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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran matematika memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan tersebut diperlukan 

siswa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagaimana disebutkan dalam Kompetensi Dasar 

Kurikulum 2013 yaitu menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. Sehingga kemampuan berpikir kritis matematis 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dicapai melalui pembelajaran. 

Dalam Learning for the 21st Century (Partnership for 21st Century 

Skills [P21], 2005: 9) disebutkan bahwa: 

To cope with the demands of the 21st century, people need to know more 

than core subjects. They need to know how to use their knowledge and 

skills- by thinking critically, applying knowledge to new situation, 

analyzing information, comprehending new ideas, communicating, 

collaborating, solving problem, making decisions. 

 

Untuk memenuhi tuntutan abad ke-21, orang-orang harus mengetahui lebih 

dari sekedar mata pelajaran inti. Mereka perlu mengetahui bagaimana 

menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dengan berpikir secara kritis, 

menerapkan pengetahuan pada situasi baru, menganalisis informasi, 

memahami ide baru, mengomunikasikan, mengkolaborasikan, menyelesaikan 

masalah, membuat keputusan. 

 Kemampuan berpikir kritis matematis tidak hanya menekankan siswa 

pada kemampuan menyelesaikan masalah, namun juga kemampuan siswa 
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dalam mengevaluasi penyelesaian masalah. Sehingga ketika terdapat masalah 

dan penyelesaian masalah, siswa mampu mengevaluasi kebenaran 

penyelesaian masalah tersebut.   

Halpern (2003: 15) mengemukakan bahwa: 

An essential component of critical thinking is developing the attitude or 

disposition of a critical thinker. Good thinkers are motivated and 

willing to exert the conscious effort needed to work in a planful manner, 

to check for accuracy, to gather information, and to persist when the 

solution isn't obvious or requires several steps. 

 

Sebuah komponen penting dalam berpikir kritis adalah mengembangkan sikap 

atau kecenderungan dari seorang pemikir kritis. Pemikir yang baik adalah 

pemikir yang termotivasi dan mau berusaha untuk mengerjakan dengan penuh 

perencanaan, memeriksa ketepatan, mengumpulkan informasi dan tetap 

berusaha untuk menyelesaiakan permasalahan ketika solusi tidak jelas atau 

memerlukan beberapa langkah. Sehingga pada pembelajaran matematika, 

kemampuan berpikir kritis dapat dilatih melalui pembelajaran menggunakan 

persoalan yang lebih dari sekedar mencari penyelesaian masalah. Contohnya 

mengevaluasi penyelesaian masalah dan menganalisis masalah. 

  Melalui kegiatan pembelajaran matematika sebaiknya bukan hanya 

kemampuan akademik siswa saja yang perlu dikembangkan, tetapi 

pengembangan sikap siswa juga perlu dikembangkan. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2003 tentang Pendidikan 

Nasional (UUSPN), yaitu “Pendidikan Nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri beriman dan bertakwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung 

jawab”. Sikap mandiri merupakan salah satu ciri manusia yang berkualitas. 

Karakter mandiri memiliki cakupan yang cukup luas. Salah satu sikap  mandiri 

yaitu mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar siswa dapat dikembangkan 

melalui kegiatan pembelajaran di sekolah.  

Zimmerman (1990: 14) mengatakan bahwa: 

At a time, when students often appear to lack both the will and skill to 

achieve academically, educators need instructional approaches that 

can offer direction and insight into the processes of self-regulated 

learning. 

Pada suatu waktu ketika siswa sering memunculkan adanya kekurangan 

baik pada kemauan dan keterampilan untuk mencapai prestasi akademik, 

pendidik perlu pendekatan pembelajaran yang dapat memberikan pengarahan 

dan pemahaman ke dalam proses kemandirian belajar.  Pengarahan dan 

pemahaman tersebut yang akan membantu siswa untuk mencapai prestasi 

akademik. Hal itu menunjukkan bahwa proses kemandirian belajar 

berpengaruh pada pencapaian prestasi belajar.  

