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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah, baik itu 

masalah berat, masalah sedang maupun masalah ringan. Di dalam masalah yang 

dihadapi, manusia perlu kemampuan untuk memecahkan masalah dan 

kemampuan berpikir kritis sehingga dapat membuat suatu keputusan dan 

membuat penyelesaian yang paling tepat terhadap masalahnya dengan melakukan 

identifikasi dan analisa – analisa terlebih dahulu. Karena itu penting bagi siswa 

untuk dilatih sehingga mereka memiliki kedua kemampuan tersebut yang akan 

digunakan dalam kehidupan sehari – hari.  

Tetapi kedua kemampuan tersebut kurang dimiliki oleh siswa di sekolah 

SMP Pelangi Kasih dalam mata pelajaran matematika, khususnya dikelas VIII – 4 

atau Secondary 2 – 4. Berdasarkan prasiklus yang dilakukan sesuai dengan 

indikator yang dibuat terhadap kemampuan berpikir kritis maka dari 24 siswa 

hanya 4 siswa (17%) yang berkategori baik dan sangat baik sedangkan sisanya 

sebanyak 20 siswa (83%) yang memiliki kemampuan berpikir kritis berkategori 

cukup (lampiran F-1). 

Sifat matematika yang pengerjaannya menggunakan pola - pola dan rumus 

– rumus menyebabkan siswa kadang – kadang menghapal cara pengerjaan soal – 

soal yang memerlukan pemecahan. Hal ini menyebabkan pemecahan yang 

dilakukan terhadap soal – soal tersebut kurang menyentuh subtansi kemampuan 

berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah siswa, karena melalui 
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pemecahan dengan cara menghapal menyebabkan penguasaan konsep yang 

rendah sehingga peserta didik mengalami kesulitan pada saat menyelesaikan soal 

– soal yang terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order 

thinking). Selain itu kemampuan dalam menghapal seperti yang diketahui di 

dalam taksonomi bloom maka menghapal atau mengingat merupakan tingkat 

kognitif yang mendasar yang berada pada C- 1. Karena di dalam menghapal maka 

siswa tidak melakukan identifikasi relevansi, aplikasi, analisa data - data, evaluasi 

hipotesa, evaluasi jawaban yang semuanya merupakan indikator dari kemampuan 

berpikir kritis siswa. 

Sedangkan kemampuan memecahkan masalah pada prasiklus, maka 

banyaknya siswa yang memiliki kemampuan memecahkan masalah yang 

berkategori kurang dan cukup sebanyak 24 siswa atau (83%). Kemampuan 

memecahkan masalah diketahui berdasarkan indikator – indikator yang 

dirumuskan dari berbagai sumber seperti yang terdapat di lampiran G-1 yaitu: 

mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menganalisis masalah, mencari 

solusi, melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan. Berdasarkan soal – soal yang 

sifatnya berpikir tingkat tinggi (high order thinking) siswa di sekolah SMP 

Pelangi Kasih kelas VIII, siswa hanya mampu dalam mengidentifikasikan 

masalah, merumuskan masalah dan menganalisis masalah tetapi kesulitan dalam 

memecahkan masalah dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah. Hal ini 

disebabkan karena penguasaan konsep yang masih belum mendalam baik itu 

penguasaan konsep pada topik – topik sebelumnya maupun pada topik yang 

sedang dilaksanakan.  
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Penguasaan konsep yang rendah juga mempengaruhi dalam prestasi 

belajar siswa. Dimana penguasaan konsep yang rendah menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan di dalam menyelesaian soal -soal yang memerlukan 

pemecahan, sehingga mempengaruhi prestasi belajar dari siswa kelas secondary 2 

– 4. Dimana prestasi belajar siswa khususnya dalam menyelesaikan soal – soal 

yang memerlukan high order thinking masih belum mencapai hasil yang 

memuaskan secara keseluruhan dari masing - masing individu. Dmana jumalah 

yang tidak lulus KKM untuk soal – soal matematika yang high order thinking 

sebanyak 11 orang (45%). 

Berdasarkan permasalahan di atas peranan guru menjadi sangat penting di 

dalam proses pembelajaran dengan membuat pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah dan 

prestasi belajar siswa dengan membangun pemahaman siswa terhadap konsep dan 

membuat siswa terlibat aktif berkolaborasi dengan guru di dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan mengembangkan model pembelajarannya. Model 

pembelajaran yang dilakukan harus mampu mendorong siswa dalam membangun 

pemahamannya terhadap konsep sehingga pada akhirnya siswa dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan 

masalah serta dapat meningkatkan prestasi belajar dari siswa.  

Model pembelajaran yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan adalah 

model pembelajaran konvensional/tradisonal dengan ceramah, dimana guru yang 

lebih aktif dalam memberikan informasi kepada siswa sedangkan siswa hanya 

menerima informasi. Dan pada umumnya model pembelajaran ini menyebabkan 

siswa hanya menerima informasi tanpa berusaha untuk mencari tahu konsep 
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tersebut dengan cara mengindentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi sehingga 

menyebabkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah 

menjadi kurang berkembang dengan baik. Selain itu model pembelajaran yang 

berpusat pada guru menyebabkan siswa tidak dapat belajar mandiri dan 

membangun pemahamannya sendiri. Karena itu penting bagi guru untuk 

mengembangkan model pembelajarannya.  

