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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

COVID-19 (Corona Virus Desese-2019) masuk ke Indonesia sejak 

awal Maret 2019 hingga saat ini Maret 2021. Berdasarkan data satuan 

tugas penanganan COVID-19 sebanyak 38.573 orang meninggal dunia 

dan masih bertambah setiap harinya (covid19, 2019). Dampak yang 

ditimbulkan dari pandemi COVID-19 telah memberi perubahan bagi 

berbagai aspek kehidupan manusia. Berbagai kebijakan telah 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat 

penyebaran virus corona dengan memberlakukan sosial distancing, 

physical distancing hingga pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial 

berskala besar) pada beberapa daerah. Kebijakan yang dikeluarkan 

untuk membatasi penyebaran COVID-19 berdampak pada berbagai 

bidang khususnya pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan yaitu salah satu upaya meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) hal ini sejalan dengan pendapat Muslim (2015), 

Pendidikan adalah kunci semua kemajuan dan perkembangan yang 

berkualitas karena dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan 

potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga 

masyarakat. Dalam pelaksaan Pendidikan, matematika merupakan 

landasan dasar yang terdapat dalam berbagai jenjang pendidikan 

sehingga mempunyai peranan penting bagi pendidikan maupun 

kehidupan sehari-hari.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Anugrah & Pujiastuti (2020), 

pengetahuan matematika dalam penerapan kehidupan berperan sebagai 

ilmu yang dijadikan sebagai fondasi karena setiap individu tidak lepas 

dari sifat berpikir matematis pada kegiatan sehari-hari sehingga 

matematika yang diajarkan guru terhadap peserta didik dari jenjang 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa agar dapat berpikir secara logis. Kemampuan 

siswa dalam bidang matematika harus terus di tingkatkan sejalan 
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dengan perkembangan zaman, maka diperlukan suatu evaluasi untuk 

memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.  

Salah satu evaluasi yang dilakukan yaitu mengikuti tes 

internasional Program for International Student Assesment (PISA). 

Keterlibatan Indonesia dalam Program for International Student 

Assesment (PISA) adalah upaya melihat sejauh mana program 

pendidikan di negara kita berkembang jika dibanding dengan negara 

lain. Lebih lanjut, Program for International Student Assesment 

(PISA) adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca 

matematika dan sains. Hasil studi Program  for International Student 

Assessment (PISA) 2018 telah dirilis pada hari Selasa, 3 Desember 

2019. Berdasarkan hasil studi tersebut Peringkat PISA Indonesia 

Tahun 2018 turun apabila dibandingkan dengan Hasil PISA tahun 

2015.  

Pada kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari 

bawah (73) dengan skor rata-rata 379. Rata-rata literasi matematika 

yang ditentukan oleh OECD yaitu 490, sedangkan skor yang di dapat 

Indonesia hanya 368. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 

sampai 15 tahun terakhir ini (OECD, 2019). Hal ini juga didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan (Irawan dkk.,2017) yang menyatakan 

bahwa hasil rata-rata siswa dari seluruh aspek kemampuan berpikir 

kritis masih dibawah 50% yaitu hanya 44,87%. Melalui hasil tersebut 

diketahui Indonesia paling lemah dalam proses merumuskan masalah 

(OECD, 2019). Maka dari itu, diperlukan peningkatan kemampuan 

matematika dalam menyelesaikan soal atau memecahkan 

permasalahan matematika.  

Fokus dari PISA itu sendiri adalah menekankan pada keterampilan 

kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah yang dapat digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya hasil PISA dan kemampuan 

siswa tersebut tentunya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah proses pembelajaran 

yang dilaksanakan, yaitu proses pembelajaran matematika haruslah 

melibatkan siswa secara aktif serta memfasilitasi siswa untuk dapat 
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menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya (Happy & 

Widjajanti, 2014). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat 

diperlukan seseorang agar dapat menghadapi berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat maupun personal. 

Ennis (2011) menambahkan  bahwa  berpikir  kritis  merupakan  

kemampuan  berpikir  reflektif  dan  beralasan  yang  difokuskan  pada  

apa  yang dipercayai  atau  dilakukan.  Kemampuan  berpikir  kritis  

meliputi  kemampuan  klarifikasi  dasar,  dasr  pengambilan  keputusan, 

menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, perkiraan dan 

pengintegrasian, serta kemampuan tambahan. Seorang  pemikir  kritis  

mampu  menganalisis  dan  mengevaluasi  setiap  informasi  yang  

diterimanya. Berpikir kritis memiliki indikator, menurut Ennis (2011) 

dari dua belas indikator berpikir kritis dikelompokan dalam lima 

kemampuan berpikir sebagai berikut: 1) Memberikan penjelasan 

sederhana (Elementary clarification), 2) Memberikan penjelasan dasar 

(Basic suppport), 3) Mengatur strategi dan taktik (Strategy and 

Tactics), 4) Memberikan penjelasan lanjut (Advance Clarifications), 5) 

Menyimpulkan (Interference). 

Kesulitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesulitan 

berasal dari kata dasar “ sulit” yaitu sukar sekali atau sulit diselesaikan. 

Kesulitan yang dialami peserta didik ketika menyelesaikan 

permasalahan matematika terdiri dari beberapa kategori yang berbeda. 

Cooney (dalam Yusmin, 2017) mengklasifikasikan kesulitan peserta 

didik menjadi tiga kategori yaitu:1) Kesulitan dalam konsep, 2) 

Kesulitan dalam prinsip, 3) Kesulitan dalam masalah-masalah verbal. 

Berangkat dari penjelasan di atas kesulitan yang dialami siswa 

dapat dianalisis secara mendetail sehingga kesulitan yang dialami 

dapat diminimalisir dan dapat diberikan solusi pemecahannya. Analisis 

berdasarkan indikator berpikir kritis akan mengetahui sejauh mana 

kemampuan siswa dalam memecahkan soal beorientasi PISA, serta 

faktor penyebab yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam 

memecahkan masalah PISA. 

B. Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan 

masalah berdasarkan Program for International Student Assesment 

(PISA) selama masa pandemi? 

2. Apa penyebab siswa kesulitan menyelesaikan masalah matematika 

berorientasi Program for International Student Assesment (PISA) 

berdasarkan kemampuan berpikir kritis selama masa pandemi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Menganalisis kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah matematika berorientasi Program for International Student 

Assesment (PISA) berdasarkan kemampuan berpikir kritis selama masa 

pandemi. 

2. Menganalisis penyebab kesulitan siswa menyelesaikan masalah 

matematika berorientasi Program for International Student Assesment 

(PISA) berdasarkan kemampuan berpikir kritis selama masa pandemi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

guru, calon guru, dan pembaca mengenai kesulitan siswa 

menyelesaikan masalah matematika berorientasi Program for 

International Student Assesment (PISA) berdasarkan kemampuan 

berpikir kritis selama masa pandemi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Membantu siswa dalam mengetahui kesulitan menyelesaikan masalah 

matematika berorientasi Program for International Student Assesment 
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(PISA) sehingga mampu menentukan pemecahan masalah yang tepat 

dalam permasalahan matematika. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan 

menambah pengetahuan tentang kesulitan siswa menyelesaikan 

masalah matematika berorientasi Program for International Student 

Assesment (PISA) berdasarkan kemampuan berpikir kritis, sehingga 

bisa mencari solusi untuk mengatasi kesulitan menyelesaikan masalah 

matematika secara tepat. 

c. Bagi sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk 

meningkatkan standar mutu pendidikan di sekolah demi kemajuan 

bangsa dan negara di bidang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


