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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, “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”. Berdasarkan pengertian di atas, secara tersirat 

bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari proses 

pembelajaran sebagai kegiatan utama. Oleh karena itu, bidang pendidikan harus 

mendapat penanganan dan prioritas yang utama baik oleh pemerintah, para 

pengelola pendidikan dan masyarakat. Jadi, pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sejalan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 pasal 37 menegaskan 

bahwa mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi 

siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Putri dan Santosa (2015) 

menyatakan mata pelajaran matematika di sekolah membekali siswa untuk 

mempunyai kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta 

kemampuan bekerja sama. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembelajaran 

matematika yang tertulis dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 yaitu agar 

peserta didik memiliki kemampuan berikut: 

1. memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, 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; 
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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 dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Butir-butir 1 sampai dengan 4 dalam tujuan pembelajaran di atas menggambarkan 

kemampuan berpikir matematik, sedangkan butir 5 merupakan sikap yang harus 

diwujudkan oleh peserta didik dalam mempelajari matematika.  

Secara umum menurut Hendriana dan Soemarmo (2014, hlm. 7), “Berpikir 

matematik dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan atau proses matematika 

(doing math) atau tugas matematik (mathematical task)”. Dilihat dari uraian 

tujuan pembelajaran sebelumnya, berpikir matematik yang dimaksud adalah 

mencari dan menemukan pola untuk memahami konsep dan keterkaitan antar 

konsep matematika; menyelesaikan masalah matematik yang meliputi memahami 

masalah, menyusun model matematikanya serta menafsirkan solusi yang 

diperoleh; berpikir dan bernalar matematika seperti membuat generalisasi, 

menyusun bukti, memberi alasan; serta mengomunikasikan gagasan matematik. 

Oleh karena berpikir matematika ini dijadikan tujuan pembelajaran matematika, 

artinya bahwa berpikir matematika ini merupakan hal penting yang harus 

dikembangkan pada diri peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Turmudi 

(2009, hlm. 3) yang menyatakan bahwa, “Berpikir dan bernalar matematika, 

termasuk membuat konjektur dan mengembangkan argumen deduktif, sangatlah 

penting karena semua itu menjadi dasar untuk melayani wawasan baru dan 

mempromosikan studi lebih lanjut”. 

 Selain tujuan pembelajaran di atas, Widdiharto (Riyadi, 2015, hlm. 1) juga 

menyebutkan “Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan 

bernalar pada diri siswa yang tercermin melalui kemampuan berpikir kritis, logis, 

sistematis, dan memiliki sifat obyektif, jujur, disiplin dalam memecahkan suatu 
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permasalahan baik dalam bidang matematika, bidang lain, maupun dalam 

kehidupan sehari-hari”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Husnidar, dkk. (2014) 

bahwa 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. Dengan 

demikian, kemampuan berpikir kritis matematis siswa tidak bisa diabaikan dalam 

proses pembelajaran. 

Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa 

pembelajaran matematika juga bertujuan dalam pembentukan sikap dan karakter 

siswa yang salah satunya adalah memiliki rasa percaya diri dalam pemecahan 

masalah yang dalam hal ini dinamakan self-efficacy. Berdasarkan hal tersebut, 

kemampuan berpikir kritis matematis dan self-efficacy termasuk hal penting 

dalam pembelajaran matematika. 

Namun kebiasaan berpikir kritis ini belum ditradisikan di sekolah-sekolah. 

Hal ini diungkapkan oleh Jacqueline dan Brooks (Sunaryo, 2014) bahwa sedikit 

sekolah yang mengajarkan siswanya berpikir kritis. Sekolah tidak mendorong 

siswa untuk memunculkan ide-ide baru atau memikirkan ulang kesimpulan-

kesimpulan yang sudah ada, sekolah justru mendorong siswa memberi jawaban 

yang benar. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang mengungkapkan 

bahwa kemampuan berpikir ktitis matematis siswa masih rendah. Di antaranya 

penelitian Rohaeti (2008) dan Kartini (2011) tentang kemampuan berpikir kritis 

siswa yang masih berada dalam kategori sedang dan rendah sedangkan kategori 

tinggi belum cukup baik. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Tyassari dan Masduki (2013) pada kelas VIIA di salah satu SMP di Surakarta 

dikatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih sangat rendah dilihat 

dari indikatornya, yaitu (1) mengeluarkan pendapat (26,08%), (2) membuat 

kesimpulan (17,39%).  

