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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pembelajaran matematika menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL) di kelas VII SMP N 1 Kikim Timur. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 

VII.E SMP Negeri 1 Kikim Timur yang berjumlah 36 orang. Proses pembelajaran 

berlangsung sesuai dengan karakteristik dan langkah-langkah pendekatan Contextual 

Teaching And Learning (CTL). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui tes. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL)di kelas VII.E SMP Negeri 1 

Kikim Timur adalah Cukup dilihat dari nilai rata-rata tes Kemampuan Berpikir Kritis 

yaitu sebesar 59,17. Persentase siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis  

sangat baik adalah sebesar 5,5%;  Kemudian 52,8% memiliki kemampuan berpikir 

kritis baik; 19,4% memiliki kemampuan berpikir kritis cukup; 13,9% memiliki 

kemampuan berpikir kritis kurang; dan 8,3% memiliki kemampuan berpikir kritis 

sangat kurang. 

 
 
 
Kata-kata kunci : kemampuan berpikir kritis, pembelajaran matematika, 

pendekatan CTL 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Matematika merupakan salah satu pelajaran yang perlu diberikan kepada 

semua peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Tujuan pelajaran matematika 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan bukan hanya menekankan pada 

kemampuan dalam pemahaman, pemecahan masalah, komunikasi, penalaran, dan 

koneksi matematis saja tetapi juga kemampuan berpikir yang merupakan aspek 

penting sehingga seseorang dapat memahami matematika seutuhnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hasratuddin, dkk (2008) yang mengatakan bahwa pada 

dasarnya matematika adalah ilmu pasti yang unsur pokoknya adalah berpikir. 

 Pengembangan kemampuan berpikir di dalam pendidikan salah satunya 

adalah kemampuan berpikir kritis (critical Thinking). Sumiati (2007:190) 

mengatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai pernyataan 

dan membuat informasi yang benar, akurat, dan kuat. Sedangkan menurut 

Depdiknas (2009:12), “berpikir kritis adalah suatu kegiatan berpikir tingkat tinggi 

yang diaplikasikan secara rasional, yang meliputi kegiatan menganalisis, 

mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan 

mengevaluasi”. 

Sebagaimana tercantum dalam kurikulum matematika sekolah bahwa 

tujuan diberikannya matematika antara lain agar siswa mampu menghadapi 

perubahan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar 

pemikiran kritis, cermat, jujur, dan efektif. Dari uraian tentang kemampuan yang 

harus dimiliki peserta didik matematika serta urgensi kemampuan berpikir kritis 

di masa saat ini, lembaga pendidikan harus mempersiapkan siswanya untuk 

memiliki kemampuan berpikir kritis. 

Dalam kenyataan dilapangan menunjukkan pengembangan kemampuan 

berpikir kritis  belum optimal, pembelajaran matematika masih didominasi oleh 

aktivitas latihan-latihan untuk pencapaian keterampilan dasar matematika. 

Rusiyanti (2009:2) mengatakan bahwa masih banyak siswa yang belum mampu 
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berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah matematika. Indikasi dapat dilihat 

dari siswa yang umumnya lebih suka mengerjakan soal-soal yang sudah tahu 

prosedur pengerjaannya melalui contoh-contoh. Sedangkan latihan-latihan 

prosedural tidak terlalu banyak menuntut aktivitas berpikir siswa sehingga 

kemampuan berpikir kritis mereka tidak berkembang.  

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada pembelajaran matematika di 

salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten lahat yaitu SMP N 1 Kikim 

Timur kelas VIIE siswa hanya mampu menyelesaikan soal-soal secara prosedural 

namun belum mampu menganalisis, menghubungkan, mengevaluasi, dan menarik 

kesimpulan. Hal ini juga didukung oleh informasi guru bahwa hanya sebagian 

siswa yang aktif terlibat bertanya dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. 

Lemahnya kemampuan berpikir kritis siswa menurut Zulkardi (dalam 

Rusiyanti, 2009:4) disebabkan oleh faktor yang berkaitan dengan pembelajaran, 

misalnya metode pembelajaran matematika yang masih terpusat pada guru 

sehingga siswa cenderung pasif dan tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir. 

Akan tetapi pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sampai sekarang 

masih banyak guru yang menganut paradigma transfer of knowledge dalam 

pembelajaran. Seperti yang ditemukan pada pembelajaran matematika di SMP N 

1 Kikim Timur, berdasarkan hasil wawancara peneliti secara informal terhadap 

salah satu guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut yaitu Hartini, S.Pd., 

dikatakan bahwa pembelajaran dikelas menggunakan metode konvensional dan 

pemberian tugas. 

