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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Kemampuan berpikir merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki 

oleh setiap individu dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang 

semakin pesat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibrahim (Dwijananti, 2010: 112) 

yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam 

kehidupannya antara lain ditentukan oleh kemampuan berpikirnya, terutama 

dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Semakin 

tinggi kemampuan berpikir seseorang, maka ia akan cenderung memperoleh 

keberhasilan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.  

 

Salah satu kemampuan berpikir yang memiliki peran penting dalam berbagai 

bidang kehidupan adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis 

merupakan salah satu kemampuan yang termasuk dalam kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Hal ini ditandai dengan indikator kemampuan berpikir kritis yaitu 

analisis dan evaluasi yang menjadi indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi 

dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Kemampuan berpikir kritis juga 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir serius, 

aktif, dan teliti dalam menganalisis semua informasi yang ada. Dalam upaya 

menganalisis semua informasi yang ada tersebut tidak terlepas dari pengaruh self-
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efficacy. Hal ini berdasarkan pendapat Hidayat (2011: 157) bahwa apapun faktor 

yang mempengaruhi sebuah perilaku, pada dasarnya berakar pada keyakinan 

bahwa mereka dapat mencapai target yang diharapkan. Keyakinan diri yang 

dimiliki oleh seorang individu terhadap kemampuannya untuk mengatasi 

hambatan guna mencapai tujuan yang diinginkan adalah self-efficacy. Dengan 

adanya self-efficacy, seseorang akan cenderung memilih tindakan yang membuat 

mereka merasa kompeten dan menghindari tindakan yang mereka anggap tidak 

dapat diselesaikan. 

 

Self-efficacy merupakan suatu aspek penting yang menentukan prestasi seorang 

siswa. Bouchey dan Harter (Tansil, dkk, 2009: 183) menyatakan bahwa prestasi 

yang diraih oleh seorang siswa dalam suatu bidang tertentu dipengaruhi oleh self-

efficacy individu akan bidang tersebut. Salah satu bidang yang dipengaruhi oleh -

self-efficacy adalah kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Apabila seorang 

siswa memiliki self-efficacy berpikir kritis matematis yang tinggi, maka akan 

berpengaruh pada cara menginterpretasikan, menganalisis dan melakukan evaluasi 

dalam rangka menyelesaikan suatu masalah matematika yang sedang dihadapinya. 

Rendahnya self-efficacy akan kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki 

seorang siswa akan menghambat kinerja siswa tersebut dalam mengatasi masalah 

matematika yang berkaitan dengan berpikir kritis. Mereka cenderung menghindari 

masalah-masalah tersebut karena mereka hanya fokus pada kesulitan-kesulitan 

yang mungkin ditemui serta kemungkinan-kemungkinan kegagalan dalam 

menghadapi masalah tersebut. Rendahnya self-efficacy berpikir kritis matematis 

siswa dapat menyebabkan siswa tidak berminat untuk menyelesaikan 

permasalahan matematika yang berkaitan dengan berpikir kritis. Siswa dengan 
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self-efficacy berpikir kritis yang rendah beranggapan bahwa mereka tidak 

memiliki kemampuan yang cukup untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

ditemuinya dalam menjawab soal yang berkaitan dengan berpikir kritis.  

 

Self-efficacy mempengaruhi kinerja seorang siswa dalam menghadapi masalah 

yang sedang dihadapi. Mahyuddin, dkk (2006: 69) mengungkapkan bahwa 

“students with high self-efficacy often display greater performance comparatively 

to those with low efficacy”. Dalam pernyataan tersebut terlihat bahwa siswa yang 

memiliki self-efficacy tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki self-efficacy rendah. Siswa yang 

memiliki self-efficacy tinggi berusaha menyelesaikan masalah yang dimiliki 

dengan berbagai upaya hingga mencapai tujuan yang diinginkan.  

 

Dalam proses pembelajaran, self-efficacy menjadi suatu hal yang kurang menjadi 

perhatian guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Moma (2014: 435) yang 

menyatakan bahwa guru matematika sekolah menengah pertama (SMP) jarang 

memberi perhatian yang proposional dalam meningkatkan self-efficacy matematis 

siswa. Keberhasilan tujuan pembelajaran hanya diukur dari tes hasil kemampuan 

siswa saja tanpa memperhatikan self-efficacy siswa. Apabila self-efficacy 

matematis saja kurang menjadi perhatian guru, maka self-efficacy berpikir kritis 

matematis juga menjadi hal yang kurang menjadi perhatian guru. Hal ini 

disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis yang merupakan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi.  Akibat dari hal tersebut, siswa menjadi kurang mengembangkan 

self-efficacy berpikir kritis matematis yang dimiliki. Hal yang sama terjadi pada 

kelas VII E SMP Al Kautsar Bandarlampung tahun ajaran 2014/2015. 
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Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa siswa merasa malu dan kurang 

percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya pada saat pembelajaran 

berlangsung. Siswa merasa tidak dapat membuat uraian serta mengidentifikasi 

hubungan-hubungan dari setiap informasi yang diperoleh. Mereka juga merasa 

pesimis dengan jawaban yang dimilikinya dan beranggapan bahwa jawabannya 

tersebut tidak benar. Hal ini membuat siswa cenderung diam dan memilih untuk 

berpura-pura tidak tahu. Akan tetapi, siswa seringkali menyesal karena tidak 

mengemukakan jawaban yang sebelumnya dianggap kurang tepat dan ternyata 

merupakan jawaban yang benar. 

