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BAB II  

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika terdiri dari dua kata yaitu “pembelajaran” dan 

“matematika”. Pembelajaran berasal dari kata belajar. Menurut Surya (Rusman, 

2012: 7) belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu 

itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Para ahli mendefinisikan 

pembelajaran sesuai dengan sudut pandang masing-masing. 

a. Witherington (Rusman, 2012: 7)  menyatakan bahwa “belajar merupakan 

perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola 

respon yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan 

kecakapan.  

b. Menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 12) bahwa belajar adalah suatu proses 

dan aktivitas yang selalu dilakukan dan dialami manusia sejak manusia dalam 

kandungan, buaian, tumbuh berkembang dari anak-anak, remaja sehingga 

menjadi dewasa, sampai keliang lahat sesuai dengan prinsip pembelajaran 

sepanjang hayat. 

c. Menurut Kunandar (2010: 287) pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke 

arah yang lebih baik. Tugas guru yang paling utama dalam pembelajaran 
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adalah mengondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik  

d. Ali Hamzah dan Muhlisrarini (2014: 45) mendefinisikan pembelajaran bahwa 

pembelajaran merujuk pada proses memberi suasana terjadinya perubahan 

perilaku individu yang terkait tujuan. Proses pembelajaran harus melahirkan 

proses belajar melalui berbagai aktivitas yang sengaja dirancang untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

e. Menurut Trianto (2009: 17) pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dan peserta didik, dimana antara keduanya terjadi komunikasi 

yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

f. Menurut Hamalik (2003: 30) menyatakan bahwa: “Pembelajaran sebagai 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan”. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, pada dasarnya pembelajaran 

merupakan suatu proses interaksi komunikasi antara sumber belajar, guru dan siswa 

pada lingkungan belajar (Rusman, 2012: 16). 

Matematika berasal dari bahasa latin mathematica, yang mulanya diambil dari 

perkataan Yunani, Mathematike, yang berarti “relating to learning”. Mathematike  

mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, 

science). Berdasarkan etimologis, perkataan matematika berarti “ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dengan bernalar”. Matematika disebut ilmu deduktif sebab dalam 
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matematika tidak menerima generalisasi yang berdasarkan pada observasi, 

eksperimen, coba-coba (induktif) seperti halnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu-

ilmu pengetahuan umumnya. Kebenaran generalisasi matematika harus dapat 

dibuktikan secara deduktif (Ibrahim dan Suparni, 2008: 2). 

NRC menyatakan dengan singkat bahwa: “Mathematics is a science of 

patterns and order.” Artinya, matematika adalah ilmu yang membahas pola atau 

keteraturan (pattern) dan tingkatan (Shadiq, 2014: 7). Hal ini senada dengan 

pendapat Hudoyono dalam Anitah bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide, 

struktur-struktur dan hubungan yang diatur menurut urutan yang logis (2008: 74). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Fathani, 2009: 22), matematika 

didefinisikan sebagai ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan 

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai 

bilangan. Pendapat terkenal yang memandang matematika sebagai pelayan dan 

sekaligus raja dari ilmu-ilmu lain. Sebagai pelayan, matematika adalah ilmu dasar 

yang mendasari dan melayani berbagai ilmu pengetahuan lain. Sejak masa sebelum 

masehi, misalnya jaman Mesir kuno, cabang tertua dan termudah dari matematika 

(aritmetika) sudah digunakan untuk membuat piramida, digunakan untuk 

menentukan waktu turun hujan, dan sebagainya (Jujun, 2005: 178). Dari beberapa 

pendapat yang telah dipaparkan, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan dasar-dasar perhitungan, pengukuran dan penggambaran bentuk 

objek. 

Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh 

manusia dan didukung unsur-unsur tertentu yang saling mempengaruhi dan 
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memiliki tujuan untuk memahami konsep-konsep dan memecahkan suatu 

permasalahan secara sistematis yang terkait dengan bilangan. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir berasal dari kata dasar “pikir”. Arti dari kata dasar “pikir” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, angan-angan. “Berpikir” 

artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan 

sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan (Wowo, 2011: 1) 

Suharso & Retnoningsih (2005: 380) mendefinisikan bahwa berpikir adalah 

menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu.  

Menurut Ross (Wowo, 2011: 2) berpikir merupakan aktivitas mental dalam aspek 

teori dasar mengenai objek psikologis.  Lebih jauh lagi Menurut Valentine dalam 

Wowo (2011: 2), berpikir dalam kajian psikologis secara tegas menelaah proses dan 

pemeliharaan untuk suatu aktivitas yang berisi mengenai “bagaimana” yang 

dihubungkan dengan gagasan-gagasan yang diarahkan untuk beberapa tujuan yang 

diharapkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka berpikir adalah suatu usaha yang 

menggunakan daya nalarnya untuk mengolah informasi dari luar maupun dalam diri 

seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Menurut Richard Paul memberikan definisi bahwa:  

“Critical thinking is that mode of thinking – about any subject, 

content or problem – in which the thinker improves the quality of his 

or her thinking by skillfully taking change of the structures inherent 

in thingking and imposing intellectual standards upon them.” 

 

 Berpikir kritis adalah model berpikir mengenai hal, substansi atau masalah apa 

saja, dimana bagi pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani 
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secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan 

standar-standar intelektual padanya (Kowiyah, 2012: 175) 

Menurut Santrock (Desmita, 2009: 153) berpikir kritis adalah pemikiran 

reflektif dan produktif serta melibatkan evaluasi bukti. Lebih jauh R.Swatz dan 

D.N. Perkins (Zaleha, 2004: 86) mengatakan bahwa berpikir kritis berarti: 

a. Bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang 

diterima atau apa yang dilakukan dengan alasan logis. 

b. Memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dalam 

membuat keputusan. 

c. Menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan 

alasan untuk menetukan dan menerapkan standar tersebut. 

d. Mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk 

dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. 

 

Menurut Krulik & Rudnick dalam Siswono (2009: 5) secara umum, 

keterampilan berpikir terdiri atas empat tingkat, yaitu: menghafal (recall thinking), 

dasar (basic thinking), kritis (critical thinking) dan kreatif (creative thinking). 

Berdasarkan tingkat berpikir di atas dan hasil pengembangan penelitian Siswono 

(2009: 5) tentang tingkatan berpikir sampai berpikir kritis yaitu tingkat berpikir 

kritis 0 (TBK 0), tingkat berpikir kritis 1 (TBK 1), tingkat berpikir kritis 2 (TBK 2) 

dan tingkat berpikir kritis 3 (TBK 3).  

Menurut Ennis (1996: 122) indikator berpikir kritis diturunkan dari aktivitas 

berpikir kritis sebagai berikut:  

1) Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan.  

2) Mencari alasan.  

3) Berusaha mengetahui informasi dengan baik.  

4) Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya.  

5) Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 
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6) Berusaha tetap relevan dengan ide utama. 

7) Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. 

8) Mencari alternatif. 

9) Bersikap dan berpikir terbuka. 

10) Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. 

11) Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan.  

12) Bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari 

keseluruhan masalah.  

Indikator pada aktivitas nomor 1 yaitu mencari pernyataan yang jelas dari 

setiap pertanyaan misalnya siswa diberikan pertanyaan mengenai sifat-sifat 

persegipanjang dan persegi. Apakah persegi itu termasuk persegipanjang, maka 

siswa mencari pernyataan yang membuktikan bahwa persegi termasuk 

persegipanjang. Aktivitas nomor 2 mencari alasan yaitu ketika siswa diminta untuk 

mengklasifikasikan persegi ke dalam  persegipanjang siswa mampu mencari alasan 

mengapa persegi termasuk persegipanjang. 

Indikator pada aktivitas nomor 3 adalah berusaha mengetahui informasi dengan 

baik misalnya ketika siswa diminta membaca grafik, siswa dapat mengetahui 

informasi yang ingin disampaikan oleh grafik tersebut. Aktivitas nomor 4 adalah 

memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya misalnya siswa 

memakai buku, LKS, LAS dan sumber lain salah satunya terbitan Kemendiknas. 

Aktivitas nomor 5  yaitu memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan 

seperti siswa diminta menghitung kebutuhan ubin yang digunakan untuk menutup 
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lantai kamar dengan panjang berukuran 6 m dan lebar 4 m dengan ukuran panjang 

dan lebar ubin berturut-turut 60 cm dan 40 cm, maka siswa akan menyarankan 

membeli ubin lebih dari 100 buah ubin untuk mengantisipasi adanya keramik yang 

pecah atau dipotong. 

Indikator pada aktivitas nomor 6 adalah berusaha tetap relevan dengan ide 

utama misalnya siswa berpendapat bahwa persegi termasuk persegipanjang. Siswa 

akan mencari apakah semua sifat-sifat persegipanjang dimiliki oleh persegi dengan 

ide utama bahwa persegi termasuk persegipanjang. Aktivitas nomor 7 adalah 

mengingat kepentingan yang asli dan mendasar misalnya melihat contoh dari 

aktivitas nomor 5 maka siswa memberikan perkiraan membeli ubin lebih 100 buah 

karena jumlah tersebut sudah mencukupi seluruh lantai kamar sehingga ubin yang 

dibeli sesuai dengan kebutuhan. 

Indikator pada aktivitas nomor 8 adalah mencari alternatif misalnya siswa 

mencari luas persegi dengan cara mengalikan sisi dengan sisi, namun siswa juga 

menghitung luas dengan membuat diagonal dalam persegi kemudian dari diagonal 

tersebut terbentuk empat segitiga. Siswa menghitung luas segitiga kemudian 

mengalikannya dengan empat, artinya siswa mampu mencari alternatif. Aktivitas 

nomor 9 adalah bersikap dan berpikir terbuka misalnya siswa A mengerjakan soal 

dengan cara berbeda (contoh nomor 8) siswa akan menerima pendapat orang lain 

dan tidak menganggap jawabannya yang paling benar. 

Indikator pada aktivitas nomor 10  adalah mengambil posisi ketika ada bukti 

yang cukup untuk melakukan sesuatu misalnya dalam kasus sebelumnya siswa 

menghitung ubin yang dibutuhkan untuk menutupi lantai ruangan  dengan 
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persediaan kurang dari yang dibutuhkan. Maka siswa akan mengambil posisi 

dengan menghitung berapa ubin yang dibutuhkan untuk dibeli karena sudah ada 

bukti yang cukup yaitu siswa sudah menghitung berapa ubin yang dibutuhkan. 

Aktivitas pada nomor 11 adalah mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila 

memungkinkan misalnya siswa mengidentifikasi sifat-sifat persegi yang yaitu 

keempat sudutnya siku-siku masuk ke sifat-sifat persegipanjang, kemudian sisi 

yang berhadapan sama panjang. Siswa akan mencari penjelasan sebanyak mungkin 

agar penjelasan persegi termasuk persegipanjang. Aktivitas pada nomor 12 adalah 

bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan 

masalah yaitu siswa mengerjakan soal dengan sistematis dan teratur dimulai dari 

informasi apa saja yang ada pada soal, apa yang ditanyakan kemudian menulis 

penyelesaian dari soal dan  diakhiri dengan kesimpulan. 

Indikator kemampuan berpikir kritis yang diturunkan dari aktivitas nomor 1 

adalah mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Indikator yang 

diturunkan dari aktivitas kritis nomor 3, 4 dan 7 adalah mampu mengungkap fakta 

yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Indikator yang diturunkan 

dari aktivitas nomor 2, 6 dan 12 adalah mampu memilih argumen logis, relevan, 

dan akurat. Indikator yang diturunkan dari aktivitas kritis nomor 8, 10 dan 11 adalah 

mampu mendeteksi bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Indikator 

yang diturunkan dari aktivitas kritis no 5 dan 9 adalah mampu menentukan akibat 

dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan (Setiawan, 2015: 94). 

Tingkat berpikir paling rendah (TBK 0) adalah keterampilan menghafal (recall 

thinking) yang terdiri atas keterampilan yang hampir otomatis atau refleksif  
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Tingkat berpikir selanjutnya adalah keterampilan dasar (basic thinking) atau TBK 

1. Keterampilan ini meliputi memahami konsep-konsep seperti penjumlahan, 

pengurangan dan sebagainya termasuk aplikasinya dalam soal-soal. Salah satu 

kemampuan berpikir yang tergolong ke dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi 

adalah kemampuan berpikir kritis TBK 2 dan TBK 3 (Fatmawati, 2014: 913). 

Kriteria TBK yang disesuaikan dengan indikator berpikir kritis menurut Ennis yaitu 

mampu: (1) merumuskan pokok-pokok permasalahan; (2) mengungkap fakta yang 

ada; (3) memilih argumen yang logis; (4) mendeteksi bias dengan sudut pandang 

yang berbeda; (5) menarik kesimpulan; sehingga dihasilkan kriteria sebagai berikut 

:  

1) TBK 0, yaitu tidak ada jawaban yang sesuai dengan indikator berpikir kritis 

menurut Ennis.  

2) TBK 1, yaitu jawaban siswa sesuai dengan dua atau tiga indikator berpikir 

kritis menurut Ennis.  

3) TBK 2, yaitu jawaban siswa sesuai dengan empat indikator berpikir kritis 

menurut Ennis. 

4) TBK 3, yaitu jawaban siswa sesuai dengan lima indikator berpikir kritis 

menurut Ennis . 

TBK 0 merupakan tingkat menghafal (recall thinking) karena dalam TBK 0 ini 

siswa tidak  mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, siswa tidak mampu 

mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah,  siswa 

tidak mampu memilih argumen logis, siswa tidak mampu mendeteksi bias 

berdasarkan sudut pandang yang berbeda dan siswa  mampu menentukan akibat 

dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Apabila hasil tugas 
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siswa tidak memenuhi semua indikator berpikir kritis, maka siswa belum mampu 

menunjukkan proses berpikir kritis artinya siswa hanya sekedar mengulang/recall. 

Tingkat berpikir selanjutnya adalah keterampilan dasar (basic thinking) atau 

TBK 1 keterampilan ini meliputi memahami konsep-konsep artinya  siswa   mampu 

merumuskan pokok-pokok permasalahan, siswa mampu mengungkap fakta yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, siswa mampu memilih argumen 

logis, siswa tidak mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda 

dan siswa  mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai 

suatu keputusan. Siswa dengan keterampilan dasar ini artinya memahami konsep-

konsep seperti penjumlahan, pengurangan dan sebagainya termasuk aplikasinya 

dalam soal-soal. 

Kemampuan berpikir yang tergolong ke dalam kemampuan berpikir tingkat 

tinggi adalah kemampuan berpikir kritis (TBK 2 dan TBK 3) karena siswa sudah 

memenuhi indikator proses berpikir kritis yaitu siswa mampu merumuskan pokok-

pokok permasalahan, siswa mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatu masalah, siswa mampu memilih argumen logis, siswa  mampu 

mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda (TBK 2) dan siswa  

mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu 

keputusan (TBK 3). 

Menurut Ennis (1996: 142), berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan 

reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus 

dipercayai atau dilakukan. Indikator berpikir kritis yang diturunkan dari aktivitas 

kritis menurut Ennis ada lima yaitu (1) mampu merumuskan pokok-pokok 



24 
 

 

 

permasalahan; (2) mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatu masalah; (3) mampu memilih argumen logis, relevan, dan 

akurat; (4) mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda; dan 

(5) mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu 

keputusan. Berpikir kritis sangat diperlukan oleh setiap orang untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan yang nyata. 

Polya dalam Fatmawati (2014: 915). mengelompokkannya menjadi empat 

langkah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama : Memahami masalah  

Pada langkah pertama ini, masalah harus dibaca dengan sebaik mungkin dan 

kemudian yakinkan bahwa masalah sudah dipahami dengan benar. Untuk 

mengetahui bahwa masalah sudah benar-benar dipahami, maka dapat ditanyakan 

pada siswa hal-hal sebagai berikut : 

1) Apa yang tidak diketahui? 

