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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi generasi penerus 

bangsa. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu kemampuan berpikir 

kritis. Kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki yaitu kemampuan berpikir 

kritis yang menghasilkan pemikiran yang positif, karena kemampuan berpikir 

kritis yang positif ini tidak mampu digantikan oleh perkembangan teknologi 

yang berkembang secara pesat di masa sekarang. Berpikir kritis adalah 

kemampuan dalam pemahaman masalah, pengambilan keputusan, perencanaan 

penyelesaian masalah, proses ilmiah, dan penyelesaian masalah.  

Berpikir kritis (critical thinking) dapat diartikan sebagai proses penilaian atau 

pengambilan keputusan dengan penuh pengertian dan makna secara mandiri. 

Untuk mampu merumuskan sebuah masalah  hendaknya perlu 

mempertimbangkan fakta, keadaan, konsep, metode, dan kriteria. Dalam proses 

pembelajaran seharusnya mampu melatih aspek intelektual, emosional, dan 

keterampilan siswa. Salah satu yang harus dikembangkan oleh guru pada saat 

pembelajaran yaitu berpikir kritis guna melatih siswa dalam mengasah 

kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki di masa sekarang.  

Pada umumnya kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa sekolah 

menengah berada pada fase dimana mereka mulai mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dari masing-masing. Namun kemampuan tersebut 

terkadang tidak dikembangkan dengan baik karena dari siswa tersebut kurang 

mempunyai minat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, padahal 

pada siswa sekolah menengah merupakan fase paling tepat dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari masing-masing siswa. Sangat 

penting dan akan menjadi sangat menguntungkan bagi siswa sekolah menengah 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang kompleks yang 

sedianya dimiliki oleh masing-masing siswa guna menghadapi persaingan 

dimasa sekarang.  
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Dengan adanya alasan tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting 

untuk memberikan fasilitas bagi siswa guna meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis dalam pembelajaran. Dengan pemberian fasilitas yang memadai mampu 

mempermudah siswa dalam mengasah dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. Salah satu materi pembelajaran yang mampu menunjang dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu matematika. Pembelajaran 

matematika memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Karena dalam pembelajaran matematika ini siswa dituntut untuk 

menyelesaikan permasalahan – permasalahan matematis maupun permasalahan 

dalam kehidupan sehari – hari secara sistematis dan terstruktur.  

Kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan melalui pembelajaran 

matematika ini sangat penting dan bermanfaat bagi siswa. Sebagaimana 

disebutkan dalam kompetensi dasar kurikulum 2013 menunjukkan sikap logis, 

konsisten, kritis dan teliti, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan 

masalah, bertanggung jawab. Sehingga kemampuan berpikir kritis matematis 

merupakan suatu kompetensi yang harus dicapai dalam sebuah pembelajaran. 

Tujuan dari kemampuan berpikir kritis yaitu untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam (Elline, 2009: 183). Dalam pembelajaran matematik yang 

diberikan supaya siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan 

terstruktur yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

(Permendiknas No. 22 Th.2006). Oleh karena itu siswa diharapkan memiliki 

kemampuan berpikir kritis guna mendalami pembelajaran matematika yang 

diberikan, dan mampu memahami pembelajaran tersebut dengan sungguh – 

sungguh sehingga pengetahuan dalam pemecahan permasalahan matematika 

yang diberikan oleh guru menjadi lebih baik. Terdapat beberapa aspek berpikir 

kritis yang dikutip dari Lipman (2003: 57) dan dapat disimpulkan bahwa siswa 

mampu berpikir kritis apabila siswa mampu fokus pada permasalahan yang 

diberikan; siswa mampu memberikan alasan dan penjabaran pada jawaban yang 

diungkapkan; siswa mampu memberikan kesimpulan dari jawaban yang telah 

diberikan sebelumnnya; siswa mampu memahami situasi yang terdapat dalam 
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permasalahan; siswa mampu memberikan penjelasan ulang mengenai 

permasalahan yang sudah diselesaikan sebelumnya; dan siswa mampu 

memberikan tinjauan ulang mengenai solusi dari permasalahan yang diberikan 

sebelumnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Paninggaran, 

Pekalongan kelas IX C, terdapat masalah dalam penyelesaian masalah dan 

sistem berpikir kritis siswa. Kesalahan tersebut terdapat pada saat siswa 

menyelesaikan permasalahan, salah satunya ketika siswa diberikan soal 

matematika dalam bentuk apapun mereka sulit dalam menyelesaikannya. 