Penemuan serupa mengenai rendahnya kemampuan berpikir kritis 

matematis pun penulis temukan di salah satu SMP Negeri di Kabupaten 

Sumedang, di antaranya terlihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam enam 

elemen dasar kemampuan berpikir kritis matematis menurut Ennis (1996) yang 
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diakronimkan FRISCO, yaitu Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, dan 

Overview. Berikut adalah beberapa temuan yang penulis temukan saat melakukan 

uji coba soal kemampuan berpikir kritis matematis di sekolah tersebut.  

Siswa diminta untuk melengkapi tabel banyaknya sisi, banyaknya titik sudut, 

banyaknya rusuk, banyaknya diagonal ruang, banyaknya diagonal bidang, dan 

banyaknya bidang diagonal dari kubus, balok, prisma segitiga, prisma segilima, 

limas segitiga, limas segiempat, dan limas segilima. 

Amatilah bagaimana hubungan antara banyaknya sisi dan titik sudut dengan 

banyak rusuk pada tabel di atas! 

Jawaban yang diberikan siswa sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1 

Hasil Kerja Siswa 

 

Gambar 1.1 di atas menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

memberikan kejelasan keterkaitan konsep bangun ruang sisi datar (Clarity). Pada 

jawaban siswa tersebut, siswa belum mampu untuk mengamati pola yang ada 

antara banyaknya sisi dan titik sudut dengan banyaknya rusuk. Hal tesebut terjadi 

dikarenakan siswa mengalami kesulitan dalam menentukan banyak sisi, rusuk, 

titik sudut pada tabel yang tersedia. Sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam 

memberikan kejelasan keterkaitan konsep. Selain itu contoh lainnya sebagai 

berikut. 
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Perhatikan gambar berikut!  

Atap sebuah gedung berbentuk limas 

tegak yang memiliki alas persegi 

dengan panjang sisi 8 m. Tinggi 

gedung keseluruhan adalah 11 m. 

Limas ini diatur di alas kubus. Gedung 

tersebut akan dipasang genteng yang 

masing-masing genteng memiliki luas 

0,05 m
2
.
 

Tentukan banyak genteng 

yang dibutuhkan untuk menutupi atap 

gedung! Menurut kamu konsep apa 

yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut? 

Jawaban yang diberikan siswa sebagai berikut. 

 

Gambar 1.2 

Hasil Kerja Siswa 

 

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam 

menentukan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan (Focus). 

Pada jawaban siswa tersebut siswa menjawab luas permukaan limas sedangkan 

yang diharapkan untuk menjawab soal tersebut adalah dengan menggunakan 

konsep luas permukaan limas tanpa alas karena permasalahan pada soal adalah 

banyaknya genteng untuk menutupi atap gedung. Selain kedua indikator di atas, 

berikut juga ditunjukkan indikator lain dari kemampuan berpikir kritis matematis. 

Apakah terdapat kesalahan dalam langkah-langkah penyelesaian dari soal di 

bawah ini? Jika ya, perbaiki dan berikan alasan! 

8 m 

8 m 

11 m 



6 
 

Shofia Annisa Ratnasari, 2016 
SITUATION-BASED LEARNING (SBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN 
SELF-EFFICACY MATEMATIS SISWA SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Sebuah mobil box yang berukuran   akan diisi dengan 

keranjang telur berukuran . Jika berat 1 keranjang 

telur 24 kg, maka tentukan berat telur yang dapat dimuat bak mobil! 

Jawab. 

Diket. 

Mobil box: 

Misal panjang =  = 3m = 300 cm 

lebar =  = 2m = 200 cm 

tinggi =  = 1,5 m = 150 cm 

Keranjang telur 

Misal panjang =  = 50 cm 

lebar =  = 40 cm 

tinggi = 
 
= 25 cm 

Satu keranjang telur = 24 kg 

Dit: Berat telur yang dapat dimuat bak mobil? 

