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ABSTRAK 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat 

menyebabkan banyak perubahan diberbagai bidang, tidak terkecuali dunia 

pendidikan. Menghadapi tuntutan perubahan tersebut pemerintah Indonesia 

mengembangkan kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk mengembangkan 

berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dengan berpikir kritis siswa dapat 

memecahkan masalah, serta pertimbangan dalam mengambil tindakan. Tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) Berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika tinggi materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

kelas X SMA. (2) Berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika 

sedang materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) kelas X SMA. (3) 

Berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika rendah materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) kelas X SMA. 

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah 

3 siswa kelas X-MIPA 1 SMAN 3 Kediri tahun pelajaran 2017/2018. Instrumen 

yang digunakan adalah tes pemecahan masalah matematika, tes berpikir kritis siswa 

dalam pemecahan masalah matematika dan pedoman wawancara.  

Hasil identifikasi terhadap pekerjaan dan wawancara dalam menyelesaikan 

tes berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika yaitu: (1) Identifikasi 

berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika tinggi : subjek dengan 

kategori pemecahan masalah matematika tinggi dalam menyelesaikan tes berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika, secara keseluruhan telah 

memenuhi kedelapan indikator berpikir kritis yang disesuaikan dengan langkah 

pemecahan masalah matematika polya. (2) Identifikasi berpikir kritis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika sedang : subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang dalam menyelesaikan tes berpikir kritis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika, secara keseluruhan telah memenuhi ketujuh 

indikator berpikir kritis yang disesuaikan dengan langkah pemecahan masalah 

matematika polya. (3) Identifikasi berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika rendah : subjek dengan kategori pemecahan masalah matematika rendah 

dalam menyelesaikan tes berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika, secara keseluruhan hanya dapat memenuhi dua indikator berpikir kritis 

yang disesuaikan dengan langkah pemecahan masalah matematika polya.  

 

Kata Kunci : Berpikir kritis siswa, pemecahan masalah matematika.  
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A. PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang berkembang pesat 

menyebabkan banyak perubahan 

diberbagai bidang tidak terkecuali bidang 

pendidikan. Menghadapi tuntutan 

perkembangan tersebut pemerintah 

Indonesia tengah mengembangkan 

kurikulum 2013. Dimana kurikulum 

tersebut menuntut siswa untuk 

mengembangkan ide-ide atau gagasan baru 

serta berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah.  Berpikir kritis diterapkan kepada 

siswa agar siswa dapat belajar  untuk 

memecahkan masalah matematika secara 

sistematis, inovatif dan mendesain solusi 

yang mendasar. Berpikir kritis dapat 

dikembangkan melalui suatu pembelajaran 

matematika karena struktur dan kajian 

yang lengkap serta jelas antar konsep. 

Pemecahan masalah matematika 

merupakan suatu hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika karena dapat 

membangkitkan siswa untuk  merespon 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Pemecahan masalah matematika memiliki 

hubungan timbal balik dengan berpikir 

kritis. 

Menurut Alex (dalam Kartinah, 

2013:2), menjelaskan bahwa berpikir 

merupakan kegiatan mental yang 

melibatkan kerja otak. Berpikir juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan mental 

memahami sesuatu yang dialami atau 

mencari jalan keluar persoalan yang 

sedang dihadapi. Dalam berpikir juga 

memuat kegiatan meragukan dan 

memastikan, merancang, menghitung, 

mengukur, mengevaluasi, 

membandingkan, membuat analisis, 

sintesis sampai menarik kesimpulan. 

Ennis (dalam Harlinda, 2014:899), 

berpikir kritis adalah pemikiran yang 

masuk akal yang berfokus untuk 

memutuskan apa yang seharusnya 

dilakukan. Menurut Dewey (dalam 

Sitohang, 2012:3), berpikir kritis yaitu 

pertimbangan yang aktif, terus-menerus 

dan teliti mengenai keyakinan atau bentuk 

pengetahuan yang diterima dengan 

menyertakan alasan-alasan yang dapat 

mendukung dan kesimpulan-kesimpulan 

yang rasional. 

Ennis mengelompokkan indikator 

berpikir kritis dalam lima aspek berpikir 

kritis, yang dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Berpikir Kritis. 

