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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi semakin menjadi kebutuhan utama untuk menunjang

kehidupan manusia saat ini. Kondisi tersebut menyebabkan persaingan dalam

mengembangkan teknologi semakin pesat dan terus berubah-ubah, sehingga

manusia dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuannya. Hal ini sejalan

dengan pendapat Wardoyo (2011) yang menyatakan bahwa kebutuhan dan

tuntutan zaman terhadap kompetensi yang dimiliki oleh manusia semakin

berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban.

Ini berarti, manusia sebagai aktor perubahan harus senantiasa mengembangkan

kemampuan yang dimilikinya.

Pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh manusia dapat dilakukan dengan

berbagai cara, salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan

aktivitas dan usaha yang dilakukan untuk mengembangkan potensi diri. Menurut

Undang-Undang RI No. 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
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dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, jelas

bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan

kemampuan atau potensi diri siswa.

Ada berbagai macam pendidikan di Indonesia, salah satu pendidikan yang

diwajibkan pemerintah adalah pendidikan di sekolah. Saat ini, dalam menyeleng-

garakan pendidikan pemerintah menerapkan wajib belajar 9 tahun. Hal ini ber-

dasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Belajar yang menjelaskan bahwa (1) wajib belajar adalah program

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung

jawab pemerintah dan pemerintah daerah, (2) pendidikan dasar adalah jenjang

pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah

Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk

lain yang sederajat. Hal ini menunjukan bahwa negara serius mengelola dunia

pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan yang memiliki jenjang pendidikan

seperti di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah memiliki tanggung

jawab yang besar untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa agar

dapat berkembang secara optimal, sehingga siswa-siswa tersebut nantinya dapat

bersaing secara global dalam menghadapi tuntutan zaman yang terus berkembang.

Pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mengajarkan berbagai mata

pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan 3 aspek yaitu

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu mata pelajaran yang wajib di-

berikan kepada siswa untuk setiap jenjang pendidikan adalah matematika.
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Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun

2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Standar Isi dijelaskan bahwa, mata pelajaran

matematika menjadi salah satu substansi mata pelajaran yang wajib diberikan

untuk jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa

matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang perlu dipelajari dan kemudian

diterapkan ilmunya dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, perlunya mempelajari matematika juga diungkapkan oleh Cockrof.

Menurut Cockrof (Indiyani dan Listiara, 2006) alasan perlunya belajar mate-

matika, yaitu matematika selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, semua

bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, matematika me-

rupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas, matematika dapat

digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, matematika dapat

meningkatkan kemampuan berpikir logis, teliti, dan kesadaran akan keruangan,

dan matematika dapat memberikan kepuasan terhadap usaha untuk memecahkan

masalah yang menantang. Dengan demikian, matematika memiliki peranan

penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir siswa karena dengan mem-

pelajari matematika terjadi proses pengkonstruksian ide atau prinsip, pengem-

bangan kemampuan pemecahan masalah, penalaran logis, serta pengambilan

keputusan yang lebih dari sekedar mengingat dan memahami permasalahan.

Kemampuan berpikir inilah yang nantinya dibutuhkan siswa dalam menjalani

kehidupan di masyarakat yang semakin kompetitif.

Ada beberapa macam kemampuan berpikir, salah satunya adalah kemampuan

berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan ber-



4

pikir tingkat tinggi (high skill) yang sangat diperlukan oleh siswa.  Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006, kemampuan berpikir

kritis diperlukan agar siswa dapat mengelola dan memanfaatkan informasi untuk

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif.

Lebih lanjut, Cabera (Fachrurazi, 2011) menyatakan bahwa penguasaan kemam-

puan berpikir kritis tidak cukup dijadikan sebagai tujuan pendidikan semata, tetapi

juga sebagai proses fundamental yang memungkinkan siswa untuk mengatasi

ketidaktentuan masa mendatang. Oleh karena itu, Fahrurazi (2011) menyatakan

bahwa pentingnya mengajarkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis

harus dipandang sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa disepelekan lagi. Oleh

karena itu, kemampuan berpikir kritis siswa harus segera dikembangkan agar

dapat bersaing dimasa mendatang.

Kemampuan berpikir kritis pada bidang ilmu matematika yang melibatkan

pengetahuan matematika disebut dengan kemampuan berpikir kritis matematis.

