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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia. Oleh karena itu matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerja sama. 

Salah satu kemampuan yang penting dalam matematika adalah 

kemampuan berpikir reflektif. Keterampilan berpikir reflektif merupakan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi yang penting untuk dilatihkan kepada 

siswa dalam rangka mengembangkan keterampilan mereka dalam 

menyelesaikan masalah. Hal ini didukung oleh Wulan (dalam Ellianawati, 

dkk., 2013a, hlm. 131) yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir reflektif 

sejatinya merupakan irisan dari keterampilan berpikir kritis dan kreatif dan 

masuk pada tataran berpikir tingkat tinggi yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi 

dalam ranah berpikir Bloom.  

Sezer menyatakan berpikir reflektif didefinisikan sebagai kesadaran 

tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan (Chee dalam Suharna, 

dkk., 2013, hlm. 281). Kemampuan berpikir reflektif dapat mendukung siswa 

untuk memilih, menyortir, dan mempertimbangkan keputusan yang harus 

diambil untuk berperilaku secara matang dan bertanggung jawab. Kemampuan 

berpikir reflektif hanya dapat diperoleh oleh siswa melalui proses yang 

menuntut mereka untuk berlatih secara terus-menerus dalam pembuatan 

keputusan secara reflektif (Ellianawati, dkk., 2015). 

Kemampuan berpikir reflektif matematis merupakan kemampuan yang 

diperlukan dalam pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan target 

pembelajaran matematika seperti kemampuan pemahaman, pemecahan 
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masalah, koneksi, komunikasi, dan kemampuan matematis lainnya akan 

dimiliki  oleh  siswa  dengan  baik  apabila  siswa  menyadari  apa  yang  harus
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dilakukan pada saat ia mengalami kegagalan dan mengevaluasi apa yang telah 

dilakukannya (Nindiasari, 2013, hlm. 1). Selain itu pembelajaran matematika 

di kelas perlu menyentuh juga aspek pemecahan masalah dan dilakukan secara 

sengaja dan terencana (Sabandar, t.t., hlm. 3).  

Sezer dan Gurol menyatakan bahwa berpikir reflektif sangat penting 

bagi siswa dan guru. Hal ini didukung oleh Lee yang menyatakan bahwa 

berpikir reflektif dapat mengembangkan penalaran guru dan siswa. Mengapa 

guru menggunakan strategi pembelajaran tertentu dan bagaimana guru dapat 

meningkatkan pembelajaran mereka dapat mempengaruhi efek positif pada 

siswa. Oleh karena itu guru perlu terlibat dalam berpikir reflektif untuk 

meningkatkan profesionalisme (dalam Suharna, dkk., 2013, hlm. 281-282).  

Namun, hal ini sangat berbeda dengan fakta di lapangan bahwa dalam 

pembelajaran matematika berpikir reflektif kurang mendapat perhatian. Hal ini 

dapat terlihat dari cara siswa menyelesaikan masalah. Hal yang penting tetapi 

jarang dilakukan oleh siswa dalam penyelesaian masalah adalah mengevaluasi 

dan menyelidiki kembali solusi yang telah diperoleh dan menggunakannya 

sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kesimpulan (Ellianawati, dkk., 

2013b, hlm. 5). Selama ini pola pemecahan masalah terutama soal-soal 

matematika dan sains dilakukan dengan tahapan 2D-J yaitu diketahui, 

ditanyakan, dan jawab. Tahapan ini telah menjadi pola umum yang digunakan. 

Keterampilan pemecahan masalah dengan pola ini telah dilatihkan guru 

selama bertahun-tahun mulai dari bangku sekolah dasar hingga sekolah 

menengah, sehingga wajar jika pola ini begitu melekat pada diri siswa. 