Penyelesaian  

Banyak keranjang  

  

  

  

Banyak keranjang telur yang dapat dimuat oleh bak mobil adalah 18 buah. 
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Gambar 1.3 

Hasil Kerja Siswa 

 

Gambar 1.3 menunjukkan kurangnya kemampuan siswa dalam mengecek apa 

yang telah ditemukan, diputuskan, dipertimbangkan, dipelajari, dan disimpulkan 

(overview). Berdasar jawaban siswa di atas, jawaban sudah hampir benar, namun 

akibat kurangnya ketelitian dalam memeriksa langkah-langkah penyelesaian 

tersebut sehingga jawaban yang dikemukakan siswa belum sempurna. Jawaban 

siswa di atas baru sampai langkah untuk menjawab banyak keranjang yang dapat 

dimuat di dalam mobil, sedangkan pertanyaan yang diajukan adalah berat telur 

yang dapat dimuat bak mobil. 

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengembangan kemampuan 

matematis bagi siswa yang dapat memunculkan ketertarikan, kebermaknaan, dan 

keterlibatan siswa secara aktif, di antaranya adalah kemampuan berpikir kritis 

matematis. Bahkan Chukwuyenum (2013) menyarankan bahwa dalam 

pembelajaran matematika di sekolah menengah, kemampuan berpikir kritis 

sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum guru untuk meningkatkan kinerja 

peserta didik dalam matematika. Dengan kemampuan berpikir kritis, siswa 

dirangsang untuk menghadapi tantangan, mengembangkan daya pikir, dan 

mencari kebenaran tidak hanya di dalam kelas tapi juga dalam kehidupan sehari-

hari. Jacob & Sam (2008) juga berpendapat berpikir kritis adalah proses yang 

lebih besar yang meliputi tidak hanya penemuan (proses intuitif dan kreatif), 

tetapi juga pembenaran (evaluatif dan proses penalaran-logis). 

Berdasarkan hal di atas, kemampuan berpikir kritis matematis merupakan 

salah satu kemampuan matematis penting selain kemampuan matematis lainnya 

yang harus ditingkatkan agar prestasi akademik pun meningkat. Menurut 
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Russefendi (Sunaryo, 2014), setiap siswa memiliki potensi kritis dan kreatif, 

tetapi masalahnya bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut melalui 

proses pembelajaran di kelas. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Munandar 

(Riyadi, 2015), upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis 

berhubungan erat dengan cara guru dalam proses pembelajaran serta membuat 

penataan kelas menjadi lebih kondusif.  

Permasalahan utama bagi siswa ini pada dasarnya terjadi di dalam kelas 

atau pada proses pembelajaran. Hal ini didukung oleh Suyuti (Riyadi, 2015) dan 

Marlena dan Santoso (2016) yang menyatakan pembelajaran matematika di 

sekolah masih cenderung berpusat pada guru, siswa tidak diberi kesempatan untuk 

aktif mengembangkan pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran matematika 

menjadi membosankan dan kurang bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

yang seperti ini kemungkinan besar akan mempengaruhi penurunan kemampuan 

matematis siswa dan bahkan rasa percaya diri siswa terhadap matematika. Hal 

tersebut sejalan dengan pendapat Hasratuddin (2010) yang menyatakan tidak 

berlebihan apabila dikatakan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan 

kurangnya kemampuan siswa dalam matematika antara lain disebabkan cara 

mengajar guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional. Padahal 

pada pelaksanaan pendidikan salah satu kegiatan yang bernilai edukatif adalah 

proses pembelajaran. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara siswa 

dengan guru. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan proes pembelajaran 

yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum proses pembelajaran dilakukan.  