Kemampuan berpikir kritis matematis sangat dibutuhkan siswa agar dapat

melakukan analisis yang baik serta dapat menentukan tindakan yang tepat. Hal ini

sesuai dengan pendapat Turohmah (2014) yang menyatakan bahwa seseorang

yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis tinggi mampu menganalisis

masalah, menentukan tindakan yang tepat, serta melakukan tindak lanjut dari

tindakan yang diambil. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis matematis

menjadi salah satu kemampuan yang harus ditumbuhkan agar siswa dapat meng-

aplikasikan matematika dan melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi

masalah kehidupan yang terus berkembang.
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Dalam pembelajaran di sekolah, guru dapat melatih kemampuan berpikir kritis

matematis siswa agar berkembang secara optimal. Lambertus (2009) mengatakan

bahwa melatih keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dapat

dilakukan dengan pemberian soal-soal tidak rutin atau tugas-tugas yang

berhubungan dengan dunia nyata dan terkait dengan kehidupan sehari-hari,

asalkan penyajiannya disesuaikan dengan perkembangan kognisi anak.

Sementara, menurut Sabandar (Mahmuzah dkk, 2014) kemampuan berpikir kritis

dalam pembelajaran matematika dapat dikembangkan dengan cara menghadapkan

siswa pada masalah yang kontradiktif dan baru sehingga ia mengkonstruksi

pikirannnya sendiri untuk mencari kebenaran dan alasan yang jelas. Oleh karena

itu, kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat dikembangkan secara

optimal melalui pembelajaran matematika di sekolah.

Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis

matematis siswa Indonesia masih rendah. Hal ini diperoleh dari hasil studi Trends

in Student Achievement in Mathematics and Science (TIMSS) tahun 2011.

TIMSS merupakan studi internasional tentang prestasi matematika dan sains

siswa sekolah lanjutan pertama. Skor rata-rata prestasi matematika berdasarkan

studi TIMSS menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 38 dari 42 negara

yang disurvei dengan skor rata-rata siswa Indonesia yaitu 386. Hasil ini

signifikan di bawah skor rata-rata 42 negara yang disurvei yaitu 500. Lebih

lanjut, dari hasil studi Programm for International Student Assessment (PISA)

tahun 2012 juga memberikan hasil serupa. PISA adalah studi internasional

tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15
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tahun. Skor rata-rata prestasi literasi matematika berdasarkan studi PISA menun-

jukkan bahwa Indonesia berada pada posisi 64 dari 65 negara yang disurvei

dengan skor rata-rata yaitu 375. Hasil ini signifikan di bawah skor rata-rata

internasional yaitu 494.

Ada banyak faktor yang menyebabkan hasil TIMSS dan PISA rendah. Menurut

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto (Mahmuzah dkk, 2014),

salah satu penyebab rendahnya prestasi siswa dalam bidang matematika adalah

karena kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan

berpikir dan bernalar yang tinggi masih sangat rendah. Selanjutnya, menurut

Kurniawati dan Utami (2013) menyatakan bahwa dari data PISA, siswa Indonesia

hanya mampu menafsirkan atau mengenali situasi dalam konteks soal yang

diberikan, dan mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus umum atau secara

prosedural, sehingga dapat diasumsikan siswa belum mampu mengembangkan

kemampuan berpikir tingkat tingginya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil studi

TIMSS dan PISA tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis

matematis siswa Indonesia masih rendah.

Lebih lanjut, hasil serupa juga terjadi di SMP Negeri 19 Bandarlampung.

Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan matematika siswa kelas VII SMP

Negeri 19 Bandarlampung tergolong sedang. Berdasarkan hasil observasi, se-

bagian siswa belum bisa memahami makna dari informasi-informasi yang ada

dalam soal latihan yang diberikan guru.  Selanjutnya, banyak siswa yang

mengalami kesulitan untuk mengurai dan mengkritisi permasalahan saat

mengerjakan soal cerita. Hal ini disebabkan, salah satunya yaitu pembelajaran
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yang digunakan sering berpusat pada guru, dan hanya siswa-siswa tertentu yang

terbiasa tampil ke depan kelas sehingga sebagian besar siswa belum dapat

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematisnya dengan optimal. Hasil

tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa

kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung perlu dikembangkan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, perlu dilakukan perbaikan pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berani tampil di depan kelas

serta dapat membuat siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis

matematisnya dengan optimal. Salah satu pembelajaran yang diduga dapat mem-

buat siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematisnya

adalah Pembelajaran Socrates Kontekstual. Pembelajaran Socrates Kontekstual

merupakan pembelajaran yang menggunakan Metode Socrates dengan Pendekatan

Kontekstual. Pembelajaran dengan Metode Socrates menyajikan proses pembela-

jaran yang aktif melalui tanya jawab yang diberikan dengan menyajikan keadaan-

keadaan yang kontradiksi dengan jawaban siswa dan Pendekatan Kontekstual

memberikan suasana belajar yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan

sehari-hari sehingga diharapkan siswa dapat berperan aktif selama proses

pembelajaran serta membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa.

Selanjutnya, Jones, Bagford, dan Walen (Yunarti, 2011) mendefinisikan Metode

Socrates sebagai sebuah proses diskusi yang dipimpin guru untuk membuat siswa

mempertanyakan validitas penalarannya atau untuk mencapai sebuah kesimpulan.