 

Lebih lanjut, hasil wawancara kepada lima siswa kelas VII E SMP Al Kautsar 

Bandarlampung tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa siswa merasa tidak 

yakin dapat menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi masalah matema-

tika yang diberikan dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki 

self-efficacy yang kurang terhadap kemampuan berpikir kritis matematisnya. 

Kurangnya self-efficacy yang dimiliki, seringkali menghambat siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Siswa yang seharusnya dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung menjadi menutup diri dan enggan mengemukakan alternatif jawaban 

guna menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

  

Kurangnya self-efficacy berpikir kritis siswa dapat diatasi dengan 

mengembangkan sumber self-efficacy yang dikaitkan dengan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Hal ini berdasarkan pendapat Bandura dan Nancy (1977: 288) bahwa 

self-efficacy berasal dari empat sumber informasi yang meliputi pengalaman 
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keberhasilan, pengalaman orang lain, persuasi verbal dan kondisi fisiologis. 

Keberhasilan yang diperoleh siswa dalam menyelesaikan masalah yang 

melibatkan berpikir kritis akan meningkatkan self-efficacy berpikir kritis 

matematis siswa. Keberhasilan yang diperoleh oleh siswa tersebut juga secara 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap self-efficacy berpikir kritis matematis 

yang dimiliki oleh siswa lainnya. Siswa lain akan menjadi semakin yakin dapat 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Pada sisi lain, persuasi verbal dapat 

dimunculkan melalui pemberian penguatan kepada siswa mengenai kemampuan 

berpikir kritis yang dimiliki.  

 

Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sumber 

informasi self-efficacy adalah pembelajaran Socrates Kontekstual. Pembelajaran 

Socrates Kontekstual merupakan pembelajaran yang menggabungkan metode 

Socrates dengan pendekatan Kontekstual. Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 

2010: 47) mendefinisikan metode Socrates sebagai sebuah proses diskusi yang 

dipimpin guru untuk membuat siswa mempertanyakan validitas penalarannya atau 

untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dalam metode ini guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir kritis. Dengan kata 

lain guru tidak memberikan jawaban terkait konsep secara langsung tetapi siswa 

mengembangkan sendiri konsep yang diberikan berdasarkan jawaban-jawaban 

yang telah ia berikan untuk membentuk suatu kesimpulan. 

 

Pemberian pertanyaan Socrates oleh guru mampu memperlihatkan keyakinan 

siswa terhadap kemampuan berpikir kritisnya. Ross (2003) menyatakan bahwa 

“the Socratic method uses questions to examine the values, principles, and beliefs 
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of students”. Dalam pernyataan tersebut terlihat bahwa pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan dalam metode Socrates bertujuan untuk menguji nilai, prinsip dan 

keyakinan seseorang. Lebih lanjut, Wilson (Yunarti, 2009: 175) menyatakan 

bahwa ada lima jenis dasar dari pertanyaan-pertanyaan antara lain: faktual, 

konvergen, divergen, evaluatif dan kombinasi. Jenis-jenis pertanyaan ini membu-

tuhkan jawaban yang menuntut siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis yang dimiliki. Siswa yang memiliki self-efficacy berpikir kritis 

matematis tinggi akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terus menerus diberikan guru. Sebaliknya, siswa yang memiliki self-efficacy 

berpikir kritis matematis rendah lebih memilih untuk tidak menjawab pertanyaan 

yang diberikan karena takut apabila guru memberikan pertanyaan selanjutnya.  

 

Metode Socrates mampu memunculkan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa, tetapi pemberian pertanyaan-pertanyaan secara terus menerus dapat 

membuat siswa menjadi takut mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat diatasi 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang menjadikan proses 

pembelajaran menjadi tidak kaku. Kunandar (2009) mengatakan bahwa 

pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mengembangkan self-

efficacy berpikir kritis matematisnya ketika siswa merasa materi yang diberikan 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadikan siswa lebih yakin 

dapat menyelesaikan masalah permasalahan yang berkaitan dengan berpikir kritis 

dengan benar.  
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Berdasarkan pemaparan di atas, dilakukan penelitian untuk mendeksripsikan self-

efficacy berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual 

pada siswa kelas VII E semester genap SMP Al Kautsar Bandarlampung tahun 

ajaran 2014/2015.  

 

B. Fokus Penelitian 

 

 

Penelitian ini memiliki fokus berupa self-efficacy berpikir kritis matematis siswa 

kelas VII E semester genap SMP Al Kautsar Bandarlampung tahun ajaran 

2014/2015. Dalam penelitian ini, self-efficacy berpikir kritis dipandang sebagai 

keyakinan diri siswa terhadap kemampuannya untuk menentukan langkah-

langkah tertentu guna menyelesaikan masalah yang melibatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis selama pembelajaran Socrates Kontekstual berlangsung.  

Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa dilihat berdasarkan tiga dimensi self-

efficacy yaitu dimensi magnitude/level, dimensi strength dan dimensi generality 

yang disesuaikan dengan indikator berpikir kritis matematis. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

 

 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana self-efficacy berpikir kritis 

matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual pada siswa kelas VII E 

semester genap SMP Al Kautsar Bandarlampung tahun ajaran 2014/2015?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan self-efficacy 

berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual pada 
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siswa kelas VII E semester genap SMP Al Kautsar Bandarlampung tahun ajaran 

2014/2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran tentang self-

efficacy berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran Socrates Kontekstual 

guna meningkatkan mutu pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi peneliti 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan 

wawasan peneliti tentang gambaran self-efficacy siswa terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran Socrates Kontekstual. 

 

b. Bagi guru 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi guru agar lebih 

mempertimbangkan self-efficacy siswa dalam proses pembelajaran. 


