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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa mempelajari banyak hal dalam pembelajaran matematika, 

tidak hanya belajar materi matematika saja, namun juga belajar untuk 

menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu hal yang perlu dimiliki oleh siswa dalam menghadapi masalah 

dan tantangan tersebut adalah pemikiran kritis. Setiap orang memiliki 

kemampuan untuk berpikir kritis, namun yang perlu dilakukan adalah 

bagaimana caranya untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

itu melalui pembelajaran matematika. Berpikir kritis adalah salah satu 

keterampilan penting pada abad ke-21. (Brown, 2015) mengemukakan 

bahwa prinsip dari abad ke-21 berfokus pada berhitung dan melek huruf, 

teknologi, bicara, membaca, menulis, dan keterampilan berpikir kritis. 

Berpikir kritis adalah pemikiran reflektif yang masuk akal yang 

berfokus pada memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan  

(Ennis, 1996). Pemikiran kritis yang sesungguhnya merupakan proses 

pemikiran individu untuk membuat keputusan yang logis mengenai suatu 

hal  yang dipercaya sebagai kebenaran yang kemudian dapat diterapkan 

(Widyatiningtyas et al., 2016). 

Beberapa ahli telah memberikan beberapa pendapat berbeda 

mengenai indikator dalam mengukur kemampuan berpikir kritis. (Halpern, 

1998) mengemukakan lima dimensi berpikir kritis: penalaran verbal, 

analisis argumen, berpikir sebagai pengujian hipotesis, kemungkinan dan 

ketidakpastian, dan pengambilan keputusan dan masalah. (Facione, 1990) 

menggambarkan  keterampilan berpikir kritis dalam enam komponen, 

yaitu: interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, penjelasan, dan 

pengaturan diri. (Watson, G., & Glaser, 2010) menjelaskan keterampilan 
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pemikiran kritis dalam lima kemampuan, yaitu: Inferensi, Pengakuan 

Asumsi, Pengurangan, Interpretasi dan Evaluasi Argumen. Sedangkan 

(Ennis, 2011b) menjelaskan komponen keterampilan berpikir kritis, yaitu: 

Fokus, Alasan, Kesimpulan, Situasi, Kejelasan dan Gambaran.  

Keterampilan berpikir kritis telah menjadi topik bagi beberapa ahli 

untuk dilakukan penelitian, termasuk (Rosnawati et al., 2015) yang 

menemukan model disposisi pemikiran kritis dengan kuesioner skala 

Likert yang valid dan dapat diandalkan dengan memberikan kontribusi 

sebesar 80% terhadap keterampilan berpikir kritis. Sementara (Akgun & 

Duruk, 2016) menemukan bahwa disposisi pemikiran kritis calon guru 

berdasarkan kelas masih rendah dengan nilai rata-rata 211,64. Siswa laki-

laki dalam berpikir kritis menunjukkan lebih banyak pada keterampilan 

inferensi dan interpretasi daripada siswa perempuan (Kumar.R & James, 

2015). (Aktaş & Ünlü, 2013) menemukan bahwa keterampilan berpikir 

kritis calon guru ada di tingkat sedang, serta rendah pada pengurangan dan 

aspek identifikasi asumsi. (Basri et al., 2018) menyatakan bahwa siswa 

dengan keterampilan berpikir kritis masih dalam kategori rendah pada 

indikator evaluasi, analisis, dan pengaturan diri. Kemampuan berpikir 

kritis siswa SMP matematika masih dalam kategori sedang (Agoestanto et 

al., 2017) .  

Beberapa penelitian yang sudah dikemukakan sebelumnya 

menunjukkan bahwa pentingnya untuk meningkatkan dan mempelajari 

lebih mendalam tentang kemampuan berpikir kritis. Setiap orang perlu 

untuk berpikir kritis dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Seseorang dapat membedakan antara informasi yang benar dan 

informasi yang salah dengan pemikiran kritis, sehingga mereka tidak 

mudah terkecoh. Pemikiran kritis juga melibatkan penalaran logis yang 

tepat dan kemampuan untuk memisahkan fakta dari pendapat 

(Chukwuyenum, 2013). Selanjutnya, berpikir kritis akan mendorong siswa 

untuk berpikir lebih jauh dalam menyelesaikan masalah di sekolah atau 
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dalam konteks kehidupan sehari-hari (Jacob, 2012). Banyaknya manfaat 

yang diperoleh dari berpikir kritis menyadarkan bahwa pentingnya untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setiap individu memiliki cara 

tersendiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Perbedaan 

masing-masing individu dapat dilihat dari bagaimana caranya dalam 

mempersiapkan dan memproses informasi serta pengalaman yang dimiliki, 

hal tersebut biasa disebut sebagai gaya kognitif.  

Gaya kognitif merupakan karakteristik individu yang konsisten 

dalam menangkap informasi, mengingat, berpikir, serta merespon sesuatu 

dalam menyelesaikan masalah. Menurut (Saudi et al., 2019), gaya kognitif 

pada dasarnya berfokus pada karakteristik konsistensi individu (tidak 

berarti karakteristik individu tidak dapat diubah) dalam hal cara berpikir, 

mengingat, memproses informasi, dan memecahkan masalah. 

Gaya kognitif siswa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu yang 

bersifat umum dan bersifat analitik. Siswa dengan gaya kognitif bersifat 

umum ini disebut dengan gaya kognitif field depentent (FD). Siswa 

dengan gaya kognitif field dependent (FD) merupakan individu yang 

menangkap informasi secara umum namun dipengaruhi oleh keadaan 

sekitar sehingga mengalami kesulitan dalam menangkap hal baru. 

