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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dalam seluruh aspek 

kehidupan.  Perkembangan ini dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta sumber daya manusia (SDM).  Terdapat banyak faktor yang menyebabkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM berkembang.  Salah satu faktor 

penting yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM 

adalah pendidikan. 

 

Pendidikan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta SDM 

dengan cara mewujudkan proses pembelajaran agar siswa memiliki berbagai 

kemampuan yang berguna bagi dirinya.  Hal ini sesuai dengan pengertian 

pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional: 

“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.” 

 

Pembelajaran yang diharapkan menurut pengertian pendidikan di atas adalah 

pembelajaran yang membuat siswa aktif mengembangkan potensi agar memiliki 

keterampilan-keterampilan yang bermanfaat.  
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Pembelajaran pada hakikatnya menghendaki adanya perubahan tingkah laku 

melalui pengalaman yang diberikan oleh lingkungan belajar.  Hal ini didasarkan 

oleh pendapat Woolfolk (Putrayasa, 2013: 25) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran berlaku apabila sesuatu pengalaman secara relatifnya menghasilkan 

perubahan yang kekal dalam pengetahuan dan tingkah laku.  Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Mahyuddin (Putrayasa, 2013: 25) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang melibatkan keterampilan 

kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran intelek.  

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa pembelajaran menghasilkan 

perubahan tingkah laku seseorang melalui pengalaman yang diperoleh akibat 

proses berpikir untuk mendapatkan suatu pengetahuan. 

 

Salah satu pembelajaran yang ada dalam sistem pendidikan adalah pembelajaran 

matematika.  Pembelajaran matematika menuntut siswa memiliki berbagai macam 

kemampuan matematis diantaranya ada kemampuan berpikir, seperti 

dikemukakan oleh Mulyana dan Sabandar (Moma, 2014:  2) bahwa siswa harus 

memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, sistematis, komunikasi serta 

kemampuan dalam bekerja sama secara efektif.  Salah satu kemampuan berpikir 

yang harus dimiliki siswa menurut Mulyana dan Sabandar adalah kemampuan 

berpikir kritis.  Menurut Cabera (Husnidar, Ikhsan dan Rizal, 2014:  72), 

penguasaan kemampuan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan 

pendidikan semata, tetapi juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan 

siswa untuk mengatasi berbagai permasalahan yang akan datang di 

lingkungannya. 
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Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kritis antara lain adalah siswa dapat 

memiliki beberapa keuntungan seperti dikemukakan oleh Cottrell (Yunarti, 2011: 

31) bahwa seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan memiliki 

beberapa kuntungan, yaitu meningkatkan perhatian dan pengamatan, lebih fokus 

dalam membaca, dapat memilih informasi yang lebih penting atau tidak, 

meningkatkan kemampuan untuk merespon informasi dan memiliki kemampuan 

analisis yang baik.  Berdasarkan hal tersebut maka siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dengan 

baik karena memiliki berbagai kemampuan seperti yang dikemukakan oleh 

Cottrell. 

 

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang adalah 

self-efficacy.  Menurut Alwisol (Rachmawati, 2012:  7) self-efficacy merupakan 

faktor penting dalam menentukan kontrol diri dan perubahan perilaku dalam 

individu.  Lebih lanjut Gufhron dan Risnawita (2010:  73) mengatakan bahwa 

self-efficacy atau efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri 

yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.  Hal ini disebabkan self-

efficacy yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan 

yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. 

 

Menurut Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010: 73) self-efficacy adalah 

keyakinan siswa mengenai kemampuan dirinya dalam melakukan tugas atau 

tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu.  Keyakinan siswa 

terhadap kemampuan untuk dapat menyelesaikan dan menjawab pertanyaan atau 

permasalahan matematika yang melibatkan berpikir kritis disebut dengan self-
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efficacy berpikir kritis matematis.  Self-efficacy berpikir kritis matematis penting 

bagi siswa karena mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan ketika 

menghadapi pertanyaan atau permasalahan matematika yang melibatkan berpikir 

kritis termasuk memperkirakan kendala yang muncul dalam berpikir kritis yang 

akan dihadapi. 

 

Pentingnya self-efficacy berpikir kritis matematis bagi siswa karena siswa yang 

memiliki self-efficacy berpikir kritis matematis yang tinggi akan mampu 

mengatasi masalah menyangkut berpikir kritis matematis yang dihadapi dan 

meningkatkan upaya jika mengalami kesulitan.  Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Ghufron dan Risnawita (2010: 75) bahwa seseorang dengan self-efficacy 

tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah 

kejadian di sekitarnya, sedangkan seseorang yang memiliki self-efficacy rendah 

menganggap dirinya tidak mampu melakukan sesuatu yang ada disekitarnya.  

