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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting bagi perkembangan dan 

perwujudan diri individu terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini merupakan 

salah satu dampak dari pendidikan yang kian berkembang. Kariasa (2014: 3) 

menyatakan “Pendidikan mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas terutama mempersiapkan siswa sebagai penerus 

pembangunan masa depan yang kompeten, mandiri, kritis, kreatif serta sanggup 

menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi”. Salah satu usaha untuk 

mencapai tujuan pendidikan adalah memahami bagaimana siswa belajar  dan 

bagaimana keberhasilan guru membelajarkan siswa.  

Sebagai salah satu materi dalam pendidikan, matematika memegang 

peranan penting untuk pengembangan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang dimuat dalam Permendiknas 

No. 22 Tahun 2006 (2006: 346) yaitu: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, 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 

4. Mengomunikasikan 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 
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dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

Matematika menuntun siswa untuk berpikir logis menurut pola dan aturan yang 

telah tersusun secara baku. Sejalan dengan pendapat Syahbana (2012: 46) yang 

menyatakan bahwa “berpikir kritis sangat diperlukan dalam kehidupan, agar 

mampu menyaring informasi, memilih layak atau tidaknya suatu kebutuhan, 

mempertanyakan kebenaran yang terkadang dibaluti kebohongan, dan segala hal 

yang dapat membahayakan kehidupan”. Sehingga dapat disimpulkan tujuan utama 

dari mengajarkan matematika adalah untuk membiasakan anak didik mampu 

berpikir logis, kritis dan sistematis.  

 Mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dipandang 

sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah agar siswa 

mampu dan terbiasa menghadapi berbagai permasalahan di sekitarnya. Menurut 

Halpern (1998: 450), “critical thinking is the kind of thinking involved in solving 

problems, formulating inferences, calculating likelihoods, and making decisions”. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang 

terlibat dalam memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, menghitung 

kemungkinan, dan membuat keputusan. Matematika dan keterampilan berpikir 

kritis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena materi matematika 

dipahami melalui berpikir kritis dan berpikir kritis dilatih melalui belajar 

matematika. Untuk itu dalam proses belajar mengajar guru tidak boleh 

mengabaikan penguasaan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa di 

Indonesia khususnya matematika masih rendah. Cermin dari penguasaan materi 

matematika siswa SMP di Indonesia terlihat dari hasil laporan The Trends 
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International in Mathematics and Science Study (TIMSS), survei internasional 

pada siswa kelas VIII yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan memperlihatkan bahwa skor yang diraih Indonesia masih di bawah 

skor rata-rata internasional (http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-

internasional-timss): 

Hasil studi TIMSS 2003, Indonesia berada di peringkat ke-35 dari 

46 negara peserta dengan skor rata-rata 411, sedangkan skor rata-

rata internasional 467. Hasil studi TIMSS 2007, Indonesia berada 

di peringkat ke-36 dari 49 negara peserta dengan skor rata-rata 397, 

sedangkan skor rata-rata internasional 500.  

 

Hasil terbaru, yaitu hasil studi TIMSS 2011 yang diterbitkan oleh IEA (2012: 42), 

“Indonesia berada di peringkat ke-38 dari 42 negara peserta dengan skor rata-rata 

386, sedangkan skor rata-rata internasional 500”. Dari hasil kajian TIMSS 

menunjukkan bahwa peringkat Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.  

Kondisi yang tidak jauh berbeda terlihat dari hasil studi yang dilakukan 

PISA (Programme for International Student Assessment) yang diterbitkan oleh 

Kemdikbud (http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-international-pisa), 

“Hasil studi PISA 2006, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 57 negara 

peserta dengan skor rata-rata 391, sedangkan skor rata-rata internasional 500”. 

