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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan cukup 

penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika hendaknya dapat dikuasai oleh setiap warga masyarakat karena 

matematika dapat memberi bekal untuk berpikir kritis dan logis dalam 

berbagai keperluan kehidupan sehari-hari. Salah satu karakteristik matematika 

adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak tersebut membuat 

sebagian orang sulit dalam memahami ilmu matematika. Untuk itu diperlukan 

proses belajar yang baik terhadap pembelajaran matematika agar bisa 

menjadikan matematika yang tadinya bersifat abstrak menjadi nyata dan 

mudah dipahami. 

Belajar merupakan salah satu proses untuk memperoleh ilmu 

pengetahuan. Kegiatan pembelajaran bukanlah sebatas menyampaikan 

informasi, melainkan suatu kegiatan untuk menambah dan terus menggali 

ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran seharusnya siswa dilatih untuk 

mempunyai kemampuan berpikir kritis. Pemberian latihan dan kebiasaan 

berpikir kritis bagi siswa perlu dilakukan agar mereka dapat mencermati 

berbagai persoalan yang setiap hari akan hadir dalam kehidupannya. Dalam 

mencermati soal, siswa tidak hanya menghafal konsep matematika, tetapi juga 

memahaminya dalam penerapan di kehidpuan sehari-hari. Salah satu tujuan 

peserta didik belajar matematika adalah agar peserta didik mampu berpikir 
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kritis. Berpikir kritis di dalam matematika sangat diperlukan karena 

matematika itu luas cakupannya bukan saja sekedar menghafal rumus namun 

juga tentang bagaimana peserta didik mampu mengembangkan berpikir kritis 

mereka, sehingga berpikir kritis dalam matematika mereka berkembang dan 

tidak monoton. Sebagaimana dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan menjelaskan bahwa peserta didik harus 

memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Potensi 

berpikir kritis itu tidak akan berkembang apabila siswa tersebut tidak 

memanfaatkan dan mengasah sendiri kemampuan itu.  

Hasil pembelajaran matematika yang diteliti oleh Third Internasional 

Mathematis and Science Study (TIMSS) akhir tahun 2010 untuk periode tes 

2009 menunjukkan bahwa skor siswa di Indonesia pada pelajaran 

Mathematics, Science, dan Reading masing-masing 371, 383, dan 402 (skala 

0-800). Sedangkan skor senior mereka pada tahun 2006 di tiga pelajaran 

tersebut masing-masing 391, 393, dan 393. Data tersebut jelas menunjukkan 

bahwa skor matematika berada pada tingkat terendah. TIMSS juga 

menyebutkan bahwa kemampuan siswa SMP di indonesia dalam 

menyelesaikan soal-soal tidak rutin (masalah matematis) sangat lemah. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa SMP di Indonesia jauh di bawah 

rata-rata internasioanal, bahkan terdapat beberapa negara tetangga seperti 

Malaysia, Singapura dan Thailand.
1
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Selain itu, sebagaimana yang tercantum dalam standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran matematika telah disebutkan 

bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Harapannya dengan pembelajaran matematika siswa dapat 

memiliki kemampuan berpikir tersebut terutama yang mengarah kepada 

kemampuan berpikir kritis matematis.
2
 

Berpikir kritis matematis merupakan dasar proses berpikir untuk meng-

analisis argumen dan memunculkan gagasan terhadap tiap makna untuk 

mengembangkan pola pikir secara logis. Keterampilan berpikir kritis mate-

matis sangat penting bagi siswa karena dengan keterampilan ini siswa mampu 

bersikap rasional dan memilih alternatif pilihan yang terbaik bagi dirinya. 

Selain itu, menanamkan kebiasaan berpikir kritis matematis bagi pelajar perlu 

dilakukan agar mereka dapat mencermati berbagai persoalan yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari.
3
 

Kemampuan berpikir kritis matematis hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika, namun pada kenyataannya masih banyak guru yang 

mengesampingkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Padahal 

dengan kemampuan berpikir kritis matematis yang baik, siswa akan lebih 

mudah memahami konsep yang sedang dipelajari. Hal ini sejalan dengan hasil 
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penelitian dalam jurnal  Syahbana menunjukkan bahwa masih rendahnya rata-

rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP.  