Pendapat tersebut dipertegas oleh pernyataan Bandura (Anwar, 2009:  19-20) 

yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki self-efficacy tinggi akan 

mengerjakan tugas tertentu, meskipun tugas-tugas tersebut merupakan tugas yang 

sulit dan mengangap kegagalan sebagai akibat dari kurangnya usaha yang keras, 

pengetahuan, dan keterampilan.  Sementara itu, siswa yang memiliki self-efficacy 

rendah akan menjauhi tugas-tugas yang sulit karena tugas tersebut dipandang 

sebagai ancaman baginya.  Dengan demikian, penting bagi siswa memiliki self-

efficacy berpikir kritis matematis yang tinggi agar siswa dapat mengerjakan tugas 

berpikir kritis sekalipun tugas tersebut merupakan tugas yang sulit baginya. 
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Berdasarkan hasil pengamatan pada kelas VII-J SMP Negeri 8 Bandarlampung 

diketahui bahwa ketika siswa diberikan soal yang mengharuskan siswa untuk 

berpikir kritis, masih banyak siswa yang tidak berminat menjawab soal yang 

diberikan.  Ada siswa yang dapat menjawab soal ketika mengerjakan di bangku 

tetapi ketika diminta guru untuk maju dan menuliskan jawabannya di papan tulis 

siswa enggan untuk maju dan menuliskan jawabannya.  Setelah dilakukan 

wawancara kepada siswa tersebut, diketahui bahwa ia takut jika jawabannya salah 

sehingga malu dan ragu untuk menuliskan jawabannya di papan tulis.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak yakin dengan kemampuan berpikir kritis 

yang dimilikinya.  Sementara itu, siswa lainnya tidak dapat mengerjakan soal 

berpikir kritis secara mandiri dan mulai bertanya kepada teman sebangkunya atau 

bertanya kepada guru.  Guru juga hanya menekankan pada penguasaan konsep 

materi yang diajarkan di kelas tanpa meninjau aspek internal yang ada pada siswa 

seperti self-efficacy berpikir kritis matematis. 

 

Self-efficacy berpikir kritis matematis berkembang melalui empat sumber 

informasi utama.  Menurut Bandura (Ghufron dan Risnawita, 2010:  78) empat 

sumber utama self-efficacy yaitu pengalaman keberhasilan (mastery experience), 

pengalaman orang lain (vicarious experience), persuasi verbal (verbal 

persuasion), dan kondisi fisiologis (physiological state).  Sumber self-efficacy 

yang memberikan pengaruh paling besar adalah pengalaman keberhasilan karena 

didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu secara nyata berupa 

keberhasilan atau kegagalan.  Pengalaman keberhasilan akan meningkatkan self-

efficacy berpikir kritis matematis seseorang, sedangkan pengalaman kegagalan 

akan menurunkan self-efficacy berpikir kritis matematis seseorang. 



6 

Pengalaman keberhasilan siswa di kelas dapat diperoleh melalui proses dialog 

atau diskusi yang dilakukan oleh guru dan siswa ataupun diskusi antar-siswa.  

Dialog dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mendalam dapat memberikan 

pengalaman secara langsung kepada siswa karena siswa dapat melakukan 

interpretasi dan analisis terhadap pertanyaan yang diberikan sehingga membentuk 

pemahamanya sendiri dan tidak hanya menerima informasi dari guru.  Oleh sebab 

itu, penting melakukan pembelajaran yang memuat dialog atau diskusi dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang mendalam agar siswa memperoleh pengalaman 

keberhasilan secara langsung.  Pembelajaran yang memuat dialog atau diskusi 

dapat memunculkan sumber informasi utama self-efficacy yaitu pengalaman 

keberhasilan. 

 

Metode pembelajaran yang memuat diskusi atau dialog di dalamnya serta memuat 

pertanyaan-pertanyaan kritis adalah Metode Socrates.  Menurut Jones, Bagford, 

dan Walen (Yunarti, 2011: 47-50), Metode Socrates merupakan sebuah proses 

diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa mempertanyakan validitas 

penalarannya atau untuk mencapai sebuah kesimpulan.  Pada saat bertanya 

menggunakan pertanyaan Socrates, guru harus menerapkan prinsip the safety 

factor yaitu guru harus menjamin rasa aman pada saat siswa mengajukan atau 

menjawab pertanyaan sehingga akan mempengaruhi keadaan fisiologis siswa.  

Oleh sebab itu, metode Socrates dapat memunculkan sumber informasi utama 

self-efficacy yaitu kondisi fisiologis.  

 

Menurut hasil penelitian Putrayasa (2013: 15) bahwa dalam menerapkan Metode 

Dialog Socrates hendaknya masalah yang akan diperdebatkan adalah masalah-
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masalah yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga pengalaman yang dimiliki 

siswa akan lebih banyak.  Siswa akan memiliki pengalaman yang lebih banyak 

jika materi pembelajaran dikaitkan dengan masalah yang ada dikehidupan sehari-

hari siswa.  Pendekatan yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan 

masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari adalah Pendekatan Kontekstual. 