Hasil studi PISA 2009 yang diterbitkan oleh OECD (2010: 155), “Indonesia 

berada di peringkat ke-61 dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 371, 

sedangkan skor rata-rata internasional 500”. Hasil studi PISA 2012 kembali 

diterbitkan oleh OECD (2013: 65), “Indonesia berada di peringkat ke 64 dari 65 

negara peserta dengan skor rata-rata 375, sedangkan skor rata-rata internasional 

500”. 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss
http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-international-pisa
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Kemdiknas (2011: 55) menyatakan bahwa “salah satu kelemahan siswa 

Indonesia dalam menyelesaikan soal matematika adalah siswa lemah dalam soal-

soal yang menuntut kemampuan pemecahan masalah, berargumentasi dan 

berkomunikasi”. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

masih rendah. Berpikir kritis menurut Fisher (2007: 10) adalah “interpretasi dan 

evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi 

dan argumentasi”. 

 Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa SMP Budi Murni 1 

Medan, dilakukan observasi awal pada tanggal 11 Desember 2015 terhadap siswa 

kelas VIIIB yang berjumlah 38 orang. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa menyelesaikan soal matematika cukup baik tetapi siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa. Soal tes yang diberikan adalah soal berpikir kritis 

dengan aspek menggeneralisasi yaitu menemukan konsep dan menunjukkan bukti 

pendukung untuk generalisasi dengan benar. Dari soal yang mengukur 

kemampuan berpikir kritis matematis tersebut, ternyata hanya 15% siswa yang 

mampu menemukan konsep dan menunjukkan bukti pendukung untuk 

generalisasi dengan benar. Sebanyak 10% siswa yang mampu menemukan konsep 

dengan benar dan menunjukkan bukti pendukung untuk generalisasi tetapi kurang 

lengkap. Sebanyak 25% siswa mampu menemukan konsep dengan benar tetapi 

tidak dapat menunjukkan bukti pendukung untuk generalisasi. Siswa yang 

menemukan konsep tetapi salah sebanyak 30%, dan siswa yang tidak dapat 

memahami soal sehingga sama sekali tidak dijawab sebanyak 20%. 
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 Adapun model soal tes yang diberikan adalah: “Panjang sisi-sisi sebuah 

persegi diperpanjang menjadi 3 kali panjang semula. Berapakah perbandingan 

luas persegi semula dengan luas persegi setelah sisinya diperpanjang? Apa yang 

dapat anda simpulkan berikan alasan anda!”. Adapun jawaban siswa adalah 

seperti pada gambar 1.1. berikut: 

 

Gambar 1.1. Hasil Pekerjaan Siswa yang Berhubungan dengan 

Kemampuan Berpikir Kritis 

  

Dalam menyelesaikan persoalan di atas, siswa harus memahami situasi dalam soal 

dengan tepat. Akan tetapi, siswa tidak mampu menemukan konsep dan 

menunjukkan bukti pendukung untuk generalisasi dengan benar. Pada solusi 

permasalahan di atas, secara garis besar, hasil kerja siswa masih belum mampu 
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memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis. Maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa rendah. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, perlu 

perbaikan dalam proses pembelajaran. Kemdiknas (2011: 60) menyatakan “Hasil 

penilaian kemampuan matematika siswa Indonesia dalam studi PISA dan TIMSS 

pada intinya merekomendasikan agar memperbaiki proses pembelajaran di 

sekolah dengan meningkatkan porsi bernalar, memecahkan masalah, 

berargumentasi dan berkomunikasi”. Mengajarkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Hanya 

saja kebiasaan berpikir kritis ini belum ditradisikan di sekolah-sekolah. Seperti 

yang diungkapkan Syahbana (2012: 46), “sedikit sekolah yang mengajarkan 

siswanya berpikir kritis. Sekolah justru mendorong siswa memberi jawaban yang 

benar daripada mendorong mereka memunculkan ide-ide baru atau memikirkan 

ulang kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada”. 

Pembelajaran matematika tidak hanya dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif matematis, melainkan juga aspek afektif, 

seperti disposisi matematis. Dawit (2014: 2) menyatakan: 

a more comprehensive view of critical thinking must include 

dispositions, which refers to a person’s inclination to use critical 

thinking skills when faced with problems to solve, ideas to evaluate, 

or decisions to make. There is now a consensus that critical 

thinking, as a broad concept, involves both skills and dispositions. 