Nilai rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP hanya 

68 kalau dalam skala 0–100, nilai ini baru termasuk dalam kategori 

cukup. Selain itu, dari penelitian awal dengan memberikan tes kemam-

puan berpikir kritis matematis yang dilakukan oleh peneliti di SMP Ar-

rahman Percut, dari 30 siswa hanya 2 orang yang dapat menjawab soal 

dengan benar dan lengkap, sedangkan yang lainnya hanya menebak-

nebak jawaban saja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP Ar-Rahman 

Percut masih rendah.
4
 

 

Keterbatasan pengetahuan guru dan kebiasaan siswa belajar di kelas 

dengan cara pembelajaran langsung belum memungkinkan untuk 

menumbuhkan atau mengembangkan daya berpikir kritis siswa secara optimal. 

Penyampaian materi dengan cara pembelajaran langsung seperti yang 

digambarkan pada hasil wawancara dan pengamatan kepada guru matematika 

SMAN 12 Pekanbaru menunjukkan terdapat masalah mendasar yaitu kurang 

berkembangnya daya berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis  

matematis siswa masih rendah.  Siswa kurang mampu menganalisis pokok 

persoalan dalam materi pelajaran dengan baik, siswa kurang berani bertanya  

dalam pembelajaran, siswa tidak memiliki rasa ingin tau yang kuat, siswa 

mudah menyerah atau putus asa terhadap persoalan belajar di dalam kelas, 

siswa tidak mampu berkomunikasi dengan lancer dan antusias, rendahnya 

kemampuan berpikir kritis siswa di dapat dari hasil tes yang peneliti lakukan 

terhadap siswa  hasil tes tersebut rata-rata 27-29,  

                                                             
4Ibid., hlm. 89. 



5 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

pembelajaran matematika belum tercapai dengan baik dan perlu adanya 

perbaikan. Sebagai mata pelajaran yang dapat mengajarkan siswa berpikir 

kritis, maka melalui pembelajaran matematika dapat di bentuk siswa-siswa 

yang berpikir kritis. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi guru-guru yang 

mengajar matematika sehingga dalam pembelajaran matematika di samping 

bertujuan mencapai penguasaan konsep oleh siswa juga dapat membentuk 

siswa berpikir kritis.
5
 Salah satu pendekatan pembelajaran  yang dapat 

membuat siswa aktif  berpikir, dan berani berbicara adalah pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and learning (CTL).  

Menurut Elaine B Johnson, CTL membantu para siswa menemukan 

makna dalam pelajaran mereka dengan cara menghubungkan materi 

akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka. Mereka 

membuat hubungan-hubungan penting yang menghasilkan makna 

dengan melaksanakan pembelajaran yang diatur sendiri, bekerja sama, 

berpikir kritis dan kreatif menghargai orang lain, mencapai standar 

tinggi, dan berperan serta dalam tugas-tugas penilaian autentik.
6
 Hal itu 

bisa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran metematika, dengan menerapkan mata pelajaran 

akademik seperti matematika, bahasa ingris, dan sejarah ke dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan dunia nyata dan kedalam masalah 

yang mereka alami, siswa sedikit demi sedikit akan membangkitkan 

kebiasaan berpikir dengan baik, berpikir terbuka, mendengarkan orang 

lain dengan tulus, berpikir sebelum bertindak, mendasari kesimpulan 

dengan bukti yang kuat dan melatih imajinasi.
7
Apabila siswa mampu 

membangkitkan kebiasaan berpikir dengan baik, berpikir terbuka 

artinya kemampuan berpikir kritis siswa sudah terbentuk. 

Pendekatan ini  membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 
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antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari.
8
 Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari 

usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru 

ketika ia belajar. Dalam pembelajaran siswa dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dan terlibat penuh dalam proses pembelajaran yang efektif. 

Sedangkan guru akan memainkan perannya sebagai fasilitator yaitu 

membantu siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

nyata.  

  Dalam pembelajaran banyak siswa belum siap untuk menerima 

pembelajaran yang akan dipelajari, oleh karna itu ada factor yang 

mempengaruhi mengapa siswa  belum siap menerima pembelajaran tersebut. 

