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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

pembangunan dibidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat baik 

dalam pembinaan sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003). 

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia saat ini terus dikembangkan 

terkhusus dalam peningkatan mutu pendidikan matematika karena matematika 

merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki banyak manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika merupakan salah satu 

mata pelajaran pokok yang ada sejak pendidikan dasar dan dapat membentuk pola 

pemikiran yang logis, sistematis, kritis dan kreatif (Retni Paradesa, 2015, h. 306). 

Matematika sebagai mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah memerlukan 

metode-metode pembelajaran yang efektif agar kemampuan berpikir matematis 

siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. 
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Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, 

penalaran yang jelas dan sistematis, serta keterkaitannya yang kuat antar konsep. 

Unsur utama dalam matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja atas dasar 

asumsi dan mempunyai kebenaran yang konsisten (Dety Ahmatka, 2019, h. 4). 

Dalam mempelajari matematika seseorang harus berpikir agar mampu memahami 

konsep matematika yang dipelajari serta mampu menggunakan konsep tersebut 

secara tepat. Soal matematika yang dihadapi seseorang sering kali tidaklah dengan 

segera dapat dicari solusinya, namun dituntut untuk dapat menyelesaikan soal 

tersebut. Karena itu, perlu memiliki keterampilan berpikir agar dapat menemukan 

cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Retni Paradesa, 

2015, h. 306-307). 

Kegiatan atau proses berpikir yang dijalani agar seseorang mampu 

menyelesaikan suatu soal matematika mempunyai keterkaitan dengan kemampuan 

mengingat, mengenali hubungan diantara konsep matematika, menyadari adanya 

hubungan sebab akibat, hubungan analogi ataupun perbedaan, yang kemudian dapat 

memunculkan gagasan-gagasan original, serta lancar dan sesuai dalam pembuatan 

keputusan atau kesimpulan secara tepat, cepat dan bijaksana. Kegiatan belajar yang 

menekankan pada proses belajar tentu akan menghadirkan kegiatan berpikir dan 

merasakan dalam berbagai bentuk level (Retni Paradesa, 2015, h. 307). Proses 

berpikir dan merasakan yang dibangun sejak awal dalam upaya menyelesaikan 

suatu masalah hendaknya berlangsung secara sengaja dan sampai tuntas. 

Ketuntasan dalam hal ini dimaksudkan bahwa peserta didik yang menjalani proses 

tersebut benar telah berlatih dan memberdayakan serta mengfungsikan kemampuan 
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yang dimiliki sehingga seseorang memahami serta menguasai apa yang dikerjakan 

selama proses itu terjadi. Dengan demikian peserta didik harus dilatih agar memiliki 

kemampuan berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial 

dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Kemampuan berpikir kritis ini 

menjadi sangat penting dan harus ditanamkan sejak dini baik di sekolah, di rumah 

maupun di lingkungan masyarakat. Dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

hasil yang optimal dibutuhkan berpikir secara aktif (Retni Paradesa, 2015, h.307). 

Hal ini berarti proses pembelajaran yang optimal membutuhkan pemikiran kritis 

dari si pembelajar. Oleh karena itu, berpikir kritis sangat penting dalam proses 

kegiatan pembelajaran.  

Berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual dimana pemikir 

dengan sengaja menilai kualitas pemikirannya, pemikir menggunakan pemikiran 

yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan kemampuan berpikir kritis dapat 

meningkat prestasi matematika. Selanjutnya, Jacob menambahkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis dapat merangsang siswa untuk berpikir mandiri dan 

dapat menyelesaikan masalah disekolah atau dalam kehidupan sehari-hari (Farida 

Nursyahidah, 2018, h.35). Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu 

dikuasai oleh siswa. 

Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan ketika para peserta didik 

sudah terjun pada kehidupan masyarakat. Alasan pentingnya mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis yaitu pertama tuntutan zaman yang menuntut setiap 
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orang dapat mencari, memilih dan menggunakan informasi untuk kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Kedua setiap orang senantiasa berhadapan dengan 

berbagai masalah dan pilihan sehingga dituntut mampu berpikir kritis dan kreatif . 

Ketiga kemampuan memandang suatu hal dengan cara yang berbeda dalam 

memecahkan masalah. Keempat berpikir kritis merupakan aspek dalam 

memecahkan permasalahan secara kreatif agar seseorang disatu pihak dapat 

bersaing secara adil dan dipihak lain dapat bekerja sama dengan bangsa lain (Retni 

Paradesa, 2015, h. 307-308).   