Menurut Ennis 

No 
Indikator 

Berpikir Kritis 

Indikator 

Pengembangan 

Berpikir Kritis 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

a. Memfokuskan 

pertanyaan 

b. Mengidentifikasi 

argument 

c. Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan yang 

telah diberikan 

2 Memberikan d. Mengidentifikasi 
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penjelasan lanjut istilah dan 

mempertimbangk

an keputusan 

e. Mengidentifikasi 

asumsi 

3 Mengatur 

strategi dan 

taktik 

f. Merumuskan 

suatu tindakan 

dari permasalahan 

yang diberikan 

g. Menentukan 

solusi dari 

permasalahn yang 

diberikan 

4 Menyimpulkan  h. Membuat deduksi 

dan 

mempertimbangk

an hasil deduksi 

i. Membuat induksi 

dan 

mempertimbangk

an hasil deduksi 

j. Membuat dan 

mempertimbangk

an nilai keputusan  

5 Mengevaluasi  k. Mengamati 

apakah suatu 

sumber dapat 

dipercaya atau 

tidak. 

l. mengamati serta 

mempertimbangk

an suatu laporan 

hasil observasi. 

 Berdasarkan beberapa uraian 

diatas, indikator berpikir kritis siswa yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa indikator yang disimpulkan 

menurut peneliti sebagai berikut.  

Tabel 2.2 Indikator Berpikir Kritis 

No. 
Indikator 

Berpikir Kritis 

Indikator 

Pengembangan 

Berpikir Kritis 

1. 

Memberikan 

penjelasan yang 

sederhana 

a. Menentukan apa 

yang diketahui dalam 

suatu permasalahan. 

b. Menentukan 

apa yang ditanya 

dalam suatu 

permasalahan. 

2. 

Memberikan 

penjelasan 

lanjut 

Menentukan konsep 

yang akan digunakan 

dalam penyelesaian 

masalah 

3. 

Mengatur 

strategi dan 

taktik 

a. Merumuskan 

tindakan (strategi 

dan taktik) dalam 

menyelesaikan 

masalah 

b. Menuliskan jawaban 

atau solusi dari 

permasalahan. 

4. Menyimpulkan 

a. Menentukan 

kesimpulan dari 

jawaban atau solusi 

permasalahan yang 

telah diperoleh. 

b. Memberikan 

argumen atau alasan 

dalam menjawab dan 

menyelesaikan 

masalah.  

5. Mengevaluasi 

Mempertimbangkan 

bukti atau keputusan 

yang telah diambil 

dalam menyelesaikan 

masalah 

 

Isnawati (dalam Ulfatu, 2014:8) 

mendefinisikan pemecahan masalah 

matematika merupakan tingkatan tertinggi 

dalam belajar serta menuntut adanya 

kemampuan atau penguasaan aturan yang 

telah dipelajari. Aturan yang dimaksud 

disini adalah dapat berupa konsep, prinsip 

dan keterampilan.  

Polya (dalam Kusumawardani, 

2015:15) mengemukakan empat tahap 

pemecahan masalah matematika dalam 

matematika yaitu: a. Memahami masalah, 

b. Membuat rencana pemecahan, c. 
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Melaksanakan rencana pemecahan, dan d. 

Memeriksa kembali. 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena data yang 

dikumpulkan akan dipaparkan dalam 

bentuk kata-kata yang dirangkai dalam 

sebuah kalimat, tidak berupa angka atau 

nilai saja. Dalam penelitian ini, akan 

mendeskripsikan atau menggambarkan 

berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika dari hasil tes yang 

dilakukan siswa. Menurut Sugiyono 

(2016:15) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang dilakukan pada obyek 

yang alamiah, obyek yang alamiah adalah 

obyek yang berkembang apa adanya, tidak 

dimanipulasi oleh peneliti.  

 Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono, 2016: 91) menjelaskan bahwa 

aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan pengambilan keputusan atau 

verifikasi. Selain itu peneliti juga 

menambahkan uji validitas instrument 

yaitu validasi soal tes pemecahan masalah 

matematika, soal tes berpikir kritis siswa 

dalam pemecahan masalah matematika, 

serta pedoman wawancara. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

kelayakan instrument yang akan 

digunakan dalam penelitian yaitu berupa 

soal tes pemecahan masalah matematika, 

tes berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika dan pedoman 

wawancara. Oleh karena itu, sebelum 

instrument tersebut digunakan maka 

terlebih dahulu akan diajukan kepada 

validator untuk mengetahui kelayakan 

instrument. (Arikunto, 2013: 80) 

Instrument yang baik dan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak 

diukur yaitu mengenai berpikir kritis 

siswa dalam pemecahan masalah 

matematika. 

2. Reduksi data (data reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan dan penyederhanaan yang 

dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan 

pengabstraksian data yang diperoleh untuk 

menjadi data yang bermakna dengan 

membuang sejumlah data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan yang ada di 

lapangan. Reduksi data dalam penelitian 

ini meliputi kegiatan yang mengacu pada 

proses pemilihan, pembuangan informasi 

yang tidak perlu dan pengorganisasian 

hasil wawancara yang diperoleh peneliti di 

lapangan.   