The dispotisions dimension includes truth-seeking, open 

mindedness, systematicity, analycity, maturity, inquisitiveness, and 

self-confidence. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pandangan yang lebih komprehensif dari 

berpikir kritis adalah disposisi, yang mengacu pada kecenderungan seseorang 

untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dalam pemecahan masalah, ide 
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mengevaluasi, membuat keputusan. Dimensi disposisi termasuk kebenaran, 

keterbukaan, sistematis, analitis, rasa ingin tahu, dan kepercayaan diri. Orang 

yang berpikir kritis matematis akan cenderung memiliki sikap yang positif 

terhadap matematika, sehingga akan berusaha menalar dan mencari strategi 

penyelesaian masalah matematika. 

 Mahmuzah menyatakan bahwa (2014: 45) “disposisi matematis adalah 

keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika sehingga menimbulkan 

kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif”. Sejalan 

dengan pendapat Mahmudi (2010: 2) bahwa “Disposisi matematis sangat 

menunjang keberhasilan belajar matematika. Siswa memerlukan disposisi 

matematis untuk bertahan dalam menghadapi masalah, mengambil tanggung 

jawab dalam belajar, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik dalam 

matematika”. Karakteristik demikian penting dimiliki siswa. Kelak, siswa belum 

tentu akan menggunakan semua materi yang mereka pelajari, tetapi dapat 

dipastikan bahwa mereka memerlukan disposisi positif untuk menghadapi situasi 

problematik dalam kehidupan mereka. 

 Disposisi matematis sangat diperlukan siswa dalam proses belajar 

matematika, karena disposisi akan menjadikan siswa gigih menghadapi masalah 

yang lebih menantang, bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri, dan 

untuk mengembangkan kebiasaan baik di matematika. Sumarmo (2011: 23) 

mengemukakan bahwa “Disposisi matematis menunjukkan rasa percaya diri, 

ekspektasi dan metakognisi, gairah dan perhatian serius dalam belajar matematika, 

kegigihan dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah, rasa ingin 

tahu yang tinggi, serta kemampuan berbagi pendapat dengan orang lain”. Hal ini 
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didukung dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh Sukamto (2013: 93) 

bahwa “pengajaran dan disposisi matematis harus mendapat perhatian, karena 

keduanya sangat penting, sehingga perlu mengeksplorasi aspek pengembangan 

tersebut”. Peran dan persepsi guru memainkan peran penting dalam rangka 

mengembangkan disposisi matematis siswa. 

 Akan tetapi, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak 

siswa di Indonesia yang memiliki disposisi matematis rendah. Seperti yang 

dikemukakan Russefendi (1991: 15), “Matematika (ilmu pasti) bagi anak-anak 

pada umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi, kalau bukan 

pelajaran yang dibenci”. Sejalan dengan pendapat Abdurrahman (2009: 252),  

“Dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan 

bidang studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak 

berkesulitan belajar dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar”. Salah 

satunya adalah penelitian Kesumawati (2010: 6), “terhadap 297 siswa dari empat 

SMP di kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase 

perolehan skor rerata disposisi siswa sebesar 58 persen berada pada kategori 

rendah”.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada saat observasi 

awal dengan 10 orang siswa di SMP Budi Murni 1 Medan mengenai matematika, 

sebagian besar mereka mengatakan tidak menyukai pelajaran matematika. Mereka 

menganggap pelajaran matematika itu membosankan, soal-soalnya terlalu sulit, 

dan merasa cemas apabila disuruh mengerjakan soal ke papan tulis. Jadi peneliti 

menyimpulkan bahwa disposisi matematis di sekolah tersebut rendah. 
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Rendahnya kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa 

mengindikasikan ada sesuatu yang salah dan belum optimal dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil identifikasi permasalahan 

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) oleh Depdiknas (2007: 13) bahwa: 

Metode pembelajaran di kelas kurang bervariasi,  KBM kurang 

mengaktifkan siswa, masih mengejar target materi. Guru cenderung 

selalu menggunakan metode ceramah, pelaksanaan pembelajaran di 

kelas masih konvensional, standar proses belum ada dan sumber 

belajar umumnya dari buku pegangan, sangat terbatas 

menggunakan teknologi dan lingkungan. 