Berpikir kritis berarti belajar bagaimana bertanya, kapan bertanya, apa 

pertanyaannya, bagaimana nalarnya, kapan menggunakan penalaran, dan metode 

penalaran apa yag dipakai  seorang siswa dapat dikatakan berpikir kritis bila siswa 

tersebut mampu menguji pengalamannya, mengevaluasi pengetahuan, ide-ide, dan 

mempertimbangkan argumen sebelum mendapatkan justifikasi (In Hi Abdullah, 

2013 h.66). Pada era globalisasi saat ini, siswa dituntut tidak hanya menerima dan 

meniru yang diajarkan oleh guru namun siswa harus secara aktif berinteraksi dan 

berbuat atas dasar kemampuan dan keyakinan sendiri.  

Materi matematika dan keterampilan berpikir kritis merupakan dua hal 

yang saling berkaitan. Hal ini membuat materi matematika dapat dipahami melalui 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kritis dapat dilatih melalui belajar 

matematika. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan yang 

harus dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah matematika (Widha, dkk., 

2017. h. 52). Namun kenyataan di lapangan kemampuan berpikir matematis tingkat 
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tinggi siswa SMP masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari 

rendahnya prestasi siswa Indonesia di dunia Internasional.  

PISA (Programme for International Students Assesment) yang 

merupakan program survei komprehensif di ajang Internasional pada dasarnya 

menilai kemampuan bernalar siswa yang didalamnya juga termasuk keterampilan 

berpikir kritris (Ika Rahmawati, dkk., 2016 h. 1112). Capaian yang diraih oleh siswa 

Indonesia dalam PISA dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Hasil 

studi TIMMS (Trend in International  Mathematics and Science Study) dan PISA 

(Programme for International Students Assesment) yang diterbitkan oleh 

kementerian pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa kemampuan siswa 

SMP khususnya dalam bidang matematika masih dibawah standar internasional 

(Ika Rahmawati, dkk., 2016 h. 1112). Berdasarkan studi  TIMSS 2011 siswa SMP 

mendapat peringkat 36 dari 49 negara di dunia. Hasil studi PISA  juga menunjukkan 

bahwa siswa Indonesia mendapat peringkat 64 dari 65 negara di dunia (Anike Putri, 

2018, h. 794). Hasil ini berturut-turut terjadi selama sepuluh tahun belakangan. 

Tidak jauh berbeda, hasil TIMSS 2015 yang baru dipublikasikan Desember 2016 

lalu menunjukkan prestasi siswa Indonesia  bidang matematika  mendapat peringkat 

46 dari  51 negara dengan skor 397 (Anike Putri, 2018, h. 794). Upaya yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal ini dengan melakukan 

perubahan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013 secara bertahap untuk menyusul 

ketinggalan-ketinggalan dari negara lain. Pada Kurikulum 2013, salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai siswa pada pembelajaran sains adalah keterampilan 

berpikir kritis (Kemdikbud, 2016). 
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Hasil observasi di SMP Negeri 20 Poleang Utara pada tanggal 26 

November 2019 yang telah menerapkan Kurikulum 2013 yang berarti 

mengharuskan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dalam 

proses pembelajaran, peneliti melihat kurangnya respon siswa terhadap materi yang 

diajarkan. Hal ini terlihat pada saat siswa diberikan soal cerita materi operasi 

bilangan bulat yang telah diajarkan sebelumnya masih ada yang tidak dapat 

menyelesaikannya dengan baik selain itu beberapa siswa mampu mengerjakan soal 

dengan baik yang menandakan kemampuan berpikir kritis siswa di SMP Negeri 20 

Poleang Utara berbeda-beda dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

tingkat perbedaannya. Siswa kelas VII yang berjumlah 67 orang di SMP Negeri 20 

Poleang Utara hampir semua hanya bisa menghafal dan mengingat kembali 

informasi yang diberikan guru, siswa tidak mampu menganalisis serta tidak mampu 

menentukan cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Sedangkan kemampuan menganalisis dan menggunakan strategi atau menentukan 

cara merupakan indikator berikir kritis yang perlu dimiliki siswa. Berdasarkan 

wawancara dengan seorang guru bidang studi matematika kelas VII SMP Negeri 

20 Poleang Utara menyatakan bahwa hasil Ujian Tengah Semester (UTS) 

matematika yang dibawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ada 30 

siswa  dan yang memiliki nilai tertinggi hanya 9 siswa dari 67 siswa kelas VII. 