2)  Apa yang diketahui? 

3)  Bagaimana kondisinya? 

4) Apakah memungkinkan untuk memenuhi kondisi tersebut? 

5) Apakah kondisi yang ada mencukupi untuk menentukan data yang tidak 

diketahui? tidak mencukupi?  berlebih? atau berlawanan? 

b. Langkah kedua : Membuat rencana pemecahan masalah 

Sesudah siswa memahami masalah dengan baik, maka siswa diarahkan untuk 

membuat rencana pemecahan masalah. Untuk merencanakan penyelesaian bagi 
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suatu masalah, beberapa pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pengajar, antara 

lain : 

1) Apakah masalah pernah dijumpai sebelumnya? atau paling tidak pernah 

dijumpai walaupun dalam bentuk yang sedikit berbeda? 

2) Apakah diketahui masalah-masalah yang berhubungan? apakah diketahui 

teorema yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya? 

3) Perhatikan hal yang tidak diketahui dan coba pikirkan masalah sejenis yang 

pernah dikenal serta menggunakan secara persis atau mirip hal yang tidak 

diketahui. 

c. Langkah ketiga : Melaksanakan rencana 

Pada langkah ini tidaklah sesulit langkah dua, sejauh rencana penyelesaian 

benar-benar berasal dari siswa sendiri. Jika rencana penyelesaian bukan dari siswa 

sendiri, maka terdapat beberapa kesulitan yang akan muncul dalam langkah ini. 

Pertanyaan yang dapat diajukan : 

1) Laksanakan rencana pemecahan, dan selidiki langkah demi langkah. 

2) Dapatkah dilihat dengan jelas bahwa setiap langkah adalah benar. 

3) Dapatkah dibuktikan bahwa jawaban itu benar. 

d. Langkah keempat : Memeriksa kembali jawaban 

Seorang pengajar harus menekankan pentingnya memeriksa kembali jawaban. 

Bahkan diharapkan siswa dapat memeriksa kembali jawaban dengan mencari cara 

lain yang dapat digunakan untuk memeriksa kembali kebenaran dari jawaban 

tersebut. Pernyataan yang dapat diajukan : 

1) Dapatkah anda memeriksa kembali pemecahan?  
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2) Dapatkah anda memeriksa argumen yang digunakan? 

3) Dapatkah anda menemukan pemecahan dengan cara yang berbeda? 

4) Dapatkah anda menggunakan jawaban atau metode untuk masalah lain? 

Berdasarkan Polya dalam Fatmawati (2014: 915), maka ketentuannya sebagai 

berikut: 1) memahami masalah, indikator berpikir kritisnya adalah merumuskan 

pokok-pokok permasalahan dan mengungkap fakta yang ada; 2) merencanakan ide, 

indikator berpikir kritisnya adalah mendeteksi bias; 3) melaksanakan rencana, 

indikator berpikir kritisnya adalah mengungkapkan argumennya secara relevan; 4) 

memeriksa kembali, indikator berpikir kritisnya adalah mampu menarik 

kesimpulan. 

    Tabel 2.1 Aturan Pemecahan Masalah Polya dan Berpikir Kritis 

Langkah Pemecahan 

Masalah Polya 

Indikator Berpikir Kritis Ennis 

Memahami masalah Merumuskan pokok-pokok perma-

salahan dan mengungkap fakta yang 

ada 

Merencanakan ide Mendeteksi bias 

Melaksanakan rencana Mengungkapkan argumen secara 

relevan 

Memeriksa kembali Mampu menarik kesimpulan 

 

De Bono dalam Siswono (2011: 4) mendefinisikan 4 tingkat pencapaian dari 

perkembangan tingkatan berpikir, yaitu kesadaran berpikir, observasi berpikir, 

strategi berpikir dan refleksi pemikiran. Pada tingkat 1 merupakan tingkat berpikir 

kritis yang rendah, karena hanya mengekspresikan terutama kesadaran siswa 

terhadap keperluan menyelesaikan tugasnya saja. Tingkat 2 menunjukkan berpikir 

kritis yang lebih tinggi karena siswa harus bisa menunjukkan bagaimana mereka 

mengamati sebuah implikasi pilihan seperti siswa menggunakan komponen-
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komponen khusus atau algoritma-algoritam pemrograman. Tingkat 3 merupakan 

tingkat yang lebih tinggi berikutnya karena siswa harus memilih suatu strategi dan 

mengkoordinasikan antara bermacam-macam penjelasan dalam tugasnya. Mereka 

harus memutuskan bagaimana tingkat detail yang diinginkan dan bagaimana 

menyajikan urutan tindakan atau kondisi-kondisi logis dari sistem tindakan. 

Tingkat 4 merupakan tingkat tertinggi karena siswa harus menguji sifat-sifat produk 

final membandingkan dengan sekumpulan tujuan. Menjelaskan simpulan terhadap 

keberhasilan atau kesulitan selama proses pengembangan dan memberi saran untuk 

meningkatkan perencanaan dan proses konstruksi. 

Lakovos dalam fatmawati (2014: 915) menjelaskan bahwa berpikir kritis dan 

berpikir kreatif mempunyai peranan yang penting dalam pendidikan dan merupakan 

tujuan utama dalam pembelajaran dimana terdapat empat komponen penting untuk 

membangun kemampuan tersebut yaitu (a) menjelaskan dan mengklarifikasi; (b) 

bertanya dengan pertanyaan yang tepat untuk mengklarifikasi atau tantangan; (c) 

mempertimbangkan kredibilitas sumber; (d) pemecahan masalah dan 

menggambarkan kesimpulan. 

Elder & Paul dalam Fatmawati (2014: 913) menyebutkan ada enam tingkatan 

berpikir kritis yaitu :  

1. Berpikir yang tidak direfleksikan (unreflective thinking)  

Pemikir tidak menyadari peran berpikir dalam kehidupan, kurang mampu 

menilai pemikirannya dan mengembangkan beragam kemampuan berpikir tanpa 

menyadarinya. Akibatnya gagal menghargai berpikir sebagai aktivitas yang 

melibatkan elemen bernalar. Mereka tidak menyadari standar yang tepat untuk 

penilaian berpikir yaitu kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi dan kelogisan.  
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2. Berpikir yang menantang (challenged thinking)  

Pemikir sadar peran berpikir dalam kehidupan, menyadari berpikir berkualitas 

membutuhkan berpikir reflektif yang disengaja dan menyadari berpikir yang 

dilakukan sering kekurangan tetapi tidak dapat mengidentifikasikan dimana 

kekurangannya. Pemikir pada tingkat ini memiliki kemampuan berpikir yang 

terbatas. 

3. Berpikir permulaan (beginning thinking)  

Pemikir mulai memodifikasi beberapa kemampuan berpikirnya tetapi memiliki 

wawasan terbatas. Mereka kurang memiliki perencanaan yang sistematis untuk 

meningkatkan kemampuan berpikirnya. 

4.  Berpikir latihan (practicing thinking)  

Pemikir menganalisis pemikirannya secara aktif dalam sejumlah bidang namun 

mereka masih mempunyai wawasan terbatas dalam tingkatan berpikir yang 

mendalam.  

5. Berpikir lanjut (advanced thinking)  

Pemikir aktif menganalisis pikirannya, memiliki pengetahuan yang penting 

tentang masalah pada tingkat berpikir yang mendalam. Namun mereka belum 

mampu berpikir pada tingkat yang lebih tinggi secara konsisten pada semua dimensi 

kehidupannya. 

6. Berpikir yang unggul (master thinking)  

Pemikir menginternalisasi kemampuan dasar berpikir secara mendalam, 

berpikir kritis dilakukan secara sadar dan menggunakan intuisi yang tinggi. Mereka 
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menilai pikiran secara kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi dan kelogisan 

secara intuitif. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan berpikir secara logis, reflektif dan penuh pertimbangan yang 

diaplikasikan dalam menganalisis situasi atau suatu permasalahan untuk membuat 

dan mengevaluasi keputusan dari suatu masalah 

3. Pemecahan Masalah 

Masalah merupakan suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan 

untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan 

anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannyan dengan benar, maka 

soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah (Suherman dkk, 2003: 89). 

Menurut Wena (2010: 52) pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses 

untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai 

bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui 

kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, merupakan proses 

untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa 

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

ketrampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Melalui kegiatan ini aspek-aspek kemampuan matematika 

penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, 
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penggeneralisasian, komunikasi matematika dan lain-lain dapat dikembangkan 

dengan baik (Wahyuni, 2013: 36). 

Berdasarkan teori belajar yang dikemukakan Gagne, bahwa keterampilan 

intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini 

dapat dipahami sebab pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari 

delapan tipe yang dikemukakan Gagne, yaitu signal learning, stimulus-response 

learning, chaining, verbal association, discrimination learning, concept learning, 

rule learning dan problem solving. (Suherman dkk, 2003: 89). 

Menurut Sumarmo (2003: 56) indikator pemecahan masalah adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan dan kecukupan 

unsur yang diperlukan. 

b.  Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. 

c. Menempatkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan 

masalah baru) dalam atau di luar matematika. 

d.  Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. 

e.  Menggunakan matematika secara bermakna. 

Menurut Polya dalam Fatmawi (2014: 915) solusi soal pemecahan masalah 

memuat empat langkah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana dan melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Tanpa adanya pemahaman terhadap 

masalah yang diberikan, siswa tidak akan mungkin menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan benar, selanjutnya mereka harus mampu menyusun rencana 
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penyelesaian masalah. Kemampuan melakukan fase kedua ini sangat tergantung 

pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. 

Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan 

siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. Jika 

rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara tertulis atau tidak, 

selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan rencana yang dianggap 

paling tepat. Langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah menurut Polya 

adalah melakukan pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai fase pertama 

sampai fase ketiga. Dengan cara seperti ini maka berbagai kesalahan yang tidak 

perlu dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang 

benar sesuai dengan masalah yang diberikan (Suherman dkk, 2003: 90). 

Pada saat memecahkan masalah, ada beberapa cara atau langkah yang sering 

digunakan. Cara yang sering digunakan dan sering berhasil pada proses pemecahan 

masalah inilah yang disebut dengan strategi pemecahan masalah (Rizkianto, 2013: 

6). Strategi ini sangat bermanfaat karena dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

nyata mereka.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah 

adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu masalah melalui langkah-langkah 

yaitu memahami masalah terlebih dahulu, merencanakan suatu rencana atau ide 

untuk menyelesaikan suatu masalah, melaksanakan rencana yang dipilih dan 

memberikan suatu kesimpulan yang berupa solusi dari suatu masalah beserta 

pengecekan terhadap solusi yang didapatkan tersebut.  
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Syah Hidayat (2014), mahasiwa jurusan 

Pendidikan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga dengan judul: “Analisis Kesalahan Pemahaman Konsep Materi 

Bangun Datar Segiempat pada Siswa SMP/MTs kelas VII”. Penelitian ini 

mengambil pendekatan kualitatif. Subyek dipilih berdasarkan kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan tes diagnostik geometri yang diberikan. Data kualitatif 

dikumpulkan dari dokumentasi, hasil wawancara dan perilaku siswa. Analisis data 

dilakukan dengan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesulitan yang dialami siswa meliputi kesalahan siswa yang menyatakan ulang 

sebuah konsep, kesalahan dalam mengklasifikasikan menurut objek tertentu sesuai 

dengan konsepnya, kesalahan dalam menyajikan konsep  dalam berbagai bentuk 

representasi matematis, kesalahan siswa dalam mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup dari suatu konsep, kesalahan siswa dalam menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dan kesalahan siswa 

dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah. Adapun 

penelitian tersebut mengenai faktor-faktor penyebab kesalahan pemahaman konsep 

atau miskonsepsi berasal dari siswa itu sendiri, guru, buku teks, konteks dan metode 

mengajar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zayan Hafiyyan (2017) bertujuan untuk 

mendiskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika pada materi bangun datar kelas VII semester genap. 

Kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah ada empat indikator. Empat 

indikator tersebut yaitu memberikan penjelasan sederhana dan membangun 
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keterampilan dasar dalam memahami masalah, mengatur strategi dan taktik untuk 

menyelesaikan masalah dalam membuat rencana pemecahan masalah, memberikan 

penjelasan lanjut dalam melaksanakan rencana pemecahan masalah dan 

menyimpulkan dalam melakukan pengecekan kembali dari apa yang telah 

dikerjakan. Penelitian Zayan Hafiyyan menganalisis kemampuan berpikir krtitis 

melalui proses pemecahan masalah saja belum mengaitkan dengan indikator 

berpikir kritis, maka dari itu penelitian ini mengaitkan dengan indikator berpikir 

kritis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Nurfitri  bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan strategi TTW (Think-Talk- Write) dengan media 

LKS (Lembar Kegiatan Siswa) lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

menggunakan metode ekspositori ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa. 

Efektivitas treatment ditunjukan dengan lebih besarnya rata-rata (mean) skor 

posttest dan rata-rata (mean) skor gain untuk kelas eksperimen dibandingkan kelas 

kontrol. 

Penelitian-penelitian di atas dianggap relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan ikhtisar sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Ikhtisar Penelitian yang Relevan 

No Nama Judul Penelitian Tahun Letak Perbedaan 

1. Alfian Syah Hidayat,  

mahasiswa Progam 

Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas 

Sains dan Teknologi 

Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga 

Analisis Kesalahan 

Pemahaman Konsep 

Materi Bangun Datar 

Segiempat pada Siswa 

SMP/MTs kelas VII 

2014 

 

 

 

 

- Populasi: siswa kelas 

VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara 

- Objek yang diteliti: 

kesalahan 

pemahaman konsep 

2 Retno Nurfitri, 

mahasiswa Pendidikan 

Matematika Fakultas 

Sains dan Teknologi 

Efektivitas Strategi TTW 

(Think-Talk-Write) 

dengan Media LKS 

terhadap Kemampuan 

2011 - Populasi: Siswa kelas 

VII  Mts Wahid 

Hasyim 
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Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga 

Berpikir Kritis siswa 

Kelas VII Mts 

- Materi dan pokok 

bahasan : Segiempat 

No Nama Judul Penelitian Tahun Letak Perbedaan 

3. Zayan Hafiyyan 

mahasiswa Progam 

Studi Pendidikan 

Matematika Univeritas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis 

Siswa dalam Pemecahan 

Masalah Matematika 

Pasa Materi Bangun 

Datar Kelas VII Semester 

Genap 

2017 - Populasi: Siswa kelas 

VII  B SMP N 1 

Sambi 

- Materi dan pokok 

bahasan : Bangun 

Datar 

- Indikator pemecahan 

masalah 

4. Uswatu Hasanah Analisis Kemampuan 

Berpikir Kritis dalam 

Pemecahan masalah 

Matematika Siswa kelas 

VII MTs N 6 Sleman 

2017 - Populasi : Siswa kelas 

VII MTs N 6 Sleman 

- Objek yang diteliti: 

Berpikir kritis 

- Materi dan pokok 

bahasan Segiempat 

(persegi dan 

persegipanjang) 

- Mengaitkan pemeca-

han masalah dengan 

indikator berpikir 

kritis 

 

C. Kerangka Berpikir 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iakovos (2011: 43) yang berjudul 

“Critical and Creative Thinking in the English Language Classroom” yaitu bahwa 

berpikir kritis dan berpikir kreatif mempunyai peranan yang penting dalam 

pendidikan dan merupakan tujuan utama dalam pembelajaran dimana terdapat 

empat komponen penting untuk membangun kemampuan tersebut yaitu (a) 

menjelaskan dan mengklarifikasi; (b) bertanya dengan pertanyaan yang tepat 

untuk mengklarifikasi atau tantangan; (c) mempertimbangkan kredibilitas 

sumber; (d) pemecahan masalah dan menggambarkan kesimpulan. 
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Fakta di lapangan menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih 

rendah, hal ini ditandai dengan guru yang hanya menjadi pusat pembelajaran. 

