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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Menurut R. Swartz dan D.N Perkins dalam Hassoubah 

menyatakan bahwa berpikir kritis berarti :
1
 

1) Bertujuan  untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa 

yang akan diterima atau apa yang akan dilakukan dengan alasan 

yang logis 

2) Memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis 

dalam membuat keputusan  

3) Menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan 

alasan untuk menentukan serta menerapkan standar tersebut 

4) Mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk 

dipakai sebagai bukti yang mendukung suatu penilaian. 

 

Selanjutnya Beyer dalam Hassoubah menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis ini meliputi keterampilan untuk 

menentukan kredibilitas suatu sumber, membedakan antara yang 

relevan dan yang tidak relevan, membedakan fakta dari penilaian, 

mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang tidak terucapkan, 

mengidentifikasi bias yang ada, mengidentifikasi sudut pandang, 

dan mengevaluasi bukti yang ditawarkan.
2
 Sedangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis menurut Ennis yaitu kemampuan berpikir 

dalam menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan 

                                                             
1 Izhab Zaleha Hassoubah, Developing Creatif and Critical Thinking Skill (Cara Berpikir 

Kreatif dan Kritis), (Bandung: Nuansa, 2004), hlm.86 
2 Ibid. hlm. 87 
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pengetahuan matematika, penalaran matematika dan pembuktian 

matematika. 

Berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi 

informasi. Seorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak 

fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Seorang pemikir kritis 

mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya, dan mengetahui 

cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan 

mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya. 

Berpikir kritis tidak sama dengan sikap argumentatif atau 

mengecam orang lain. Berpikir kritis bersifat netral, objektif dan 

tidak bias. Meskipun berpikir kritis dapat digunakan untuk 

menunjukkan kekeliruan atau alasan-alasan yang buruk, berpikir 

kritis dapat memainkan peran penting dalam kerja sama 

menemukan alasan yang benar maupun melakukan tugas 

konstruktif. Pemikir kritis mampu melakukan introspeksi tentang 

kemungkinan bias dalam alasan yang dikemukakannya. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis merupakan kemampuan menelaah atau menganalisis 

suatu sumber, mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang 

tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, 

menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan yang 

sesuai dengan standar penilaian. 
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b. Langkah-langkah Berpikir Kritis  

Adapun langkah-langkah berpikir kritis yang baik dapat 

dilihat dari pendapat yang dikutip oleh kneeder dari The Statewide 

History-Social Science Assesment Advisory Committee, yang 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
3
 

1) Pengenalan masalah-masalah (defining/clarifying 

problem) 

2) Menilai informasi (judging informations) 

3) Memecahkan masalah atau menarik kesimpulan (solving 

problem/drawing conclusion) 

 

Kemudian, The Statewide History-Social Science Assesment 

Advisory Committee mengungkapkan untuk melakukan tiga langkah 

tersebut, diperlukan keterampilan yang disebut twelveessensial 

critical thinking skills (12 keterampilan esensial dalam berpikir 

kritis), sebagai berikut : 

1) Mengenali masalah (defining/clarifying problem) 

a) Mengidentifikasikan isu-isu atau permasalahan pokok. 

b) Membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan 

c) Memilih informasi yang relevan 

d) Merumuskan/memformulasi masalah 

2) Menilai informasi yang relevan 

a) Menyeleksi fakta, opini, hasil nalar/judgment 

b) Mengecek konsistensi  

c) Mengidentifikasi asumsi 

d) Mengenali kemungkinan faktor stereotip 

e) Mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah 

penafsiran kalimat (semantic slanting) 

f) Mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan 

ideologi 

3) Pemecahan masalah/penarikan kesimpulan 

a) Mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data 

                                                             
3
Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, (Jakarta : PT. Gramedia, 

2011), hlm.159 
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b) Meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari 

keputusan/pemecahan masalah/kesimpulan yang diambil 

 

c. Indikator Berpikir Kritis Matematis 

Menurut Carole Wade yang dikutip oleh Hendra Surya 

terdapat delapan indikator berpikir kritis yaitu :
4
 

1) Kegiatan merumuskan pertanyaan 

2) Membatasi permasalahan  

3) Menguji data-data 

4) Menganalisis berbagai pendapat dan bias (penyimpangan) 

5) Menghindari pertimbangan yang emosional 

6) Menghindari penyederhanaan berlebihan 

7) Mempertimbangkan berbagai interpretasi 

8) Mentoleransi ambiguitas 

 

