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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang

kemajuan bangsa di masa depan. Prioritas utama dari sebuah sistem

pendidikan adalah mendidik manusia tentang bagaimana cara belajar dan

berpikir. Melalui pendidikan diharapkan suatu negara mampu untuk

menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi tuntutan kemajuan

zaman. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas,

mempunyai pola pikir yang kritis agar mampu menghadapi segala

permasalahan, serta sanggup menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi.

SDM yang berkualitas hanya dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas

pendidikan di Indonesia. Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia dapat

dilakukan dengan cara mengubah sistem pembelajaran yang selama ini

dilaksanakan dari sistem pembelajaran yang berpusat pada guru menuju

pembelajaran yang berpusat pada siswa.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita sekarang

adalah lemahnya proses pembelajaran yang mengarah kepada pembelajaran

berpikir. Sehubungan dengan adanya tuntutan peningkatan kualitas sumber

daya manusia yang intelektual dan berpikir kritis melalui pendidikan, maka

perlu dilakukan peningkatan penguasaan pengetahuan pada berbagai mata

pelajaran di setiap jenjang pendidikan, salah satunya pada mata pelajaran
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matematika. Mata pelajaran matematika diajarkan pada setiap jenjang

pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas,

bahkan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan matematika

merupakan ilmu pengetahuan yang penting sebagai pengantar dan dasar dari

ilmu pengetahuan lain.

Matematika yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan

menengah adalah matematika sekolah.1 Pentingnya matematika dapat dilihat

dari tujuan mata pelajaran matematika pada pendidikan dasar dan menengah

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006,

agar siswa dapat memiliki kemampuan sebagai berikut:2

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes,
akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan
menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan pembelajaran

matematika adalah untuk mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi

perubahan keadaan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan dan di dunia

yang selalu berkembang. Persiapan-persiapan itu dilakukan melalui latihan

membuat keputusan dan kesimpulan atas dasar pemikiran secara logis, rasional,

kritis, cermat, jujur, efisien dan efektif. Di samping itu, siswa diharapkan dapat
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menggunakan matematika dan cara berpikir matematika dalam kehidupan

sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang

penekanannya pada penataan nalar dan pembentukan sikap percaya diri siswa

serta keterampilan dalam penerapan matematika.

Proses pembelajaran merupakan suatu fase dari rangkaian pelaksanaan

pendidikan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan belajar siswa. John

Dewey mengatakan bahwa sekolah harus mengajarkan cara berpikir yang benar

pada anak-anak.1 Tujuan dari berpikir kritis adalah untuk mencapai pemahaman

yang mendalam.2 Mereka yang berpikir kritis tidak menerima begitu saja cara

mengerjakan sesuatu hanya karena selama ini memang begitulah cara

mengerjakannya, dan mereka juga tidak menganggap suatu pernyataan benar

hanya karena orang lain membenarkannya.3 Kenyataannya di dalam proses

pembelajaran matematika biasanya guru cenderung menjelaskan maupun

memberitahukan segala sesuatunya kepada siswa, sehingga siswa menjadi pasif

dan tidak terbiasa belajar lebih aktif. Para siswa hanya menerima begitu saja

apa yang dijelaskan oleh gurunya tanpa mau mencari kebenaran dari apa yang

dijelaskan oleh guru. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru

mengakibatkan siswa malas menghadapi soal-soal yang menggunakan berpikir

kritis.

Berdasarkan hasil observasi di MAN 2 Model Pekanbaru, terlihat

gejala-gejala yaitu saat guru melakukan interaksi kepada siswa dengan

memberikan suatu permasalahan namun hanya sebagian siswa saja yang berani

memberikan argumen. Sebagian besar siswa belum bisa memberi jawaban atau
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pendapat secara jelas dan logis sehingga kurangnya rasa ingin tahu dan juga

kurangnya sikap terbuka siswa, lalu sedikitnya respek siswa dalam

memecahkan suatu masalah. Sebagian besar siswa belum bisa membuktikan

kebenaran tentang apa yang dibuatnya.

Adapun gejala lain yaitu siswa kurang cermat/ teliti dalam menganalisis,

menghubungkan dan mengevaluasi hasil pekerjaan mereka sendiri atau

perkerjaan yang dilakukan guru. Dalam penyelesaian soal yang diberikan oleh

guru hanya terpaku pada satu bentuk penyelesaian saja, siswa tidak mampu

memberi gagasan baru berupa alternatif penyelesaian yang lain. Mengingat

kemampuan berpikir kritis adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran,

guru matematika di sekolah telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa. Diantaranya guru menjelaskan pengetahuan yang sedang

diajarkan, melakukan tanya jawab dengan siswa, mengulang-ulang materi yang

belum dipahami, memberi tambahan soal latihan, dan membimbing pelatihan

kepada siswa. Namun, usaha tersebut belum cukup untuk meningkatkan

kemampuan berpikir kritis matematika siswa.