Dengan memperhatikan pentingnya kemandirian belajar, maka siswa 

perlu mengembangkan sikap tersebut. Dalam pelaksanaannya guru yang 

berperan sebagai pendamping belajar siswa memiliki peran penting dalam 

pengembangan sikap kemandirian belajar siswa. Sebelum pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, guru mempersiapkan  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dalam Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang 

Standar Proses, ada beberapa prinsip penyusunan yang harus diperhatikan. 

Pembelajaran yang direncanakan oleh guru sebaiknya memperhatikan 
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perbedaan individual peserta didik. Siswa yang ada di kelas memiliki berbagai 

perbedaan. Salah satunya adanya perbedaan kecerdasan.  Siswa yang satu 

dengan yang lain tentu memiliki kecerdasan yang berbeda. Sebagai guru daam 

pembelajaran harus bisa menyikapi perbedaan tersebut. Salah satunya dengan 

memberdayakan berbagai kecerdasan yang mereka miliki sehingga tidak hanya 

bertumpu pada satu macam kecerdasan saja. 

Thomas Armstrong (2002) dalam bukunya Sekolah Para juara 

mendeskripsikan model pembelajaran klasik yang antara lain memunculkan 

asumsi-asumsi: Pertama, para guru cenderung memisahkan atau memberikan 

identifikasi kepada para muridnya sebagai murid-murid yang pandai di satu 

sisi, dan murid-murid yang bodoh di sisi lain. Kedua, suasana kelas cenderung 

monoton dan membosankan. Hal ini dikarenakan para guru biasanya hanya 

bertumpu pada satu atau dua jenis kecerdasan dalam mengajar, yaitu cerdas 

berbahasa dan cerdas logika. Ketiga, mungkin seorang guru agak sulit dalam 

membangkitkan minat atau gairah murid-muridnya karena proses 

pembelajaran yang kurang kreatif. 

Dalam pembelajaran, tidak dibenarkan adanya siswa yang bodoh, 

mereka hanya memiliki kecerdasan yang berbeda dengan siswa yang lain. 

Sehingga sebagai guru sebaiknya mengetahui kecenderungan kecerdasan siswa 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Setelah guru mengetahui 

kecenderungan kecerdasan siswa, guru dapat mendesain pembelajaran dengan 

memanfaatkan keragaman kecerdasan tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis dan kemandirian belajar merupakan kemampuan penting yang 
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seharusnya dimiliki oleh siswa. Selain itu pemberdayaan keragaman 

kecerdasan siswa juga penting untuk dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Namun pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis matematis dan 

kemandirian belajar siswa masih belum berkembang secara optimal. Sebagai 

contoh hal tersebut dapat dilihat pada pembelajaran matematika di SMP Negeri 

1 Wates. Penulis melakukan tes kemampuan berpikir kritis matematis. Pada tes 

tersebut, siswa diberi soal dan penyelesaian masalah kemudian siswa diminta 

untuk mengevaluasi kesalahan dan memperbaiki kesalahan dari penyelesaian 

soal tersebut. Rata-rata nilai tes tersebut 69,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengembangan kemampuan berpikir kritis matematis belum maksimal. Di sisi 

lain, peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat aktivitas 

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, sebagian besar siswa masih 

cenderung mengandalkan materi dari yang disampaikan guru di kelas. Inisiatif 

mereka untuk mempelajari materi terlebih dahulu di rumah juga masih kurang. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya angket kemandirian belajar yang diberikan 

oleh peneliti. Dari hasil angket kemandirian belajar yang disusun oleh Lina 

Dwi Astuti (2014), 56% siswa mencapai kategori Cukup, 33% mencapai 

kategori Baik, dan 11% mencapai kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar di lapangan masih belum 

maksimal. 

Setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dengan 

demikian perlu adanya pembelajaran yang memfasilitasi keragaman 

kecerdasan tersebut. Namun berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, kegiatan 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wates belum 
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maksimal dalam memberdayakan kecerdasan majemuk siswa. Aktivitas 

pembelajaran masih didominasi oleh siswa-siswa tertentu yang pandai di kelas. 

Hal ini menyebabkan ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti 

pembelajaran di kelas.  

