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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Menurut 

Taksonomi Bloom, proses atau cara berpikir memiliki dua tipe  yaitu berpikir 

kritis dan berpikir kreatif. Dalam proses pembelajaran matematika, berpikir 

secara mendalam (kritis) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan matematika.  

Tujuan pembelajaran matematika adalah terbentuknya kemampuan 

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

sistematis, obyektif, dan jujur dalam memecahkan suatu permasalahan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan berpikir 

matematis siswa menjadi salah satu tolak ukur tercapainya tujuan 

pembelajaran matematika. Apabila tujuan pembelajaran tersebut dapat 

tercapai maka siswa dapat terlahir sebagai manusia yang memiliki kualitas 

tinggi dalam ilmu pengetahuan sehingga diharapkan mampu bersaing dalam 

kehidupan yang selalu berkembang. 

Namun kondisi pembelajaran matematika di sekolah saat ini, masih labil 

karena masa transisi kurikulum 2013. Pembelajaran sebagian besar masih 

didominasi oleh Guru karena sebagian sekolahan belum mendapatkan buku 

pegangan Guru dan buku pegangan siswa. Guru memegang peranan penuh 

terhadap kegiatan pembelajaran sedangkan siswa lebih sering diam dan pasif 
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sehingga belum dapat dipastikan bahwa siswa memahami informasi yang 

didapat.  

Siswa hanya dituntut untuk menguasai kemampuan kognitif tingkat 

rendah, sementara kemampuan kognitif tingkat tinggi cenderung diabaikan. 

Kemampuan kognitif tingkat rendah yang meliputi pengetahuan, pemahaman 

dan aplikasi sedangkan kemampuan kognitif tingkat tinggi yang meliputi 

analisis, sintesis dan evaluasi. Siswa tidak mempunyai kesempatan untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif tingkat tinggi atau kemampuan berpikir 

kritisnya karena tidak diberi kesempatan dan tidak diarahkan oleh guru 

sehingga menjadikan tujuan pembelajaran matematika tidak tercapai. Kondisi 

seperti ini terjadi di SMPN 2 Kebasen. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilaksanakan pada tanggal 23 

September  2014, menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di kelas 

VIII C SMPN 2 Kebasen, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

dijumpai beberapa masalah antara lain: 1) Pembelajaran yang diterapkan 

Guru belum melibatkan siswa secara aktif dan soal-soal matematika yang 

diberikan belum memungkinkan siswa untuk mengerjakan dalam berbagai 

cara yang sistematis. Hal ini dapat diidentifikasi dari kegiatan pada saat Guru 

menjelaskan materi di depan kelas, karena buku Guru dan buku siswa belum 

mereka dapatkan, jadi Guru masih menerapkan pembelajaran teacher-

centered dimana Guru yang menjelaskan materi sedangkan siswa 

memerhatikan saja. 2) Mereka juga tidak maksimal  dalam menganalisis soal 

matematika. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari bagaimana siswa 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir..., Muslichatun, FKIP UMP, 2015



3 

 

 
  

menyelesaikan soal yang diberikan guru ketika pembelajaran  berlangsung. 

Siswa cenderung langsung menuliskan hasil akhir dari soal yang diberikan 

Guru, tanpa disertai dengan cara yang sistematis.  3) Siswa masih merasa 

kesulitan memahami persoalan yang berbeda dengan contoh. 4) Siswa belum 

mampu memberikan kesimpulan dari pernyataan yang diberikan oleh Guru. 

5) Siswa belum mampu memahami dan menerapkan konsep ke pemecahan 

masalah. Dilihat dari gejala-gejala yang ada, permasalahan tersebut ada pada 

indikator berpikir kritis siswa yang harus diperbaiki agar kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat meningkat. 

Selain itu, berdasarkan tes kemampuan awal yang dilaksanakan pada 

tanggal 23 September  2014, diperoleh hasil keterampilan siswa memberikan 

penjelasan yang sederhana 30,72% kategori kurang baik, membangun 

ketrampilan dasar  1,38% kategori sangat kurang baik, mengatur strategi dan 

taktik 14,58% kategori sangat kurang baik, memberikan penjelasan lanjut 

25,52% kategori kurang baik serta menyimpulkan dan mengevaluasi atau 

menilai 22,91%   kategori kurang baik. Dengan kata lain, berdasarkan hasil 

penilaian per indikator berpikir kritis siswa kelas VIII C diperoleh rata-rata 

hasil kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII C dikategorikan pada 

tingkat kurang baik dengan persentase 20,08%.  

Mencermati pentingnya mengembangkan dan mengoptimalkan 

kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika maka perlu 

adanya inovatif untuk dapat memilih pembelajaran yang tepat. Pembelajaran 

yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi 
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kemampuanya dalam menumbuhkan ketrampilan memberikan penjelasan 

sederhana, memberikan penjelasan lanjut, membangun ketrampilan dasar, 

mengatur strategi dan taktik serta dapat menyimpulkan. 

Salah satu pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan diatas adalah dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

teknik Probing Prompting. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(2014) Pembelajaran Berbasis Masalah adalah model pembelajaran yang 

dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka 

mahir dalam memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta 

memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Menurut Huda (2013) Probing 

adalah penyelidikan, pemeriksaan, sementara prompting adalah mendorong 

atau menuntun. Teknik Probing Prompting adalah pembelajaran yang 

menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali 

gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berfikir yang mampu 

mengkaitkan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

 Titik awal dari Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing 

Prompting adalah masalah ( problem ), sehingga dalam pembelajaran 

menempatkan siswa sebagai pemeran utama. Siswa dilatih berpikir mandiri 

untuk dapat memberikan penjelasan sederhana, penjelasan lanjut, 

membangun ketrampilan dasar, mengatur strategi dan taktik serta dapat 

menyimpulkan permasalahan. Dengan demikian, Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan teknik Probing Prompting dapat menciptakan suasana yang 

mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

Apakah dengan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing 

Prompting dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII C 

SMPN 2 Kebasen ? 

 

C. TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

“Meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII C SMPN 2 

Kebasen melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing 

Prompting.” 

 

D. MANFAAT 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah melalui penerapan 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing Prompting meliputi : 

1. Bagi Siswa 

Meningkatnya kemampuan siswa dalam berpikir kritis. 

2. Bagi Guru 

Dapat menambah khasanah ilmu mengenai penerapan Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan teknik Probing Prompting untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Diperoleh perangkat pembelajaran serta dapat memberikan masukan bagi 

sekolah khususnya SMPN 2 Kebasen dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. 
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