Sedangkan menurut Ennis indikator berpikir kritis 

diklasifikasikan menjadi lima yaitu :
5
 

1) Memberikan penjelasan sederhana (Elementary  Clarification) 

2) Membangun keterampilan dasar (Basic Support) 

3) Membuat  Simpulan (Inference) 

4) Memberikan penjelasan lebih lanjut (Advances Clarification) 

5) Mengatur stategi dan taktik (Strategies and tactics) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Hendra Surya, Strategi jitu mencapai kesuksesan belajar, (Jakarta : Elek Media 

Komputindo, 2011), hlm. 129 
5
 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung : Refika Aditama, 2017) , hlm. 90 
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Pada penelitian ini peneliti mengutip indikator kemampuan 

berpikir kritis yang berpedoman pada pendapat Ennis. 

Tabel 2.1 

RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Indikator Berpikir 

Kritis 

Jawaban Skor 

Memberikan Penjelasan 

Sederhana (Elementary 

Clarification) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Membangun 

Keterampilan Dasar 

(basic Support) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Membuat Simpulan 

(Inference) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Memberikan penjelasan 

lebih lanjut ( Advances 

Clarification) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Mengatur Strategi dan 

Taktik (Strategies and 

Tactics) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

(Sumber : Dimodifikasi dari Karunia Eka Lestari dan Mokhammad 

Ridwan,)
6
 

 

 

                                                             
6
 Ibid, hlm. 182 
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2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

a. Pengertian Realistic Mathematics Education (RME) 

Realistic Mathematic Education (RME) adalah suatu teori 

tentang pembelajaran matematika yang salah satu pendekatan 

pembelajarannya menggunakan konteks “dunia nyata”. RME kali 

pertama dikenalkan oleh matematikawan dari freudenthal Institute 

di Utrecht University Belanda tepatnya pada 1973 yang bernama 

Hans Freudenthal. Prof. Hans Freudenthal adalah seorang 

matematikawan dan ahli pendidikan yang lahir pada 1905 di 

Luckenwaldo, Jerman. Institut  Freudenthal di Belanda telah 

berhasil dengan baik mengembangkan dan mengimplementasikan 

pendekatan realistik (RME). Pengimplementasian pendekatan 

realistik atau RME di Belanda cukup berhasil “itu terbukti dengan 

siswa yang menggunakan pendekatan realistik mempunyai prestasi 

matematika tinggi”. 

Model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Freudenthal 

berusaha mengajarkan matematika secara bermakna yang dicirikan 

oleh hal-hal berikut : 

1) Mengajarkan matematika secara lebih menarik, relevan dengan 

lingkungan siswa, dan tidak terlalu abstrak 

2) Menekankan belajar dari pengalaman siswa sendiri, bukan 

berdasar pengalaman gurunya 

3) Memperkenalkan asas kemampuan siswa 
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4) Banyak ditekankan pada penyelesaian masalah yang tidak rutin 

dan mungkin jawabannya tidak tunggal  

Banyak pihak yang menganggap bahwa pendidikan 

matematika realistik adalah suatu pendekatan pembelajaran 

matematika yang harus selalu menggunakan masalah sehari-hari. 

Penggunaan kata realistik sebenarnya berasal dari bahasa Belanda 

zich realiseren yang berarti untuk dibayangkan atau Panhuizen, 

penggunaan kata realistik tersebut tidak sekedar menunjukkan 

adanya suatu koneksi dengan dunia nyata, tetapi lebih mengacu 

pada focus pendidikan matematika realistik dalam menempatkan 

penekanan penggunaan suatu situasi yang bisa dibayangkan 

(imagineable) oleh siswa.
7
 

Berikut ini akan dijelaskan pengertian RME: 

1) RME adalah pendekatan pembelajaran yang bertolak dari hal-

hal yang real bagi siswa, menekankan keterampilan proses of 

doing mathematics,berdiskusi dan berkolaborasi, 

berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat 

menemukan diri sendiri (student inventing sebagai kebalikan 

dari teacher telling) dan pada akhirnya menggunakan 

matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara 

individu maupun kelompok. 

2) RME merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan 

realitas dan lingkungan siswa sebagai titik awal pembelajaran. 

Masalah yang nyata atau yang telah dikuasai dapat dibayangkan 

dengan baik oleh siswa dan digunakan sebagai sumber 

munculnya konsep atau pengertian matematikayang semakin 

meningkat. 