Selain kemampuan berpikir kritis matematis, pembentukan karakter siswa 

pun harus diperhatikan. Salah satunya adalah self-efficacy yang ditandai dengan 

adanya rasa percaya diri siswa dalam pemecahan masalah. Menurut Wiliyati 

(2012) rasa tidak percaya diri pada proses pembelajaran harus dihilangkan dengan 

melibatkan siswa dalam seluruh kegiatan pembelajaran sehingga diharapkan rasa 

percaya diri siswa muncul dan rasa takut serta tidak senang pada matematika akan 

hilang. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Liu & Koirala (2009), mereka 

menyarankan bahwa upaya dibutuhkan untuk mempromosikan self-efficacy 
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matematis untuk siswa sekolah menengah karena self-efficacy matematis 

berkorelasi positif terkait dengan prestasi matematika. 

Hal tersebut senada dengan Bandura (1997) dalam bukunya “Self-Efficacy: 

The Exercise of Control” yang menjelaskan bahwa self-efficacy seseorang akan 

mempengaruhi tindakan, usaha, ketekunan, fleksibilitas dalam perbedaan, dan 

realisasi dari tujuan individu, sehingga self-efficacy seseorang dalam banyak hal 

akan menentukan outcome sebelum tindakan dilakukan. Secara umum self-

efficacy dapat (1) mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan, (2) 

menentukan kualitas dorongan, ketekunan, dan fleksibilitas individu dalam 

melakukan aktivitas, (3) mempengaruhi pola pikir dan emosional individu untuk 

tidak mudah menyerah. Dalam memecahkan masalah yang sulit, individu yang 

mempunyai keraguan dengan kemampuannya (self-efficacy rendah) akan 

mengurangi usahanya bahkan cenderung menyerah dan menganggap kegagalan 

yang terjadi berasal dari kurangnya kemampuan. Sedangkan individu yang 

mempunyai self-efficacy yang tinggi akan menganggap kegagalan sebagai 

kurangnya usaha dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan demikian salah satu 

faktor keberhasilan siswa dalam pelajaran matematika adalah self-efficacy yang 

positif terhadap pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajarannya serta 

mendapat prestasi belajar yang maksimal.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang Chairiyati (2013), Handayani 

dan Nurwidawati (2013), serta Shalikhah, dkk. (2016) lakukan, bahwa self-

efficacy berperan secara positif terhadap prestasi akademik. Siswa dengan self 

efficacy yang mereka miliki maka mereka yakin menyelesaikan dengan taraf 

kesulitan tugas serta yakin atas usaha mereka pada berbagai situasi. Siswa dengan 

self efficacy yang tinggi maka mereka yakin dapat meningkatkan prestasi belajar 

yang diinginkan dengan teman sebaya yang memiliki kecerdasan yang sama. 

Tentu saja dalam hal ini self-efficacy yang dimaksud adalah self-efficacy 

matematis. 

Menurut Fatmawati, dkk. (2014), faktor yang dapat menunjang 

keberhasilan siswa dalam pelajaran matematika tidak hanya dari kemampuan 

siswa sendiri namun didukung oleh faktor guru dan juga model pembelajaran 
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yang digunakan di dalam kelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis matematis dan self-efficacy matematis siswa, dibutuhkan 

pembelajaran yang dapat melibatkan seluruh aktivitas mental, sikap, dan 

keterampilan siswa. Hal ini sejalan dengan Istianah (2013) yang menyatakan 

sebagai upaya memfasilitasi siswa agar kemampuan berpikir kritis berkembang, 

yaitu dengan suatu pembelajaran yang mana pembelajaran tersebut harus dimulai 

dari pembelajaran yang membuat siswa aktif sehingga siswa leluasa untuk 

berpikir dan mempertanyakan kembali apa yang mereka terima dari gurunya. 

Salah satunya adalah situation-based learning (SBL). SBL merupakan pendekatan 

baru yang kuat dan fleksibel dalam membangun paradigma pembelajaran yang 

konstruktivistik (Tarek, Thomas, Hermann, & Maja, 2000). 

SBL bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam problem 

posing, problem understanding, dan problem solving dari sudut pandang 

matematika (Xia, Lü, Wang, 2008; Isrok’atun, 2013; Isrok’atun & Tiurlina, 2015). 

SBL ini terdiri dari empat tahapan proses pembelajaran yaitu creating 

mathematical situations, posing mathematical problem, solving mathematical 

problem, dan applying mathematics.  

Pada keempat tahapan ini, siswa benar-benar diajak untuk berpikir. 

