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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan mendasar yang 

dibutuhkan setiap individu untuk memajukan kehidupan bangsa. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 

tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan adalah usaha 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan mengembangkan potensi 

peserta didik dalam beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Berdasarkan 

uraian diatas, salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia yaitu dengan menyelenggarakan pembelajaran matematika.  

Matematika termasuk ilmu yang penting dalam perkembangan tekhnologi, 

sains, dan pengembangan daya fikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan juga 

kreatif, sehingga matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali diri mereka dengan kemampuan 

berpikir yang baik (Ahmad, 2018). Matematika adalah kunci bagi seorang 

siswa, keberhasilan mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang 

cemerlang. Jika seorang siswa berhasil mempelajari matematika dengan baik 
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ia diprediksi akan berhasil dalam mempelajari mata pelajaran lainnya, 

seseorang yang mengerti dan bisa mengerjakan matematika akan mendapat 

peluang hidup di masa depan yang lebih baik (Fadjar, 2007; NRC, 1989; 

NCTM, 2000). Pentingnya matematika dapat dilihat dari perannya sebagai 

prediktor bagi anak-anak yang memasuki sekolah formal, bahkan di masa 

teknologi dan digital saat ini matematika hampir berperan pada segala aspek 

(Siregar, 2017). 

Salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam matematika adalah 

kemampuan berpikir kritis matematis. Johnson (2007) dan Haryani (2011) 

mengemukakan berpikir kritis matematis adalah proses yang bertujuan untuk 

membuat keputusan rasional dalam memecahkan masalah, mengambil 

keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan dilakukan secara terus 

menerus, aktif, dan teliti. Penting bagi siswa memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis, agar siswa dapat menyalurkan pemikiran mereka sendiri 

serta menerapkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang 

diperolehnya. Siswa yang tidak dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir 

kritis matematis akan cenderung sulit mengambil suatu keputusan dari suatu 

permasalahan yang menyebabkan siswa sulit memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari (Prihatiningsih, dkk, 2016). 

Selain kemampuan berpikir kritis matematis, dalam pembelajaran 

matematika juga diperlukan kepercayaan diri atau self confidence. Menurut 

Lauster (Ismail, 2017) Self confidence merupakan keyakinan atas kemampuan 

diri sendiri, sehingga seseorang merasa bebas untuk melakukan tindakan 
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sesuai keinginan dan bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat, dapat 

bersikap sopan saat berinteraksi dengan orang lain, serta dapat mengenali 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Self confidence merupakan hal yang 

penting bagi siswa untuk meningkatkan keberhasilan dalam belajar, siswa 

akan lebih termotivasi dan lebih menyukai matematika, sehingga akan 

diperoleh prestasi belajar yang diharapkan lebih optimal. Siswa yang tidak 

memiliki rasa percaya diri, dapat mengakibatkan kurangnya motivasi dalam 

belajar sehingga prestasi belajar menjadi kurang optimal (Martyanti, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Nuryanti (2018) di SMP Negeri 1 Delanggu 

Klaten menunjukkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih di 

bawah rata-rata. Terbukti dari hasil analisis jawaban siswa untuk presentase 

rata-rata kategori baik hanya 40,46%, dan siswa dengan kategori kurang lebih 

mendominasi. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa diberikan 

pembelajaran aktif yang memaksimalkan potensi berpikir siswa. Sejalan 

dengan penelitian Nuryanti (2018), Prihatiningsih dkk (2016) menyatakan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP masih belum 

berkembang, yaitu dikarenakan pembelajaran diterapkan di sekolah masih 

didominasi oleh guru, serta siswa kurang terlatih dan belum terbiasa dengan 

bentuk soal yang menyajikan fenomena-fenomena sehingga kurang melatih 

kemampuan berpikir kritis matematis pada siswa.  

Tidak hanya kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang belum 

berkembang, hal serupa terjadi pada self confidence siswa. Kurangnya self 

confidence siswa dibuktikan oleh hasil studi TIMSS (Trends in International 
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Mathematics and Science Study) pada tahun 2015 yang memaparkan bahwa 

dalam skala internasional hanya 32% siswa yang memiliki tingkat self 

confidence tinggi dalam matematika, 45% termasuk dalam kategori siswa 

dengan tingkat self confidence sedang, dan 23% termasuk dalam kategori 

siswa dengan self confidence rendah. Keadaan tersebut juga dialami pada 

siswa di Indonesia, 23% siswa memiliki self confidence tinggi dalam 

matematika, 53% termasuk dalam kategori siswa dengan tingkat self 

confidence sedang, dan 24% termasuk dalam kategori siswa dengan self 

confidence yang cukup rendah.  

