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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Matematika merupakan salah satu ilmu yang berperan banyak dalam 

kehidupan. Karena, di dalamnya mencangkup beberapa ilmu pengetahuan. Peranan 

ilmu matematika dapat dilihat dalam berbagai bidang, seperti dalam 

ekonomi/perdagangan, komputerisasi, komunikasi, dan lainnya. Sehingga ilmu 

matematika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari – hari. Akan tetapi, 

matematika merupakan mata pelajaran yang ditakuti. Karena siswa menganggap 

ilmu matematika merupakan ilmu yang sulit dipahami dan terkadang mereka 

berpikir bahwa beberapa ilmu matematika yang mereka pelajari adalah abstrak dan 

siswa berpikir bahwa apa yang mereka pelajari tidak nampak pada kehidupan nyata.  

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran matematika diperlukan 

kemampuan berpikir untuk menyelesaiakan permasalahan dalam matematika. 

Salah satu kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan adalah 

kemampuan berpikir kritis matematis Krulik Rudnick (Delina et al., 2018, hlm 282) 

menyatakan bahwa yang termasuk ke dalam kemampuan berpikir kritis matematika 

adalah berpikir yang menguji, menanyakan, mengaitkan, mengevaluasi semua 

aspek terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Kemamapuan berpikir kritis 

matematis diperlukan dalam proses pembelajaran matematika, karena dengan 

berpikir siswa diarahkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan penuh 

pertimbangan sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan.  

Jika siswa dibiasakan menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis 

matematis maka siswa akan lebih memahami sutau konsep matematika. Selain itu, 

berpikir kritis dalam kehidupan sehari–hari sangat diperlukan. Karena ketika kita 

mneghadapi suatu permasalahan, akan lebih mudah menyelesaikannya jika kita 

memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik. Akan tetapi berdasarkan penelitian 

Kusumaningrum et al., (2019, hlm. 464) yang dilakukan di SMPN 1 Banguntapan 

menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, hal ini diperoleh 

karena ketika siswa diberikan soal matematika siswa belum memenuhi indikator-

indikator dari kemampuan berpikir kritis. selain itu, berdasarkan penelitian Andini 
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& Warmi (2019, hlm. 601) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

masih kurang, karena kemampuan berpikir siswa untuk setiap indikator masih 

kurang.  

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran siswa harus dibiasakan untuk 

berpikir kritis. Agar dapat menunjang pembiasaan dalam berpikir kritis matematis 

maka ketika pembelajaran diperlukan suatu pendekatan yang dapat membiasakan 

siswa berpikir kritis matematis. Salah satunya menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME). Menurut Oleinik T dalam (Hasratuddin, 2010, hlm. 

21) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis adalah pembelajaran memusatkan pada siswa (student centered) dan 

berlangsung dalam konteks sosial.  

Zulkardi (Nuraida, 2017, hlm. 69) menyatakan bahwa pendekatan 

matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang berawal dari hal–hal 

yang real  bagi siswa, menekankan pada keterampilan proses (process of doing 

mathematics) seperti berdiskusi, berkerjasama, dan saling memberi argumentasi 

dengan guru dan siswa lain sehingga mereka dapat menemukan sendiri (student 

inventing) dan siswa mampu menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan 

masalah baik individu maupun kelompok.  

Dengan menggunakan pendekatan RME, maka siswa dituntut untuk 

bersikap aktif dan mengeluarkan ide yang mereka miliki sehingga dapat 

membiasakan siswa berpikir kritis. Wiyanto & Kartono (2015, hlm. 143) juga 

menyatakan bahwa PMRI dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa. Treffers, De Moor, dan Fejis (Hasratuddin, 2010, hlm. 21) juga 

menytakan bahwa tiga pilar yang membangun kemampuan berpikir kritis ialah 

pembelajaran yang kosntrkutif, interaktif dan reflektif. Proses pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) bersifat 

konstruktif karena siswa harus membangun pengetahuan yang mereka miliki untuk 

menyelesaikan suatu masalah konseptual. Bersifat interaktif karena siswa dalam 

proses pengerjaan masalah kontekstual siswa bekerjasama dan berdiskusi dengan 

lingkungan sekitar. Interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, atau 

siswa dengan masalah itu sendiri. Bersifat reflektif karena dalam tahap 
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pengambilan kesimpulan siswa sebelumnya menyajikan hasil penyelesaian mereka 

kepada siswa yang lain. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian studi kepustakaan dengan judul “Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis Siswa melalui Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep Kemampuan Berpikir Kritis Matematis? 