Guru menjelaskan materi kemudian memberikan contoh soal dan mengerjakan 

soal. Guru kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengkritisi apa yang 

telah disampaikan dalam kelas.  

Berdasarkan  hal tersebut, perlu adanya solusi untuk permasalahan di atas. 

Untuk mengetahui solusi yang tepat, maka perlu dilakukan penelitian  guna 

menganalisis dan mengetahui tingkat berpikir kritis siswa terlebih dahulu agar 

solusi yang diberikan tepat, efektif dan efisien.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian 

deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena –fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat 

ini atau saat yang lampau (Nana Syaodih, 2012: 54) Berdasarkan pemaparan 

tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memaparkan 

suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga objek penelitian menjadi 

jelas. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs N 6 Sleman  yang terletak di Jl. Magelang 

KM 4.4 Desa Sinduadi, Kec.Mlati Kab. Sleman, Yogyakarta. pada semester genap 

tepatnya pada tanggal 24 April 2017- 18 Mei 2017. 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C MTs N 6 

Sleman. Peneliti memilih kelas ini karena kemampuan siswa kelas VII C  variatif 

meliputi kemampuan rendah, sedang dan tinggi. Pertimbangan tersebut didasarkan 

pada pemikiran dan anggapan bahwa subyek yang dipilih mampu dan paling tahu 

dengan informasi yang sesuai dengan harapan (Sugiyono, 2010: 300). 
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Penelitian ini mencari  tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika persegi dan persegipanjang akan dilakukan tes 

diagnostik terlebih dahulu. Berdasarkan hasil tes diagnostik dan diskusi dengan 

guru matematika, akan dipilih beberapa siswa sebagai subyek wawancara. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan subyek wawancara dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai (Sugiyono, 2010: 218) 

Pertama, pemilihan MTs Negeri 6 Sleman  sebagai sekolah untuk melakukan 

penelitian. Kedua pemilihan kelas VII sebagai kelas subyek penelitian karena 

materi persegi dan persegipanjang diajarkan pada tingkat ini. Ketiga, pengambilan 

kelas VII C dengan pertimbangan bahwa kelas tersebut merupakan kelas dengan 

kemampuan variatif meliputi kemampuan siswa rendah, sedang dan tinggi, 

selanjutnya dari kelas tersebut dipilih beberapa siswa untuk dijadikan subjek 

wawancara berdasarkan hasil tes diagnostik yakni siswa yang mewakili dalam 

tingkat berpikir kritis 0 (TBK 0), tingkat berpikir kritis 1 (TBK 1), tingkat berpikir 

kritis 2 (TBK 2)  dan tingkat berpikir kritis 3 (TBK 3). 

Banyaknya siswa yang dipilih sebagai subyek wawancara, disesuaikan 

dengan kebutuhan data yang diperlukan. Setelah diperoleh sejumlah siswa untuk 

diwawancara dan data yang dihasilkan masih sama maka perlu diambil subyek 

wawancara baru, namun ketika data yang diperoleh tidak memberikan informasi 

baru maka data dikatakan telah jenuh. Hal ini sejalan dengan Nasution dikutip oleh 

Sugiyono, (2010: 302) banyaknya sampel (subyek wawancara) dianggap telah 

memadai apabila telah sampai kepada taraf redudancy atau data telah jenuh artinya 
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bahwa dengan menggunakan sumber data selanjutnya tidak lagi diperoleh 

tambahan informasi baru. 

D. Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil tes diagnostik, 

observasi  dan wawancara yang digunakan penelitian untuk memperjelas tingkat 

kemampuan berpikir kritis yang dicapai oleh siswa. Data penelitian berupa tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika pada 

materi segiempat (persegi dan persegipanjang). 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010: 308), 

maka pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Pengumpulan 

data ini secara langsung dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data penelitian ini 

adalah: 

 

1. Tes Tertulis (Tes Diagnostik) 

     Tes merupakan alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi karena 

penuh dengan batasan-batasan (Arikunto, 2006: 33). Tes tertulis ini adalah 

instrumen untuk mendapatkan data berupa hasil pekerjaan siswa pada lembar soal 

beserta langkah-langkah pengerjaan soalnya oleh siswa. Jenis tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes tulis sedangkan bentuk tesnya berupa tes uraian. 

Dalam tes uraian dituntut kemampuan siswa dalam hal kritis melalui bahasa tulisan. 

Dipilihnya tes uraian pada penelitian ini karena menyesuaikan dengan penelitian 

ini yaitu kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. 
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2. Observasi 

Secara metodologis, penggunaan metode pengamatan memungkinkan 

peneliti merasakan apa yang dirasakan oleh subyek yang diteliti. Selain itu, peneliti 

juga melihat serta mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

yang dialami sesuai dengan keadaan sebenarnya (Moleong, 2008: 174). Observasi 

ini dilakukan untuk mendapat data yang berupa catatan mengenai aktivitas siswa 

pada materi, materi yang disampaikan guru, catatan yang diberikan guru kepada 

siswa dan respon siswa terhadap materi yang disampaikan guru. 

3. Wawancara 

       Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2008: 

186). Pada kegiatan wawancara diperlukan beberapa alat bantu agar wawancara 

berjalan dengan baik. Dalam hal ini, peneliti mempersiapkan instrumen sebagai 

pedoman wawancara, kamera digital, perekam suara dan alat bantu lain yang dapat 

membantu jalannya wawancara. Data yang diperoleh berupa jawaban-jawaban 

subyek penelitian secara langsung mengenai kegiatan belajar mengajar dan tes 

diagnostik. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, sehingga peneliti sendiri yang 

menjadi instrumen dalam penelitian ini. Peneliti sebagai instrumen adalah peneliti 

harus memiliki kualifikasi untuk dapat mencari kebenaran data dari kasus yang 

diamati (Moleong, 2005: 169). Ciri-ciri peneliti sebagai instrumen sebagai berikut: 

1. Responsif 
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 Memiliki daya responsif yang tinggi, yaitu mampu merespon sekaligus 

memberikan interpretasi terus-menerus pada gejala yang dihadapi. Ia tidak hanya 

responsif terhadap tanda-tanda, tapi juga menyediakan tanda-tanda kepada orang 

lain. 

2. Menyesuaikan diri 

Memiliki sifat adaptabel, yaitu mampu menyesuaikan diri dan mengubah taktik 

atau strategi mengikuti kondisi lapangan yang dihadapi. 

3. Menekankan keutuhan 

Memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitinya secara holistik, 

mengaitkan gejala dengan konteks saat itu, mengaitkan dengan masa lalu dan 

dengan kondisi lain yang relevan. 

4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan  

Sanggup terus-menerus menambah pengetahuan untuk bekal dalam melakukan 

interpretasi terhadap gejala. 

5. Memproses data secepatnya 

Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi agar dengan cepat 

menginterpretasi. Selanjutnya peneliti juga dihadapkan memiliki kemampuan 

menarik kesimpulan mengarah pada perolehan hasil. 

6. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan dan mengikhtisarkan 

 Memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi dan merumuskan informasi 

sehingga menjadi bahan masukan bagi pengayaan konsep ilmu. 
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Namun untuk memudahkan, peneliti memerlukan instrumen penelitian lain 

untuk memudahkan proses penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

pedoman observasi, instrumen tes dan pedoman wawancara. 

1. Instrumen tes 

Instrumen tes yang digunakan berupa soal uraian yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika.  

2. Pedoman observasi 

Pedoman observasi disusun untuk menghindari meluasnya topik yang diamati. 

Pedoman observasi yang telah disusun kemudian dikonsultasikan pada 

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, pedoman observasi diuji 

validitas oleh validator yang telah ditentukan. 

3. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara disusun untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

wawancara serta menghindari meluasnya topik yang ditanyakan. Pedoman 

wawancara yang telah disusun kemudian dikonsultasikan pada pembimbing untuk 

mendapatkan persetujuan. Setelah itu, pedoman wawancara diuji validitas oleh 

validator yang telah ditentukan. 

G. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman  dikutip oleh Emzir (2010: 129-133) dilakukan dalam tiga tahap yaitu:  

1. Reduksi data (data reduction) 

 Proses reduksi data bertujuan untuk menghindari penumpukan data atau 

informasi yang diperoleh. Berawal dari pengumpulan data (data collection), 
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kemudian dilakukan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi pada data 

yang muncul dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. 

Peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan lagkah-selanjutnya. 

2. Model data (data display) 

      Tahap selanjutnya, data hasil reduksi selanjutnya dimodelkan dalam berbagai 

bentuk (bisa berupa narasi, bagan, atau hubungan antar kategori) sehingga akan 

mempermudah dalam mengambil kesimpulan. Pemodelan data dalam  penelitian 

ini adalah penyajian data tentang kemampuan berpikir kritis siswa dari hasil tes, 

observasi dan wawancara. 

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (conclusion, drawing & verifying) 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta disajikan yaitu data tes, 

observasi pembelajaran dan wawancara. Langkah selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dan memverifikasinya sampai menemukan kesimpulan akhir. 

Kesimpulan inilah yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu tentang kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII MTs N 6 

Sleman. 

H. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Proses objektifikasi data dilakukan dengan diskusi dengan guru matematika di 

sekolah tersebut, pembimbing dan pihak-pihak lain yang relevan dalam 

objektifikasi data penelitian ini. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalam 
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menganalisis data, diperlukan teknik pemeriksaan untuk menentukan keabsahan 

data. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda (Sugiyono, 2010: 373). Keabsahan data siswa tentang kemampuan 

berpikir kritis diperoleh dari triangulasi tes dengan wawancara. Keabsahan data 

tersebut juga didukung dengan alat bantu berupa kamera digital dan perekam suara 

selama observasi dan wawancara.    

Penelitian akan terus dilanjutkan apabila dari beberapa teknik yang diterapkan 

tersebut belum menunjukkan hasil yang sama. Namun, apabila telah menunjukkan 

hasil yang sama, maka data tersebut dapat diambil kesimpulan karena data tersebut 

telah valid. 

I. Prosedur Penelitian 

1. Tahap awal penelitian 

a. Wawancara dengan guru mata pelajaran matematika untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat berpikir kritis siswa pada materi segiempat. 

b. Menyusun  instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, instrumen tes 

dan pedoman wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Melakukan observasi di kelas VII. 

b. Memilih kelas VII C sebagai subyek penelitian berdasarkan hasil observasi 

dan diskusi dengan guru. 
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c. Melaksanakan tes  materi segiempat kepada siswa kelas VII C 

d. Menganalisis data hasil tes. 

e. Melakukan observasi pembelajaran setelah mendapat data hasil tes di kelas 

VII C. 

e. Memilih subyek wawancara berdasarkan hasil tes diagnostik dan diskusi 

dengan guru. 

f. Melakukan wawancara pada subyek wawacara. 

3. Tahap akhir penelitian 

a. Menganalisis data. 

b. Menyusun hasil analisis data sesuai fokus penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman sebelumnya bernama Madrasah 

Tsanawiyah Negeri  Yogyakarta I.  MTs Negeri 6 Sleman  terletak di jalan 

Magelang KM 4,4 Sinduadi Mlati Sleman, DIY. Madrasah ini terletak di 

lingkungan yang cukup asri dan tidak begitu jauh dari pusat kota Yogyakarta. Luas 

bangunan 3250 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 1535 m2. MTs N Sleman berdiri 

pada tahun 1978. 

MTs N 6 Sleman merupakan lembaga pendidikan islam yang terletak pada 

lokasi sangat strategis, akses jalannya mudah dan berada pada daerah perkotaan. 

Hal ini pasti sangat berbeda dengan sekolah yang terletak di pedesaan dari segi 

fasilitas, akses dan fasilitas serta lingkungan belajar. Beberapa keunggulan 

lingkungan yang dimiliki MTs N 6 Sleman adalah Secara geografis, letaknya 

strategis, lokasi bangunan luas dan  lingkungan dirancang untuk meningkatkan 

belajar seperti area membaca dan area menulis hasil pemikiran dimading. Keadaan 

sosial budaya yang beragam, perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi dan 

budaya orang tua berdampak dalam keberhasilan peningkatan mutu pendidikan.  

MTs N 6 Sleman mempunyai beragam kegiatan di sekolah. Hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan prestasi hasil belajar.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Agung Tri wahyudi di MTs N 6 Sleman dapat menunjukkan MTs N 

Sleman melakukan peningkatan pembelajaran dalam pemecahan masalah 
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matematika. Data tersebut menjadi lebih lengkap dengan dilakukan penelitian 

analisis kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika. Hal ini 

dapat memperdalam informasi kemampuan berpikir kritis siswa di MTs N 6 

Sleman. 

B. Profil Subyek Penelitian 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman terdiri dari lima kelas VII yaitu kelas 

VII A, VII B, VII C, VII D dan VII E. Subyek pada penelitian ini adalah kelas VII 

C MTs N 6 Sleman yang terdiri dari 33 siswa. Beberapa alasan peneliti memilih 

kelas VII C sebagai subyek penelitian sebagai berikut. pertama, peneliti memilih 

kelas VII C sebagai kelas subyek karena segiempat diajarkan pada tingkat ini. 

kedua, kemampuan siswa kelas VII C variatif, artinya siswa dalam kelas VII C ini 

memiliki kemampuan rendah, sedang dan tinggi berdasarkan hasil observasi di 

kelas VII. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pemikiran dan anggapan bahwa 

subyek yang dipilih mampu dan paling tahu dengan informasi yang sesuai dengan 

harapan (Sugiyono, 2010: 300). Ketiga, pemilihan subyek ini diperkuat dengan 

hasil wawancara dengan guru matematika. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan untuk mendapatkan subyek wawancara dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Berikut peneliti sajikan daftar siswa kelas VII C yang terpilih menjadi subyek 

penelitian. 
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Tabel 4.1 Daftar Siswa Kelas VII C 
 

C. Deskripsi Pengumpulan Data Penelitian 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tes 

diagnostik, observasi dan wawancara.  

1. Tes Diagnostik 

Tahap Pertama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes diagnostik. 

Tes diagostik  dilaksanakan pada hari kamis, 27 April 2017 di kelas VII C MTs N 

6 Sleman . Siswa yang mengikuti tes diagnostik ada 32 siswa dari total 33 siswa. 

Siswa yang tidak mengikuti tes diagnostik adalah Subyek MR nomor absen 22 

karena izin.  

No Inisial Subyek  No Inisial Subyek 

1. AA  17. KH 

2. AD  18. KT 

3. AH  19. MC 

4. AK  20. MF 

5. AM  21. MI 

6. AN  22. MR 

7. AQ  23. NF 

8. AZ  24. NR 

9. CA  25. NY 

10. FH  26. SA 

11. FN  27. SE 

12. HK  28. SJ 

13. HN  29. SS 

14. IM  30. TT 

15. IR  31. WP 

16. JZ  32. YP 

   33. ZN 
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2. Observasi 

 Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sebanyak lima kali. 

Observasi pertama kali dilakukan sebelum tes diagnostik yaitu dengan mengamati 

pembelajaran matematika di kelas. Observasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima 

dilakukan setelah tes diagnostik. 