3) Ide utama dari RME adalah siswa harus diberi kesempatan 

untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan 

bimbingan orang dewasa. Usaha untuk membangun konsep 

                                                             
7
Ariyadi Wijaya, Pendidikan Matematika Realistik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), 

hlm. 20. 
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tersebut adalah melalui penjelajahan berbagai situasi dan 

persoalan realistik. Realistik dalam pengertian bahwa tidak 

hanya situasi yang ada di dunia nyata, tetapi juga dengan 

masalah yang dapat mereka bayangkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa RME merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menjadikan kehidupan nyata sebagai titik tolak 

pembelajaran sehingga permasalahan dapat dibayangkan oleh siswa 

dan pada akhirnya siswa dapat menemukan konsep matematika 

untuk menyelesaikan masalah. 

Adapun rumusan lima karakteristik pendidikan matematika 

realistik, yaitu:
8
 

1) Penggunaan Konteks 

Konteks realistik digunakan sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa masalah 

dunia nyata namun bisa dalam bentuk permainan, penggunaan 

alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan 

bisa dibayangkan dalam pikiran siswa. 

2) Penggunaan model untuk matematisasi progresif 

Dalam pendidikan matematika realistik, model 

digunakan dalam melakukan matematisasi secara 

progresif.Pengggunaan model berfungsi sebagai jembatan 

(bridge) dari pengetahuan dan matematika tingkat konkrit 

menuju pengetahuan matematika tingkat formal. 

3) Pemanfaatan hasil konstruksi siswa 

Mengacu pada pendapat Freudenthal bahwa matematika 

tidak diberikan kepada siswa sebagai produk yang siap dipakai, 

tetapi sebagai suatu konsep yang dibangun oleh siswa.Maka 

dalam pendidikan matematika realistik siswa ditempatkan 

sebagai subjek belajar.Siswa memiliki kebebasan untuk 

mengembangkan strategi pemecahan masalah sehingga 

diperoleh strategi yang bervariasi.Hasil kerja dan konstruksi 

siswa selanjutnya digunakan untuk landasan pengembangan 

konsep matematika. 

4) Interaktivitas 

Proses belajar seseorang bukan hanya suatu proses 

individu, melainkan juga secara bersamaan merupakan suatu 

proses sosial. proses belajar siswa akan menjadi lebih singkat 

                                                             
8
Ibid ; hlm. 21-23 
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dan bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan hasil 

kerja dan gagasan mereka. Pemanfaatan interaksi dalam 

pembelajaran matematika bermanfaat dalam mengembangkan 

kemampuan kognitif dan afektif siswa secara simultan. 

5) Keterkaitan 

Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial, 

namun banyak konsep matematika yang memiliki keterkaitan. 

Oleh karena itu,konsep-konsep matematika tidak dikenalkan 

kepada siswa secara terpisah atau terisolasi satu sama lain. 

Pendidikan matematika realistik menempatkan keterkaitan 

(intertwinement) antar konsep matematika sebagai hal yang 

harus dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Melalui 

keterkaitan ini,satu pembelajaran matematika diharapkan bisa 

mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep 

matematika secara bersamaan (walau ada konsep yang 

dominan). 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari RME 

adalah bahwa pembelajaran berorientasi pada permasalahan dunia 

nyata, dimana konsep matematika tidak langsung diberikan sebagai 

konsep siap pakai melainkan siswa sendiri yang mengembangkan 

konsep tersebut. Dalam hal ini siswa dijadikan sebagai subjek 

pembelajaran. 

Ciri-ciri dari model pembelajaran RME adalah sebagai 

berikut:
9
 

1) Matematika dipandang sebagai kegiatan manusia sehari-hari, 

sehingga dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

2) Belajar matematika berarti bekerja dengan matematika. 

3) Siswa diberi kesempatan untuk menemukan konsep-konsep 

matematika di bawah bimbingan orang dewasa (guru). 

4) Proses belajar mengajar berlangsung secara interaktif dan siswa 

menjadi fokus dari semua aktifitas di kelas. 

