
 
 

Agung Laksono, 2016 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN  
MODEL DISCOVERY LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan satu ilmu yang mempunyai peran dalam 

memajukan daya pikir manusia. Oleh karena itu siswa diharapkan dapat 

menguasai konsep matematika yang kuat sejak dini karena akan 

memudahkan memahami bidang ilmu lainnya. 

Depdiknas mengungkapkan (Shadiq, 2009, hlm.2) berdasarkan 

Permendiknas Nomor 22 Tahun  2006 tentang Standar Isi mata pelajaran 

matematika, tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu:  

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,  

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, dan  

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.  

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika tersebut, maka 

diperlukan kemampuan dasar matematika dalam menguasai tujuan tersebut, 

yaitu melalui kemampuan berpikir. Secara umum, berpikir didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan mental untuk memperoleh pengetahuan. Dalam 

proses pembelajaran, kegiatan berpikir dapat dikembangkan dengan 

memperkaya pengalaman bermakna melalui menalar dan memecahan 

masalah. 
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Dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 mensahkan SKL Mata 

Pelajaran Matematika di SD/ MI yang salah satunya ialah siswa harus 

memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. The Natonal Council of 

teaching of Mathematics (NCTM) tahun 1989 (Suwarma, 2009, hlm.1) 

menyatakan bahwa kurikulum dan evaluasi disusun sebagai suatu standar 

dalam usaha memberi kesempatan kepada siswa dalam berbagai tingkat 

satuan pendidikan untuk mengonsumsi informasi secara kritis. Ini berarti 

berpikir kritis sebagai kemampuan berpikir menjadi salah satu tujuan yang 

dicanangkan dalam aturan penyusunan kurikulum secara internasional. 

Kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar berkaitan dengan 

mengidentifikasi masalah, menganalisis permasalahan, menyusun 

penyelesaiannya, membuktikan kebenaran kemudian 

mengomunikasikannya. Aktivitas mencari dan menganalisis merupakan dua 

indikator yang memuat berpikir kritis (Suwarma, 2009, hlm.4). 

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk berpikir 

secara rasional dan reflektif berdasarkan apa yang diyakini atau yang 

dilakukan menurut Ennis (Pratiwi, F.A., 2014, hlm.2). Hal ini sejalan 

dengan Permendikbud No 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

disebutkan bahwa kebutuhan kompetisi masa depan di mana kemampuan 

siswa yang di perlukan yaitu kemampuan berkomunikasi, kreatif, dan 

berpkir kritis (Kemendikbud, 2013, hlm.10). 

Kenyataan menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa-

siswa Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya siswa 

menjawab benar dalam Program For Internasional Student Assessment 

(PISA) 2012 dan menempati urutan 64 dari 65 negara. Dalam studi PISA 

siswa Indonesia lemah dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan 

Higher Order Thinking Skill (HOTS) seperti soal yang berhubungan dengan 

penyelesaian masalah kehidupan nyata (Kurniawati, 2013, hlm.208). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah dan keterampilan berpikit kritis siswa pada umumnya masih 

rendah. 
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Hal serupa juga terjadi pada siswa SDN SJD 7, di Kota Bandung hasil 

tes yang dibagikan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada 

mata pelajaran matematika di kelas V (lima) dalam pokok bahasan bangun 

datar. Observasi dilakukan pada 29 Maret 2016. Pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih menggunakan model pembelajaran klasikal 

dimana siswa diberikan tugas dari buku ajar dan menyelesaikannya lalu 

dikoreksi bersama-sama sehingga hanya beberapa siswa yang aktif dalam 

bertanya dan menjawab pertanyaan guru. Hasil evaluasi yang dilakukan 

pada materi sifat bangun datar dengan soal mengacu pada buku ajar, rata-

rata nilai siswa 90. Tetapi ketika diberikan soal tes pra siklus yang mengacu 

pada indikator kemampuan berpikir kritis rata-rata nilai siswa 24, sehingga 

rentang nilai siswa berada pada nilai 21-40 yang dapat dikatakan tingkat 

berpikir kritis siswa berada di kategori rendah. Serta siswa yang berperan 

aktif dalam pembelajaran hanya 1 – 7 siswa. Sisanya 20 siswa pasif 

mengikuti pembelajaran. Lalu 1 – 5 siswa menolak bekerja sama dengan 

teman sekelompok yang lain, alasannya hanya ingin berkelompok dengan 

teman yang di maunya saja. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang beragam 

mengakibatkan siswa merasa bosan sehingga hanya beberapa siswa yang 

aktif dalam pembelajaran. Penggunaan soal evaluasi dan latihan yang tidak 

beragam mengakibatkan anak merasa kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan yang seharusnya dapat mereka selesaikan karena pada 

masalah yang biasanya mereka dapatkan mereka bisa selesaikan. 