Dimulai dari tahap creating mathematical situations, walaupun guru menyajikan 

sebuah situasi yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, namun pada tahap ini 

siswa harus menggali apa yang ingin diketahuinya dari situasi yang diberikan 

guru. Siswa membuat pertanyaan berkenaan dengan situasi yang dimunculkan 

guru. Pertanyaan tersebut boleh dari hal-hal yang bersifat mudah sampai 

kompleks. Pada tahap selanjutnya yaitu posing mathematical problem, merupakan 

suatu tahapan di mana siswa dan guru secara bersama-sama memilah-milah 

pertanyaan mana yang seharusnya ditindaklanjuti. Selanjutnya adalah tahap 

solving mathematical problem, siswa akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan 

yang sebelumnya telah dipilih. Pada tahapan ini guru membantu siswa 

menemukan alternatif penyelesaiannya dengan teknik scaffolding. Pada tahapan 

ini akan terlihat kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pemecahan 

masalah juga teruji self-efficacy matematis siswa dalam menghadapi masalah 
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matematis. Di tahap ini akan terlihat apakah siswa benar-benar percaya diri 

terhadap jawaban yang ia berikan atau tidak. Tahap terakhir adalah applying 

mathematics, yaitu tahapan di mana siswa menerapkan aturan, konsep, atau rumus 

yang ditemukan di proses sebelumnya pada situasi baru serupa yang guru sajikan. 

Seperti terlihat pada proses pembelajaran, peran guru dalam pembelajaran 

ini hanya bersifat membimbing dan memantau, tapi tidak memberi tahu secara 

langsung atau yang lebih dikenal dengan teknik scaffolding dan mengacu pada 

teori The Zone of Proximal Development (ZPD) (Herrington & Oliver, 1996; 

Oliver, 1999; Isrok’atun, 2013). Hal ini sesuai dengan pendapat Kurniasih (2012) 

yang menyatakan salah satu upaya yang perlu dikembangkan oleh guru agar 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam belajar matematika dapat ditingkatkan 

adalah dengan pemberian scaffolding. Secara formal Vygotsky (Suyono dan 

Hariyanto, 2011, hlm.113) mendefinisikan ZPD sebagai “Jarak tingkat 

pengembangan aktual, yang ditentukan melalui pemecahan masalah yang dapat 

diselesaikan secara individu, dengan tingkat pengembangan potensial, yang 

ditentukan melalui suatu pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, 

atau dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sebaya”. Hal ini berarti 

bahwa siswa didorong untuk terlibat aktif dalam dialog, baik dengan guru maupun 

dengan sesama siswa, serta mendorong timbulnya sikap inkuiri (menemukan, 

menyelidiki) siswa dengan cara bertanya tentang sesuatu yang menuntut berpikir 

mendalam dan kritis, pertanyaan berujung terbuka (open-ended questions) dan 

mendorong siswa untuk saling bertanya dengan sesama temannya. Hal-hal 

tersebut merupakan beberapa prinsip pokok dalam praktik pembelajaran 

konstruksivis yang diungkap oleh Andy Carvin (Suyono dan Hariyanto, 2011).  

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan kelanjutan dari penelitian 

Isrok’atun (2014) yang mana beliau menggunakan SBL untuk meningkatkan 

kemampuan CPS. Pada rekomendasi yang terdapat pada penelitian tersebut, 

beliau merekomendasikan untuk melakukan penelitian menggunakan SBL dengan 

kemampuan matematis lain dan di jenjang sekolah lainnya. Oleh karenanya 

penulis menerapkan SBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 

pada jenjang SMP. 
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Selain model pembelajaran SBL diterapkan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis, terdapat hal lain yang harus diperhatikan 

dalam pembelajaran, yaitu Kemampuan Matematis Awal (KMA). Pada penelitian 

ini penulis mengkategorikan KMA siswa yaitu tinggi, sedang, rendah. 

Pengkategorian KMA ini penting karena kemampuan berpikir kritis matematis 

yang berbeda antar siswa di dalam suatu kelas kemungkinan dipengaruhi oleh 

kemampuan matematis awal siswa tersebut. Seperti diketahui di dalam suatu kelas 

sudah dipastikan akan terdiri dari beberapa kelompok siswa, ada kelompok siswa 

yang pintar, kelompok siswa yang sedang, dan ada kelompok siswa yang rendah. 