2. Bagaimanakah konsep Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)? 

3. Bagaimanakah implementasi Pendekatan Realistic Mathematics Education 

(RME) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Kajian 

1. Tujuan Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam 

kajian ini sebagai berikut: 

1. Mengkaji konsep Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

2. Mengkaji konsep Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME)  

3. Mengkaji implementasi Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis siswa 

2. Manfaat Kajian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teorits maupun secara 

praktis. 

1. Seacara Teoretis 

Hasil pengkajian dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

melaksanakan pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Secara Praktis 

a. Peneliti 
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Sebagai sarana untuk menambah ilmu mengenai kemampuan berpikir 

kritis matematis dan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

agar dapat digunakan dalam pengembangan praktik-praktik pembelajaran 

khususnya pembelajaran matematika. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran matematis. 

c. Siswa 

Pembelajaran matematika melalui pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis matematis. 

d. Guru 

Menambah  referensi dalam pembelajaran matematika dan dapat menjadi 

referensi untuk meningkatkan kemamapuan berpikir kritis matematis. 

 

D. Definisi Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, berikut diuraian beberapa definisi yang digunakan diantaranya:  

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  

Definisi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis adalah suatu proses berpikir 

seseorang dalam menganalisi, mengidentifikasi, mengaitkan, mengevaluasi semua 

aspek yang terdapat dalam suatu permasalahan dengan penuh pertimbangan dan 

hati-hati sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk  yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah. 

2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) adalah suatu pendekatan yang 

menghubungkan matematika dengan permasalahan realistic, menjadikan 

matematika sebagai kegiatan, dan mendorong siswa agar aktif selama proses 

pembelajaran dalam menemukan kembali konsep matematika. 

E. Landasan Teori atau Telaah Pustaka 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka landasan teori dan 

atau telaah pustakanya adalah sebagai berikut: 
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1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir  kritis sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Karena dengan kemampuan berpikir kritis membantu seseorang dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, dengan kemampuan 

berpikir kritis seseorang akan menyelesaiakn permasalahan dengan pertimbnagan 

dan hati-hati. Deliana, Afrilianto, & Roaheti (2018, hlm. 285) menyatakan dalam 

berpikir kritis segala kemampuan diberdayakan, baik itu memahami, mengingat, 

membedakan, menganalisis, memberi alasan, merefleksikan, menafsirkan, mencari 

hubungan, mengevaluasi, bahkan membuat dugaan sementara.  

Krulik & Rudnick (Syahbana, 2012, hlm. 17) menyatakan bahwa berpikir 

kritis merupakan suatu cara berpikir yang menguji, mengaitkan, dan mengevaluasi 

semua aspek dari suatu permasalahan, termasuk didalamnya kemampuan 

mnegumpulkan informasi, mengingat, menganalisa situasi, memahami dan 

mengidentifikasi permasalahan. Selain itu, Azizah et al. (2018, hlm. 62) 

menyatakan kemampuan berpikir kritis adalah proses kognitif siswa dalam 

menganalisi secara runtut  dan spesifik terhadap suatu permasalahan, membedakan 

permasalahan dengan cermat dan teliti, serta mengidentifikasi dan menelaah 

informasi yang dibutuhkan guna merencanakan strategi untuk menyelesaiakan 

permasalahan.  

Kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam proses 

pembelajaran. Karena dengan kemampuan berpikir kritis dapat mempermudah 

siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Ennis dalam 

(Kusumaningrum & Suparman,2019, hlm. 464) menyatakan berpikir kritis dapat 

diamati dari lima kelompok indikator, antara lain kalrifikasi dasar (elementary 

clarification), memberikan alasan untuk suatu keputusan (the basic for the 

decision), menyimpulkan (inference), klarifikasi lebih lanjut (advanced 

clarification), serta dugaan dan keterpaduan (supposition and intergration). 

Tujuan kemampuan berpikir kritis menurut Sapriya (Inandhi & Agustina, 

2019, hlm. 113) mencari kebenaran terhadap suatu pendapat atau ide, dengan 

melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan terhadap suatu pendapat 

atau ide tersebut. Sehingga siswa dituntun untuk dapat memahami suatu konsep 

atau teori yang telah dipelajari dan yang akan dipelajari untuk mencari suatu 
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kebenaran akan suatu pendapat atau ide. Tujuan kemampuan berpikir kritis 

membantu siswa untuk menyelesaiakn permasalahan dengan benar. 