Berikut nilai hasil UTS siswa kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara dapat dilihat 

pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Nilai UTS Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara 

No Kelas Jumlah Siswa 
Nilai 

< 𝟕𝟒 𝒙 ≥ 𝟕𝟒 

1 VII A 22 11 11 

2 VII B 23 12 11 

3 VII C 22 10 12 

Jumlah 67 33 34 

Keterangan: 

 KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) = 74 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa siswa yang mendapatkan 

nilai dibawah standar KKM adalah sebanyak 33 siswa dari 67 siswa. Sedangkan 

siswa yang dinyatakan lulus dengan standar KKM adalah sebanyak 34 siswa. Tabel 

diatas menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak dapat menyelesaikan 

soal matematika dengan baik. Hal ini perlu dievaluasi untuk menunjukkan 

bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa agar ada bahan pertimbangan dalam 

metode pembelajaran apa yang akan dilakukan selanjutnya. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu tujuan dalam 

pembelajaran matematika (Chukwuyenum, 2013, h. 18). Pembelajaran matematika 

secara khusus siswa dituntut mampu berpikir matematis yang didalamnya 

menyangkut berpikir kritis untuk menyelesaikan soal cerita dengan baik. Persepsi 

ini juga terjadi pada siswa-siswi di Indonesia. Hal ini disaksikan sendiri oleh 

peneliti pada saat observasi di SMP Negeri 20 Poleang Utara. Beberapa 

permasalahan-permasalahan dan penyebab masalah yang ada dikelas dalam proses 

pembelajaran, yaitu: (1) Keaktifan siswa yang masih rendah, dimana banyak siswa 

yang beranggapan bahwa mata pelajaran matematika adalah suatu pelajaran yang 

sulit dan membosankan. Penyebabnya siswa kesulitan dalam perhitungan dan 
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penghafalan rumus serta merasa kesulitan dan kurang percaya diri untuk 

mengungkapkan ide; (2) Siswa cenderung kurang memahami dalam memecahkan 

masalah dalam hal ini  siswa tidak tahu tujuan dari soal yang berakibat kesulitan 

dalam penggunaan konsep; (3) Rendahnya kesadaran belajar matematika siswa, ini 

terlihat dari kurangnya semangat siswa untuk belajar pada saat pembelajaran, masih 

banyak siswa yang bicara sendiri, mengganggu temannya, tidak memperhatikan 

guru saat menjelaskan, serta masih banyak siswa yang tidak menyiapkan alat 

belajar matematika dari rumah, hal ini disebabkan karena siswa merasa bosan 

dalam mengikuti pelajaran karena kurangnya kreasi dan variasi dalam 

pembelajaran; (4) Masih rendahnya keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. Hal ini disebabkan karena kurangnya keinginan siswa untuk belajar. 

Keterampilan berpikir kritis dapat diukur menggunakan Graded 

Response Models (GRM). Graded Response Models atau Model Penskoran 

Bertingkat merupakan sebuah metode pembelajaran yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis matematika siswa (Junaidi, 2017, 

h.18). Graded Response Model (GRM), merupakan salah satu pendekatan model 

IRT (Item Respon Theory) dimana bertujuan untuk menampilkan kemampuan 

berpikir matematis siswa, karena bentuk tes yang digunakan dalam penyekoran 

model ini adalah uraian, yang menuntut siswa untuk mampu berpikir kritis dan 

setiap butir soal dibuat berdasarkan tingkat kesulitan dari mudah hingga sukar 

(Muhammad Syahrul Kahar, 2017, h. 12). Pembelajaran matematika pada siswa di 

sekolah berkaitan dengan berpikir kritis, maka sangat diperlukan kemampuan 

berpikir kritis siswa dari aspek mengidentifikasi, menghubungkan, mengevaluasi, 
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menganalisis, memecahkan masalah berbagai persoalan matematika dan 

aplikasinya.  