Selain itu, pengkategorian KMA ini penting dalam proses pembelajaran agar 

pembelajaran tersebut lebih bermakna, sehingga diharapkan siswa yang tergolong 

kategori KMA rendah juga akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir 

kritisnya setelah mendapat pembelajaran SBL. Dengan demikian, untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa perlu diperhatikan dari 

tingkat kemampuan matematis awal siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pendapat-pendapat yang telah 

diungkapkan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul 

“Situation-Based Learning (SBL) untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kritis dan Self-Efficacy Matematis Siswa SMP (Kuasi Eksperimen pada Siswa 

Kelas VIII salah satu SMP Negeri di Sumedang Tahun Pelajaran 2015/2016)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

mendapat SBL lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran 

konvensional? 

2. a. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

mendapat SBL lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran 

konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) tinggi? 
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b. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

mendapat SBL lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran 

konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) sedang? 

c. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

mendapat SBL lebih tinggi daripada yang mendapat pembelajaran 

konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) rendah? 

3. Apakah self-efficacy matematis siswa yang mendapat SBL lebih baik 

daripada yang mendapat pembelajaran konvensional? 

4. a. Apakah self-efficacy matematis siswa yang mendapat SBL lebih baik 

daripada yang mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari 

kemampuan matematis awal (KMA) tinggi? 

b. Apakah self-efficacy matematis siswa yang mendapat SBL lebih baik 

daripada yang mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari 

kemampuan matematis awal (KMA) sedang? 

c. Apakah self-efficacy matematis siswa yang mendapat SBL lebih baik 

daripada yang mendapat pembelajaran konvensional ditinjau dari 

kemampuan matematis awal (KMA) rendah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. untuk menelaah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang lebih tinggi antara yang mendapat SBL dengan yang mendapat 

pembelajaran konvensional; 

2. a. untuk menelaah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang lebih tinggi antara yang mendapat SBL dengan yang mendapat 

pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal 

(KMA) tinggi; 

b. untuk menelaah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang lebih tinggi antara yang mendapat SBL dengan yang mendapat 
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pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal 

(KMA) sedang; 

c. untuk menelaah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang lebih tinggi antara yang mendapat SBL dengan yang mendapat 

pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan matematis awal 

(KMA) rendah; 

3. untuk menelaah self-efficacy matematis siswa yang lebih baik antara yang 

mendapat SBL dengan yang mendapat pembelajaran konvensional; 

4. a. untuk menelaah self-efficacy matematis siswa yang lebih baik antara yang 

mendapat SBL dengan yang mendapat pembelajaran konvensional 

ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) tinggi; 

b. untuk menelaah self-efficacy matematis siswa yang lebih baik antara 

yang mendapat SBL dengan yang mendapat pembelajaran konvensional 

ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) sedang; 

c. untuk menelaah self-efficacy matematis siswa yang lebih baik antara 

yang mendapat SBL dengan yang mendapat pembelajaran konvensional 

ditinjau dari kemampuan matematis awal (KMA) rendah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam tentang 

SBL, kemampuan berpikir kritis, dan self-efficacy matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa dengan mengikuti pembelajaran matematika menggunakan 

model pembelajaran SBL ini diharapkan siswa dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa, serta memperoleh pengalaman 
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yang baru dalam belajar dan juga menjadikan siswa bersikap positif dan 

memiliki self-efficacy yangg tinggi terhadap matematika. 

2. Bagi sekolah:  hasil penelitian ini dijadikan referensi untuk mengembangkan 

atau menerapkan pembelajaran dengan menggunakan SBL pada mata 

pelajaran lain. 

3. Bagi guru: sebagai informasi dan memberikan kesempatan bagi guru untuk 

dapat mengenal serta mengembangkan pembelajaran SBL dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta self-efficacy matematis siswa 

sebagai salah satu metode alternatif dalam melaksanakan pembelajaran. 