Namun, pada kenyataannya, dengan pola ini siswa masih sangat jarang 

melakukan evaluasi terhadap hasil pemecahan masalahnya. Hal ini diungkap 

oleh Ellianawati dkk. (2013a, hlm. 131) bahwa siswa sudah cukup puas 

dengan hasil pekerjaannya tanpa melakukan konfirmasi ulang terhadap 

perolehannya.  

Pada penelitiannya, Sabandar menemukan bahwa pada umumnya 

peserta didik cenderung menyelesaikan proses belajarnya ketika sudah 

memperoleh solusi yang dianggapnya benar. Siswa cenderung terjebak dalam 
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sikap epistimologinya dan kurang terbiasa berpikir secara divergen yaitu 

menemukan jawaban dengan cara yang berbeda (dalam Ellianawati, 2014, 

hlm. 151). Hal tersebut merupakan kendala berkembangnya kemampuan 

berpikir reflektif siswa. Dapat disimpulkan bahwa tahapan berpikir reflektif 

siswa dalam penyelesaian masalah selama ini masih belum tuntas, karena 

beberapa kriteria penting keterampilan berpikir reflektif masih belum dapat 

dilakukan secara optimal oleh siswa. 

Rendahnya kemampuan berpikir reflektif matematis siswa diduga 

karena pembelajaran di kelas kurang mendukung akan adanya proses berpikir 

reflektif matematis. Pembelajaran yang biasa dilakukan di kelas adalah 

pembelajaran konvensional, dalam hal ini adalah pembelajaran dengan metode 

ekspositori. Pada pembelajaran ekspositori pembelajaran berpusat pada guru, 

di mana guru memberikan penjelasan, memberikan contoh, kemudian 

memberikan soal latihan. Pada pembelajaran ini siswa cenderung hanya 

mengikuti cara guru dalam menyelesaikan masalah seperti yang dicontohkan. 

Siswa tidak mencoba untuk mencari cara sehingga pembelajaran menjadi 

kurang bermakna. 

Menanggapi masalah di atas, maka diperlukan sebuah pembelajaran 

yang tepat dan sesuai sebagai pola interaksi siswa dengan guru yang 

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Pembelajaran yang akan mendorong siswa untuk aktif dalam menggali 

pengetahuannya dan menyampaikan gagasannya dalam menyelesaikan 

masalah diperlukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif 

matematis siswa. Pembelajaran yang aktif dapat memotivasi peserta didik 

lebih maksimal sehingga dapat menghindarkan peserta didik dari sifat malas, 

mengantuk, melamun, dan sejenisnya. Pembelajaran ini bertujuan memberikan 

kepada siswa kesempatan untuk berdiskusi beserta peserta didik lainnya. 

Untuk itu diperlukan pembelajaran yang aktif dalam matematika yang 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir reflektif matematis 

siswa.  
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Pembelajaran melalui Problem Based Learning atau Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) merupakan pembelajaran yang melatih siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran. Menurut Herman (dalam Sthephani, 2015), 

pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah matematika. Dengan 

menggunakan segenap pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya, 

siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep-konsep 

matematika. Sejalan dengan Kivela dan Kivela (Kleris dan Hurren dalam 

Ashari, 2014) yang menyatakan bahwa PBM digambarkan sebagai strategi 

pembelajaran yang efektif yang dapat mendorong siswa untuk menjadi 

pembelajar mandiri dan untuk mengembangkan keahlian seperti berpikir 

kritis, memecahkan masalah, dan kerja sama tim. 

Illinois Mathematics and Science Academy (Darojat dalam Suryani, 

2015) menyatakan bahwa ada lima keuntungan dari pembelajaran berbasis 

masalah, yaitu: (1) membangkitkan motivasi pada siswa Karena siswa 

merasakan masalah dan berusaha keras mencari penyelesaiannya; (2) masalah 

yang dibahas relevan dan kontekstual, Karena pembelajaran berbasis masalah 

menawarkan jawaban untuk pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”; (3) 

menuntun berpikir tingkat tinggi, karena skenario permasalahan tersusun 

menuntun berpikir kritis dan kreatif; (4) belajar bagaimana belajar, 

pembelajaran berbasis masalah meningkatkan metakognisi dan belajar 

menemukan sendiri masalah dengan pertanyaan-pertanyaan; (5) autentik, 

siswa belajar informasi baru dengan pengetahuan yang dimiliki.. 