5) Aktifitas dilakukan meliputi menemukan masalah kontekstual 

(lookingfor problems), memecahkan masalah (problem solving), 

                                                             
9
Soejadi, Pemanfaatan Realitas dan Lingkungan Alam Pembelajaran Matematika, 

(Universitas Surabaya, 2001), hlm. 20 
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dan mengorganisir bahan mengajar Pembelajaran dengan 

menerapkan RME selain mempelajari dalam arah vertikal 

(proses dalam matematika itu sendiri), juga mempelajari dalam 

arah horizontal meliputi pembuatan skema, merumuskan dan 

menggambarkan masalah dalam cara yang berbeda, menemukan 

hubungan dan keterkaitannya. 

 

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-

ciri dari RME diantaranya konteks pembelajaran berkaitan dengan 

dunia nyata, siswa diberi kebebasan dalam menemukan konsep dan 

diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan temannya dalam 

menemukan konsep tersebut dimana beberapa aktifitas yang 

dilakukan didalamnya meliputi mmahami masalah, menjelaskan 

masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut serta 

menyimpulkannya. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran (RME) didalam 

buku Melly Andriani adalah sebagai berikut:
10

 

1) Memahami masalah kontekstual  

 Guru memberikan masalah (soal) kontekstual dalam 

kehidupan sehari-hari dan meminta siswa untuk memahami 

masalah tersebut.  

2) Menjelaskan masalah kontekstual 

  Jika situasi siswa macet dalam menyelesaikan masalah 

maka guru menjelaskan situasi dan kondisi dari soal dengan cara 

memberikan petunjuk-petunjuk atau berupa saran seperlunya 

(bersifat terbatas) terhadap bagian-bagian tertentu yang belum 

dipahami oleh siswa, penjelasannya hanya sampai siswa 

mengerti maksud soal. Langkah ini ditempuh saat siswa 

mengalami kesulitan memahami masalah kontekstual. 

3) Menyelesaikan masalah kontekstual 

  Pada tahap ini siswa didorong menyelesaikan masalah 

kontekstual secara individu berdasar kemampuannya dengan 

                                                             
10

 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembelajaran Matematika SD/MI,(Pekanbaru : 

Benteng Media,2013),h. 50. 
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memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang telah disediakan. Siswa 

secara individual menyelesaikan masalah kontekstual dengan 

cara mereka sendiri. 

4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

  Guru menyediakan waktu dan kesempatan kepada siswa 

untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban secara 

berkelompok, untuk selanjutnya dibandingkan (memeriksa, 

memperbaiki) dan didiskusikan dalam kelas.. 

5) Menyimpulkan  

  Dari hasil diskusi, guru mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan suatu konsep atau prosedur. 

 

Sedangkan langkah-langkah ataupun tahapan RME 

didalam  buku Karunia Eka Lestari adalah sebagai berikut :
11

 

1) Aktivitas  

Pada fase ini, siswa mempelajari matematika melalui 

aktivitas doing, yaitu dengan mengerjakan masalah-masalah yang 

didesain secara khusus. Siswa diperlakukan sebagai partisipan 

aktif dalam keseluruhan proses pendidikan sehingga mereka 

mampu mengembangkan sejumlah mathematical tools yang 

kedalaman serta liku-likunya betul-betul dihayati. 

2) Realitas 

Tujuan utama fase ini adalah agar siswa mampu 

mengaplikasikan matematika untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Pada tahap ini, pembelajaran dipandang suatu sumber 

untuk belajar matematika yang dikaitkan dengan realitas 

kehidupan sehari-hari melalui proses matematisasi. 

3) Pemahaman 

Pada fase ini, proses belajar matematika mencakup 

berbagai tahapan pemahaman mulai dari pengembangan 

kemampuan menemukan solusi informal yang berkaitan dengan 

konteks, menemukan rumus dan skema, sampai dengan 

menemukan prinsip-prinsip keterkaitan. 

4) Intertwinement 

Pada tahap ini, siswa memiliki kesempatan untuk 

menyelesaikan masalah matematika yang kaya akan konteks 

dengan menerapkan berbagai konsep, rumus, prinsip, serta 

pemahaman secara terpadu dan saling berkaitan. 

5) Interaksi 

Proses belajar matematika dipandang sebagai suatu 

aktivitas sosial. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk 

                                                             
11

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung : Refika Aditama, 2017) , hlm. 40-41 
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melakukan sharing pengalaman, strategi penyelesaian, atau 

temuan lainnya. Interaksi memungkinkan siswa untuk melakukan 

refleksi yang pada akhirnya akan mendorong mereka 

mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

6) Bimbingan  

Bimbingan dilakukan melalui kegiatan Guided 

Reinvention, yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk mencoba menemukan sendiri prinsip, 

konsep, atau rumus-rumus matematika melalui kegiatan 

pembelajaran yang secara spesifik dirancang oleh guru. 