Banyak sekali siswa yang hanya asal menjawab saja, ada juga yang mengerti 

dan paham hasil dari soal tersebut tetapi tidak mampu dalam menjabarkan 

penyelesaian yang diminta.  

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

(komalasari, 2013: 253). Untuk itu guru dapat dikatakan sebagai patokan dalam 

pelaksanaan pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses 

pembelajaran. Guru harus memiliki kepandaian untuk membawa siswa kepada 

tujuan yang hendak dicapai. Guru harus mampu menanamkan pada siswa bahwa 

berpikir kritis tidak hanya semata mampu menyelesaikan permasalahan saja, 

melainkan juga kemampuan siswa dalam mengevaluasi sebuah penyelesaian 

masalah. Selain itu juga guru harus menanamkan dalam diri siswa agar siswa 

mau berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan cara 

memberikan motivasi kepada siswa supaya mampu memiliki sikap atau 

kecenderungan menjadi seorang pemikir kritis.  

Pemikir yang baik yaitu pemikir yang selalu termotivasi untuk menyelesaikan 

sebuah permasalahan dengan perencanaan yang sudah disusun dengan baik, 

memeriksa ketepatan, dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan 

selalu akan mencari penyelesaian masalah walaupun permasalahan tersebut 

memiliki solusi yang tidak jelas dan membutuhkan banyak langkah untuk 

menyelesaikannya. Guru harus memperhatikan dengan seksama kemampuan 

dari masing – masing siswa. Karena masing – masing siswa merupakan individu 

yang berbeda – beda sehingga memiliki kemampuan berpikir yang berbeda – 
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beda pula. Sehingga guru harus mampu memahami satu demi satu siswanya 

guna memberikan pemahaman dan penanganan dalam pengembangan 

kemampun berpikir kritis yang berbeda pula. Dengan cara tersebut guru mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis dari masing – masing 

siswa karena sudah mengetahui tingkat pemahaman dari siswa tersebut. 

Dengan melihat, mengenali dan memahami karakter dan gaya berpikir 

masing – masing siswa, maka siswa dapat memilih sendiri teknik yang dapat 

digunakan dan cocok untuk dirinya sendiri dalam pengembangan kemampuan 

berpikir kritis matematis dan dengan demikian siswa mampu meningkatkan 

prestasi belajarnya. Selain itu, siswa juga mampu mengenali dan 

memaksimalkan hubungan dengan orang lain guna mengembangkan 

kemampuan dalam penyelesaian masalah dan penarikan kesimpulan. Hal ini 

dapat mengatasi kecenderungan guru mengajar secara monoton dan memotivasi 

guru untuk memberikan instruksi yang tepat kepada siswa supaya kemampuan 

berpikir kritis matematis meningkat dengan cepat. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas IX 

SMP dalam Pemecahan Masalah Persamaan dan Fungsi Kuadrat ditinjau 

Berdasarkan Gender” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat didefinisikan beberapa 

merumuskan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa perempuan 

kelas IX SMP dalam pemecahan masalah persamaan dan fungsi kuadrat? 

2. Bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki – laki 

kelas IX SMP dalam pemecahan masalah persamaan kuadrat? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Mengidentifikasi tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

perempuan kelas IX  SMP dalam pemecahan masalah persamaan dan fungsi 

kuadrat. 

2. Mengidentifikasi tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki – 

laki kelas IX SMP dalam pemecahan masalah persamaan dan fungsi 

kuadrat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat dan kegunaan teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk penelitian yang sejenis baik sebelum maupun 

selanjutnya. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat dan kegunaan praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis masing – 

masing siswa sesuai dengan gender dalam pemecahan masalah pada 

materi persamaan dan fungsi kuadrat sehingga dapat memberikan 

instruksi yang lebih tepat dan melakukan kegiatan pembelajaran yang 

lebih variatif. 

b. Bagi Siswa 

Dengan mengetahui kemampuan berpikir kritis metamatis dalam 

pembelajaran matematika dengan materi persamaan dan fungsi kuadrat 

diharapkan siswa dapat termotivasi untuk terus belajar sesuai dengan 

gaya berpikir masing – masing sehingga kemampuan berpikir kritis 

matematis mereka mengalami peningkatan. 

  