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, berdasarkan studi di 

lapangan, serta diperkuat dengan wawancara dengan beberapa guru yang 

mengajar di Kota Bandung, mengindikasikan bahwa siswa masih kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah dan siswa enggan untuk berusaha berpikir kritis 

dalam menghadapi masalah. Hal itu terjadi Karena: (1) Siswa belum mampu 

memfokuskan pertanyaan, mengidentifikasi, merumuskan, dan 

mempertimbangkan jawaban yang mungkin, sehingga pertanyaan yang 

diberikan guru dijawab dengan nyeleneh; (2) Siswa belum mampu 
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memberikan alasan dan langkah-langkahnya; (3) Siswa belum mampu 

membuat kesimpulan dari jawaban yang disampaikan; (4) Siswa belum 

mampu menjawab soal sesuai konteks, menerjemahkan situasi ke dalam 

bahasa matematika; (5) Siswa belum mampu melakukan tinjauan kembali atas 

jawaban keputusan atau kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Suryani, 2015). 

Dari faktor -faktor tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan 

berpikir reflektif matematis siswa belum optimal. Berdasarkan uraian di atas 

akan dilakukan studi yang lebih dalam mengenai kemampuan berpikir 

reflektif matematis dengan judul “Meningkatkan Kemampuan Reflektif 

Matematis Siswa SMP melalui Pembelajaran Berbasis Masalah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir reflektif 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir reflektif 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir 

reflektif matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis 

masalah dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir 

reflektif matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis 

masalah dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berikut adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi dan inspirasi bagi penelitian selanjutnya, baik yang ingin 

mengkaji lebih dalam tentang kemampuan berpikir reflektif matematis 

siswa maupun yang ingin mengungkap kemampuan matematis lainnya, 

juga bagi yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penerapan 

pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan 

matematis siswa.  

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

masukan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

matematika, khususnya dalam meningkatkan kemampuan berpikir reflektif 

matematis siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Kemampuan berpikir reflektif matematis adalah suatu kemampuan 

menghubungkan permasalahan dengan pengetahuan yang pernah 

diperolehnya untuk mendapatkan suatu solusi kemudian melihat kembali 

apa yang telah dikerjakan dan memberikan alasan serta penjelasan lengkap 

mengenai solusi yang diperolehnya. Indikator kemampuan berpikir 

reflektif matematis adalah menginterpretasi suatu kasus berdasarkan 

konsep matematika yang terlibat, mengajukan beberapa kemungkinan 

alternatif solusi dari suatu masalah matematika, menggunakan 

hubungan/keterkaitan antar topik matematika, dan mengevaluasi 

kebenaran argumen berdasarkan konsep matematika yang digunakan. 

2. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pembelajaran yang dimulai 

dengan aktivitas guru mengarahkan siswa ke sebuah situasi bermasalah 

untuk kemudian mencari penyelesaiannya dilanjutkan pada presentasi hasil 

kerja siswa., dan berakhir dengan evaluasi hasil kerja siswa. Sintaks dari 
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pembelajaran berbasis masalah adalah memberikan orientasi tentang 

permasalahan kepada siswa, mengorganisasi siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 

mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya, dan menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah 

3. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang biasa dilakukan 

guru di kelas, yaitu pembelajaran ekspositori di mana guru menjelaskan 

materi di awal pembelajaran, memberikan contoh-contoh soal, dan juga 

terdapat tanya jawab antara guru dan siswa yang diakhiri dengan 

pengerjaan latihan soal oleh siswa. 

 