 

Dalam penelitian ini saya menggunakan langkah-langkah 

Realistic Mathematics Education yang terdapat didalam buku 

Melly Andriani. 

 

b. Kelebihan dan kekurangan Realistic Mathematics Education 

(RME) 

Beberapa keunggulan RME adalah sebagai berikut : 
12

 

1) Karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, maka siswa 

tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. 

2) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan, karena 

menggunakan realitas kehidupan, sehingga siswa tidak cepat 

bosan untuk belajar matematika. 

3) Siswa merasa dihargai dan semakin terbuka, karena setiap 

jawaban siswa ada nilainya. 

4) Memupuk kerjasama dalam kelompok. 

5) Melatih keberanian siswa, karena harus menjelaskan jawabannya. 

6) Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan 

pendapat. 

7) Pendidikan berbudi pekerti, misalnya: saling kerjasama dan 

menghargai teman yang sedang berbicara. 

 

Berdasarkan beberapa keunggulan tersebut maka 

diharapkan pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna, 

                                                             
12 Ondi Saondi, Impelementasi Pembelajaran Metematika Realistic (PMR), ,hlm.  46 
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namun pendekatan ini juga tentunya memiliki kekurangan 

sebagaimana akan dijabarkan berikut. 

 

Adapun kelemahan RME adalah sebagai berikut:
13

 

1) Karena sudah terbiasa diberikan informasi terlebih dahulu, maka 

siswa masih kesulitan menemukan sendiri jawabannya. 

2) Membutuhkan waktu yang lama bagi siswa yang memiliki 

kemampuan yang rendah. 

3) Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti 

temannya yang belum selesai. 

4) Membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi 

pembelajaran saat itu. 

5) Belum ada pedoman penilaian, sehingga guru merasa kesulitan 

dalam evaluasi atau memberi nilai. 

 

Meskipun banyak pendekatan-pendekatan yang diterapkan 

dalam pembelajaran, akan tetapi tidak ada pendekatan yang terbaik, 

karena setiap pendekatan ada kelemahan dan kelebihannya. Jadi 

tidak ada salahnya mempertimbangkan pendekatan realistik ini untuk 

diterapkan dalam pembelajaran. 

 

3. Pengetahuan Awal Matematika 

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan 

juga memiliki pengetahuan awal yang berbeda-beda pula. Data 

Pengetahuan Awal Matematika (PAM) diperoleh melalui tes yang 

diberikan sebelum perlakuan (Treatment) diberikan. Tes yang 

diberikan untuk memperoleh data PAM berisi mengenai materi 

prasyarat dari materi yang akan diteliti. Dengan demikian, data PAM 

                                                             
13 Ibid ; hlm. 46 
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digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan siswa 

dalam penguasaan materi prasyarat sebelum penelitian dilakukan atau 

sebelum perlakuan diberikan. 
14

 

Tabel 2.2 

KRITERIA PENGELOMPOKKAN PAM 

 

Kriteria  Keterangan 

     ̅       Tinggi 

  ̅          ̅       Sedang  

      ̅       Rendah  

Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

 

4. Pembelajaran yang ada di Sekolah (Saintifik) 

Pendekatan Saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif 

mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan 

berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari 

mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari 

                                                             
14

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika,  (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), hlm 233. 



26 
 

 
 

guru. Oleh karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu.
15

 

Dari penjabaran tersebut, maka pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Berpusat pada peserta didik 

b. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi 

konsep, hukum atau prinsip 

c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam 

merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik 

d. Dapat mengembangkan karakter peserta didik 

Adapun lima praktek dalam pembelajaran saintifik yaitu :
16

 

a. Mengamati  

Kegiatan belajar yang dapat dilakukan peserta didik misalnya 

membaca, mendengar, menyimak, melihat (dengan atau tanpa alat). 