Observasi sebelum tes diagnostik dilakukan terhadap guru dan siswa pada saat 

pembelajaran matematika. Observasi dilakukan untuk menggali informasi tentang 

proses kegiatan belajar dan mengajar yang ada di kelas serta dijadikan 

pertimbangan untuk memilih subjek penelitian. Observasi pembelajaran sebelum 

tes diagnostik dilakukan satu kali tatap muka pada hari kamis, tanggal 24 April 

2017 berjumlah enam observer dengan 33 siswa. Observasi penentuan Subyek 

penelitian dilakukan hanya satu kali dikarenakan peneliti telah melakukan observasi 

pada saat Praktek Latihan Profesi (PLP) selama 2 bulan. 

Observasi kedua, ketiga, keempat dan kelima dilaksanakan setelah tes 

diagnostik. Observasi siswa dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas 

siswa dalam pembelajaran yang mempengaruhi berpikir kritis siswa terhadap 

pemecahan masalah matematika pada materi persegi dan persegipanjang. Selain itu, 

observasi pembelajaran ini memperkuat data hasil tes diagnostik dalam menentukan 

tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika. 

Observasi guru dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas guru dalam 

pembelajaran yang mempengaruhi berpikir kritis siswa terhadap pemecahan 

masalah matematika. Pelaksanaan observasi pembelajaran disajikan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.2 Pelaksanaan Observasi Pembelajaran 

No Hari, Tanggal Waktu Kelas Jumlah 

Siswa Hadir 

Jumlah 

Observer 

1. Selasa, 9 Mei 

2017 

12.20 – 13.00 VII C 32 6 

2. Senin, 15 Mei 

2017 

08.15 – 09.35 VII C 28 6 

3. Selasa, 16 Mei 

2017 

12.20 – 13.00 VII C 33 6 

4. Kamis, 18 Mei 

2017 

07.35 – 08.55 VII C 32 6 

 

3. Wawancara 

 Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan wawancara terhadap subyek yang 

terpilih. Wawancara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan 

subyek wawancara dengan pertimbangan guru mata pelajaran matematika. 

Kegiatan wawancara disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Pelaksanaan wawancara 

No Hari, Tanggal Waktu Jumlah Subyek 

Wawancara 

1. Senin, 15 Mei 2017 10.15 – 11.00 3 

2. Selasa, 16 Mei 2017 13.00 – 13.50 3 

3. Kamis, 18 Mei 2017 10.15 -  11.00 2 

D. Kajian Soal Tes Diagnostik 

Kompetensi Dasar materi segiempat kelas VII sekolah menengah pertama 

adalah  :  

3.11 Mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segiempat  (persegi 

dan persegipanjang) 

4.11 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling 

segiempat (persegi dan persegipanjang) 
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Pada soal tes diagnostik tersebut, ketiga soal mengandung Kompetensi Dasar 

di atas, dengan indikator pencapaian nomor soal satu dan dua  adalah menghitung 

dan menentukan  keliling dan luas persegi dan persegipanjang jika diketahui 

panjang sisi-sisinya dan sebaliknya, sedangkan nomor tiga dengan indikator 

pencapaian menerapkan konsep keliling dan luas persegi dan persegipanjang dalam 

suatu permasalahnnya. Ketiga soal tes diagnostik dapat mengukur tingkat berpikir 

kritis sesuai indikator berpikir kritis menurut Ennis. Indikator-indikator berpikir 

kritis adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan pokok-pokok permasalahan 

2. Mengungkap fakta yang ada 

3. Memilih argumen yang logis 

4. Mendeteksi bias dengan sudut pandang yang berbeda 

5. Menarik kesimpulan 

Pada penelitian ini, peneliti mengikuti aturan  indikator Ennis yang terdiri dari 

lima indikator berpikir kritis dengan tahapan menurut Polya (Fatmawati, 2014: 

915). Berdasarkan aturan Polya, maka ketentuannya sebagai berikut: 1) memahami 

masalah, indikator berpikir kritisnya adalah merumuskan pokok-pokok 

permasalahan dan mengungkap fakta yang ada; 2) merencanakan ide, indikator 

berpikir kritisnya adalah mendeteksi bias; 3) melaksanakan rencana, indikator 

berpikir kritisnya adalah mengungkapkan argumennya secara relevan; 4) 

memeriksa kembali, indikator berpikir kritisnya adalah mampu menarik 

kesimpulan, sehingga dalam tahapan tersebut siswa harus melalui tahapan dalam 

aturan Polya dengan tanpa satu tahapun terlewati. Oleh karena itu, pedoman analisis 
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berikut dijelaskan dengan dimulai dari TBK 0, kemudian TBK 1, TBK 2 sampai 

dengan TBK 3. 

Sedangkan kajian untuk setiap butir soal adalah sebagai berikut: 

1. Kajian Butir Soal Pertama 

Butir soal pertama tes diagnostik materi dan persegipanjang yang 

dikembangkan peneliti yaitu: 

Suatu persegi dibagi menjadi empat bagian sama besar dan sama bentuknya. 

Keliling masing-masing bagiannya adalah 16 cm. tentukan luas daerah 

persegi yang semula! 

 

Pedoman analisis berpikir kritis untuk butir soal pertama adalah sebagai berikut: 

      Tabel 4.4 Pedoman Analisis Butir Soal Nomor Satu 

No 

Soal 

Indikator  Respon Siswa Kategori 

1 Merumuskan pokok-pokok 

permasalahan dan me-

ngungkap fakta yang ada 

Siswa tidak memahami 

masalah 

TBK 0  

Siswa memahami 

masalah 

TBK 1 

Mendeteksi bias dengan 

sudut pandang yang 

berbeda 

Siswa mampu merenca-

nakan ide 

Mengungkapkan argumen 

secara relevan 

Siswa mampu melak-

sanakan rencana 

TBK 2 ( melalui 

tahap 1 dan 2) 

Menarik kesimpulan Siswa mampu meme-

riksa kembali 

TBK 3 (melalui 

tahap 1,2, 3 dan 

4) 

 

Butir soal pertama ini dikembangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dengan lima indikator Ennis 

dengan indikator pencapaian menghitung dan menentukan  keliling dan luas persegi 

dan persegipanjang jika diketahui panjang sisi-sisinya dan menentukan sisi-sisi 

persegi dan persegipanjang jika diketahui luas dan kelilingnya. 
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2. Kajian Butir Soal Kedua 

Butir soal kedua tes diagnostik materi dan persegipanjang yang dikembangkan 

peneliti yaitu: 

Apakah mungkin kamu menggambar persegi dan persegipanjang 

denganluas sama tetapi kelilingnya berbeda? Jelaskan jawabanmu dan 

gambarlah! 

 

Pedoman analisis berpikir kritis untuk butir soal kedua adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Pedoman Analisis Butir Soal Nomor Dua 

No 

Soal 

Indikator  Respon Siswa Kategori 

2 Merumuskan pokok-pokok 

permasalahan dan me-

ngungkap fakta yang ada 

Siswa tidak mema-

hami masalah 

TBK 0 

Siswa memahami 
masalah 

TBK 1 

Mendeteksi bias dengan 

sudut pandang yang 

berbeda 

Siswa mampu meren-

canakan ide 

Mengungkapkan  argumen  

secara relevan 

Siswa mampu melak-

sanakan rencana 

TBK 2 ( melalui 

tahap 1 dan 2) 

Menarik kesimpulan Siswa mampu 

memeriksa kembali 

TBK 3 (melalui 

tahap 1,2,3 dan 4) 

 

Butir soal kedua ini dikembangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui tingkat 

berpikir kritis siswa dengan lima indikator Ennis dengan indikator pencapaian 

menghitung dan menentukan  keliling dan luas persegi dan persegipanjang jika 

diketahui panjang sisi-sisinya dan sebaliknya. 

3. Kajian Butir Soal Ketiga 

Butir soal ketiga tes diagnostik materi persegi dan persegipanjang yang 

dikembangkan peneliti yaitu:  

Pak Udin membuat pernyataan bahwa lantai berbentuk 

persegipanjang dengan luas L akan selalu dapat dipasangi ubin 

ukuran  p × l tanpa memotong ubin asalkan L habis dibagi oleh  p ×  
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l. Dia mengambil contoh kamarnya yang berukuran 4m × 6m dapat 

dipasangi ubin ukuran 40 cm × 60 cm. Karena L=240.000 cm2 dapat 

habis dibagi p × l =2.400 cm2 . Pak Udin mempunyai 8 kardus ubin 

dan setiap kardus berisi 12  buah. Apakah seluruh ubin tersebut 

cukup untuk menutupi seluruh lantai kamar pak Udin? Sertakan 

alasanmu! 

 

Pedoman analisis berpikir kritis untuk butir soal ketiga adalah sebagai berikut : 

  Tabel 4.6 Pedoman Analisis Butir Soal Nomor Tiga 

No 

Soal 

Indikator  Respon Siswa Kategori 

3 Merumuskan pokok-pokok 

permasalahan dan me-

ngungkap fakta yang ada 

Siswa tidak mema-

hami masalah 

TBK 0 

Siswa memahami 

masalah 

TBK 1 

Mendeteksi bias dengan 

sudut pandang yang 

berbeda 

Siswa mampu meren-

canakan ide 

Mengungkapkan  argumen  

secara relevan 

Siswa mampu melak-

sanakan rencana 

TBK 2 ( melalui 

tahap 1 dan 2) 

Menarik kesimpulan Siswa mampu 

memeriksa kembali 

TBK 3 (melalui 

tahap 1,2,3 dan 4) 

 

Butir soal ketiga ini dikembangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui tingkat 

berpikir kritis siswa dengan lima indikator Ennis dengan indikator pencapaian 

menerapkan konsep  keliling dan luas persegi dan persegipanjang dalam suatu 

permasalahnnya. 

E. Hasil Tes Diagnostik 

Tes diagnostik diberikan setelah siswa memperoleh materi persegi dan 

persegipanjang  pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan hasil pekerjaan tes 

diagnostik siswa kelas VII C Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman, selanjutnya 

peneliti melakukan identifikasi mengenai kemampuan berpikir dalam pemecahan 

masalah matematika dan mengambil beberapa siswa untuk dijadikan subyek 

wawancara dengan beberapa kriteria. 
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            Tabel 4.7 Data Hasil  Berpikir Kritis Siswa 

No Inisial Subyek TBK per Soal TBK Siswa 

Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 

1. AA 2 2 2 2 

2. AD 2 2 3 2 

3. AH 2 2 1 2 

4. AK 1 0 0 0 

5. AM 2 2 2 2 

6. AN 1 0 0 0 

7. AQ 2 0 0 0 

8. AZ 1 0 0 0 

9. CA 1 1 1 1 

10. FH 1 0 1 1 

11. FN 2 2 1 2 

12. HK 1 0 0 0 

13. HN 3 3 3 3 

14. IM 1 0 1 1 

15. IR 3 3 3 3 

16. JZ 2 2 3 2 

17. KH 1 0 0 0 

18. KT 2 1 3 2 

19. MC 2 0 2 2 

20. MF 2 2 1 2 

21. MI 2 0 2 2 

22. NF 2 2 1 1 

23. NR 2 0 2 2 

24. NY 2 3 2 2 

25. SA 1 1 3 1 

26. SE 2 1 1 1 

27. SJ 2 2 2 2 

28. SS 2 2 3 2 

29. TT 1 0 1 1 

30. WP 1 0 1 1 

31. YP 2 2 2 2 

32. ZN 1 0 1 1 

 

Berdasarkan hasil tes diagnostik yang telah dilakukan, beberapa siswa 

mengalami kesulitan dan kesalahan dalam mengerjakan soal. Meskipun materi 

persegi dan persegipanjang sudah dijelaskan sebelumnya oleh guru matematika, 

akan tetapi masih ada beberapa siswa yang pengerjaannya belum tepat. Terlebih 

jika siswa menemui soal yang berbentuk cerita. Berdasarkan kesulitan dan 
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kesalahan yang dilakukan siswa maka diketahuilah tingkat kemampuan berpikir 

kritis dalam pemecahan masalah matematika. Berikut peneliti sajikan data jumlah 

siswa tingkat berpikir dan persentasenya dalam Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Jumlah dan Persentase tiap TBK 

TBK Jumlah Siswa Persentase Siswa 

TBK 0 6 18.75% 

TBK 1 9 28.12% 

TBK 2 15 46.88% 

TBK 3 2 6.25% 

 

Siswa kelas VII C MTs N 6 Sleman  paling banyak berada pada TBK 2 yaitu 

15 siswa dengan persentase 46.88% kemudian diikuti dengan TBK 1 sejumlah 9 

siswa dengan persentase 28.12% dan TBK 0 sejumlah 6 siswa dengan persentase 

18.75% serta paling sedikit pada TBK 3 sejumlah 2 siswa dengan persentase 6.25%. 

F. Hasil Observasi 

Observasi pembelajaran ini dilakukan pada mata pelajaran segiempat. Data 

observasi pembelajaran dianalisis untuk mendapatkan data tentang kemungkinan 

hal-hal yang mempengaruhi tingkat berpikir kritis siswa terhadap materi persegi 

dan persegipanjang kelas VII C. Analisis dilakukan oleh enam orang termasuk 

peneliti fokus pada siswa dan 3 orang peneliti fokus pada guru. Berikut adalah hasil 

observasi pembelajaran yang berlangsung lima kali pertemuan. 

- Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama pada observasi pembelajaran ini dilaksanakan pada hari 

Kamis, tanggal 24 April 2017. Observasi pertama ini dilakukan sebelum 

dilakukannya tes diagnostik. Sebelum siswa memulai pelajaran, siswa terlebih 

dahulu mengikuti progam tahfidz selama 15 menit.  

Berikut peneliti sajikan hasil observasi pertemuan pertama : 
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a. Observasi terhadap siswa 

1. Mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran dengan cara berdoa dan sikap 

tenang memulai pelajaran. 

2. Siswa juga sangat aktif bertanya ketika guru menyampaikan materi ataupun 

pada saat guru memberikan soal yang terkait persegi dan persegipanjang. 

3. Siswa aktif dalam pembelajaran, hal ini dibuktikan ketika guru memberikan 

soal ada beberapa siswa yang langsung maju ke depan untuk menyelesaikan 

soal tanpa ditunjuk langsung oleh guru. 

4. Siswa menggambar dibuku dan tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan. 

5. Siswa tertidur saat guru menjelaskan sehingga ketika guru memberikan 

stimulus serta tugas siswa hanya diam dan tidak mencatat maupun 

mengerjakan. 

6. siswa hanya menulis apa yang ditulis di papan tulis oleh temannya belum 

mencoba dengan cara sendiri. 

Berdasarkan observasi pertemuan pertama ini didapatkan ada beberapa siswa 

yang aktif dalam pembelajaran baik dalam hal bertanya maupun maju kedepan akan 

tetapi beberapa siswa tidak merespon guru dan tidak menghiraukan guru. Siswa 

yang aktif ini selalu merespon stimulus dari guru meskipun jawabannya belum 

tepat. 

b. Observasi terhadap guru 

1. Materi yang disampaikan guru dalam pokok bahasan persegi dan 

persegipanjang sudah cukup jelas. Hal ini dapat terlihat pada saat proses 
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penyampaian materi, guru juga memberikan contoh soal yang bermacam-

macam. Guru meminta siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas. 

2. Metode yang digunakan guru pada saat proses KBM adalah ekspositori 

dengan diskusi, tanya jawab dan tugas kelompok. Sebelum memberikan soal, 

guru selalu menjelaskan materinya terlebih dahulu kemudian memberikan 

soal da bertanya kepada siswa bagaimana penyelesaiannya. 

3. Media pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan buku paket dan 

LKS. 

4. Guru tidak melatih siswa untuk mengkritisi apa yang dipelajari sehingga siswa 

belum terbiasa mengungkapkan pendapatnya. 