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam 

menerima pelajaran adalah kemampuan awal. Kemampuan awal siswa 

dapat melihat dan mengetahui sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi yang telah disajikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas 

bahwaKemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum 

ia mulai dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat 

diketahui: a) apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana 

siswa telah mengetahui materi apa yang akan disajikan
9
. 

 

Lebih lanjut dikemukakan belajar akan lebih bermakna apabila materi 

yang dipelajari (hasil belajar berupa konsep atau prinsip) diasumsikan atau 

dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk 

struktur kognitif berupa fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi yang 

dipelajari atau diingat oleh siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengetahuan awal akan memberikan dampak pada proses dan perolehan 
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belajar yang memadai. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa 

kemampuan awal merupakan elemen esensial untuk menciptakan proses 

pembelajaran menjadi sesuatu yang bermakna.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa ditinjau dari 

kemampuan Awal Siswa SMAN 12 Pekanbaru. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

b. Rendahnya minat siswa untuk mencoba menyelesaikan persoalan 

dengan cara yang lain, siswa lebeih terpaku dengan cara yang di 

kerjakan guru di depan kelas. 

c. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru belum maksimal 

menunjang kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka peneliti membatasi masalah pada: 

a. Pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pembelajaran 

CTL. 

b. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 
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c. Kemampuan awal siswa. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar 

dengan pendekatan CTL lebih baik dari pada siswa yang diajar 

dengan pembelajaran langsung?  

2. Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pendekatan CTL 

lebih baik daripada siswa berkemampuan tinggi yang diajar dengan 

pembelajaran langsung? 

3. Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

berkemampuan awal  sedang yang diajarkan dengan penekatan 

CTL lebih baik dari pada siswa berkemampuan awal sedang yang 

diajar dengan pembelajaran langsung ? 

4. Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa ditinjau dari 

kemampuan awal rendah yang diajarkan dengan penekatan CTL 

lebih baik dari pada siswa yang ditinjau dari kemampuan awal 

rendah yang diajar dengan pembelajaran langsung ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang diajar 

dengan pendekatan CTL lebih baik dari pada siswa yang diajar 

dengan pembelajaran langsung.  

2. Mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa 

berkemampuan awal tinggi yang diajar dengan pendekatan CTL 

lebih baik daripada siswa berkemampuan tinggi yang diajar dengan 

pembelajaran langsung. 

3. Mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa 

berkemampuan awal sedang yang diajarkan dengan penekatan 

CTL lebih baik dari pada siswa berkemampuan awal sedang yang 

diajar dengan pembelajaran langsung. 

4. Mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa 

berkemampuan awal rendah yang diajarkan dengan penekatan CTL 

lebih baik dari pada siswa berkemampuan awal rendah yang diajar 

dengan pembelajaranlangsung. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

a. Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa melalui pemilihan pendekatan 

pembelajaran dalam mengajar, serta sebagai masukan sebagai 
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calon guru tengtang penggunaan pendekatan pembelajaran CTL 

pada pembelajaran matematika. 

b. Dapat dijadikan pedoman jika pendekatan ini dapat memperbaiki 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Bagi peneliti 

a. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperluas 

wawasan peneliti tentang pengenalan pendekatan pembelajaran. 

b. Sebagai sarana untuk bersosialisasi. 

3. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

b. Dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

F. Definisi Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Contextual Teaching and Lerning (CTL)  

Pembelajaran CTL adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari dan dari proses mengkontruksi 

sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya 

sebagai anggota masyarakat
10

.  
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2. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Berpikir kritis adalah suatu proses rasional yang bertujuan untuk 

membuat keputusan apakah meyakini atau melakukan sesuatu. Jadi 

berpikir kritis adalah berpikir dengan penuh perhitungan dan hati-hati. 

Berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan produktif, dan melibatkan 

evaluasi bukti.
11

 

3. Pembelajaran Langsung 

Pendekatan pembelajaran langsung merupakan pendekatan 

pengajaran yang menuntut peran guru sebagai model menarik bagi siswa 

dalam mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan 

dilatih kepada siswa secara langkah demi langkah
12

. Pendekatan 

pembelajaran langsung cenderung bersifat teacher centered. 

4. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal dapat 

menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai keterampilan yang relevan yang 

dimiliki pada saat akan mulai mengikuti suatu pembelajaran sehingga 
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dapat dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus 

dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan pembelajaran.
13
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