 

Pendekatan Kontekstual membuat siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran untuk menemukan materi yang dipelajari dan mencari hubungan 

antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.  Pendapat tersebut 

didukung oleh pernyataan Sanjaya (Armiati dan Febrianti, 2013: 584) yang 

menyatakan bahwa Pendekatan Kontekstual merupakan strategi pembelajaran 

yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan 

nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan 

mereka.  Proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi dilakukan dengan 

cara menganalisis suatu persoalan sehingga siswa merasakan proses pembelajaran 

dan mendapatkan pengalaman secara langsung.  Oleh sebab itu, Pendekatan 

Kontekstual dapat memunculkan sumber informasi utama self-efficacy yaitu 

pengalaman keberhasilan. 

 

Pada Pendekatan Kontekstual terdapat tujuh pilar utama.  Diantara tujuh pilar 

tersebut terdapat pilar bertanya, masyarakat belajar, dan pemodelan.  Pada pilar 

bertanya terdapat dialog atau diskusi yang terjadi antara guru dan siswa sehingga 

siswa dapat melakukan interpretasi dan analisis terhadap pertanyaan guru.  Pilar 

bertanya dapat memberikan pengalaman keberhasilan secara langsung kepada 
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siswa.  Melalui pemodelan dan masyarakat belajar, siswa dapat mengamati 

temannya yang dianggap memiliki kemampuan hampir sama kemudian berhasil 

menyelesaikan permasalahan berpikir kritis yang dihadapi.  Pilar pemodelan dan 

masyarakat belajar membuat siswa dapat mengamati keberhasilan orang lain.  

Jadi, pendekatan kontekstual dapat memunculkan sumber informasi utama self-

efficacy yaitu pengalaman keberhasilan dan pengalaman orang lain. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Deskriptif Self-Efficacy Berpikir Kritis 

Matematis Siswa dalam Pembelajaran Socrates Kontekstual”. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah self-efficacy berpikir 

kritis matematis siswa kelas VII-J SMP Negeri 8 Bandarlampung dalam 

pembelajaran Socrates kontekstual.  Self-efficacy berpikir kritis matematis yang 

dimaksud adalah keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika yang memuat indikator berpikir kritis dengan berhasil. 

 

Self-efficacy berpikir kritis diukur dengan menggunakan tiga dimensi self-efficacy, 

yaitu magnitude/level, strength, dan generality yang telah dipadukan dengan 

indikator berpikir kritis matematis.  Dimensi magnitude/level berhubungan 

dengan taraf keyakinan dan kemampuan siswa dalam menentukan tingkat 

kesulitan pertanyaan atau permasalahan berpikir kritis yang dihadapi.  Indikator 

dari dimensi magnitude/level yaitu merasa berminat dalam menjawab pertanyaan 

atau menyelesaikan permasalahan matematika yang menyangkut berpikir kritis, 
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merasa optimis dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan 

matematika yang menyangkut berpikir kritis, dan merasa yakin dalam menjawab 

pertanyaan atau menyelesaikan permasalahan matematika yang menyangkut 

berpikir kritis.  Dimensi strengh berhubungan dengan taraf keyakinan terhadap 

kemampuan dalam mengatasi masalah atau kesulitan yang muncul akibat 

pertanyan atau permasalahan yang melibatkan berpikir kritis.  Indikator dari 

dimensi strength yaitu meningkatkan upaya untuk menyelesaikan masalah atau 

menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir kritis dan berkomitmen untuk 

menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang melibatkan berpikir 

kritis.  Dimensi generality berhubungan dengan taraf keyakinan dan kemampuan 

dalam menggeneralisi tugas dan pengalaman sebelumnya dalam berpikir kritis.  

Indikator dari dimensi generality yaitu menyikapi situasi dan kondisi yang 

beragam dengan cara positif dan berpedoman pada pengalaman belajar 

sebelumnya. 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

 

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana self-efficacy 

berpikir kritis matematis siswa kelas VII-J SMP Negeri 8 Bandarlampung dalam 

pembelajaran Socrates kontekstual? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan self-efficacy 

berpikir kritis matematis siswa kelas VII-J SMP Negeri 8 Bandarlampung dalam 

pembelajaran Socrates kontekstual. 
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E. Manfat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

mengenai self-efficacy berpikir kritis matematis siswa kelas VII-J SMP Negeri 8 

Bandarlampung. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai self-efficacy 

berpikir kritis matematis siswa kelas VII-J SMP Negeri 8 Bandarlampung agar 

sekolah tidak hanya menitikberatkan kemampuan kognitif siswa tetapi juga 

faktor lain yang ada dalam diri siswa seperti self-efficacy berpikir kritis 

matematis siswa. 

b. Bagi guru, dapat mengetahui self-efficacy berpikir kritis matematis siswa kelas 

VII-J di SMP 8 Bandarlampung yang berguna untuk melakukan peningkatan 

kualitas proses pembelajaran. 

c. Bagi siswa, dapat mengetahui seberapa besar keyakinan terhadap kemampuan 

diri yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas mengenai berpikir kritis 

matematis. 