5. Guru juga melibatkan siswa dalam KBM di kelas misalnya dengan menunjuk 

langsung atau memberi kesempatan kepada siswa yang bisa mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru. 

Berdasakan observasi pembelajaran pada guru dapat dilihat bahwa guru belum 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkritisi apa yang telah dipelajari, 

sehingga siswa tidak terbiasa mengungkapkan pendapatnya. 

- Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua  pada observasi pembelajaran ini dilaksanakan pada hari 

Selasa tanggal 9 Mei 2017. Observasi kedua ini dilakukan setelah dilakukannya tes 

diagnostik. Sebelum siswa memulai pelajaran, siswa terlebih dahulu mengikuti 

progam tahfidz selama 15 menit.  

Berikut peneliti sajikan hasil observasi pertemuan kedua: 
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a. Observasi terhadap siswa 

1. Siswa merespon saat guru mengingatkan materi dengan menjawab 

pertanyaan guru meskipun kurang tepat. 

2. Siswa memperhatikan dan mencatat apa yang diberikan guru. Kemudian 

mencoba mengerjakan meskipun tidak semua soal dikerjakan. 

3. Siswa menceritakan cerita pada teman sebangkunya, sehingga siswa tidak 

fokus dalam pembelajaran. 

4. Siswa hanya diam dan tidak merespon apapun yang ada disekelilingnya 

(asyik dengan membaca novel). 

5. Siswa menjelaskan teman sebangkunya dengan  bahasa sendiri dan 

melingkari apa yang belum dipahami. 

6. Siswa tidak menyimpulkan apa yang didapat karena tidak diberikan dilatih 

dan tidak diberi kesempatan. 

Berdasarkan observasi pertemuan kedua ini dapat disimpulkan bahwa siswa 

berusaha menjelaskan kepada teman sebangkunya untuk memahami materi yang 

disampaikan. Selain itu, siswa perlu dilatih untuk mengungkapkan pendapat saat 

penyimpulan materi maupun saat memberi pendapat pada tugas yang diberikan.  

b.  Observasi terhadap guru 

1. Pada awal pembelajaran guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

juga manfaat tentang materi yang dipelajari 

2. Guru menyampaikan materi dengan banyak bercanda sehingga siswa kurang 

serius dalam  memperhatikan materi dan terlihat menyepelekan guru 

3. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya diakhir 

pembelajaran dan juga tidak memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. 
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4. Pada akhir pembelajaran guru tidak mengarahkan siswa untuk menyimpulkan 

materi yang dipelajari. 

5. Pada saat guru menuliskan jawaban, guru kurang melibatkan siswa dalam 

menuliskan langkah-langkah jawaban. 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada guru dapat dilihat bahwa guru 

memberikan jawaban kemudian menuliskannya tanpa melibatkan siswa dalam 

proses pengerjaan soal maupun contoh soal. 

- Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga  pada observasi pembelajaran ini dilaksanakan pada hari 

Senin tangga 15 Mei 2017. Observasi ketiga ini dilakukan setelah dilakukannya tes 

diagnostik. Sebelum siswa memulai pelajaran, siswa terlebih dahulu mengikuti 

progam tahfidz selama 15 menit.  

Berikut peneliti sajikan hasil observasi pertemuan ketiga: 

a.  Observasi terhadap siswa 

1. Siswa dengan leluasa bermain kelereng dan bercanda dengan teman yang lain 

saat pelajaran dimulai. 

2. Siswa yang kurang antusias saat guru memberikan aktivitas pada siswa 

dikarenakan siswa mengantuk. 

3. Ketika guru memberikan aktivitas pada siswa, siswa hanya menulis soal 

kemudian menutup bukunya. Siswa tersebut mengeluarkan cermin dan 

berkaca kemudian berpindah ke bangku depan. 

4. Siswa lebih tertarik dengan jawaban teman yang ditulis didepan daripada 

jawaban yang sudah ada di lembar corat-coret. 
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5. Siswa diam selama pembelajaran berlangsung dengan memainkan pulpen dan 

menggambar dibuku tulisnya. 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada siswa pertemuan ketiga dapat dilihat 

bahwa siswa kurang tertarik dengan usahanya sendiri sehingga siswa lebih memilih 

menulis jawaban teman yang sudah ditulis di papan tulis. Begitu pula dengan siswa 

yang kurang tertarik dengan pembelajaran, hanya memainkan pulpen dan 

menggambar di buku tulis siswa. 

b. Observasi terhadap guru 

1. Guru hanya fokus kepada siswa menjawab berapa pertanyaan saat mengingat 

pelajaran sebelumnya. 

2. Guru menyampaikan materi dengan cepat sehingga siswa hanya menulis dan 

tidak bertanya ketika siswa belum paham. 

3. Guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk menilai pekerjaan 

teman lainnya sehingga siswa tidak terbiasa memberikan alternatif lain dan 

mengungkapkan pendapatnya. 

4. Guru belum mengarahkan pada siswa untuk menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada guru pertemuan ketiga dapat dilihat 

bahwa guru belum mengarahkan siswa untuk memberikan penilaian terhadap 

jawaban siswa lainnya. Penjelasan guru terlalu cepat sehingga siswa kurang 

mengutarakan pendapat. 

- Pertemuan Keempat 

Pertemuan keempat pada observasi pembelajaran ini dilaksanakan pada hari 

Selasa tanggal 16 Mei 2017. Observasi keempat ini dilakukan setelah dilakukannya 
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tes diagnostik. Sebelum siswa memulai pelajaran, siswa terlebih dahulu mengikuti 

progam tahfidz selama 15 menit.  

Berikut peneliti sajikan hasil observasi pertemuan keempat: 

a.  Observasi terhadap siswa 

1. Pada saat pelajaran dimulai banyak siswa yang mengantuk karena jam 

pelajaran siang pukul 12.20. 

2. Siswa menggambar kartun dan mencoret-coret di buku tulis saat guru 

menjelaskan materi. 

3. Siswa berdiskusi dengan teman saat guru memberikan permasalahan. 

4. Tempat duduk berpindah-pindah, sehingga siswa mengikuti pelajaran dengan 

baik sesuai dengan teman. 

5. Siswa kurang antusias terhadap pembelajaran yang berlangsung 

Berdasarkan hasil pertemuan keempat dapat dilihat bahwa siswa kurang 

antusias dalam pembelajaran. Selain itu, siswa tidak merespon ketika guru 

memberikan aktivitas pada siswa. 

b.  Observasi terhadap guru 

1. Guru menuliskan cara penyelesaian masalah dengan menjelaskan detail-

detail pada papan tulis . 

2. Guru belum menekankan siswa untuk berpikir mengkritisi soal-soal yang 

diberikan. 

3. Guru tidak mengarahkan siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari. 

Berdasarkan observasi pembelajaran pada guru dapat dilihat bahwa guru 

menuliskan detail-detail cara penyelesaian masalah tanpa memberikan stimulus 

pada siswa. 
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- Pertemuan Kelima 

Pertemuan kelima pada observasi pembelajaran ini dilaksanakan pada hari 

Kamis  tanggal 18 Mei 2017. Observasi kelima ini dilakukan setelah dilakukannya 

tes diagnostik. Sebelum siswa memulai pelajaran, siswa terlebih dahulu mengikuti 

progam tahfidz selama 15 menit.  

Berikut peneliti sajikan hasil observasi pertemuan kelima: 

a. Observasi terhadap siswa 

1. Siswa membaca komik saat guru memberi materi. 

2. Selama pembelajaran berlangsung siswa mengantuk dan tidak merespon 

aktivitas yang diberikan guru. 

3. Siswa hanya menyalin pekerjaan teman sebangkunya tanpa mencoba. 

4. Siswa kurang fokus dalam pembelajaran karena suasana kelas sangat gaduh. 

5. Siswa hanya memperhatikan dan menyimak tanpa adanya aktivitas yang 

dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan observasi pembelajaran pertemuan kelima dapat dianalisis bahwa 

siswa hanya menyalin pekerjaan teman ketika menulis di papan tulis. Sehingga 

siswa kurang terbiasa dengan jawaban sendiri. Hal ini membuktikan bahwa sangat 

penting siswa belajar percaya diri mempertahahankan jawaban saat pembelajaran 

berlangsung. 

b. Observasi terhadap guru 

1. Guru memulai pembelajaran tanpa menejelaskan tujuan pembelajaran. 

2. Guru melakukan KBM tidak sampai jam pelajaran selesai. 

3. Guru hanya fokus pada beberapa siswa yang aktif. 
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4. Guru menjelaskan materi disertai dengan candaan sehingga terkadang siswa 

kurang fokus. 

5. Guru tidak memberi stimulus saat menjelaskan materi agar siswa berpikir 

mengkritisi suatu masalah. 

6. Guru belum menyimpulkan apa yang dipelajari. 

Berdasarkan observasi pembelajaran, dianalisis bahwa kesempatan guru 

memberi stimulus untuk mengkritisi suatu masalah ada, akan tetapi guru belum 

memunculkan kesempatan pada siswa. 

G. Hasil Wawancara 

1. Penentuan Subyek Wawancara 

Siswa kelas VII C Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Sleman  diberikan tes 

diagnostik yang diikuti oleh 32 siswa. Hasil tes diagnostik  tersebut 

dikelompokkan ke dalam tingkatan berpikir kritis (TBK) sesuai dengan TBK 

menurut Ennis yaitu TBK 0, TBK 1, TBK 2 dan TBK 3.  

Pemilihan subyek wawancara dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut : 

a. Siswa yang mengerjakan semua soal tes diagnostik. 

b. Subyek yang dipilih sudah dapat mewakili tingkat berpikir kritis siswa 

berdasarkan hasil tes yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut: 

1) TBK 0, yaitu tidak ada jawaban yang sesuai dengan indikator berpikir 

kritis menurut Ennis.  

2) TBK 1, yaitu jawaban siswa sesuai dengan dua atau tiga indikator berpikir 

kritis menurut Ennis.  
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3) TBK 2, yaitu jawaban siswa sesuai dengan empat indikator berpikir kritis 

menurut Ennis. 

4) TBK 3, yaitu jawaban siswa sesuai dengan lima indikator berpikir kritis 

menurut Ennis . 

Berdasarkan Polya, maka ketentuannya sebagai berikut: 1) memahami 

masalah, indikator berpikir kritisnya adalah merumuskan pokok-pokok 

permasalahan dan mengungkap fakta yang ada; 2) merencanakan ide, indikator 

berpikir kritisnya adalah mendeteksi bias; 3) melaksanakan rencana, indikator 

berpikir kritisnya adalah mengungkapkan argumennya secara relevan; 4) 

memeriksa kembali, indikator berpikir kritisnya adalah mampu menarik 

kesimpulan. Sehingga dalam tahapan tersebut siswa harus melalui tahapan dalam 

aturan Polya dengan tanpa satu tahap terlewati. 

Berdasarkan hasil tes diagnostik masalah dari ketiga soal yaitu masalah 

pertama, masalah kedua, dan masalah ketiga didapat kesimpulan hasil tingkatan 

berpikir kritis siswa yang tergolong TBK 0, TBK 1, TBK 2 dan TBK 3 sesuai  

indikator berpikir kritis menurut Ennis dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut. 

            Tabel 4.9 Hasil Tingkat Berpikir Kritis 
 

No Tingkat 
Berpikir Kritis 

No Presensi Jumlah 
Siswa 

1. TBK 0 4, 6, 7, 8,  17, 21 6 

2. TBK 1 1, 5, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23 9 

3. TBK 2 2, 3, 9, 10, 13, 15, 22, 24, 25, 26, 

27, 29, 30, 31, 32  

15 

4. TBK 3 12, 28 2 

Jumlah siswa 32 

 

Sebanyak delapan subyek terpilih menjadi subyek wawancara setelah 

dilakukannya metode seleksi seperti table 4.10  berikut. 
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Tabel 4.10 Hasil Metode Seleksi TBK Siswa 

No TBK per 

Soal 

TBK Keterangan 

1 2 1 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 1, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
0 

1 

2 2 2 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 2, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
3 

2 

3 2 2 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 2 , namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
0 

2 

4 2 2 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 2, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
2 

1 

5 1 1 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 1, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
0 

1 

6 1 1 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 1, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
1 

3 

7 1 0 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 0, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
0 

0 

8 2 0 Kesimpulan sementara siswa berada di TBK 0, namun 

harus dilakukan wawancara dan melihat hasil observasi 

siswa 
0 

0 

 

Adapun subyek-subyek yang akan diwawancarai tersaji dalam Tabel 4.11 

berikut : 

Tabel 4.11 Daftar Subyek Wawancara 

 

 

Subyek HN dipilih karena potensial menjadi sumber data untuk mengetahui 

tingkat berpikir kritis dalam pemecahan masalah (TBK 3) sesuai pedoman analisis 

No Nama 

Inisial 

No 

Absen 

 No Nama 

Inisial 

No 

Absen 

1.  HN 13  5. IM 14 

2. NY 28  6. SA 30 

3. MI 21  7. KH 9 

4. MF 20  8. AQ 7 
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yang telah dibuat oleh peneliti. Subyek NY, MI dan MF dipilih karena mewakili 

tingkat berpikir kritis dalam pemecahan masalah (TBK 2). Kemudian untuk 

subyek MI dan SA dipilih karena mewakili tingkat berpikir kritis dalam 

pemecahan masalah (TBK 1), sedangkan KH dan AQ mewakili TBK 0. 

2. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah analisis data hasil tes diagnostik dan hasil wawancara yang 

akan disajikan tiap tingkatan berpikir kritis. 

1. Tingkat Berpikir Kritis Subyek HN  

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek HN sesudah subyek 

mengerjakan soal tes diagnostik. Berikut merupakan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan subyek HN soal nomor 1. 

P  : “Kemarin udah ngerjain soal yah. gimana kemarin bisa?” 

HN :  “Insya Allah kak bisa.” 

P : “Apa yang diketahui dari soal ini dek?” 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Soal Tes Diagnostik Nomor 1 

 

HN : “Persegi dan persegi yang dibagi empat” 

P        : “Ada yang lain?” 

HN : “Keliling persegi bagian 16 cm” 

P : “Apa yang ditanya?” 

HN     : “Luas persegi semula” 

P         : “yakin itu dek?”” 

HN    : “Iya kak yakin. Nanti itu ada persegi yang besar sama yang kecil, 

yang kecil itu maksudku persegi bagian kak” 

P         : “Apa yang ditanya?” 

HN     : “Luas persegi semula 

P        : “Caranya gmn?” 

HN      : “Tinggal dibagi 4 karena cari sisi dulu, setelah itu baru dikali 

2. Karena sisi persegi besar 2 kali sisi persegi kecil. Jadi 

ketemu deh sisnya yaitu 8. Nah luas persegi itu sisi kali sisi. 

Jadi hasilnya 64 cm2” 
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P : “Kenapa itu dek kok dibagi yang persegi kecil?” 

HN : “Karena keliling persegi itu kan empat kali sisi, jadi kalau cari 

sisi ya dibagi 4 kak” 

P  : “Ada cara lain gak dek? atau cuma itu cara cari luasnya?” 

HN    : “Ada mbak. Nanti cari luas persegi kecil lalu tinggal dikali 4. 

Karena persegi semula sama dengan 4 persegi kecil atau yang 

sudah dibagi” 

P  : “Kalau nyimpulinnya gimana?” 

HN : “Jadi luas persegi yang belum dibagi adalah 64 cm2” 

P        : “Udah yakin itu jawabannya dek?” 

HN : “Yakin kak” dari atas itu menurutku sudah benar. langkah-

langkah nya ada yang kurang kak?” 

