended materi sistem persamaan linear dua variabel terhadap 

penalaran matematika peserta didik  

3. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis peserta didik sekolah 

menengah pertama dalam kemampuan matematika rendah menyelesaikan 

soal open ended materi sistem persamaan linear dua variabel terhadap 

penalaran matematika peserta didik 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis peserta didik sekolah menengah pertama dalam 

menyelesaikan soal open ended materi sistem persamaan linear dua 

variabel. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu sekolah, baik 

dari pserta didik maupun dari pendidik 

b. Bagi guru  

Diharapkan bisa menambah informasi tentang kemampuan berpikir 

kritis dalam menyelesaikan soal open ended materi Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