Sementara menurut Johnson (Kunandar, 2009), Pendekatan Kontekstual adalah

suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam
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bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan

konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan

pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Dengan demikian, Pembelajaran Socrates

Kontekstual merupakan proses pembelajaran dengan diskusi yang dipimpin oleh

guru, kemudian guru memberikan serangkaian pertanyaan yang telah direncana-

kan kepada siswa untuk memeriksa keabsahan jawaban siswa dengan meng-

hubungkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Socrates Kontekstual mengharuskan keterlibatan siswa secara aktif

dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari siswa sehingga siswa merasa menga-

lami proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan diskusi kelompok dan

menggunakan pertanyaan-pertanyaan Socrates dalam membimbing siswa dengan

menghubungkan materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari tentunya dapat

membuat siswa merasa perlu mempelajari materi yang diberikan. Melalui

permasalahan yang diberikan dalam diskusi kelompok dan menggunakan

pertanyaan-pertanyaan Socrates, siswa diharapkan dapat melakukan interpretasi,

analisis, dan evaluasi dengan benar terhadap permasalahan yang diberikan.

Dengan demikian, diharapkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat

berkembang secara optimal.

Pada dasarnya, pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus efektif dalam

mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa, salah satunya adalah

kemampuan berpikir kritis matematis. Pembelajaran Socrates Kontekstual dengan

berbagai komponennya, diharapkan dapat efektif dalam mengembangkan

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Hal ini dapat dilihat dari tingkat
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keberhasilan Pembelajaran Socrates Kontekstual dalam mengembangkan

kemampuan berpikir kritis matematis siswa.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang penerapan

Pembelajaran Socrates Kontekstual serta dikaji kaitannya dengan kemampuan

berpikir kritis matematis siswa.  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang diberi judul “Efektivitas Pembelajaran Socrates Kontekstual

dalam Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah ”Apakah Pembelajaran Socrates Kontekstual efektif dalam

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VII SMP

Negeri 19 Bandarlampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/ 2015?”

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai

berikut.

1) Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah mendapatkan

Pembelajaran Socrates Kontekstual lebih baik daripada kemampuan berpikir

kritis matematis siswa sebelum mendapatkan Pembelajaran Socrates

Kontekstual?

2) Apakah persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis

yang baik setelah mendapatkan Pembelajaran Socrates Kontekstual lebih dari

60% dari jumlah siswa?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pembelajaran Socrates

Kontekstual dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa

di SMP Negeri 19 Bandarlampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/ 2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dalam

pembelajaran matematika yang berkaitan dengan Pembelajaran Socrates Kon-

tekstual serta hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis matematis

siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi guru, memberikan sumbangan pemikiran tentang Pembelajaran

Socrates Kontekstual serta hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis

matematis siswa.

b. Bagi sekolah, memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perbaikan

mutu pembelajaran matematika.

c. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu

pengetahuan tentang Pembelajaran Socrates Kontekstual dan hubungannya

dengan kemampuan berpikir kritis matematis siswa serta sebagai referensi

untuk penelitian berikutnya yang sejenis.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan pembelajaran untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini,

efektivitas pembelajaran dilihat dari kemampuan berpikir kritis matematis

siswa setelah mendapatkan Pembelajaran Socrates Kontekstual lebih baik

daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa sebelum mendapatkan

Pembelajaran Socrates Kontekstual dan persentase siswa yang memiliki

kemampuan berpikir kritis matematis yang baik setelah mendapatkan

Pembelajaran Socrates Kontekstual lebih dari 60% dari jumlah siswa.

2. Pembelajaran Socrates Kontekstual adalah pembelajaran yang menggunakan

Metode Socrates dengan Pendekatan Kontekstual. Pembelajaran dengan

menggunakan Metode Socrates yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan induktif kepada siswa untuk memeriksa

keabsahaan atau validitas jawaban siswa dengan memberikan fakta-fakta

kontradiksi yang membuat siswa harus memberikan alasan logis dari

jawabannya. Pendekatan Kontekstual merupakan strategi pembelajaran

yang dilakukan dengan cara menghubungkan materi yang dipelajari

kedalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat membuat hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka.

3. Kemampuan berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kompleks dalam
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aktivitas mental yang meliputi: interpretasi (kemampuan untuk memahami

dan mengungkapkan makna dari berbagai kejadian atau informasi yang

dihadapi), analisis (kemampuan untuk membuat rincian atau uraian serta

mengidentifikasi hubungan yang berada di antara pernyataan, pertanyaan,

atau konsep dari suatu representasi), dan evaluasi (kemampuan untuk

menilai dan mengkritisi kredibilitas pernyataan-pernyataan atau

representasi-representasi).