P  : “Menurutmu gimana emang dek” 

HN  : “Sudah sih kak” 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek pada soal 

pertama. 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.2 Jawaban Subyek HN nomor 1 

Berdasarkan kegiatan tes dan wawancara di atas, berikut merupakan analisis 

dari kegiatan tersebut. Berpikir kritis HN dalam pemecahan masalah pada M1(soal 

pertama). Pada langkah memahami masalah, subyek mengidentifikasi fakta yang 

ada dalam soal pertama (M1) dengan jelas hal ini ditandai dengan menyebutkan 

yang diketahui secara jelas dengan menggunakan bahasanya. Subyek HN pada M1 

dapat mengungkap permasalahan yang ada dengan tepat hal ini ditandai dengan 

menyebutkan yang  diketahui. 

Tahap merencanakan penyelesaian Subyek HN menerapkan cara yang telah 

dipelajari sebelumnya terkait mencari sisi jika diketahui kelilingnya. Kemudian 
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Subyek HN melaksanakan rencana penyelesaian sesuai gambar 4.2 yang diperkuat 

dengan wawancara. 

Pada tahap memeriksa kembali penyelesaian yang dilakukan atau langkah dari 

setiap penyelesaian dengan cermat serta memeriksa kembali pada hasil akhir dari 

penyelesaian tersebut (terlihat saat dilakukan wawancara) serta  dapat membuat 

kesimpulan berdasarkan hasil penyelesaian akhir yang diperoleh dan disesuaikan 

dengan permasalahan dalam M1. 

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa HN berada pada Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 3 (TBK 3 yang artinya kritis) karena subyek 

HN memenuhi semua indikator berpikir kritis mulai dari mengidentifikasi masalah 

dengan tepat hingga pada membuat kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan. 

2. Tingkat Berpikir Kritis Subyek  NY 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan NY setelah subyek NY 

mengerjakan soal tes diagnostik. Berikut merupakan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan subyek NY soal nomor 2/M2. 

 

P  : “Kemarin bisa mengerjakan gak dek?” 

NY  : “Kayaknya bisa kak” 

P  : “nomor 2 apa dek yang diketahui?” 

NY  : “Nah itu kak, bingung nulisnya” 

P   : “Kenapa bingung?” 

    NY         : “Soalnya kan  bisa gambar gak persegi dan persegipanjang 

yang luasnya sama tapi kelilingnya beda. Aku bingung 

nulisnya” 

P   : “Dimana bingungnya dek?” 

  NY :“Nulis diketahuinya bingung kak, jadi dijawaban kemarin 

gak kutulis” 

     P          :“Memang bisa kamu gambar kalau gak ada yang diketahui 

soalnya?” 
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NY   : “Harusnya gak bisa sih” 

P   : “Nah tapi kok bisa jawab?” 

NY  : “Bingung nulisnya kak” 

P  : “Coba kira-kira apa” 

NY  : “Persegi dan persegipanjang kak” 

P  : “Itu aja atau ada lagi?” 

NY  : “Apa ya? luas sama keliling kak” 

P  : “Kalau yang ditanya?” 

NY  : “Apakah bisa menggambar luas sama keliling beda kak” 

P  : “Bisa ndak?” 

NY  : “ Bisa kak” 

P   : “Coba contoh nya?” 

NY    : “Persegi ukuran 8 cm kalau persegipanjang p=16 cm dan l= 

4 cm luasnya sama-sama 64 cm2 dan kelilingnya 32 cm dan 

40 cm, tapi lupa yang 40 gak aku tulis cm nya kak” 

P           : “Kesimpulannya apa” 

NY   : ‘Kesimpulan kak? gak pernah nyimpulin kak. udah cukup 

gitu jawabnya” 

P            : “Kalau misal diminta nyimpulin gimana dek?” 

NY           : “Gimana ya” 

P           : ”Hayo coba” 

NY             : ”Cukup kayak gitu sih kak” 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek pada soal kedua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.3 Jawaban Subyek NY Nomor 2 

Berdasarkan kegiatan tes dan wawancara di atas, berikut merupakan analisis 

dari kegiatan tersebut. Berpikir kritis NY dalam pemecahan masalah pada M2. 



70 
 

 

Pada langkah memahami masalah, subyek mengidentifikasi fakta yang ada dalam 

M2. Subyek NY dapat mengungkap permasalahan yang ada dengan tepat. Hal ini 

ditandai dengan menyebutkan apa yang diketahui, tetapi subyek NY tidak 

menuliskan pada lembar jawaban. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Subyek NY dapat memahami permasalahan yang ada. 

Subyek NY merencanakan penyelesaian dengan menerapkan metode atau 

cara atau langkah yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu mengetahui luas dan 

keliling persegi dan persegipanjang. Pada tahap Memeriksa kembali, Subyek NY 

secara tidak langsung tidak terlihat memeriksa jawaban kembali pada saat 

dilakukan wawancara serta tidak menyimpulkan jawaban yang diharapkan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa NY berada pada Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 2 (TBK 2) karena subyek NY memenuhi 

empat indikator berpikir kritis Ennis. 

3. Tingkat Berpikir Kritis Subyek MI 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek MI setelah subyek MI 

mengerjakan soal tes diagnostik. Berikut merupakan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dengan subyek MI soal nomor 2/M2. 

P  : “Kemarin bisa mengerjakan semua gak dek?” 

MI  : “Kayaknya bisa kak, cuma ada yang ragu” 

P :“Coba lihat jawabanmu kemarin dek, giman ini kok bisa 

begini (menunjuk ke lembar jawaban subyek MI” 

MI  : “Ya gitu kak” 

P   : “Gimana, kakak gak ngerti” 

MI : “Apanya nya kak maksudnya?” 

P   : “Jelasin jawabanmu dek” 

MI  : “Tinggal gambar aja kak persegi dan persegipanjang yang 

luasnya sama keliling beda” 

P  : “Trus itu yang diketahui apa, tiba-tiba begitu” 

MI   : “Males kak nulis panjang” 
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P   : “Kalau gak lengkap kan kakak bingung” 

MI  : “Hehe. Ribet kak, soalnya kalau nomor 2 tinggal gambar” 

P  : “Nah kalau itu apa coba yang diketahui?” 

MI : “Persegi dan persegipanjang kak, Kemarin gak aku tulis, 

biasanya yang diketahui itu ada angka-angka gitu” 

P     : “Owh, trus gimana itu? coba kalau dilengkapi kayak nomor 

1 dan 2 gimana” 

MI  : “Ditanya Luas sama keliling sama suruh gambar” 

P  : “Trus?” 

MI : “Ya aku ambil itu kak ukurannya perseginya 4 sama 

persegipanjang 8 kali 2” 

P  : “Luasnya berapa?” 

MI  : “Ya sama-sama 16 cm2” 

P   : “Kelilingnya dek?” 

MI : “Kelilingnya 4 x 4 kak yang persegi berarti 16 cm, kalau 

persegipanjang berarti 8+8+2+2= 20 cm berarti. 

P  : “Kalau luas itu ukurannya cm?” 

MI : “Eh ada kuadratnya, kurang teliti hehe” 

P  : “Itu jawabanmu kelilingnya gak ada” 

MI : “Iya, gak aku tulis waktunya habis, jadi singkat aja” 

P  : “Nah trus jawabannya apa akhirnya?” 

MI : “Ya gitu kak” 

P  : “Gimana maksudnya dek?” 

MI : “Intinya begitu” 

P  : “Kesimpulannya?” 

MI : “Kesimpulannya keliling sama luas kak” 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek pada soal 

kedua: 

 

 

 

 

           Gambar 4.4 Jawaban Subyek MI nomor 2 

Berdasarkan kegiatan tes dan wawancara di atas, berikut merupakan analisis 

dari kegiatan tersebut. Pada langkah memahami masalah, subyek 

mengidentifikasi fakta yang ada dalam M2. Subyek MI pada  dapat mengungkap 
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permasalahan yang ada dengan tepat hal ini ditandai dengan menyebutkan apa 

yang  diketahui, tetapi subyek MI tidak menuliskan pada lembar jawaban. Alasan 

tidak menuliskan dilembar jawaban karena terlalu panjang. Subyek MI menulis 

jawaban secara singkat tetapi Subyek MI dapat memahami masalah pada M2. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek MI menerapkan cara atau 

langkah yang telah dipelajari sebelumnya, mengetahui luas dan keliling persegi 

dan persegipanjang. Sedangkan pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian 

subyek MI telah melakukan dengan tepat. Namun pada lembar jawaban tidak 

ditulis lengkap. Subyek MI hanya menggambar dan menulis luas persegi dan 

persegipanjang.  

Pada tahap memeriksa kembali, subyek MI secara tidak langsung terlihat 

tidak memeriksa jawaban kembali saat dilakukan wawancara serta tidak 

menyimpulkan jawaban yang diharapkan. Subyek MI juga kurang teliti dalam 

menuliskan ukuran luas pada lembar jawaban. 

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa subyek MI berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 2 (TBK 2) karena subyek MI 

memenuhi empat indikator berpikir kritis meskipun dalam lembar jawaban sangat 

singkat. Setelah dilakukan wawancara, Subyek MI memenuhi empat indikator 

Ennis. 

4. Tingkat Berpikir Kritis Subyek MF 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek MF setelah mengerjakan 

soal tes diagnostik. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan subyek MF. 
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P   : “Gimana dek kemarin soalnya?” 

MF  : “Ya gitu mbak” 

P  : “Nomor tiga gimana ngerjakannya dek?” 

MF : “Emmm..” 

P  :“Coba apa yang diketahui? 

MF :“Ruang tamu, ukuran ubin sama delapan kardus berisi  ubin” 

P   : “Kalau yang ditanya?” 

MF  : “Apa ya, kemarin juga tidak aku tulis” 

P  : “Coba dibaca soalnya” 

MF :“Berarti yang ditanya cukup gak ubin delapan kardus nutupi 

lantainya gitu” 

P  :“Kenapa kok gak ditulis?” 

MF :“Lupa kak” 

P  :“Trus apa selanjutnya yang kamu lakukan?” 

MF :“Cari luas ubin 8 kardus tadi, karna tiap kardus isi 12 jadi 

semua ubin jumlahnya 96. Tiap ubin ukurannya 40 x 60 cm 

jadi luasnya 2.400, trus dikalikan 96” 

P  : “Kenapa itu dikalikan ?” 

MF : “ Emm” 

P  : “Gimana?” 

MF :“Emmm, mungkin jumlahnya segitu jadi dikalikan 96” 

P  :“Trus gimana itu hasilnya?” 

MF :“Jadi kan hasilnya 230400 cm2, dijadikan m jadi 23,04 m2” 

P  : “Udah benar itu hasilnya?” 

MF : “ Iya kak?” 

P  : “Trus gimana itu jadinya cukup gak ubinnya?” 

MF : “ Enggak cukup” 

P  : “Dari mana taunya gak cukup?” 

MF : “Hasilnya, itu 23,04 lebih kecil dr 24 m2 

P  :”Udah jawabannya dek? ada yang kurang gak?” 

MF : “Udah itu kak” 

P  : “Gimana kesimpulannya?” 

MF : “Udah itu kak dah mewakili hehe” 

P  : “Ada cara lain ndak?” 

MF : “Emmm.. mungkin ada” 

P  : “Coba dikerjakan dengan cara lain” 

MF : “Iya kak” 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Jawaban Subyek MF Saat Wawancara 

 



74 
 

 

P  :“Gimana itu dek?” 

MF       :“Owh ini lebih mudah ternyata. Tinggal dibagi luas ruang tamu  

dibagi luas ubin” 

P             : “Kesimpulannya?” 

MF          :”Gimana ya” 

P             :”Hayo coba” 

MF          :”Ya itu cukup deh kak” 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek MF pada soal 

ketiga: 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.6 Jawaban Subyek MF Nomor 3 

Berdasarkan kegiatan tes dan wawancara di atas, berikut merupakan analisis 

dari kegiatan tersebut. Pada langkah memahami masalah, subyek mengidentifikasi 

fakta yang ada dalam M3. subyek MF dapat mengungkap permasalahan yang ada 

dengan tepat hal ini ditandai dengan menyebutkan yang  diketahui. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek MF menerapkan cara atau 

langkah yang telah dipelajari sebelumnya yaitu mencari luas ubin dan luas ruang 

tamu. Sedangkan pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian subyek MF telah 

melakukan dengan tepat. Hal ini didukung oleh jawaban yang ditulis Subyek MF 

saat wawancara. 

Pada tahap memeriksa kembali, subyek MF terlihat tidak memeriksa jawaban 

kembali pada saat dilakukan wawancara serta tidak menyimpulkan jawaban yang 
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diharapkan. Begitu pula dengan jawaban yang ditulis saat wawancara, subyek MF 

tidak memeriksa serta tidak menyimpulkan jawaban yang diharapkan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa subyek MF berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 2 (TBK 2) karena subyek MF 

memenuhi empat indikator berpikir kritis. 

5. Tingkat Berpikir Kritis Subyek IM 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Subyek IM. Berikut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek IM soal nomor 

2/M2. 

P  :”Kemarin kan udah mengerjakan soal ini, kakak mau tanya soal 

nomor nomor bagaimana bisa menjawab seperti ini 

(menunjukkan lembar jawaban)” 

IM :”Ya gak tau kak” 

P  :”Gimana kok gak tau dek?” 

IM  : (Tersenyum) 

P        :”Coba apa yang diketahui? 

IM      : “Gak tau kak” 

P       : “Itu yang mengerjakan siapa?” 

                   IM      : “Aku kak” 

         P       : “Kok gak tau?” 

     IM      :”Bingung sih, nomor satu sama tiga aku kasih diketahui juga” 

                   P        : “Soalnya sulit gak ?” 

IM      : “Ya lumayan sih kak” 

P         : “Tapi paham gak soalnya?” 

IM : (Tersenyum) 

P  :  “Hayo gimana” 

IM  : (Tersenyum) 

P : “Apa yang diketahui?” 

IM :”Emmm, aku baca dulu kak soalnya” 

P : “Iya” 

IM : “Luas dan keliling” 

P  : “Cuma itu aja atau ada yang lain?” 

IM  : (Tersenyum) 

P        : “Coba dibaca dan dipahami dulu” 

                   IM       : “Emm itu kak  luas keliling persegi dan persegipanjang” 
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P          : “Kalau yang ditanya apa?” 

IM : “Luas sama kelilingnya” 

P           : “Maksudnya gimana?” 

IM         : “Emmmm. Gambar persegi dan persegipanjang?” 

P            : “Mungkin gak kamu bisa menggambar?” 

IM         : “Gak tau kak” 

P            : “Gak tau apa gak paham?” 

IM       : “Paham kak maksudnya, cuma bingung. Karena luas bisa dicari 

kalau keliling tidak?” 

P          : “Keliling gak bisa dicari?” 

IM    : ”Hehe. Bingung jelasinnya, itu gambarnya aku feeling angkanya 

kak” 

P            :”Kalau feeling angka laina ada?” 

IM          :”Gak ada Cuma itu” 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek pada soal ketiga: 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 4.7 Jawaban Subyek IM Nomor 2 

Pada tahap memahami masalah, subyek IM mengidentifikasi fakta yang ada 

dalam M2 dengan jelas hal ini ditandai dengan subyek mengungkapkan atau 

menyebutkan yang diketahui dengan waktu yang tidak terlalu cepat. Subyek pada 

M2 dapat mengungkap permasalahan yang ada dengan tepat yang ditandai dengan 

subyek menyebutkan yang ditanyakan atau permasalahan yang ada pada M2. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek IM belum memunculkan 

alasan mengapa subyek IM dapat menggunakan rencana tersebut. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan subyek IM. Pada tahap melaksanakan 

rencana penyelesaian, subyek IM belum melakukan dengan tepat.                             
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Hal ini didukung oleh jawaban yang ditulis subyek IM saat wawancara. Subyek 

IM memilih ukuran persegi dan persegipanjang yang luasnya sama akan tetapi 

kelilingnya berbeda dengan feeling. Subyek IM belum menunjukkan alasan yang 

kuat dalam mengambil ukuran-ukuran persegi dan persegipanjang. 