Hal tersebut diperkuat oleh Sanjaya (2008: 1) yang menyatakan bahwa:   

Salah satu masalah  yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

Proses pembelajaran dikelas  masih diarahkan pada kemampuan 

anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk 

memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkannya 

dengan kehidupan sehari- hari.  

 

Pembelajaran seperti ini adalah pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. 

Siswa hanya mendengar, memperhatikan, dan menghafal bagaimana guru 

menyelesaikan soal-soal. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk memberikan 

pendapat sendiri bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. 

 Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang tepat 

sehingga dapat mengubah proses pembelajaran dari situasi guru mengajar menjadi 

situasi siswa belajar. Ausubel seperti dirujuk oleh Ruseffendi (1991: 291) juga 

menyarankan “sebaiknya dalam pembelajaran digunakan pendekatan yang 

menggunakan metode pemecahan masalah, inquiri, dan metode belajar yang dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis”. Dengan adanya perbaikan 

metode dan cara menyajikan materi pelajaran, diharapkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat ditingkatkan. 
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 Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa adalah pembelajaran 

berbasis masalah (PBM). Hal ini sesuai dengan pendapat Trianto (2009: 92) yang 

menyatakan bahwa “Pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan suatu 

model pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri dan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemandirian, dan 

percaya diri”. Sejalan dengan itu Rusman (2012: 230) mengemukakan bahwa 

“PBM membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar 

sepanjang hayat dalam pola pikir yang terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif”. 

Jadi, Pembelajaran berbasis masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk 

pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Mempunyai kemampuan berpikir 

tingkat tinggi artinya siswa sudah memiliki kecakapan berpikir yang cukup untuk 

memecahkan masalah-masalah matematis yang ada di dalam pembelajaran 

matematika maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. 

Menurut Trianto (2009: 92), “Pembelajaran berbasis masalah membantu 

siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun 

pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya”. Pembelajaran 

ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Melalui 

PBM siswa juga belajar untuk bertanggung jawab dalam kegiatan belajar, tidak 

sekedar penerima informasi yang pasif, namun harus aktif mencari informasi yang 

diperlukan sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Gijselaers seperti dirujuk oleh 

Hosnan (2014: 298) penelitiannya menunjukkan bahwa “penerapan PBM 

menjadikan peserta didik mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui dan 
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diperlukan serta strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah”. Dengan 

demikian PBM menghendaki agar siswa aktif untuk memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya. Dengan demikian pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa. 

Dalam proses pembelajaran diperlukan desain bahan ajar yang sesuai 

dengan mempertimbangkan pengetahuan siswa serta guru dapat memberikan 

bantuan atau intervensi berupa petunjuk (scaffolding) yang mengarahkan siswa 

untuk menemukan solusinya. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh guru yang 

dirasa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis 

siswa adalah dengan menggunakan media pembelajaran. “Media dapat membantu 

guru dalam mempermudah serta mengatasi masalah komunikasi yang dialami oleh 

guru ketika mengajarkan suatu materi”, (Yahya dkk, 2014: 161). 

Hosnan (2014: 111) mengemukakan bahwa “media pendidikan adalah alat, 

metode, dan teknik yang dipergunakan dalam rangka mengaktifkan komunikasi 

dan interaksi guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran”. Jadi 

media pendidikan merupakan sarana atau bentuk komunikasi nonpersonal yang 

dapat dijadikan sebagai wadah dari informasi pelajaran yang akan disampaikan 

kepada siswa. Pengajaran dengan menggunakan media ini diduga dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa, siswa dapat belajar secara individual 

maupun berkelompok sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

Dalam era modern, khususnya dua puluh tahun terakhir, tampil 

multimedia yang serba digital. Suparman (2012: 264) menyatakan: 

Multimedia berbasis komputer mempunyai berbagai kelebihan, 

seperti lebih meningkatkan hasil belajar dan retensi, dapat 

mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kesukaan siswa, efektif 

bagi berbagai kawasan taksonomi tujuan pembelajaran, 
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memotivasi, interaktif, individualisasi, konsistensi, dan dapat 

mengendalikan proses belajar. Tampilan media memungkinkan 

penggunanya memanfaatkan indera masing-masing secara optimal.  

