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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika 

membantu peserta didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. 

Nuryanti, Zubaidah, & Diantoro (2018) mengemukakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis adalah kemampuan yang paling dibutuhkan seseorang agar 

bisa menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

pribadi maupun bermasyarakat. Menurut Hidayat, Akbar, & Bernard (2008) 

berpikir kritis adalah berpikir secara luas dengan memanfaatkan penalaran 

untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang relevan dan bisa bertanggung 

jawab. Maulidiya & Nurlaelah (2019) dalam penelitianya mengemukakan 

bahwa berpikir kritis dalam pembelajaran matematika sangat penting karena 

fakta bahwa berpikir kritis adalah bentuk pemikiran yang dikembangkan 

untuk memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan 

kemungkinan dan membuat keputusan dengan tepat dalam matematika. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

berpikir kritis adalah kemampuan yang dibutuhkan setiap individu untuk 

memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan 

kemungkinan dan membuat keputusan untuk memperoleh sebuah pngetahuan 

yang relevan dan bisa bertanggunng jawab. 

 Menurut Yolanda (2019) Berpikir kritis merupakan salah satu 

ketrampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika pada 

tingkat SD sampai SMA. Berpikir kritis menjadi salah satu keahlian yang 

harus dimiliki oleh siswa pada  abad ke-21 dan telah menjadi pusat perhatian 

utama dalam proses pembelajaran, bahkan kebijakan kurikulum dinegara 

dengan kualitas pendidikan tinggi mencantumkan keterampilan berpikir kritis 

sebagai tujuan pembelajaran dalam kurikulum menurut Prayogi, Yuanita, & 

Wasis, (2018). Wasis (dalam Muliadi dkk 2019) mengemukakan bahwa 

keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satu diantaranya, yaitu berpikir 
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kritis yang sudah selayaknya menjadi fokus pembelajaran di Indonesia, 

karena dengan kemampuan berpikir kritis diyakini menjadikan seseorang 

memiliki kecakapan hidup, dampaknya terhadap kreasi dan inovasi sehingga 

mampu menjawab tantangan kehidupan di abad ke-21.  

 Yolanda, (2019) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap pembelajaran berbasis 

masalah pada pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata post-test untuk soal berbasis pembelajaran adalah 42,16 dan 

rata-rata posttest kelas dengan pembelajaran saintifik pendekatan adalah 

35,27. Kemudian setelah dianalisis menggunakan uji-t diperoleh nilai 

signifikansi 0,024 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa SMP. 

 Üredi & Kösece (2020) dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan pencapaian 

pemecahan masalah matematika siswa pendidikan menengah. Saputri dkk 

(2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa rendahnya keterampilan 

berpikir kritis siswa pada sebagian sekolah di Indonesia. Rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa ditandai oleh gejala masalah yang muncul 

termasuk (1) tidak tetili dalam menganalisis suatu permasalahan; (2) sulit 

untuk melakukan pertanyaan tingkat tinggi (C4-C6); (3) kurang aktif ketika 

melakukan kerja kelompok; (4) sulit untuk menghubungkan konsep dan 

masalah; (5) sulit mengungkapkan pendapat mereka selama diskusi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aspek keterampilan berpikir dalam aspek 

evaluasi adalah 78%, regulasi diri 66%, interpretasi 52%, analisis 56%, 

kesimpulan 52%, dan penjelasan 42%. 

 Nuryanti dkk (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis harus dimiliki oleh siwa agar dapat menghadapi 

berbagai permasalahan personal maupun sosial dalam kehidupannya. 

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir reflektif dan 

beralasan dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa rendah, hal ini menunjukan bahwa 
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kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu dilatihkan lebih lanjut agar 

dapat ditingkatkan. 

Menurut Darhim et al., (2020) dalam penelitiannya mengemukakan 

bahwa kemampuan berpikir kritis sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi 

sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam masalah kompleks 

dalam kehidupan multinasional dan hubungan multikultural. Kemampuan 

berpikir kritis siswa masih dalam kategori sedang, hingga memperoleh 

peningkatan yang lebih baik.  

 Higher Order Thingking Skills (HOTS) merupakan kemampuan untuk 

menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta 

pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif dalam menentukan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah pada situasi baru  (Dinni 2018). 

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) adalah suatu proses berpikir peserta didik dalam 

level kognitif yang  lebih tinggi dikembangkan dari berbagai konsep agar 

meningkatkan kemampuan untuk menghubungkan, memanipulasi, dan 

mengubah pengetahuan seta pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis 

dan kreatif dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan masalah. 

Kemampuan berpikir siswa masih rendah, salah satu penyebabnya 

yaitu siswa belum terbiasa menyelesaikan soal pada tingkat berpikir tinggi 

atau yang dikenal dengan HOTS (Rita). Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) di dalamnya terdapat kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

berpikir kreatif, berpikir kritis, kemampuan berargumen, dan kemampuan 

mengambil keputusan menurut (Dinni 2018). Karakteristik HOTS menurut 

Resnick (1987) diantaranya adalah tidak algoritmik, bersifat kompleks, 

banyak solusi atau penyelesaian, melibatkan variasi pengambilan keputusan 

dan interpretasi, penerapan banyak kriteria dan bersifat membutuhkan banyak 

sebuah usaha.  

  Dinni (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa era 

persaingan global saat ini menuntut adanya suatu pembelajaran yang bermutu 

untuk memberikan fasilitas bagi anak didik dalam mengembangkan 
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kecakapan, keterampilan dan kemampuan sebagai modal untuk menghadapi 

tantangan di kehidupan global. Kemampuan ini dikenal juga sebagai Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Sehingga tujuan dari penulisan kajian ini adalah untuk memaparkan kaitan 

antara HOTS dalam pembelajaran dengan kemampuan literasi matematika.   

   Penelitiaan yang dilakukan oleh Widana (2018) dapat disimpulkan 

bahwa penilaian dengan menggunakan keterampilan  Higher Order Thinking 

Skill (HOTS) dalam pembelajaran matematika mempunyai pengaruh penting  

terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. 

Dengan demikian, pelaksanaan penilaian HOTS dalam pembelajaran 

matematika bisa terbukti secara efektif dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa, tidak seperti penilaian HOTS dapat melatih dan 

mengembangkan aspek-aspek penting dari keterampilan berpikir kritis. 

Sehingga, disarankan kepada guru matematika untuk menggunakan penilaian 

HOTS sebagai penilaian pilihan untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

kritis siswa, terutama dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah 

menengah.  

Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya kemampuan berpikir 

kritis matematika siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi 

SPLDV, maka diperlukan melakukan penelitian guna mencari solusi dalam 

pemecahan masalah. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah yaitu penggunaan soal HOTS (Higher Order Thinking 

Skills). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

kemampuan berpikir siswa dalam menyelesaikan soal HOTS (Hight Order 

Thinking) materi SPLDV siswa SMP kelas 8. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

menyelesaikan soal tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) SMP kelas 8? 
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C. Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

menyelesaikan soal tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS) pada materi 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) SMP kelas 8. 

 

D. Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai kemampuan berpikir kristis metematis peserta 

didik melalui soal tipe Higher Order Thinking Skills Pada mata 

pelajaran Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) SMP Kelas 

8. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik 

melalui tipe soal Higher Order Thinking Skills pada mata pelajaran 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) SMP Kelas 8. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pe,belajaran sebagai 

salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman pembelajaran 

terkait dengan kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik 

melalui soal tipe Higher Order Thinking Skills.  