Pada pembelajaran dengan metode konvensional, guru lebih mendominasi 

daripada siswa. Aktivitas siswa terbatas pada mendengarkan penjelasan guru, 

mencatat dan menjawab pertanyaan bila ditanya oleh guru. Menurut sardiman 

(2011:98), aktivitas yang dilakukan siswa pada metode konvensional tidak dapat 

dikatakan pasif secara mutlak, hanya proses belajar-mengajar semacam itu kurang 

mendorong anak didik untuk berpikir dan beraktivitas. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Atwood (dalam Hasratuddin, dkk, 2008) yang mengatakan bahwa pola 

pengajaran satu arah dimana guru lebih aktif menjelaskan dan memberi informasi, 

tidak membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir yang baik. 
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Rusiyanti (2009) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika, adalah melalui pendekatan pembelajaran matematika 

yang sesuai sehingga dapat menciptakan lingkungan dimana siswa dapat terlibat 

aktif dalam proses berpikir matematis yang bermanfaat dan bermakna. Hal senada 

diungkapkan oleh Nurhijriyah (2009) bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

dikembangkan dan dimotivasi melalui keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

yaitu diberi pertanyaan yang perlu dinilai atau ditanggapi oleh siswa agar ide-ide 

dari suatu konsep terdahulu dapat membantunya menemukan solusi dari 

permasalahan matematika yang dihadapi.  

Menurut Johnson (2014, 35) mengatakan bahwa penemuan makna adalah 

ciri utama dari Contextual Teaching and Learning (CTL). Dalam pendekatan  

Contextual Teaching and Learning (CTL) ini siswa perlu mengerti apa makna 

belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. 

Siswa sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Siswa 

mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. 

Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. 

Pada KTSP ditekankan dalam setiap kesempatan pembelajaran 

matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 

situasi (Contextual Problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta 

didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika (Depdiknas, 

2006). Selain itu menurut Johnson (2014:24) pembelajaran kontekstual 

melibatkan para siswa dalam aktivitas penting yang membantu siswa mengaitkan 

pelajaran yang didapat di sekolah dengan konteks kehidupan nyata yang siswa 

hadapi di lingkungannya. Dengan mengaitkan keduanya, para siswa dapat melihat 

makna di dalam setiap pelajaran yang siswa peroleh di sekolah.  

Pada pembelajaran kontekstual siswa aktif mengkontruksi, sehingga siswa 

akan mendapatkan konsep matematika secara jelas dan benar. Dalam 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual berlangsung secara alamiah, guru 

bertugas mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Sesuatu yang baru tersebut yaitu 
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pengetahuan dan ketrampilan datang dari „menemukan sendiri‟ bukan dari „apa 

kata guru‟, sehingga belajar akan menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) menurut (Johnson, 

2014), melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu konstruktivisme 

(construktivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection),  dan 

penilaian otentik (authentic assesment). 

 Dari ketujuh komponen utama pembelajaran kontekstual ini, 

sangatlah sinkron dengan upaya memunculkan kemampuan berpikir kritis siswa 

(Johnson, 2014), terutama pada komponen bertanya, menemukan, dan refleksi. 

Melalui ketiga tahap komponen ini diharapkan siswa mampu memanfaatkan 

model (pemodelan) yang ada, kemudian mengkonstruksi pemahaman sendiri 

(konstruktivism) terhadap apa yang dipelajarinya. Tentunya pembelajaran yang 

dirancang demi tercapainya tujuan dalam pendekatan kontekstual ini yakni 

melalui masyarakat belajar, dan penilaian yang dilakukan tidak terpaku pada 

hasil akhir saja, namun mempertimbangkan juga proses selama pembelajaran 

berlangsung demi mewujudkan penilaian yang menyeluruh dan sebenar-benarnya.  

Dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam pembelajaran akan tercipta suatu pembelajaran yang bermakna dan 

memunculkan pemikiran kritis yang diharapkan selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini sesuai dengan pendapat hasratuddin, dkk (2008) bahwa 

menyelesaikan masalah melalui eksplorasi, menemukan, dan mengkonstruk 

model-model secara interaktif dan reflektif akan mendapatkan penyelesaian yang 

kritis. Sikap kritis dan emosional siswa untuk meyakinkan diri an orang lain akan 

tumbuh dan muncul selama proses penyelesaian masalah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat hubungan 

antara berpikir kritis yang diungkapkan oleh Johnson sebelumnya dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

matematika. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi tentang 

Segiempat, dimana masalah-masalah di dalam Segiempat itu dapat dijembatani 
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dengan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) karena banyak 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, materi ini ini juga 

masih akan dipelajari di SMU bahkan Perguruan Tinggi. 

 Penelitian dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) pernah dilakukan oleh Hartati(2010) pada 

pokok bahasan perbandingan menyimpulkan bahwa dengan pendekatan CTL 

siswa dapat memecahkan masalah dengan baik, Gustini (2009) pada pokok 

bahasan trigonometri pada pembelajaran CTL dengan menggunakan LKS 

menyimpulkan secara umum hasil belajar dan aktivitas belajar siswa menjadi baik 

dan Novianti Dwi Wardani (2012) dengan penerapan metode pembelajaran CTL 

pada sub pokok bahasan kubus dan balok menyimpulkan bahwa pendekatan CTL 

baik untuk diterapkan. Namun pada penelitian-penelitian sebelumnya belum 

mengkaji tentang kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan 

Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning). 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) di 

Kelas VII SMP Negeri 1 Kikim Timur”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan 

berpikir kritis dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di kelas VII SMP Negri 1 Kikim Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai gambaran kemampuan berpikir kritis siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) di kelas VII SMP Negri 1 Kikim Timur. 
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1.4 Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Siswa, dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. 

2. Guru, sebagai informasi mengenai gambaran kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) sehingga kedepannya dapat 

upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

3. Sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan inovasi dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 

4. Peneliti lain, sebagai bahan referensi untuk meneliti penelitian 

selanjutnya. 
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