Kompetensi yang ingin dikembangkan melalui pengalaman belajar 

mengamati adalah melatih kesungguhan, ketelitian dan kemampuan 

mencari informasi 

b. Menanya  

Kegiatan belajar yang dapat dilakukan adalah mengajukan 

pertanyaan tentang informasi apa yang tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau pertanyaan untuk memperoleh informasi 

tambahan tentang apa yang sedang mereka amati. Kompetensi yang 

dikembangkan adalah pengembangan kreativitas, rasa ingin tahu, 

dan pembentukan karakter pebelajar sepanjang hayat 

c. Pengumpulan informasi 

Kegiatan ini adalah melakukan eksperimen, membaca 

beragam sumber informasi lainnya selain yang terdapat pada buku 

                                                             
15

 Kemendikbud, Pendekatan dan Strategi Pembelajaran, (Jakarta : T.P., 2013), hlm.31 
16

 Musfiqon, Pendekatan Pembelajaran Saintifik, (Sidoarjo : Nizamia Learning Center, 

2015), hlm.38-39 
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teks, mengamati objek, mengamati kejadian dan berwawancara 

dengan seorang narasumber. Kompetensi yang ingin dikembangkan 

antara lain peserta didik akan mengembangkan sikap teliti, jujur, 

sopan, menghargai pendapat orang lain, memiliki kemampuan 

berkomunikasi, memiliki kemampuan mengumpulkan informasi 

dengan beragam cara, mengembangkan kebiasaan belajar 

d. Mengasosiasi 

Bentuk kegiatan belajar yang dapat diberikan adalah 

pengolahan informasi mulai dari beragam informasi yang 

memperdalam dan memperluas informasi hingga informasi yang 

saling mendukung. Melalui pengalaman belajar ini diharapkan 

peserta didik akan mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat 

kepada aturan, bekerja keras, mampu menerapkan suatu prosedur 

dalam berpikir secara deduktif atau induktif untuk menarik suatu 

kesimpulan 

e. Komunikasi 

Memberikan pengalaman belajar untuk melakukan kegiatan 

belajar berupa menyampaikan hasil pengamatan yang telah 

dilakukannya, kesimpulan yang telah diperolehnya. Ini 

dimaksudkan agar peserta didik mempunyai kesempatan untuk 

mengembangkan kompetensinya dalam hal pengembangan sikap 

jujur, teliti, toleransi, berpikir secara sistematis, mengutarakan 

pendapat dengan cara singkat dan jelas, hingga kemampuan 

berbahasa secara baik dan benar. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh :  

1. Setya Rahayu,dengan judul penelitian “Pengaruh Pendekatan Realistic 

Mathematics Education terhadap Pemahaman Konsep Matematika 

SiswaKelas VII Madrasah TsanawiyahHasanah Pekanbaru”. Dari hasil 

penelitian tersebut ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara 

pemahaman konsep matematika siswa yang belajar dengan pendekatan 

RME dengan siswa yang belajar dengan metode konvensional. Hal ini 

terlihat dari mean yang diperoleh oleh kedua kelas, dimana mean kelas 

eksperimen dengan menggunakan pendekatan RME adalah 79,5 dan 
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mean kelas control dengan menggunakan metode konvensional 68,38. 

Artinya dari adanya perbedaan maka terdapat pengaruh yang positif 

pendekatan RME terhadap pemahaman konsep matematika siswa dan 

besarnya pengaruh pendekatan RME terhadap pemahaman konsep 

siswa adalah sebesar 12,79%. 

2. Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Nurul Fadhilah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif tipe 

Question Students Have terhadap kemampuan Berpikir kritis Siswa 

dalam Pembelajaran matematika siswa SMA IT Mutiara Duri 

Kabupaten Bengkalis” pada tahun 2013. Dari hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

matematika antara siswa yang mendapat pembelajaran aktif tipe 

Question Students Have dengan siswa yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Dari analisis data dapat dilihat dengan adanya perbedaan 

mean pada masing-masing kelas, pada kelas eksperimen nilai rata-

ratanya adalah 76,14 dan pada kelas kontrol nilai rata-ratanya adalah 

67,5. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumya adalah penelitian ini menerapkan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) terhadap kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan pengetahuan awal matematika siswa SMP. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Setya Rahayu berfokus pada penerapan  
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Realistic Mathematics Education terhadap Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa dan Nurul Fadhilah berfokus pada penerapan  Question 

Students Have terhadap kemampuan Berpikir kritis Siswa dalam 

Pembelajaran matematika 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah 

pada penggunaan model pembelajaran Realistic Mathematics Education 

dan kemampuan berpikir kritis matematis siswa ditinjau dari kemampuan 

awal siswa: 

1. Pendekatan RME Sebagai Variabel Bebas 

Adapun langkah- langkah model pembelajaran Realistic 

Mathematics Education yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini, peneliti menyiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan instrumen penelitian yang terdiri dari Silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Soal Test Matematika. 

b. Tahap Pelaksanaan, yang terdiri dari: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru mengucapkan salam kepada peserta didik dan 

meminta salah satu peserta didik untuk memimpin berdoa. 