 

Salah satu media komputer yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah 

cyberlink power director. “Cyberlink power director adalah program editing video 

digital yang memungkinkan kita membuat video yang tampak profesional dan 

slideshow foto, lengkap dengan musik, suara, efek khusus, transisi dan banyak 

lagi”, Cyberlink Corporation (2012: 1). 

Penggunaan media komputer dengan aplikasi cyberlink power director 

dalam pembelajaran matematika, akan terbentuk suasana belajar yang 

menyenangkan di kelas. Rajagukguk (2011: 217) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa “minat belajar matematika siswa yang diajarkan dengan 

menggunakan media komputer cyberlink power director lebih baik dari minat 

belajar matematika siswa yang diajarkan tanpa menggunakan media komputer”. 

Oleh karena itu, penggunaan media komputer pada pembelajaran berpengaruh 

terhadap minat belajar siswa. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mencoba 

mengkolaborasikan model pembelajaran berbasis masalah dengan bantuan media  

komputer (cyberlink power director) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa. Cyberlink power 

director dalam kolaborasi ini, diharapkan bisa menghadirkan bentuk gambar  atau 

animasi yang lebih menarik dan berkesan, sehingga pembelajaran yang dialami 

siswa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

Selain faktor pembelajaran, terdapat faktor lain yang diduga dapat 

berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan disposisi 

matematis siswa. Adapun faktor lain tersebut adalah faktor kemampuan awal 
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matematika (KAM). Ismaimuza (2010: 3) menyatakan bahwa “Kemampuan awal 

matematika merupakan kecakapan yang dimiliki oleh siswa sebelum proses 

pembelajaran matematika dilaksanakan”. Kemampuan awal yang dimiliki oleh 

siswa juga bervariasi antara siswa yang satu dengan yang lainnya jika ditinjau dari 

tingkat penguasaan siswa maka dapat dibedakan antara siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah. Bagi siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi, setelah mendapatkan pembelajaran cenderung hasilnya akan 

baik. Hal ini terjadi karena siswa kemampuan tinggi lebih cepat memahami 

pelajaran. Bagi siswa yang memiliki kemampuan sedang atau rendah, apabila 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru menarik atau menyenangkan, 

sesuai dengan tingkat kognitif siswa tidak menutup kemungkinan memiliki hasil 

yang tinggi juga dan akhirnya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

disposisi matematisnya. Dengan demikian, kemampuan awal matematika siswa 

berkontribusi besar dalam prestasi belajar matematika siswa. 

“Kemampuan awal matematika siswa perlu diperhatikan guru sebelum 

melakukan pembelajaran disebabkan adanya hirarki dalam belajar matematika 

artinya pemahaman materi yang baru mensyaratkan penguasaan materi 

sebelumnya”, (Usdiyana dkk, 2009: 8). Namun, kenyataan selama ini guru jarang 

memperhatikan kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sutama (2011: 15) bahwa “pembelajaran matematika selama ini 

tidak efektif salah satu faktor penyebabnya adalah guru dalam mengajar 

cenderung kurang memperhatikan kemampuan awal siswa”. Jadi, seorang guru 

harus mengetahui kemampuan awal matematika siswa untuk memperkecil 

peluang kesulitan yang dihadapi siswa dalam memahami materi yang akan 
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diajarkan. Selain itu, dengan mengetahui kemampuan awal siswa yang bervariasi 

guru dapat memilih model pembelajaran yang cocok untuk digunakan di kelas 

sehingga pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat efektif. 

 Berdasarkan uraian di atas, perlu diungkap apakah pembelajaran berbasis 

masalah memiliki kontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

disposisi matematis siswa. Oleh karena itu penelitian ini berjudul, “Peningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis siswa melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan cyberlink power director di SMP Budi 

Murni 1 Medan”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yang ditemukan sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa SMP Budi Murni 1 Medan dalam 

memecahkan masalah rendah. 

2. Metode pembelajaran di SMP Budi Murni 1 Medan kurang bervariasi dan 

masih konvensional. 