Apabila permasalahan yang telah dipaparkan di atas tidak segera di 

atasi, diduga siswa akan mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi 

matematika lainnya, seperti dalam kemampuan menalar, memecahkan 

masalah, dan mengomunikasikannya dalam bentuk matematika. 

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan model Cooperative 

Learning, Problem Best Learning dan Discovery Learning.  

 



4 
 

 

Model Cooperative Learning mengharuskan siswa bekerja dalam 

kelompok untuk menuntaskan materi belajarnya, dengan membentuk 

kelompok secara heterogen berdasarkan kemampuan tinggi, sedang dan 

rendah serta penghargaan yang diberikan berorientasi pada kelompok 

dibandingkan individu (Iriawan, 2016, hlm.21). Kelemahan pembelajaran 

ini membutuhkan waktu yang lama, sulit untuk memberikan penilaian yang 

objectif secara individu serta sulit untuk mewujudkan peer teaching yang 

efektif. Model Problem Best Learning merupakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata siswa dirangsang untuk 

mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

mereka miliki sebelumnya untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman 

baru (Iriawan, 2016, hlm.14). Kelemahan model ini menjadikan siswa yang 

pandai akan menguasai pembelajaran dan yang kurang akan merasa 

kesulitan, permasalahan yang timbul terkadang berbeda dengan materi ajar 

yang diharapkan. Model Discoveri Learning merupakan proses belajar yang 

didalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi 

siswa dituntut untuk mengorganisasi sendiri cara belajarnya dalam 

menemukan konsep (Iriawan, 2016, hlm.18). Kelemahan model ini 

dibutuhkan suatu kreatifitas yang tinggi oleh guru untuk membuat 

permasalahan atau ide yang dapat meningkatkan stimulasi pembelajaran, 

serta hasil dari konsep pembelajaran akan berbeda setiap siswa sehingga 

perlu konfirmasi dari guru untuk meluruskannya. 

Dari perumusan alternatif solusi di atas dengan melihat materi ajar 

mengenai sifat bangun datar, jumlah siswa 27 orang dan waktu  

pembelajaran maka peneliti mengambil judul penelitian tindakan kelas 

“Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Melalui 

Penerapan Model Discovery Learning” siswa kelas V di Sekolah Dasar. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimanakah kemampuan berpikir kritis matematika kelas V dapat 

meningkat melalui penerapan model Discovery Learning?” 

Agar peneliti lebih terarah, maka rumusan masalah tersebut dijabarkan 

menjadi beberapa pertanyaan berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Discovery Learning dalam mata pelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN SJD 7 ? 

2. Bagaimanakah proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Discovery Learning dalam mata pelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN SJD 7 ? 

3. Bagaimanakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V 

SDN SJD 7 dengan menerapkan model Discovery Learning ? 

 

C. Tujuan PTK  

Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SD di salah satu SD di Kota 

Bandung melalui penerapan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. 

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk: 

1. Memperoleh deskripsi tentang perencanaan pembelajaran dengan 

menerapkan model Discovery Learning dalam mata pelajaran 

matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

V SDN SJD 7. 

2. Memperoleh deskripsi tentang proses pembelajaran dengan menerapkan 

model Discovery Learning dalam mata pelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN SJD 7. 

3. Mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas V SDN 

SJD 7 dengan menerapkan model Discovery Learning. 
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D. Manfaat PTK 

Sedangkan manfaat penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penerapan model Discovery Learning menstimulasi siswa untuk terlibat 

aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, melalui pemecahan 

masalah yang dilakukan. Dalam memproses informasi mengenai 

masalah bangun datar, siswa memulai dengan stimulasi permasalahan 

yang diberikan guru, kemudian menduga jawaban sementara, lalu 

mencari data, mengumpulkan data, mengolah data, sampai membuktikan 

kebenaran data dengan percobaan dan mengomunikasikan hasilnya agar 

seluruh siswa mengetahui hasil yang didapatkan. Dengan demikian 

proses pembelajaran Discovery meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

di SD kelas V (lima).  

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa dalam 

mempelajari konsep-konsep matematika khususnya konsep 

bangun datar. 

2) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran matematika di kelas terutama aspek menalar, 

memecahkan masalah dan mengomunikasikan. 

3) Dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam mempelajari 

konsep-konsep matematika khususnya konsep bangun datar. 

b. Bagi guru  

Sebagi Peneliti, 

1) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis tentang 

penggunaan model Discovery Learning yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis di SD kelas V terhadap 

konsep-konsep matematika khususnya konsep bangun datar. 
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Guru Lain, 

2) Mengembangkan metode dan model-model pembelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan psikologi siswa sehingga siswa 

tidak menjadi jenuh terhadap materi bidang studi matematika. 

c. Bagi sekolah 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting 

terhadap peningkatan kualitas pembelajaran matematika di 

sekolah. 

2) Dapat mengembangkan pembelajarn yang berbeda pada kelas 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 