30 
 

 
 

b) Guru menyapa siswa dan menyiapkan kondisi fisik kelas 

agar siap menerima pelajaran 

c) Guru menyampaikan pendekatan pembelajaran yang akan 

digunakan kepada siswa. 

d) Guru memberikan apersepsi mengenai materi yang akan 

diajarkan beripa masalah-masalah dalam kehidupan sehari-

hari. 

2) Kegiatan Inti 

Fase 1 : Memahami masalah kontekstual 

a) Guru memberikan lembar soal yang akan dikerjakan oleh 

siswa dimana soal-soal tersebut berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

b) Guru meminta siswa untuk memahami masalah realistik 

yang terdapat disetiap butir soal yang diberikan  

Fase 2 :Menjelaskan masalah kontektual 

a) Guru memberikan petunjuk seperlunya apabila terdapat hal-

hal yang tidak dipahami siswa mengenai soal yang 

diberikan 

Fase 3 :Menyelesaikan masalah kontektual 

a) Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan 

pada lembar soal secara individu 
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Fase 4: Membandingkan dan mendiskusikan jawaban 

a) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyelesaikan masalah secara berkelompok 

b) Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan jawaban kelompoknya dan kelompok 

lain membandingkan jawaban yang dipresentasikan 

dengan jawaban yang mereka miliki 

c) Jika terdapat perbedaan dalam penyelesaian, maka guru 

bersama-sama dengan siswa mendiskusikan jawaban yang 

benar 

3) Kegiatan akhir, terdiri dari: 

Fase 5: Menyimpulkan 

a) Guru bersama-sama siswa menarik kesimpulan terkait 

masalah realistik yang diselesaikan 

b) Guru memberikan tugas rumah untuk siswa 

2. Tahap Akhir 

 Pada tahap ini, guru melakukan evaluasi mengenai kegiatan 

pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa 

dengan mengadakan ulangan harian 

2. Berpikir Kritis Sebagai Variabel Terikat 

Indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan 

adalah : 

a. Mampu memberikan penjelasan sederhana 
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b. Membangun keterampilan dasar 

c. Menyimpulkan  

d. Mampu memberikan penjelasan lebih lanjut 

e. Mampu menerapkan stategi dan taktik 

Tabel 2.3 

RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

 

Indikator Berpikir 

Kritis 

Jawaban Skor 

Memberikan Penjelasan 

Sederhana (Elementary 

Clarification) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Membangun 

Keterampilan Dasar 

(basic Support) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Membuat Simpulan 

(Inference) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Memberikan penjelasan 

lebih lanjut ( Advances 

Clarification) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      

Mengatur Strategi dan 

Taktik (Strategies and 

Tactics) 

Tidak menjawab sama sekali   
Terdapat jawaban namun 

jawaban salah atau kurang 

tepat 
    Skor     

Menjawab dengan tepat     
Sub-total(satu butir teks)      
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3. Pengetahuan Awal Matematika Sebagai Variabel Moderat 

 Pengetahuan Awal Matematika siswa sebagai variabel moderat 

adalah variabel yang menghubungkan variabel bebas dan variabel 

terikat, yang digunakan untuk memperkuat hubungan antar variabel, 

selain itu juga dapat memperlemah hubungan antara satu atau beberapa 

variabel bebas dan variabel terikat. 

 Adapun kriteria pengelompokan PAM yang digunakan oleh 

peneliti : 

Tabel 2.4 

KRITERIA PENGELOMPOKKAN PAM 

 

Kriteria  Keterangan 

     ̅       Tinggi 

  ̅          ̅       Sedang  

      ̅       Rendah  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang 

belajar dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematic 

Education (RME) dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran yang ada disekolah 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa 

yang belajar dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematic 
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Education (RME) dengan siswa yang belajar menggunakan 

pembelajaran yang ada disekolah 

2. Ha : Terdapat interaksi antara kemampuan berpikir kritis berdasarkan 

pengetahuan awal matematika siswa dengan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) 

Ho :  Tidak terdapat interaksi antara kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan pengetahuan awal matematika siswa dengan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) 

 

 