Karakteristik kemampuan berpikir kritis menurut Syaiful & Nisak (2018, 

hlm. 211) adalah sebagai berikut: 

1. Mempelajari situasi dari pertanyaan dengan hati-hati 

2. Melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda 

3. Mendukung sudut pandang yang beragam dibarengi dengan alasan dan fakta 

4. Mandiri dalam berpikir 

5. Aktif dalam berpikir 

Anderson (Andriani & Nurjaman, 2018, hlm. 208) menyatakan jika 

seseorang terus mengembangkan kemampuan bepikir kritisnya, maka ia akan 

terbiasa memeriksa suatu kebenaran, berpikiran terbuka, permasalahan dianalisis 

dengan baik, berpikiran sistematis, rasa ingin tahu yang tinggi, berpikir secara 

dewasa, dan berpikir mandiri. Oleh karena itu, kemmapuan berpikir kritis sangat 

diperlukan. Karena dengan siswa membiasakan menggunakan kemampuan berpikir 

kritis maka siswa akan terbiasa menyelesaiakn permasalahan baik dalam proses 

pembelajaran atau dalam kehiduoan sehari-hari dengan penuh pertimbngan 

sebelum menarik suatu kesimpulan. Menurut Oleinik T dalam (Hasratuddin, 2013, 

hlm. 21) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis adalah pembelajaran berpusat pada siswa (student 

centered) dan berlangsung dalam konteks sosial. 

Kategori presentase kemampuan berpikir kritis menurut Arikunto & 

Suharsimi (Andini & Warmi, 2019, hlm. 598) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 1 Kriteria Presentase Kemampuan Berpikir Kritis 

Presentase Kriteria 

81% - 100% Sangat Baik 

66% - 80% Baik  

56% - 65% Cukup 

41% - 55% Kurang 

0% - 40% Sangat Kurang 
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2. Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

Dalam pembelajaran matematika diperlukan suatu pendekatan yang dapat 

menunjang pembelajaran agat tercapainya suatu tujuan. Salah satu pendekatan yang 

dapat digunakan ialah pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dikembangkan oleh Hans 

Freudental di Belanda tahun 1971. Freundenthal (Nuraida, 2017, hlm. 69) 

menyatakan bahwa harus mengaitkan matematika dengan realitas dalam proses 

pembelajaran dan matematika sebagai aktivitas manusia. 

Zulkardi dalam (Nuraida, 2017, hlm. 69) menyatakan bahwa pendekatan 

matematika realistik adalah pendekatan pembelajaran yang bertitik tolak dari hal – 

hal yang real  bagi siswa, menekankan pada keterampilan proses (process of doing 

mathematics) seperti berdiskusi, berkolaborasi, dan berargumentasi dengan guru 

dan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri (student inventing) 

dan siswa mampu menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik 

individu maupun kelompok. Penggunaan pendekatan RME dalam proses 

pembelajaran dapat memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep. Karena 

berawal dari suatu yang nyata. 

Gravemeijer (Tandililing, 2010) menyatakan tujuan proses pembelajaran 

matematika menggunakan RME adalah pengembangan pengetahuan matematika 

siswa akan suatu konsep dan ide matematika hasil mengkaji masalah kontekstual 

dari proses penemuan. Adanya tujuan ini membuat siswa harus bisa mengingat 

suatu konsep matematika. Karena dalam matematika suatu konsep saling berkaitan 

sehingga ketika kita akan menggunakan suatu konsep yang satu akan berkaitan 

dengan konsep yang lain.  

Chisara et al., (2018, hlm. 70) menyatakan tahapan pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) adalah pendahuluan, Pemberian permasalahan 

kontekstual, Mengerjakan permasalahan dengan caranya sendiri, Membangun 

Interaksi, Membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian dari permasalahan, 

Membuat kesimpulan hasil berdiskusi dan penutupan. Gravemeijer (Chisara et al., 

2018, hlm. 5) mengemukakan prinsip pendekatan RME yaitu Guided Reinvention 

and Progressive Mathematizing, Didactical Phenomenology, and Self-develope 

Models 
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Treffers dan Van den Heuvel-Pan Huizen (Diana et al., 2018, hlm. 4) 

menyatakan karakteristik pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggunkan masalah konteks 

2. Menggunakan model/mematematisasi 

3. Menggunakan hasil konstruksi siswa 

4. Terjadi interaksi 

5. Adanya keterikatan (interwinning). 

Menurut Okatviani, Harman, & Dewi (2018, hlm. 46) menyatakan beberapa 

kelebihan saat pembelajaran menggunakan pendekatan RME, dianataranya: 

a. Dalam pelaksanaanya membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi siswa 

mampu berinteraksi dengan cepat pada materi yang dipelajari dalam setiap prose 

pembelajaran. 

b. Tidakhanya didominasi siswa yang suka berbicara, ataupun yang pintar, namun 

siswa yang pemalu mampu berbicara dengan baik. 

c. Siswa mampu berperan layaknya guru baik siswa lainnya begitupun sebaliknya 

sehingga semua memahami materi yang akan disampaikannya. 

d. Kondisi pelaksanaan proses pembelajaran lebih aktif, dikarenakan semua siswa 

berdiskusi dengan aktif. 