Kondisi demikian terjadi pada siswa kelas VIII SMP N 2 Kemangkon, 

berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika, menunjukkan 

beberapa permasalahan dimana siswa cenderung tidak percaya diri ketika di 

persilahkan untuk maju mengerjakan soal di papan tulis dan mengemukakan 

pendapat, siswa masih kesulitan memahami persoalan yang berbeda contoh, 

siswa belum mampu mengajukan pertanyaan  dan jawaban mengenai konsep-

konsep matematika secara kritis. Hal ini dikarenakan model pembelajaran 

yang diterapkan masih cenderung didominasi oleh guru sehingga 

menyebabkan siswa cenderung kurang melatih kemampuan berpikir kritis 

matematisnya. Meski demikian, guru sudah pernah mengupayakan dengan 

mengganti model pembelajaran yang digunakan, akan tetapi hasilnya tidak 

begitu mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis matematis dan self 

confidence siswa, sehingga guru kembali lagi menggunakan model 

pembelajaran sebelumnya.  
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Salah satu model pembelajaran yang diduga mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis matematis dan self confidence yaitu Process 

Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL). Berdasarkan informasi dari 

guru, guru belum pernah menggunakan model POGIL. Model POGIL 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Hanson 

(2005) langkah-langkah POGIL meliputi : orientation, yaitu guru 

memberikan pengetahuan umum tentang materi yang akan dipelajari; 

exploration, yaitu peserta didik diberi serangkaian tugas yang mengarah pada 

tujuan pembelajaran, mengumpulkan data dan melaksanakan percobaan; 

concept formation, yaitu guru mengarahkan dan membimbing peserta didik 

dalam membangun konsep melalui pertanyaan serta menghubungkan data 

yang diperoleh dengan tugasnya; application, yaitu peserta didik 

mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan untuk menyelesaikan soal 

latihan yang diberikan guru; dan closure, yaitu guru memberikan penguatan 

dan membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi kinerja 

kelompoknya.  

Proses belajar dengan model ini dilakukan secara kelompok melalui 

kegiatan inkuiri terbimbing dengan pertanyaan, yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis (Malik, dkk., 2011). 

Hanson (Rustam, dkk., 2017) menerangkan bahwa dalam model POGIL 

siswa belajar secara berkelompok dalam aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan penguasaan materi dan mengembangkan kemampuan dalam 

proses belajar, berpikir, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, kerja 
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kelompok. Model POGIL menuntut siswa untuk aktif dengan memberikan 

berbagai peran agar siswa dapat berperan aktif saat diskusi, dengan demikian 

model POGIL diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

matematis dan self confidence siswa. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik untuk meneliti pengaruh model Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) terhadap kemampuan berpikir kritis matematis dan self 

confidence siswa kelas VIII di SMP N 2 Kemangkon. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh model Process Oriented Guided Inquiry Learning 

(POGIL) terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa di SMP N 2 

Kemangkon? 

2. Bagaimana pengaruh model Process Oriented Guided Inquiry Learning 

(POGIL) terhadap self confidence siswa di SMP N 2 Kemangkon? 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : 

1. Untuk menganalisis pengaruh model Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

2. Untuk menganalisis pengaruh model Process Oriented Guided Inquiry 

Learning (POGIL) terhadap self confidence siswa. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis dan self 

confidence sehingga dapat mendukung prestasi belajar dalam 

pembelajaran matematika. 

2. Bagi Guru 

Dapat memanfaatkan model POGIL sebagai salah satu alternatif 

(referensi) guru untuk diterapkan didalam kelas. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi dan masukan khususnya sebagai sumbangan teori 

tentang kemampuan berpikir kritis matematis dan self confidence siswa 

terhadap pembelajaran matematika. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman baru dalam menerapkan strategi 

pembelajaran dan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas 

serta lebih termotivasi untuk lebih kreatif dalam pemilihan model 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Pengaruh Model Pogil ..., Erlin Prihastini, FKIP, UMP 2019 