Berdasarkan hasil dari penelitian PISA (Programme for International

Student Assesment) yang dihimpun melalui Balitbang Kemendikbud, untuk

bidang studi matematika Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan

pada ajang yang dilakukan PISA pada tahun 2000 menempatkan Indonesia di

peringkat 39 dari 41 negara dengan rata-rata skor matematika 371. Untuk tahun

2003 Indonesia menempati peringkat 39 dari 40 negara dengan rata-rata skor

matematika 382. Untuk tahun 2006 Indonesia menempati peringkat 48 dari 56
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negara dengan rata-rata skor matematika 393. Untuk tahun 2009 Indonesia

menempati peringkat 61 dari 65 negara dengan rata-rata skor matematika 371.

Untuk tahun 2012 Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara dengan

rata-rata skor matematika 375. Untuk tahun 2015 Indonesia menempati

peringkat 63 dari 70 negara dengan rata-rata skor matematika 386. Studi yang

dilakukan PISA menunjukkan skor yang diraih Indonesia masih di bawah skor

rata-rata internasional. Adapun soal-soal yang digunakan dalam studi dan PISA

merupakan soal yang terdiri dari masalah-masalah yang tidak rutin untuk

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam menghadapi soal-soal ini

siswa dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif. Hasil studi PISA menunjukkan

bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih tergolong rendah.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, kemampuan

berpikir kritis matematika siswa sangat perlu untuk ditingkatkan. Diperlukan

adanya pembelajaran matematika yang lebih banyak melibatkan siswa secara

aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Peran guru sangat penting dalam

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan dapat dikatakan bahwa kualitas

pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam

mengelola kegiatan pembelajaran, memilih model pembelajaran yang tepat dan

mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran

konvensional tentu kurang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis siswa diperlukan

suatu model pembelajaran matematika yang mampu menumbuhkan berpikir

kritis. Salah satu model pembelajaran matematika yang dapat digunakan untuk
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mengembangkan berpikir kritis adalah model pencapaian konsep.

Model pencapaian konsep ini relatif berkaitan erat dengan model

pembelajaran induktif. Baik model pencapaian konsep maupun model

pembelajaran induktif, keduanya didesain untuk menganalisis konsep,

mengembangkan konsep, pengajaran konsep, dan untuk mendorong siswa

menjadi lebih efektif dalam mempelajari konsep-konsep. Model pencapaian

konsep dirancang secara unik untuk memberi siswa latihan membuat

kesimpulan dan menilainya. Dalam model pembelajaran pencapaian konsep ini

terdapat 3 tahap, yaitu tahap penyajian data dan identifikasi konsep, tahap

pengujian pencapaian konsep, serta tahap analisis strategi berpikir. Menurut

Richard Arends, dalam model pembelajaran pencapaian konsep ini, sebuah

konsep tidak akan diberi nama/label sampai siswa memperlihatkan pemahaman

dan telah memikirkan tentang atribut-atribut kritis konsep itu.1

Memperhatikan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada model

pembelajaran pencapain konsep terhadap kemampuan berpikir kritis.

Sehingga gagasan ini diwujudkan dalam judul “Pengaruh Penerapan Model

Pencapaian Konsep terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematika

Siswa MAN 2 Model Pekanbaru”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dapat diidentifikasi permasalahannya

sebagai berikut:
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1. Proses belajar masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru,

sehingga proses pembelajaran tidak bermakna dan kurang berkesan bagi

siswa.

2. Kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran

yang tepat belum sesuai dengan harapan.

3. Kemampuan berpikir kritis matematika siswa masih rendah.

4. Siswa kurang aktif bertanya saat proses pembelajaran sedang berlangsung

sehingga umpan balik siswa kurang terlihat atau cenderung pasif.

C. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pencapaian kemampuan

berpikir kritis matematika siswa dengan penerapan model pencapaian konsep.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh model

pencapaian konsep terhadap kemampuan berpikir kritis matematika siswa

MAN 2 Model Pekanbaru?”

E. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya

pengaruh model pencapaian konsep terhadap kemampuan berpikir kritis
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matematika siswa MAN 2 Model Pekanbaru.

F.Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang proses

pembelajaran yang baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa terutama

pada aspek kemampuan berpikir kritis serta tahapan mencetak generasi

masa depan yang unggul.

2. Bagi guru: sebagai alternatif model pembelajaran dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa, serta sebagai informasi bagi guru

matematika dan institusi terkait tentang keefektifan pembelajaran model

pencapaian konsep.

3. Bagi peneliti: menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta hasil

penelitian dapat dijadikan landasan berpijak dalam rangka menindaklanjuti

penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas.

4. Bagi siswa: memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam belajar

matematika karena pada model pembelajaran ini siswa belajar aktif

mengungkapkan pemikirannya dan juga mampu memberikan sikap positif

terhadapmata pelajaran matematika.