3. Kegiatan belajar mengajar kurang mengaktifkan siswa SMP Budi Murni 1 

Medan.  

4. Disposisi matematis siswa SMP Budi Murni 1 Medan masih rendah.  

5. Sumber belajar di SMP Budi Murni 1 Medan umumnya dari buku pegangan, 

sangat terbatas menggunakan teknologi dan lingkungan. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Mengingat keluasan ruang lingkup permasalahan dalam pembelajaran 

matematika seperti yang telah diidentifikasi di atas, maka penelitian ini perlu 
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dibatasi sehingga lebih terfokus pada permasalahan yang mendasar dan 

memberikan dampak yang luas terhadap permasalahan yang dihadapi, maka 

masalah yang akan diteliti difokuskan pada: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa SMP Budi Murni 1 Medan dalam 

memecahkan masalah masih rendah. 

2. Disposisi matematis siswa SMP Budi Murni 1 Medan masih rendah. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan cyberlink power 

director lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan pembelajaran biasa? 

2. Apakah peningkatan disposisi matematis siswa yang diajar melalui model 

pembelajaran berbasis masalah berbantuan cyberlink power director lebih 

tinggi dari siswa yang diajar dengan pembelajaran biasa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

matematika terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa? 

4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

matematika terhadap peningkatan disposisi matematis siswa? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang diajar melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan 

cyberlink power director lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan 

pembelajaran biasa. 

2. Untuk mengetahui bahwa peningkatan disposisi matematis siswa yang diajar 

melalui model pembelajaran berbasis masalah berbantuan cyberlink power 

director lebih tinggi dari siswa yang diajar dengan pembelajaran biasa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

matematika terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa. 

4. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal 

matematika terhadap peningkatan disposisi matematis siswa. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada pihak-pihak terkait, diantaranya: 

1. Bagi siswa 

Masukan bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

disposisi matematis siswa terhadap matematika. 
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2. Bagi guru  

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru matematika dalam memilih model 

pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. 

3. Bagi sekolah  

Memberikan informasi kepada pihak sekolah tentang pentingnya model 

pembelajaran baru dalam pembelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan masukan awal bagi peneliti lain dalam melakukan kajian 

penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai pembelajaran matematika. 

 

1.7. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari 

variabel-variabel tersebut. 

1. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa adalah kemampuan berpikir 

siswa secara beralasan dan pertimbangan mendalam yang dapat membantu 

dalam membuat, mengevaluasi, mengambil, dan memperkuat suatu keputusan 

atau kesimpulan tentang situasi matematika yang dihadapinya. Indikator 

kemampuan berpikir kritis meliputi: (a) Mengidentifikasi, (b) 

Menggeneralisasi, (c) Menganalisis, dan (d) Mengklarifikasi. 

2. Disposisi matematis adalah perubahan kecenderungan siswa dalam 

memandang dan bersikap terhadap matematika, serta bertindak ketika belajar 
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matematika yang meliputi: kepercayaan diri, fleksibilitas, ketekunan, 

keingintahuan, reflektif, aplikasi dan apresiasi. 

3. Model pembelajaran berbasis masalah (PBM) merupakan suatu model 

pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri dan keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemandirian, dan 

percaya diri. Tahapan dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu: (1) 

orientasi siswa pada masalah, (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar, 

(3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

4. Cyberlink power director adalah program editing video digital yang 

memungkinkan untuk membuat video yang tampak profesional dan slideshow 

foto, lengkap dengan musik, suara, efek khusus, transisi, dan lain-lain. 

5. Pembelajaran biasa adalah pembelajaran yang banyak kita jumpai di lapangan 

dimana guru menjelaskan materi pelajaran dan memberikan contoh, 

kemudian siswa mengerjakan latihan secara individual dan guru memberikan 

umpan balik serta memberi tugas tambahan. 

6. Peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis 

dan disposisi matematis siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang 

ditinjau berdasarkan gain ternormalisasi dari perolehan skor pretes dan postes 

siswa. Kemudian peningkatan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dibandingkan untuk mengetahui peningkatan mana yang lebih tinggi. 