Ada banyak model pembelajaran konstruktivisme yang telah diteliti oleh 

para ahli yang dapat dipakai dan dikembangkan di dalam kelas dalam membangun 

pemahaman siswa sendiri terhadap suatu konsep dan mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang dianggap cukup tepat dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah adalah model 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning).  Model pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) adalah salah satu model pembelajaran konstruktivisme, 

dimana siswa membangun pemahamannya sendiri dengan cara menemukan 

masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan 

kemampuan yang dimiliki sebelumnya pada saat siswa memecahkan masalah.  

Di dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

memecahkan masalah menjadi lebih efektif jika dilakukan dengan melihat 

kembali metode pembelajaran yang tepat dalam model PBM.  Karena itu, menurut 

Rusman (2016,338) penting bagi guru untuk memutuskan metode pembelajaran 

yang tepat, yang dapat memacu semangat dari siswa untuk terlibat aktif di dalam 

pembelajaran. Metode diskusi merupakan metode salah satu metode yang efektif 

di dalam model PBM karena melalui diskusi siswa dan guru dapat berkolaborasi 
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di dalam pembelajaran dan siswa juga dapat membangun pemahamannya sendiri 

terhadap suatu konsep. 

Untuk melihat sejauh mana model PBM dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, kemampuan memecahkan masalah dan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran matematika yang juga meningkatkan prestasi belajar siswa 

maka perlu dilakukan suatu penelitian. Penelitian tindakan kelas merupakan 

penelitian yang digunakan untuk melihat sejauh mana penerapan model PBM 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan 

masalah dan prestasi belajar siswa dengan melalui perencanaan tindakan, 

pelaksanaan tindakan dan observasi serta melakukan refleksi dari setiap tindakan 

yang dilakukan.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuat suatu identifikasi 

penyebab terjadinya masalah tersebut. Dalam hal ini di identifikasi bahwa ada 

sepuluh masalah yang terjadi diantaranya: 

1) Penguasaan konsep bidang studi Matematika belum memenuhi nilai 

standar pembelajaran dimana dari 24 siswa maka ada 11 siswa atau sekitar 

46% tidak mencapai KKM (> 65) 

2) Pembelajaran yang menggunakan penyelesaian soal – soal Matematika 

yang terpola menyebabkan siswa cenderung menghapal cara pengerjaan 

soal dan pemecahan masalah sehingga pada saat siswa dihadapkan pada 
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soal – soal yang sifatnya high order thingking maka siswa mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikannya. 

3) Kecenderungan dalam menghapal menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa yang kurang terbangun sehingga siswa kurang mampu dalam 

menganalisa argumen, melihat relevansi dari data – data yang diperoleh, 

melakukan evaluasi dan menyimpulkan sebuah konsep. 

4) Siswa merasa pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit untuk 

dipahami karena pada umumnya bersifat abstrak yang pada umumnya 

menggunakan simbol – simbol sehingga sulit untuk memamhami 

maknanya, 

5) Siswa belum menemukan makna dari belajar Matematika dan hubungan 

pembelajaran Matematika dalam kehidupan sehari – hari sehingga siswa 

tidak belum mampu dalam membangun konsep (konstruktivisme) dari 

pembelajaran matematika. Seperti pada topik “Lingkaran” di dalam topik 

dimana dalam penyelesaian topik Lingkaran yaitu dalam menentukan 

panjang tali busur atau luas juring, maka siswa perlu juga mengetahui 

tentang cara menentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Selain 

mengetahui luas lingkaran dan keliling lingkaran, siswa juga harus 

mengetahui konsep dasar dari Trigonometri, hukum sinus dan kosinus. 

Dan untuk membuat siswa lebih mudah memahami konsep tersebut siswa 

harus melihat hubungannya/relevansinya dalam kehidupan sehari – hari. 

6) Kemampuan memecahkan masalah yang rendah menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah matematis khususnya 

untuk soal – soal yang high order thinking. Hal ini dapat dilihat melalui 
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observasi prasiklus dimana untuk soal – soal yang memerlukan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (high order thinking) dimana siswa 

hanya mampu merumuskan pertanyaan dan menemukan persamaan dan 

perbedaan pertanyaan tetapi belum mampu dalam menyelesaikan 

masalalah dan melakukan evaluasi terhadap pemecahan masalah. 

7) Penguasaan konsep yang masih lemah menyebabkan prestasi belajar siswa 

khususnya untuk soal – soal yang memerlukan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (high order thinking) masih rendah. 

8) Model pembelajaran yang berpusat pada guru menyebabkan siswa 

cenderung menjadi pasif karena hanya menerima informasi tanpa 

berusahan untuk menggali kembali informasi tersebut melalui identifikasi, 

analisa – analisa dan membuat kesimpulan sendiri dari informasi yang di 

dapat. 

