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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dengan pendidikan, pola pikir 

dan pengetahuan manusia dapat berkembang, sehingga menghasilkan  

manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi, maupun skil. 

Kualitas manusia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu. Adapun mengenai pentingnya pendidikan  tercantum dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 Bab II 

Pasal 3 yang menyebutkan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
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Sehingga hal ini memperjelas bahwa salah satu penyebab maju mundurnya 

suatu bangsa dipengaruhi oleh pendidikan. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak 

pula ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga ia akan dihargai dan 

dihormati karena dipandang sebagai orang yang berilmu. Adapun
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keistimewaan lain bagi orang yang berilmu adalah bahwa Allah akan 

menaikkan derajatnya beberapa tingkat sebagaimana telah dikatakan oleh 

Ibnu Abbas bahwa orang –orang yang berilmu memiliki derajat diatas 

orang-orang beriman dengan 700 derajat. Dimana diantara dua derajat 

ditempuh selama 500 tahun. Adapun surat dalam Al-Qur’an yang 

menerangkan mengenai keistimewaan orang yang berilmu ini terdapat 

dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

ٍُ الَِّذينٍَ آَمنُوا ِمْنُكمٍْ َوالَِّذينٍَ أُوتُوا اْلِعْلمٍَ َدَرَجاتٍ    يَْزفَعٍِ ّللاَّ
Artinya : “ Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman 

diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat.” 

 

Ayat tersebut semakin memperkuat alasan mengapa pendidikan itu 

penting. Pendidikan itu sendiri terbagi atas beberapa bidang, salah satunya 

adalah matematika, dimana matematika memiliki peranan penting dalam 

pengembangan kemampuan matematis siswa. Hal ini tampak pada tujuan 

pembelajaran matematika yang dirumuskan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan menyatakan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
2
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

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 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh 
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4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram 

atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

 

Dari kelima poin diatas dapat kita lihat bahwa pendidikan 

Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk 

mengembangkan cara berpikir manusia. Adapun salah satu cara berpikir 

yang dapat  di kembangkan adalah berpikir kritis.  

Menurut Feldman berpikir kritis merupakan suatu tindakan untuk 

mengevaluasi situasi masalah, argumen, dan memilih pola investigasi yang 

menghasilkan jawaban terbaik sehingga seseorang yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis cenderung akan menjadi pemikir kritis yang 

memiliki ketertarikan untuk menemukan ide-ide baru.
3
 Kemudian Zamroni 

dan Mahfudz mengemukakan bahwa ada enam argumen yang menjadi 

alasan pentingnya keterampilan berpikir kritis dikuasai siswa yaitu (1) 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang begitu pesat akan 

menyebabkan informasi yang diterima siswa semakin banyak ragamnya, 

oleh karena itu siswa dituntut memiliki kemampuan memilih dan memilah 

informasi yang baik dan benar sehingga memperkaya khazanah 

pemikirannya (2) Siswa merupakan salah satu kekuatan yang berdaya 

tekan tinggi oleh karena itu agar kekuatan itu dapat terarahkan ke arah 

yang semestinya (selain komitmen yang tinggi terhadap moral) maka 
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mereka perlu dibekali dengan kemampuan berpikir yang memadai 

(deduktif, induktif, reflektif, kritis dan kreatif) agar kelak mampu 

berkiprah dalam mengembangkan bidang ilmu yang ditekuninya (3) Siswa 

adalah warga masyarakat yang kini maupun kelak akan menjalani 

kehidupan yang semakin kompleks, hal ini menuntut mereka memiliki 

keterampilan berpikir kritis (4) Berpikir kritis adalah kunci menuju 

berkembangnya kreatifitas (5) Banyak lapangan pekerjaan baik langsung 

maupun tidak membutuhkan kemampuan berpikir kritis, misalnya sebagai 

pengacara atau sebagai guru maka berpikir kritis adalah kunci 

keberhasilannya (6) Setiap saat manusia selalu dihadapkan pada 

pengambilan keputusan, mau ataupun tidak, sengaja atau tidak, dicari 

ataupun tidak akan memerlukan keterampilan untuk berpikir kritis.
4
 

Menurut laporan studi empat tahunan Internasional Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang dilakukan 

pada siswa dengan karakteristik soal-soal level kognitif tinggi yang dapat 

mengukur kemampuan berpikir kritis matematis siswa menunjukkan 

bahwa siswa-siswa di Indonesia secara konsisten terpuruk di peringkat 

bawah.
5
 

Berdasarkan observasi dan tes yang telah dilakukan di SMP N 13 

Pekanbaru, diperoleh informasi bahwa siswa di sekolah tersebut masih 

belum mencapai pada tahap kemampuan berpikir kritis yakni  terlihat pada 
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SMA Melalui Pembelajaran OPEN ENDED, dalam jurnal Pengajaran MIPA, Vol. 17 No. 1, 2012, 
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kurangnya kemampuan siswa untuk memberikan alasan sederhana dan 

kemampuan untuk mengatur strategi dan taktik dalam menemukan 

jawaban dari permasalahan yang diberikan sebagaimana terlihat pada 

gambar 1.1 berikut : 