Tandililing (2010) menyatakan kelemahan dan kelebihan pendekatan 

Realistic Mathematics Education (RME) sebagai berikut: 

Kelebihan: 

a. Siswa lebih mengingat konsep matemaika karena hasil dari penemuannya 

b. Proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan dalam proses 

pembelajaran digunakan permasalahan kontekstual 

c. Membangun kerjasama dalam kelompok 

d. Mengembangkan kepercayaan diri siswa karena siswa harus mengemukakan 

jawaban 

e. Siswa dilatih agar biasa mengutarakan pendapat 

f. Mengajarkan budi pekerti karena diajarkan untuk bekerjasama dan saling 

menghargai 
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Kelemahan: 

a. Siswa masih belum terbiasa untuk menemukan sendiri penyelesaian karena 

siswa terbiasa mendapatkan materi terlebih dahulu 

b. Memerlukan waktu yang lebih lama  

c. Diperlukan kesabaran siswa untuk menunggu teman yang belum menemukan 

penyelesaian 

d. Diperlukan media yang dapat menunjang proses pembelajaran 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah Studi Kepustakaan. Yaniawati (2020, 

hlm. 12) menyatakan studi kepustakaan merupakan jenis penelitian yang digunakan 

dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, 

buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang 

akan diteliti.  

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. 

Indrawan dan Yaniwati (2014, hlm. 29) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan  memperoleh 

penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori, dengan demikian akan 

lebih banyak menggunakan berpikir induktif (empiris). 

2. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari hasil 

pengumpulan informasi dan data berbagai literatur, seperti artikel, buku, hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan, dan referensi yang lainnya. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. 

Yaniawati (2020, hlm. 16) mengatakan bahwa sumber primer adalah sumber data 

pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian yaitu artikel atau 

buku yang menjadi objek dalam penelitian ini seperti artikel mengenai kemampuan 

berpikir kritis matematis, pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), 
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ataupun sumber data lainnya yang berhubungan dengan kemampuan berpikir 

matematis dan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Sedangkan 

sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang 

data pokok yaitu artikel atau buku yang berperan sebagai pendukung buku atau 

artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam artikel atau buku primer 

seperti buku mengenai metodologi penelitian, Permendikbud ataupun sumber data 

yang dapat menunjang dalam studi literatur mengenai kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Pada 

penelitian ini peneliti mengkaji 34 artikel. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang lazim digunakan dalam 

pendekatan kualitatif adalah (a) observasi, (b) wawancara mendalam, (c) studi 

dokumnetasi, (d) Focus Group Discusion (FGD), (e) partisipatoris (Indrawan & 

Yaniawati, 2014, hlm. 133). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 

menggunakan teknik studi dokumnetasi. Indrawan & Yaniawati (2014, hlm. 139) 

teknik pengumpulan data melalui studi dokumnetasi diartikan sebagai upaya untuk 

memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaniawati (2020, hlm. 18) menyatakan 

teknik pengumpulan data melalui tahapan : 

a. Editing : pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan 

yang lain; 

b. Organizing : mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah 

diperlukan; 

c. Finding : melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data 

dengan menggunakan kaidah – kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan 

sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan 

masalah. 

4. Analisis Data 

Yaniawati (2020, hlm. 21) menyatakan analisis data dapat dilakukan secara 

deduktif, induktif, interpretatif, komparatif, dan historis. Pada penelitian ini, 

peneliti menganalisis data menggunakan deduktif, induktif, dan historis. Yaniawati 
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(2020, hlm. 22) menyatakan bahwa deduktif adalah pemikiran yang bertolak pada 

fakta – fakta yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus. Induktif adalah mengambil konklusi atau kesimpulan dari situasi yang 

konkrit menuju pada hal–hal yang abstrak, atau dari pengertian yang khsusus 

menuju pengertian yang bersifat umum. Historis adalah melakukan analisis 

kejadian–kejadian dimasa yang lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu 

peristiwa itu telah terjadi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisiskan gambaran mengenai isi dan susunan skripsi 

yang digunakan. Sistematika pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan dan Manfaat Kajian 

D. Definisi Variabel 

E. Landasan Teori dan atau Telaah Pustaka 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Analisis Data 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab II Kajian Konsep Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa  

Bab III Kajian Konsep Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) dan  

Bab IV Kajian Implementasi Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Bab V Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran – Saran 

Daftar Pustaka 

 