Hasil penelitian Gita Alexandra dan Novisita Ratu mengatakan bahwa 

siswa  memiliki kemampuan berpikir kritis yang sama dengan interpretasi 

kemampuan rata-rata dengan kemampuan antara 1,00 sampai −1,00 (Gita 

Alexandra, Novisita Ratu, 2018, h. 110). Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Anike Putri hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran matematika siswa masih rendah (Anike Putri, 2018, h. 800). 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh syahrul hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan Graded Response Models (GRM) efektif dalam menganalis 

kemampuan berpikir matematis terhadap butir soal (Muhammad Syahrul Kahar, 

2017, h.17). Graded Response Models (GRM) bertujuan untuk menampilkan 

kemampuan berpikir matematis siswa, karena bentuk tes yang digunakan dalam 

penyekoran model ini adalah uraian, yang menuntut siswa untuk mampu berpikir 

kritis, dan setiap butir soal dibuat berdasarkan tingkat kesulitan dari mudah hingga 

sukar (Muhammad Syahrul Kahar, 2017, h.17). Penelitian sebelumnya membuat 

peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VII di SMP Negeri 20 Poleang Utara. Sehingga dalam penelitian ini akan 

memberikan siswa soal berpikir kritis matematis dalam bentuk penskoran 

bertingkat atau Graded Response Models (GRM) dengan materi perbandingan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang mengacu pada indikator 

interprestasi, analisis, evaluasi dan inferensi. 
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Penjelasan diatas membuat peneliti ingin mengetahui kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII di SMP Negeri 20 Poleang Utara yang diharapkan 

dapat memberikan informasi dan gambaran  tentang kondisi kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara. Berdasarkan permasalahan 

tersebut peneliti ingin menganalisis kemampuan beripikir kritis dari hasil jawaban 

siswa menggunakan metode Graded Response Models (GRM). Oleh karena itu, 

peneliti mengangkat judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

dengan Graded Response Models (GRM) Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 

Poleang Utara Kabupaten Bombana. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini berfokus pada hal yang terkait dengan 

perkembangan zaman yang menuntut setiap orang dapat untuk mencari, memilih 

dan menggunakan informasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Terkhususnya dalam pembelajaran matematika pentingnya aspek mengidentifikasi, 

menghubungkan, mengevaluasi, menganalisis, memecahkan masalah berbagai 

persoalan matematika dan aplikasinya.  Dalam penelitian ini berfokus terhadap 

analisis kemampuan berpikir kritis matematis dengan Graded Response Models 

(GRM) Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara Kabupaten Bombana. 

 

1.3 Pertayaan Penelitian 

Berpijak dari fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas maka 

pertayaan penelitiannya, yaitu bagaimana analisis kemampuan berpikir kritis 
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matematis dengan Graded Response Models (GRM) siswa kelas VII SMP Negeri 

20 Poleang Utara Kabupaten Bombana. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan Graded Response 

Models (GRM) Siswa Kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara Kabupaten 

Bombana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan 

gambaran teori proses pembelajaran tentang berpikir kritis siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya terhadap pengembangan teori  

berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam mengatasi masalah yang ada di dunia pendidikan 

secara nyata serta bekal untuk dimasa mendatang karena kemampuan 

berpikir kritis sangat diperlukan untuk menghadapi era globalisasi saat ini. 
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2. Bagi Sekolah, diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

masukan dan pertimbangan salah satu bahan alternatif dalam kemajuan 

semua mata pelajaran khususnya pelajaran matematika sesuai tujuan 

dalam kurikulum 2013, salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa 

pada pembelajaran matematika adalah keterampilan berpikir kritis. 

3. Bagi Guru Matematika, diharapkan dari kegiatan penelitian ini  dapat 

membantu guru dalam mengetahui respon siswa dalam menyelesaikan 

masalah berpikir kritis matematis. Selain itu, sebagai bahan evalusi agar 

dapat menyesuaikan hal apa yang perlu dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika yang sesuai untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah. 

4. Bagi Siswa, untuk menambah wawasan mereka tentang kemampuan 

berpikir kritis serta dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mereka 

khususnya pada pelajaran matematika agar termotivasi dalam 

menyelesaikan masalah matematika dengan matang, sungguh-sungguh, 

dan penuh pertimbangan sehingga dapat memenuhi tujuan pembelajaran 

dalam kurikulum 2013 karena dengan mengikuti arahan dalam penelitian 

ini dapat melatih siswa agar lebih berpikir kritis dalam mengerjakan soal 

ataupun menanggapi pembelajaran dengan lebih baik dari sebelumnya. 