Pada tahap memeriksa kembali, subyek IM terlihat tidak memeriksa jawaban 

kembali pada saat dilakukan wawancara serta tidak menyimpulkan jawaban yang 

diharapkan. Begitu pula dengan jawaban yang ditulis saat wawancara, subyek IM 

tidak memeriksa serta tidak menyimpulkan jawaban yang diharapkan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa subyek IM berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 1 (TBK 1) karena subyek IM 

memenuhi dua indikator berpikir kritis Ennis. 

6. Tingkat Berpikir Kritis Subyek SA 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek SA. Berikut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek SA soal nomor 

3/M3. 

P  :”Kemarin kan  udah mengerjakan soal , kemarin bisa gak?” 

SA :”Gak tau sih kak” 

P :”Gak taunya dimana?” 

SA :”Hehe” 

P :”Itu yang ngerjain siapa dek?” 

SA :”Aku kak” 

P :”Trus bingungnya dimana?” 

SA :”Maksudku ragu gitu jawabnya kak” 

P :”Gimana itu coba ngerjakannya nomor 3” 

SA :”Aku baca soal dulu kak” 

P :”Dari soal apa yang diketahui?” 

SA :”Emmmmm” 

P :”Coba apa?” 

SA :”Ubin nya kak? 
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P :”Udah itu aja?” 

SA :”Apa ya” 

P :”Dibaca ulang coba” 

SA :”Soalnya jarang pakai cara begini kak” 

P :”Kalau jarang tapi tau kan dari soal itu apa yang diketahui?” 

SA :”Iya sih kak” 

P :”Apa lagi yang diketahui?” 

SA :”8 Kardus kak isinya 12 tiap kardus” 

P :”Trus yang ditanyakan apa dari soal?” 

SA :”Emmmm,” 

P :”Gini deh, apa yang dimau dari soal itu?” 

SA :”Ubinnya cukup apa enggak gitu, jadi ya apakah seluruh ubin 

cukup untuk menutupi selurung lantai ruang tamu” 

P :”Paham gak maksudnya?” 

SA :”Paham dikit kak” 

P :”Nah kalau paham dikit ngerjakannya gimana?” 

SA :”Aku itu cuma tak bagi-bagi sih kak” 

P :”Bagi-bagi yang mana?” 

SA :”yang 240000: 2400 gitu, tapi gak tau sih benar apa salah” 

P :”Dari mana itu 240000 sama 2400?” 

SA :”Tak kalikan aja sih hehe” 

P :”Kenapa dikali?” 

SA :”Emmm:” 

P :”Gimana?” 

SA :”Lupa kak, aku bingung” 

P :”Coba dilihat lagi” 

SA :”Emmmm” 

P :”Apa yang mau dituju?” 

SA :”Soalnya udah kemarin, jadi lupa kak” 

P :”Coba dibaca lagi” 

SA :(Tersenyum) 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek SA pada soal 

ketiga: 

 

 

 

 

  

       Gambar 4.8 Jawaban Subyek SA Nomor 3 
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Pada tahap memahami masalah, subyek mengidentifikasi fakta yang ada dalam 

M3, namun masih terlihat ragu-ragu. Hal ini ditandai dengan subyek 

mengungkapkan atau menyebutkan yang diketahui dengan waktu yang tidak terlalu 

cepat. Subyek pada M3 dapat mengungkap permasalahan yang ada dengan tepat 

yang ditandai dengan subyek menyebutkan yang ditanyakan atau permasalahan 

yang ada pada M3. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek SA sudah  memunculkan 

rencananya, akan tetapi alasan mengapa subyek SA dapat menggunakan rencana 

tersebut belum dipahami betul. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti 

dengan subyek SA. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian subyek SA 

belum melakukan dengan tepat. Hal ini didukung oleh jawaban yang ditulis subyek 

SA saat wawancara. 

Pada tahap memeriksa kembali, subyek SA terlihat tidak memeriksa jawaban 

kembali pada saat dilakukan wawancara serta tidak menyimpulkan jawaban yang 

diharapkan. Begitu pula dengan jawaban yang ditulis saat wawancara, subyek SA 

tidak memeriksa serta tidak menyimpulkan jawaban yang diharapkan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa subyek SA berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 1 (TBK 1) karena subyek SA 

memenuhi dua indikator berpikir kritis. 

7. Tingkat Berpikir Kritis Subyek KH 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek KH. Berikut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek KH soal nomor 1/M1. 
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P   : ”Gimana kemarin lancar ngerjakannya?” 

KH : ”Ya gitu deh?” 

P   : ”Kok gitu deh? coba dilihat dari mana ini dapatnya?” 

KH : ”Yang mana kak?” 

P   :”Coba dilihat yang nomor satu” 

KH : ”Iya kak” 

P   : ”Coba soalnya dibaca dulu dan dipahami” 

KH : ”Udah dibaca kak” 

P   : ”Trus gimana itu, coba apa yang diketahui?” 

KH : ”Salah tidak apa-apa kak?” 

P   : ”Tidak apa-apa dek” 

          KH : ”Gak tau juga sih itu jawabaku bener apa enggak, yang 

penting ku isi” 

P   : ”Coba apa yang diketahui?” 

KH : ”Keliling mungkin kak” 

P   : ”Nah itu yang ngerjain siapa dek?” 

KH : ”Aku sendiri sih, makanya aku ngerjakan sepahamku” 

P  : ”Dari soalnya pahamnya gimana dek?” 

KH : ”Intinya cari luas sih kak” 

P   : ”Luas apa?” 

KH : ”Hihi…gak tau ding kak, salah mesti” 

P : ”Loh dicoba jawab dulu dek, kok udah bilang salah hayoo?” 

KH : ”Luas apa ya, intinya cari luas kak” 

P   : ”Nah iya luas apa yang dicari” 

KH         : ”Jawabanku luas apa kak?” 

P          : ”Lah gimana memang?” 

KH         : ”Gak ada tulisannya ya, hehe aku bingung” 

P   : ”Yakin itu jawabanmu?” 

KH : ”Iya kak, cuma tak bagi 4 trus 12 × 4 = 48” 

P   : ”Itu kenapa dibagi empat?” 

KH : ”Karena sisinya ada empat” 

P   : ”Nah itu 12 nya dari mana?” 

KH :”Sisinya itu tak tambahin jadinya 12” 

P   : ”katanya sisinya ada empat, itu nambahinnya berapa kali” 

KH : ”Tiga kali” 

P   : ”Kenapa tiga kali?” 

KH : ”Harusnya 4 kali sih kak, soalnya sisinya ada empat” 

P   : ”Berarti empat kali atau gimana?” 

KH :”Iya kak, empat kali” 

P   : “Yakin dek?” 

KH : “Iya kak” 

 

Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek KH pada soal 

pertama. 
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Gambar 4.9 Jawaban Subyek KH Nomor 1 

 

Pada tahap  memahami masalah, subyek KH belum menunjukkan bahwa ia 

memahami masalah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subyek 

KH yang terlihat sangat tidak yakin  dalam menjawab pertanyaan dari peneliti. 

Subyek KH belum dapat mengungkap permasalahan yang ada dengan tepat. 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek KH belum bisa menentukan 

langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

mencari luas persegi semula. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, cara 

yang digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan masalah matematika kurang 

jelas dan kurang tepat serta tidak dapat mengungkapkan mengapa ia memilih 

prosedur tersebut. 

Pada tahap memeriksa kembali, subyek KH terlihat tidak memeriksa jawaban 

kembali. Hal ini terlihat saat dilakukan wawancara, subyek KH tidak 

menyimpulkan jawaban yang diharapkan. Begitu pula dengan jawaban yang 

ditulis saat wawancara, subyek KH tidak memeriksa serta tidak menyimpulkan 

jawaban yang diharapkan.  
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Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa subyek KH berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 0 (TBK 0) karena subyek KH tidak 

memenuhi indikator berpikir krtis Ennis. 

8. Tingkat Berpikir Kritis Subyek AQ 

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan subyek AQ. Berikut merupakan 

hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek AQ soal nomor 

1/M1. 

P :”Gimana dek kemarin soalnya?” 

AQ :”Haduh susah kak” 

P :”Dimana susahnya?” 

AQ :”Semua sih” 

P :”Coba dilihat nomor satu dek gimana itu?” 

AQ :”Iya kak bentar” 

P :”Dari soal apa yang diketahui?” 

AQ :”Gak tau kak, gak diajari ngerjakan gitu” 

P :”Nah itu kamu kok bisa jawab gitu gimana awalnya?” 

AQ :”Ngasal aja itu kak” 

P :”Yang kamu tulis itu hasil pengerjaanmu bukan dek?” 

AQ  :”Iya kak, aku mengerjakan sendiri tapi aku ngerjakannya gak 

lengkap” 

P :”Kalau mengerjakan sendiri coba dilihat dulu” 

AQ :”Iya kak” 

P :”Pertama apa yang kamu ketahui dari soal itu?” 

AQ : (Hanya terdiam) 

P :”Coba dilihat lagi dek” 

AQ :”Iya kak” 

P :”Gimana apa yang diketahui dari soal” 

AQ :”Bingung kak” 

P :”Soal nya paham enggak dek” 

AQ :”Agak bingung sih” 

P :”Bingungnya dimana?” 

AQ : (Tersenyum) 

P :”Coba diphami lagi dek” 

AQ :”Iya kak” 

P :”Kamu dapat ide itu dari mana kok bisa mengerjakan?” 

AQ :”Aku itu cuma coba-coba kak” 

P :”Coba-cobanya gimana coba?” 

AQ :”Gitu deh pokoknya kak, aku cuma otak atik aja” 
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Berikut merupakan hasil penyelesaian yang dilakukan subyek AQ pada soal 

pertama: 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Jawaban Subyek AQ nomor 

Pada tahap memahami masalah, subyek AQ belum menunjukkan bahwa ia 

memahami masalah. Subyek AQ belum menunjukkan apa yang diketahui dalam 

masalah. Pada tahap merencanakan penyelesaian, subyek AQ belum bisa 

menentukan langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan mencari luas persegi semula.  

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, cara yang digunakan oleh 

subyek AQ untuk menyelesaikan masalah matematika kurang jelas dan kurang 

tepat serta tidak dapat mengungkapkan mengapa ia memilih cara  tersebut. 

Pada tahap memeriksa kembali, subyek AQ tidak memeriksa jawaban 

kembali, hal ini dapat terlihat saat dilakukan wawancara serta tidak 

menyimpulkan jawaban yang diharapkan. Begitu pula dengan jawaban yang 

ditulis saat wawancara, subyek AQ tidak memeriksa serta tidak menyimpulkan 

jawaban yang diharapkan.  

Berdasarkan paparan di atas, maka diketahui bahwa Subyek AQ berada pada 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis tingkat 0 (TBK 0) karena subjek AQ tidak 

memenuhi indikator berpikir krtis. 

  Berikut peneliti sajikan hasil wawancara dengan subyek yang telah dipilih. 
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        Tabel  4.12 Hasil TBK Subyek Wawancara 

Inisial 

Subyek 

TBK Uraian 

 
HN 

 
3 

- Siswa mengidentifikasi fakta yang diberikan dengan jelas yang ditandai 
dengan menyebutkan atau mengungkap apa yang diketahui dalam soal 
dengan jelas dan tepat. 

- Siswa dapat mengungkap permasalahan yang ada atau yang ditanyakan 
dalam soal dengan jelas dan tepat. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar. 

- Siswa mampu menyelesaikan dengan cara lain dan menghasilkan jawaban 
yang benar. 

- Siswa mapu mengecek jawabannya apakah benar atau salah sesuai dengan 
ide awal. 

- Siswa mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian masalah. 
 
NY 

 
2 

- Siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar.  

- Siswa mampu menyelesaikan soal dengan cara lain dan menghasilkan 
jawaban yang sama benarnya. 

- Siswa kurang mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian 
masalah. 

 
MI 

 
2 

- Siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa kurang mampu mengungkapkan alasan yang relevan mengapa 
menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar.  

- Siswa kurang mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian 
masalah. 

 
MF 

 
2 

- Siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa kurang mampu mengungkapkan alasan yang relevan mengapa 
menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar.  

- Siswa mampu menyelesaikan soal dengan cara lain dan menghasilkan 
jawaban yang sama benarnya. 

- Siswa kurang mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian 
masalah. 

 
IM 

 
1 

- Siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar. 

- Siswa kurang mampu mengungkapkan alasan yang relevan mengapa 
menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan soal. Siswa tidak mampu 
mengecek jawabannya sesuai rencana awal.  

- Siswa tidak dapat menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian soal.  



85 
 

 

Inisial 
Subyek 

TBK Uraian 

 
SA 

 
1 

- Siswa mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan 
menghasilkan jawaban yang benar. 

- Siswa kurang mampu mengungkapkan alasan yang relevan mengapa 
menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikan soal.  

- Siswa tidak mampu mengecek jawabannya sesuai rencana awal.  
- Siswa tidak dapat menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian soal. 

 
KH 

 
0 

- Siswa tidak mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang 
ditanyakan pada soal 

- Siswa tidak mampu mencari dan menemukan ide yang tepat untuk 
menyelesaikan soal. 

- Siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana 
awal dan menghasilkan jawaban yang benar. 

- Siswa tidak mampu menyelesaikan soal dengan cara lain dan menghasilkan 
jawaban yang sama benarnya. 

- Siswa tidak mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian masalah. 
 
AQ 

 
0 

- Siswa tidak mampu menuliskan informasi yang diketahui maupun yang 
ditanyakan pada soal. 

- Siswa tidak mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. 
- Siswa tidak mampu menjawab soal. Siswa tidak mampu mengetahui apakah 

semua hal yang diketahui dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. 
- Siswa tidak mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan. Siswa tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan sesuai dengan rencana awal dan menghasilkan 
jawaban yang benar. 

- Siswa tidak mampu menyelesaikan soal dengan cara lain dan menghasilkan 
jawaban yang sama benarnya. 

- Siswa tidak mampu menarik kesimpulan berdasarkan penyelesaian masalah. 

 

Berdasarkan  hasil  analisis wawancara peneliti dapat sajikan perbedaan TBK 

0, TBK 1, TBK 2 dan TBK 3 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Karakteristik TBK  

Tahap TBK 0 TBK 1 TBK 2 TBK 3 
Memahami 
Masalah  
 

- Siswa tidak mampu 
menuliskan informasi yang 
diketahui maupun yang 
ditanyakan pada soal. 

- Siswa tidak mampu 
merumuskan pokok-pokok 
permasalahan. 

- Siswa mampu menuliskan 
informasi yang diketahui 
maupun yang ditanyakan 
pada soal. 

- Siswa dapat merumuskan 
pokok-pokok permasalahan. 

- Siswa mampu menuliskan 
informasi yang diketahui 
maupun yang ditanyakan pada 
soal. 

- Siswa mampu merumuskan 
pokok-pokok permasalahan. 

- Siswa mampu menu-
liskan informasi yang 
diketahui  maupun yang 
ditanyakan pada soal. 

- Siswa mampu meru-
muskan pokok-pokok 
permasalahan. 

Merencanakan 
ide penyelesaian 

- Siswa tidak mampu mencari 
dan menemukan ide yang 
tepat untuk menyelesaikan 
soal. 

- Siswa tidak mampu 
mengetahui apakah semua hal 
yang diketahui dapat 
digunakan untuk menye-
lesaikan soal.  