SMP Negeri 1 Wates merupakan salah satu sekolah yang menggunakan 

Kurikulum 2013. Sekolah tersebut telah menggunakan pendekatan saintifik 

selama tiga semester. Namun pendekatan saintifik ini masih merupakan 

sesuatu yang baru bagi guru dan siswa. Hal ini menyebabkan guru masih 

memerlukan banyak referensi untuk mengembangkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik. 

Dari beberapa permasalahan pembelajaran di atas, mengindikasikan 

bahwa aspek-aspek kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian 

belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Wates belum tercapai secara optimal. 

Dengan demikian perlu adanya pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian 

belajar siswa.  

Salah satu pendekatan yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar siswa adalah pendekatan 

saintifik. Menurut Daryanto (2014, 56) salah satu kriteria proses pembelajaran 

saintifik  adalah mendorong dan meginspirasi peserta didik berpikir secara 

kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan 

masalah, dan dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.  

Dalam pendekatan saintifik, kemandirian belajar siswa dapat 

dikembangkan melalui langkah-langkah pendekatan saintifik. Sebagaimana 
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yang disebutkan oleh Hosnan (2014, 39),  langkah-langkah pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kemandirian belajar dapat dilatihkan 

kepada siswa salah satunya melalui kegiatan mengumpulkan data. Mereka 

secara mandiri mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Langkah-

langkah pembelajaran yang ada pada pendekatan saintifik juga dapat 

membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis, 

misalnya dengan adanya kegiatan mengasosiasi siswa belajar untuk berpikir 

kritis dalam mengambil kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran.  

Keragaman kecerdasan siswa menjadi perhatian peneliti dalam 

melakukan penelitian. Peneliti bermaksud memberdayakan kecerdasan 

majemuk siswa selama proses pembelajaran. Sehingga dengan pemberdayaan 

kecerdasan tersebut, diharapkan semua siswa dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran. Salah satunya dalam kegiatan mengumpulkan informasi, siswa 

dengan kecerdasan visual spatial lebih tertari mengumpulkan informasi dari 

gambar-gambar yang disajikan, namun siswa dengan kecenderungan 

kecerdasan bodily kinesthetic akan lebih tertarik mengumpulkan informasi 

melalui kegiatan praktik. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tentang efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan saintifik berbasis teori kecerdasan majemuk ditinjau dari 

kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian  belajar siswa kelas 

VIII. 
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada pembelajaran 

matematika belum maksimal. 

2. Kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran  matematika belum 

maksimal. 

3. Pelaksanaan pembelajaran matematika masih kurang dalam memfasilitasi 

kecerdasan majemuk siswa. 

4. Guru masih memerlukan banyak referensi untuk pengembangan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut maka 

dalam penelitian ini dibatasi pada masalah yaitu efektivitas pembelajaran 

matematika dengan pendekatan saintifik berbasis teori kecerdasan majemuk 

ditinjau dari kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar 

siswa dengan materi yang dibahas adalah lingkaran. 

D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik berbasis 

teori kecerdasan majemuk efektif jika ditinjau dari kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa kelas VIII? 
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2. Apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik berbasis 

teori kecerdasan majemuk efektif jika ditinjau dari kemandirian belajar 

siswa kelas VIII? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

saintifik berbasis teori kecerdasan majemuk efektif ditinjau dari 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII. 

2. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan pendekatan 

saintifik berbasis teori kecerdasan majemuk efektif ditinjau dari 

kemandirian belajar siswa kelas VIII. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru 

Memberi tambahan informasi kepada guru mengenai efektivitas 

pendekatan saintifik berbasis teori kecerdasan majemuk efektif jika 

ditinjau dari kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian belajar 

siswa kelas VIII. 

2. Bagi siswa 

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis dan kemandirian 

belajar siswa dengan pendekatan saintifik berbasis teori kecerdasan 

majemuk, khususnya pada pembelajaran matematika. 
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3. Bagi peneliti 

Sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama 

kuliah dan menambah pengetahuan serta pengalaman penelitian dalam 

kegiatan pembelajaran matematika. 

 

 

  