Sedangkan siswa yang bersifat analitik disebut  dengan field independent 

(FI). Siswa dengan gaya kognitif field independent(FI) merupakan 

individu yang cenderung tidak terikat oleh latar belakang suatu pandangan 

dalam menggambarkan sesuatu, mampu mengindentifikasi obyek-obyek 

dari konteks sekitarnya, berpikir secara analitis, dan juga kurang 

dipengaruhi oleh lingkungannya (Witkin et al., 1977). 

Klasifikasi gaya kognitif field dependent (FD) dan field 

independent (FI)  telah banyak dipelajari dan memiliki aplikasi luas dalam 

menyelesaikan masalah pendidikan (Torres & Cano, 1995). Oleh karena 

itu, fokus gaya kognitif pada penelitian ini  adalah gaya kognitif field 

dependent(FD) dan field independent(FI) seperti yang dikembangkan oleh 

Witkin.  
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Beberapa ahli telah melakukan penelitian mengenai gaya kognitif 

field dependent(FD) dan field independent(FI), antara lain: (Witkin et al., 

1977) mengemukakan bahwa individu dengan gaya kognitif field 

independent(FI) lebih suka memisahkan bagian-bagian dari beberapa pola 

dan menganalisis pola berdasarkan komponen serta tujuannya dapat 

dicapai dengan memperkuatnya sendiri. Sedangkan individu yang 

memiliki gaya kognitif field dependent(FD) cenderung melihat suatu pola 

secara keseluruhan, bukan dipisahkan menjadi bagian-bagian dan 

bergantung pada informasi dari luar untuk mencapai tujuan. (Agoestanto et 

al., 2017) menemukan bahwa dalam hal gaya kognitif, keterampilan 

berpikir kritis matematika siswa SMP dengan gaya kognitif field 

independent (FI) lebih tinggi dari siswa field dependent(FD). Dari aspek 

aspek berpikir kritis dengan gaya kognitif FI lebih baik daripada FD pada 

kesimpulan viabilitas, asumsi, deduksi, dan evaluasi argumen.  

Beberapa penjelasan mengenai gaya kognitif yang dikemukakan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya gaya kognitif  merupakan 

karakteristik konsistensi individu dalam berpikir, menginat, mengolah 

informasi, dan menyelesaikan masalah. Pengertian gaya kognitif tersebut 

juga menunjukkan keterkaitan antara gaya kognitif dengan pemecahan 

masalah, karena cara individu dalam berpikir sangat menentukan 

keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah. Oleh sebab itu, perlu 

memperhatikan gaya kognitif siswa dalam pembelajaran. Hal itu dilakukan 

agar membantu guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, sangat diperlukan upaya untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis dalam 

menyelesaikan masalah ditinjau dari gaya kognitif siswa. Salah satu upaya 

yang dapat memenuhi tuntutan tersebut adalah dengan penggunaan soal 

cerita.  

Soal cerita yaitu soal yang berisi keterkaitan antara masalah dengan 

kehidupan sehari-hari. (Sumarwati, 2008) mendefinisikan bahwa soal 
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cerita merupakan jenis soal yang dalam penyajiannya memuat simbol dan 

notasi untuk menyajikan masalah dan  dalam penyelesaiannya 

menggunakan konsep dan pola pikir matematika.  

Soal cerita melatih para siswa untuk berpikir secara analisis. Selain 

itu soal cerita juga melatih siswa dalam menginterpretasi cerita mengenai  

masalah dalam kehidupan nyata ke dalam bahasanya sendiri. Menurut 

(Kurz et al., 2017) soal cerita sering kali menantang bagi peserta didik 

karena mencakup berbagai proses kognitif. Indikator kesulitan dalam 

pemahaman soal cerita meliputi frekuensi cerita, panjang cerita, dan 

panjang kalimat dalam soal cerita matematika. Oleh sebab itu, siswa 

diharuskan mampu mengolah soal cerita tersebut ke dalam bentuk kalimat 

matematika ataupun model matematika. Hal tersebut mampu menjadikan 

siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

(Munawaroh, 2018) melalui penelitiannya mengenai persepsi guru tentang 

model pembelajaran inovatif terhadap kemampuan berpikir kritis 

menyimpulkan bahwa pemikiran kritis siswa pada matematika masih 

dalam kategori rendah.  Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan  

soal cerita dalam matematika yang membutuhkan banyak alasan dan 

analisis. 

Identifikasi awal ini dianggap sangat perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan gaya 

kognitif field dependen(FD) dan field independent(FI), sehingga dapat 

merancang model pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil penelitian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita aljabar ditinjau dari gaya kognitif field dependent(FD)? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita aljabar ditinjau dari gaya kognitif  field independent(FI)? 



6 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita aljabar ditinjau dari gaya kognitif field dependent(FD) dan (2) 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar 

ditinjau dari gaya kognitif field independent(FI). 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai: 

a. Pedoman dalam penerapan strategi pembelajaran pada kegiatan 

belajar mengajar matematika. 

b. Acuan pada penelitian lebih lanjut karena hasil penelitian yang 

diperoleh dapat dijadikan permasalahan baru pada penelitian 

berikutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis sesuai dengan gaya kognitif siswa pada 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu pedoman guru 

dalam penerapan strategi pembelajaran matematika dalam 

konteks meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi 

sekolah dalam rangka memperbaiki sistem pembelajaran 

matematika dengan menerapkan kebijakan pembelajaran yang 

sesuai. 
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d. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

kajian pada penelitian selanjutnya. 