- Siswa tidak mampu 
mengungkap fakta. 

- Siswa mampu mencari dan 
menemukan ide yang tepat 
untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu mengetahui 
apakah semua hal yang 
diketahui dapat digunakan 
untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu mengungkap 
fakta yang dibutuhkan. 
 

- Siswa mampu mencari dan 
menemukan ide yang tepat 
untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu mengetahui 
apakah semua hal yang 
diketahui dapat digunakan 
untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu mengungkap 
fakta yang dibutuhkan. 

- Siswa dapat mendeteksi bias. 

- Siswa mampu mencari 
dan menemukan ide yang 
tepat untuk menyele-
saikan soal. 

- Siswa mampu mengeta-
hui apakah semua hal 
yang diketahui dapat 
digunakan untuk 
menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu mengung-
kapkan fakta yang 
dibutuhkan. 
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Tahap TBK 0 TBK 1 TBK 2 TBK 3 

Melaksanakan 

ide penyelesaian  

- Siswa tidak mampu 

menyelesaikan permasalahan 
sesuai dengan rencana awal 

dan menghasilkan jawaban 

yang benar. 

- Siswa tidak mampu 
mengungkapkan alasan yang 

relevan mengapa menggu-

nakan cara  untuk 

menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu menye-

lesaikan permasalahan 
sesuai dengan rencana awal 

dan menghasilkan jawaban 

yang benar. 

- Siswa kurang mampu 
mengungkapkan alasan yang 

relevan mengapa 

menggunakan cara tersebut 

untuk menyelesaikan soal. 

- Siswa mampu menyelesaikan 

permasalahan sesuai dengan 
rencana awal dan menghasilkan 

jawaban yang benar. 

- Siswa kurang mampu 

mengungkapkan alasan yang 
relevan mengapa menggunakan 

cara tersebut untuk menye-

lesaikan soal. 

- Siswa mampu menyele-

saikan permasalahan 
sesuai dengan rencana 

awal dan menghasilkan 

jawaban yang benar. 

- Siswa mampu meng-
ungkapkan alasan yang 

relevan mengapa 

menggunakan cara 

tersebut. 

Memeriksa 

kembali 

jawaban 

- Siswa tidak mampu 

mengecek jawaban apakah 

benar atau salah sesuai 

dengan ide awal. 

- Siswa tidak mampu 

menyelesaikan soal 

dengan cara lain dan 

menghasilkan jawaban  

yang sama benarnya. 

- Siswa tidak mampu 

menarik kesimpulan 

berdasarkan penyelesaian 

masalah. 

- Siswa tidak mampu 

mengecek jawabannya 

sesuai rencana awal. 

- Siswa tidak mampu 

menyelesaikan soal 

dengan cara lain dan 

menghasilkan jawaban 

yang sama benarnya. 

- Siswa tidak dapat 

menarik kesimpulan 

berdasarkan penyele-

saian soal. 

- Siswa mampu menyelesai-

kan soal dengan cara lain dan 

menghasilkan jawaban yang 

sama benarnya. 

- Siswa kurang mampu 

menarik kesimpulan ber-

dasarkan penyelesaian  

masalah. 

- Siswa mampu 

mengecek jawaban 

apakah benar atau salah 

sesuai dengan ide awal. 

- Siswa mampu menye-

lesaikan soal dengan 

cara lain dan  mengha-

silkan jawaban yang 

sama benarnya. 

- Siswa mampu menarik 

kesimpulan berdasar-

kan penyelesaian ma-

salah. 

 

H. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis hasil tes, observasi dan wawancara akan dibahas 

tentang tingkat berpikir kritis dan proses berpikir kritis siswa pada pemecahan 

masalah. Dari 32 siswa kelas VII C MTs N 6 Sleman yang diberikan tes diagnostik 

dengan M1, M2 dan M3 atau soal pertama, soal kedua dan soal ketiga terdapat siswa 

dengan TBK 0, TBK 1, TBK 2 dan TBK 3.  

Berdasarkan persentase hasil tes diagnostik, temuan pada penelitian ini dapat 

dikelompokan sesuai tingkat berpikir kritis siwa yaitu  TBK 0 sejumlah 6 siswa 

dengan presentase 18.75%, TBK 1 sejumlah 9 siswa dengan persentase 28.12%, 

TBK 2 sejumlah 15 siswa dengan persentase 46.88% dan TBK 3 sejumlah dua 

siswa dengan persentase 6.25%. 
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Siswa dengan kemampuan TBK 0 mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

pada tahap memahami masalah, siswa tidak mampu mengungkapkan apa yang 

diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Siswa  juga tidak  mampu merubah 

persoalan yang ada kedalam bentuk matematika. Pada tahap merencanakan 

penyelesaian, siswa kurang mampu mengungkapkan atau menentukan prosedur 

yang digunakan dalam menyelesaikan masalah.  Pada tahap  melaksanakan  

rencana, siswa  belum mampu menerapkan prosedur yang telah dipilih untuk 

menyelesaikan masalah dengan tepat dan benar. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengetahuan siswa tentang konsep persegi dan persegipanjang. Begitu pula pada 

tahap memeriksa kembali jawaban belum dilakukan, belum ada kesimpulan pada 

jawaban siswa dengan TBK 0. 

Berdasarkan perbandingan tingkat berpikir kritis menurut Ennis, disimpulkan 

bahwa tingkat berpikir yang paling rendah menurut Ennis adalah TBK 0 yaitu tidak 

ada jawaban yang sesuai dengan indikator berpikir kritis menurut Ennis. Pada 

penelitian ini siswa dengan TBK 0 hanya mampu mengerjakan soal namun tidak 

memenuhi indikator berpikir kritis siswa menurut Ennis dan mendapatkan hasil 

yang belum sesuai dengan kunci jawaban. Hasil di atas sesuai dengan pendapat 

Krulik & Rudnick dalam Siswono (2009) bahwa Tingkat berpikir paling rendah 

adalah keterampilan menghafal (recall thinking) yang terdiri atas keterampilan 

yang hampir otomatis atau refleksif. Jadi siswa dengan TBK 0 atau yang paling 

rendah hanya sebatas pada kemampuan menghafal tanpa bisa memahami konsep 

dengan baik.  

Siswa dengan TBK 1 mempunyai karakteristik sebagai berikut: dalam 

memahami masalah,  siswa mampu mengungkap apa yang diketahui dan yang 
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ditanyakan dalam soal. Siswa  juga mampu  merubah persoalan yang ada kedalam 

bentuk matematika. Dalam hal ini berarti siswa mampu mengidentifikasi fakta-

fakta yang ada dalam masalah dan mampu merumuskan pokok permasalahan yang 

ada dengan jelas dan tepat.  

Pada tahap merencanakan penyelesaian, siswa mampu menyelesaikan masalah 

dengan tepat meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Siswa juga mampu 

mengungkapkan argumen atau penjelasan terkait alasan menggunakan cara tersebut 

meskipun dengan waktu yang cukup lama. Dalam  menerapkan rencana, siswa 

belum mampu menerapkan prosedur yang telah dipilih untuk menyelesaikan 

masalah dengan tepat dan benar. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan siswa 

tentang konsep persegi dan persegipanjang. Begitu pula pada tahap memeriksa 

kembali jawaban belum dilakukan, belum ada kesimpulan pada jawaban siswa 

dengan TBK 1. 

Siswa  dengan TBK 1 jawaban siswa sesuai dengan dua atau tiga indikator 

berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan pendapat Krulik & Rusnick dalam Siswono 

(2009) bahwa Tingkat berpikir keterampilan dasar (basic thinking) atau dalam hal 

ini TBK 1 meliputi memahami konsep-konsep seperti penjumlahan, pengurangan 

dan sebagainya termasuk aplikasinya dalam soal-soal. Jadi siswa dengan TBK 1 

hanya sebatas pada memahami soal. 

Siswa dengan TBK 2 mempunyai karakteristik sebagai berikut: pada tahap 

memahami masalah, siswa mampu dengan mudah, lancar dan tepat 

mengungkapkan yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk siswa tersebut memahami isi dari soal. 

Dalam hal ini berarti siswa tersebut mampu mengidentifikasi fakta-fakta dalam soal 
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serta mampu merumuskan pokok permasalahan yang ada dengan jelas dan tepat. 

Siswa mampu merubah persoalan yang ada kedalam bentuk matematika. Pada tahap 

merencanakan penyelesaian, siswa tersebut mampu dengan jelas, tepat dan benar 

dengan waktu yang cukup singkat dalam mengungkapkan cara  yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah serta mampu memberikan alasan kenapa 

menggunakan cara tersebut.  

Pada tahap melaksanakan rencana, siswa mampu menerapkan atau 

menggunakan cara yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah dengan tepat 

dan benar. Serta prosedur untuk menyelesaikan masalah juga sudah jelas dan tepat. 

Namun, dalam memeriksa kembali jawaban hasil penyelesaian belum dilakukan, 

belum ada kesimpulan pada jawaban dengan TBK 2 tersebut.   

Hal ini sejalan dengan  empat  indikator Ennis. Pendapat Elder & Paul  bahwa 

berpikir permulaan (beginning thinking) yaitu pemikir mulai memodifikasi 

beberapa kemampuan berpikirnya tetapi memiliki wawasan terbatas. Mereka 

kurang memiliki perencanaan yang sistematis untuk meningkatkan kemampuan 

berpikirnya. Berpikir latihan (practicing thinking) yaitu pemikir menganalisis 

pemikirannya secara aktif dalam sejumlah bidang namun mereka masih mempunyai 

wawasan terbatas dalam tingkatan berpikir yang mendalam. Dalam hal ini berpikir 

permulaan dan berpikir latihan masuk dalam TBK 2, jadi siswa mampu menganlisis 

pemikirannya terhadap suatu masalah tetapi belum secara mendalam. 

Siswa dengan TBK 3 mempunyai karakteristik sebagai berikut: pada tahap 

memahami masalah, siswa mampu dengan mudah, lancar dan tepat 

mengungkapkan yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Tidak 
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membutuhkan waktu yang lama untuk siswa tersebut memahami isi dari soal. 

Dalam hal ini berarti siswa mampu mengidentifikasi fakta-fakta dalam masalah 

serta mampu merumuskan pokok permasalahan yang ada dengan jelas dan tepat, 

serta mampu merubah persoalan yang ada kedalam bentuk sesuai dengan informasi 

yang diberikan dengan waktu yang relatif cepat. Dalam merencanakan penyelesaian 

siswa tersebut mampu dengan jelas, tepat dan benar dengan waktu yang cukup 

singkat dalam mengungkapkan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

serta mampu memberikan alasan kenapa menggunakan cara tersebut. 

Pada tahap melaksanakan rencana, siswa mampu menerapkan atau 

menggunakan cara yang telah dipilih untuk menyelesaikan masalah dengan tepat 

dan benar. Dalam proses perhitungan, siswa dengan TBK 3 tidak membutuhkan 

waktu yang lama justru waktu yang digunakan relatif singkat dan benar. Serta 

prosedur untuk menyelesaikan masalah juga sudah jelas dan tepat. Dalam 

memeriksa kembali jawaban hasil penyelesaiannya dilakukan dengan memeriksa 

kembali setiap langkah penyelesiannya dengan cermat, rinci dan seksama, 

kesimpulan yang dibuatnya jelas serta menjawab permasalahan yang ada. Hal ini 

sesuai sesuai dengan lima indikator Ennis.   

Hal ini sejalan dengan kajian Rasiman yang menyebutkan profil berpikir kritis 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika bagi siswa dengan kemampuan 

matematika tinggi sebagai berikut: (1) memahami masalah, subyek dapat 

mengidentifikasi fakta-fakta dalam masalah matematika dengan jelas dan logis, 

serta dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan cermat. Dalam hal ini, 

subyek penelitian sudah menggunakan tahapan-tahapan proses berpikir kritis, (2) 
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rencana penyelesaian, pada tahap merencanakan langkah-langkah penyelesaian 

maupun mengungkap konsep/teorema subyek penelitian tidak mengalami 

hambatan, sehingga dengan segera menemukan aturan dengan tepat. Namun subyek 

belum berusaha mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, (3) 

pelaksanaan rencana, dalam memilih metode atau mengungkap prosedur dapat 

dilakukan dengan tepat dan dengan pertimbangan yang logis. Dalam proses 

perhitungan, subyek dapat mengerjakan dengan benar dan relatif cepat, hal ini 

menunjukkan bahwa prosedur berpikirnya sudah cukup baik, dan (4) memeriksa 

kembali, subyek telah melakukan evaluasi tentang langkah-langkahnya satu persatu 

dengan cermat. Dalam hal ini subyek penelitian sudah dapat membedakan antara 

kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid dan tidak valid. 

Menurut Elder & Paul (2008) bahwa berpikir lanjut (advanced thinking) adalah 

pemikir aktif menganalisis pikirannya, memiliki pengetahuan yang penting tentang 

masalah pada tingkat berpikir yang mendalam, namun mereka belum mampu 

berpikir pada tingkat yang lebih tinggi secara konsisten pada semua dimensi 

kehidupannya. Berpikir yang unggul (accomplished thinking) adalah pemikir 

menginternalisasi kemampuan dasar berpikir secara mendalam, berpikir kritis 

dilakukan secara sadar dan menggunakan intuisi yang tinggi. Mereka menilai 

pikiran secara kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi dan kelogisan secara 

intuitif. Dalam hal ini berpikir lanjut dan unggul masuk dalam TBK 3 sehingga 

siswa dengan TBK ini sudah mampu berpikir secara mendalam dan dalam wawasan 

yang lebih luas. Siswa dengan TBK 3 menulis dengan rinci setiap langkah 

penyelesaian, contoh soal maupun soal yang diberikan guru. Siswa dengan TBK 3 
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banyak berdiskusi bersama teman sebangkunya dengan bahasa sendiri. Dalam 

pengerjaan soalpun siswa dengan TBK 3 banyak mencoba. 

Penelitian Zayan Hafiyyan  (2017) juga pernah meneliti tentang kemampuan 

berpikir krtitis siswa kelas VII dan hasilnya mengindikasikan berpikir kritis tentang 

materi segiempat lebih didominasi  mengatur startegi dan taktik dengan prosentase 

tertinggi sebesar 33.77% yang berarti bahwa siswa selama mengerjakan sudah 

dapat mengatur strategi dan taktik untuk menyelesaikan masalah dalam membuat 

rencana pemecahan masalah. Penelitian ini dapat memperjelas penelitian Zayan, 

pada bagian berpikir kritis  dengan lima Indikator menurut Ennis. 

Pengerjaan yang dilakukan siswa juga dipengaruhi oleh strategi yang 

digunakan oleh guru saat mengajar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Retno Nurfitri (2011) menyatakan bahwa keterampilan berfikir 

kritis dapat dilihat dalam hal strategi yang digunakan saat mengajar. Strategi guru, 

media yang digunakan sangat mempengaruhi siswa berpikir kritis. Guru dapat 

menggunakan pembelajaran berbasis masalah (PBM) dalam kegiatan belajar 

mengajar melalui kegiatan pemecahan masalah matematika sebagai aktivitas yang 

tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat betapa pentingnya kemampuan 

berfikir kritis yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Terlatihnya siswa berpikir kritis 

dalam pembelajaran matematika maka dengan begitu siswa akan dapat 

menyelesaikan pemecahan masalah matematika. Berpikir kritis tidak hanya 

dilakukan dalam bidang pendidikan namun juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Keberhasilan seseorang dalam kehidupannya banyak ditentukan oleh kemampuan 
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dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Hasil penelitian yang didapatkan 

ini, hendaknya dapat menjadi perhatian, baik bagi siswa, guru, pihak sekolah dan 

pihak-pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

terutama yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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