  

Gambar 1.1 Jawaban Siswa tentang Soal Tes Kemampuan Berpikir 

Kritis 

 

Dari gambar 1.1 tersebut terlihat bahwa siswa masih kesulitan 

dalam memberikan alasan sederhana dari jawaban yang telah mereka 

temukan.  Kemudian kurangnya kemampuan dalam mengatur strategi dan 

taktik untuk menyelesaikan masalah matematika serta masih kurangnya 

kemampuan siswa dalam memberikan alasan yang logis dari suatu solusi 

permasalahan matematika, hal ini dikarenakan pembelajaran matematika 

yang dilaksanakan disekolah tersebut masih dominan menggunakan 

pembelajaran biasa. Dimana proses belajar mengajar dilaksanakan dengan 

metode ceramah dan guru menjadi pusat dari seluruh kegiatan dikelas. 

Disamping itu guru masih kurang dalam memberikan soal tidak rutin. 

Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis tidak lepas dari 

peran serta guru dalam proses pembelajaran. Guru dapat menggunakan 
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berbagai pendekatan yang dapat memberikan kemudahan bagi siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir.
6
 Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah 

pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). 

Realistic Mathematics Education (RME) merupakan suatu teori 

tentang pembelajaran matematika yang salah satu pendekatan 

pembelajarannya menggunakan konteks dunia nyata. Ada pendapat lain 

yang menyatakan pendekatan realistik adalah pendekatan yang 

menggunakan masalah situasi dunia nyata sebagai titik tolak dalam belajar 

matematika.
7
 

Pembelajaran RME pertama kali dikembangkan dan dilaksanakan 

di Belanda dan dipandang sangat berhasil untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Realistic Matematics Educations merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran alternatif yang dianggap dapat 

membantu, karena dengan pendekatan pembelajaran ini, siswa dituntut 

untuk mengkontruksi pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui 

aktivitas-aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan pembelajaran. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Soedjana dalam Rasiman yang menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan Matematika Realistik adalah 

kerangka konseptual sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang 

menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara 
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Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Sekolah Dasar , 

(Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), hlm. 1 
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ilmiah. Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis.
8
 

Selain faktor pendekatan yang digunakan, kemampuan berpikir 

kritis juga dipengaruhi oleh pengetahuan awal matematika siswa. Dimana 

pengetahuan awal dapat diartikan sebagai kemampuan awal yang dimiliki 

siswa dan dapat dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk melihat seberapa 

besar perubahan perilaku yang terjadi setelah siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Dimana pengetahuan awal tidak hanya berkaitan dengan 

aspek pengetahuan saja, tetapi juga menyangkut sikap dan pengalaman 

yang telah dimiliki siswa selama belajar.  

Dari uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Berdasarkan Pengetahuan Awal Matematika Siswa Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 13 Pekanbaru”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Sebagian besar siswa tidak bisa menyelesaikan soal-soal berpikir kritis. 
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2. Sebagian besar siswa tidak bisa  memberikan alasan atas jawaban yang 

mereka temukan  

3. Sebagian besar siswa tidak bisa mengatur strategi dan taktik untuk 

menyelesaikan masalah matematika 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran yang ada disekolah?  

2. Apakah terdapat interaksi antara pengetahuan awal matematika siswa 

dengan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk melihat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Realistic Mathematic 
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Education (RME) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran yang ada 

disekolah  

2. Untuk menganalisis dan melihat interaksi antara pengetahuan awal 

matematika siswa dengan pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa  

 

E. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :  

1. Untuk mengembangkan keilmuan baik untuk peneliti maupun untuk 

pembaca dalam bidang pembelajaran dengan pendekatan RME  

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan pengetahuan 

awal matematis. 

2. Bagi Guru Matematika :  

a. Dapat menerapkan pembelajaran RME ini di dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika yang 

sebenarnya. 

b. Dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki masing-masing siswa dengan melakukan 

pendekatan RME dengan meninjau pengetahuan awal matematis 

siswa. 
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3. Bagi Siswa :  

a. Siswa dapat memiliki sifat kreatif, inovatif, dan kritis terhadap 

pemecahan suatu masalah, serta meningkat kemampuan berpikir 

kritis.  

b. Siswa lebih dekat dengan kehidupan nyata di dalam proses 

pembelajaran, sehingga membuat siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran. 

 

F. Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan Realistic Mathematic Education (RME)  

Realistic Mathematic Education (RME) adalah pendekatan yang 

menggunakan masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai 

titik tolak dalam belajar matematika. 
9
 

2. Kemampuan berpikir kritis 

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif 

dengan menekankan pada pengambilan keputusan tentang apa yang 

harus dipercayai atau dilakukan.
10

 

3. Pengetahuan Awal Matematika 

Pengetahuan awal dapat diartikan sebagai kumpulan dari 

pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang 
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 Alec Fisher, Berpikir Kritis Sebuah Pengantar, (Jakarta : Erlangga, 2009), hlm.4 
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perjalanan hidup mereka dan yang akan ia bawa kepada suatu 

pengalaman belajar yang baru.
11
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