9) Ketergantungan kepada guru menyebabkan siswa malas untuk 

memecahkan masalah sendiri sehingga siswa cenderung menunggu 

jawaban dari guru atau menanyakan murid yang pintar. 

10) Siswa masih belum mampu untuk belajar secara mandiri dan memecahkan 

masalah Matematika sendiri. 

 

I.3. Batasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi maka penelitian lebih 

memfokuskan penelitiannya kepada peningkatan kemampuan berpikir kritis 

siswa, keterampilan memecahkan masalah siswa dan prestasi belajar siswa dalam 
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mata pelajaran Matematika melalui topik Lingkaran (geometri). Untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, keterampilan memecahkan 

masalah dan prestasi belajar siswa maka peneliti mencoba melakukan penelitian 

tindakan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah (PBM) 

untuk melihat perbaikan tindakan dalam meningkatkan ketiga hal tersebut dengan 

memberikan tugas – tugas dan mengerjakannya secara diskusi kelompok.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka ada empat 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1) Bagaimana proses penerapan model pembelajran berbasis masalah (PBM) 

pada pelajaran Matematika mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa? 

2) Bagaimana perkembangan kemampuan memecahkan masalah siswa 

selama penerapan model pembelajaran berbasis masalah. 

3) Bagaimana perkembangan prestasi belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran Matematika melalui penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM)? 

4) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi peneliti selama proses 

penerapan pembelajaran berbasis masalah, dan bagaimanakah mengatasi 

kendala tersebut? 
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1.5. Tujuan Penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1) Mendeskripsikan proses dan langkah – langkah penerapan model PBM 

pada pelajaran Matematika dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa 

2) Menganalisis perkembangan keterampilan memecahkan masalah siswa 

selama penerapan model pembelajaran berbasis masalah. 

3) Menganalisis perkembangan prestasi belajar siswa selama mengikuti 

pembelajaran Matematika melalui penerapan model pembelajaran berbasis 

masalah (PBM)? 

4) Mengidentifikasi kendala-kendala atau hambatan yang ditemui dalam 

penerapan PBM pada pelajaran Matematika dan menemukan cara yang 

tepat dalam mengantisipasi hambatan tersebut. 

  

1.6. Manfaat Penelitian 

 Penelitian mengenai penerapan model pembelajaran berbasis masalah 

(PBM) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang sekaligus 

meningkatkan hasil belajar siswa yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi si peneliti dan bagi dunia pendidikan, baik secara teoritis maupun secara 

praktis. 
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1.6.1. Manfaat Secara Teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data empiris dalam penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang memerlukan 

informasi tambahan di dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya 

mengenai penggunaan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan 

hasil belajar, dan juga kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti bagi 

organisasi sekolah, dalam memberikan pelayanan dan pendidikan yang 

berkualitas bagi peningkatan kemampuan siswa khususnya di dalam 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa. 

 Memberikan masukan kepada sekolah mengenai variasi dan model 

pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas. Serta memberikan acuan bagi 

guru yang ingin menggunakan model pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. 

 

1.7. Sistematika Penelitian  

Tindakan Kelas (PTK) untuk siswa ini terdiri dari beberapa kompenen 

sebagai berikut:  
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1) BAB I: PENDAHULUAN 

Mencakup mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi dengan 

siswa kelas VIII di Pelangi Kasih yaitu kemampuan berpikir kritis, 

kemampuan memecahkan masalah dan prestasi belajar yang masih rendah 

dan penerapan apa yang paling baik dalam mengatasi masalah tersebut 

dengan membuat rumusan masalah dan batasan masalah dengan 

melakukan indentifikasi masalah terlebih dahulu. 

2) BAB II: LANDASAN TEORI 

Peneliti merangkum teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilandasi variabel yang akan diteliti seperti:  teori pelajaran Matematika, 

model PBM, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir 

kritis, prestasi belajar sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian. Khususnya dengan melihat penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudain membuat kerangka 

berpikir sehingga dapat dilihat tahapan – tahapan yang akan dilakukan di 

dalam penelitian. 

3) BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

membuat rencana – rencana penelitian seperti: penelitian seperti apa yang 

dilakukan, siapa yang menjadi subjek penelitian, kapan penelitian 

dilaksanakan, dan bagaimana reknik dalam pengumpulan data dan apa 

yang dilakukan untuk menganalisa data.  
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4) BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana penerapan PBM dalam setiap siklus 

melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap kemampuan 

berpikir kritis, kemampuan memecahakan masalah dan prestasi belajar 

yang diperoleh setelah dilakukan tindakan PBM, apakah PBM benar – 

benar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

menyelsaikan masalah dan prestasi belajar, dan menjelaskan kendala apa 

yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian berlangsung.   

5) BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Di dalam bab ini penulis menyimpulkan semua hal mengenai peneltian 

termasuk penggunaan tindakan yang dilakukan dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah dan prestasi 

belajar siswa. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai saran dari si penulis 

mengenai manfaat dari penelitian ini bagi siswa, guru, sekolah dan 

pembaca bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