3. Penyajian data (data display) 

Penyajian data merupakan 

sekumpulan informasi/data yang tersusun 

secara rapi dan sistematis. Sedemikian 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud 
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sebagai penyajian data adalah uraian atau 

deskripsi hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti kepada subjek terhadap 

berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika pada materi sistem 

persamaan linier tiga variabel. Penyajian 

data dilakukan dengan mendeskripsikan 

data hasil wawancara.  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data tes berpikir kritis 

siswa dalam pemecahan masalah 

matematika dan wawancara yang 

dilakukan pada ketiga subjek diatas, 

berikut adalah pembahasan hasil 

penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan berpikir kritis siswa 

dalam pemecahan masalah matematika 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

1. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Tinggi 

a. Memberikan penjelasan yang 

sederhana 

1) Menentukan apa yang diketahui dalam 

suatu permasalahan (I1) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi cenderung 

mampu menyebutkan dan menguraikan 

apa saja yang diketahui pada 

permasalahan yang diberikan dari soal 

nomor 1 dan 2. Serta mampu menuliskan 

hal-hal yang diketahui pada permasalahan 

yang diberikan dari soal nomor 1 dan 2 

dengan lengkap pada tahap memahami 

masalah, sesuai hasil penelitian Linda 

(2015:42). 

2) Menentukan apa yang ditanya dalam 

suatu permasalahan (I2) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2 subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi dapat 

menyebutkan hal-hal yang ditanyakan 

pada permasalahan yang diberikan dengan 

cepat, lengkap, dan benar. Serta mampu 

menuliskannya dengan lengkap pada 

tahap memahami masalah, sesuai dengan 

hasil penelitian Linda (2015:43). 

b. Memberikan penjelasan lanjut 

Menentukan konsep yang akan digunakan 

dalam penyelesaian masalah (I3) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2 subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi cenderung 

dapat menentukan konsep yang digunakan 

dalam penyelesaian masalah dan dapat 

menjelaskan serta menjawab pertanyaan 

yang diajukan peneliti terkait konsep yang 

akan digunakan dengan jelas dan baik 

pada tahap membuat rencana, sesuai 

dengan hasil penelitian Ahmadi 

(2016:49). 

c. Mengatur strategi dan taktik 

1) Merumuskan tindakan (strategi dan 

taktik) dalam menyelesaikan masalah 

(I4)  
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Subjek dengan pemecahan masalah 

matematika tinggi secara keseluruhan dari 

soal nomor 1 dan 2 dapat memberikan 

penjelasan pada setiap langkahnya dengan 

baik, lancar, dan tepat sesuai 

permasalahan yang diberikan, sesuai 

dengan hasil penelitian Ahmadi 

(2016:53).  

2) Menuliskan jawaban atau solusi dari 

permasalahan (I5) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi mampu 

menguraikan kembali jawaban dan 

langkah-langkah yang digunakan hingga 

mendapatkan jawaban akhir dari soal 

nomor 1 dan 2. Subjek juga cenderung 

dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri 

dengan lancar dan detail. Dalam 

mengungkapkan jawaban-jawaban 

tersebut subjek dapat mempertahankan 

argumennya. Subjek dengan kategori 

pemecahan masalah matematika tinggi 

cenderung mampu menuliskan solusi dari 

permasalahan dengan tepat, dimana 

subjek menuliskan keterangan pada setiap 

langkah penyelesaiannya serta melakukan 

perhitungan dengan tepat pada tahap 

melaksanakan rencana, pemaparan 

tersebut sesuai hasil penelitian Linda 

(2015:47). 

 

 

 

d. Menyimpulkan 

1) Menentukan kesimpulan dari jawaban 

atau solusi permasalahan yang telah 

diperoleh (I6) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2 subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi dapat 

menjelaskan kesimpulan yang telah 

diperoleh dari permasalahan yang 

diberikan dengan jelas, lancar, dan tepat. 

Serta cenderung dapat menentukan dan 

menuliskan kesimpulan yang sesuai dari 

jawaban atau solusi permasalahan yang 

telah diberikan dengan benar pada tahap 

memeriksa kembali, sesuai dengan hasil 

penelitian Linda (2015:48). 

2) Memberikan argumen atau alasan 

dalam menjawab dan menyelesaikan 

masalah (I7) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2 subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi dapat 

memberikan alasan dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah dengan jelas, 

lancar, dan tepat. Dimana subjek tersebut 

cenderung dapat memberikan argumen 

dalam menyelesaikan permasalahan 

hingga mendapat solusi akhir pada tahap 

memeriksa kembali, penjelasan tersebut 

sejalan dengan hasil penelitian Linda 

(2015:50). 
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e. Mengevaluasi  

Mempertimbangkan bukti dan keputusan 

yang telah diambil dalam menyelesaikan 

masalah (I8) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika tinggi cenderung 

dapat memeriksa kembali jawaban atau 

solusi dari permasalahan yang diberikan 

pada soal nomor 1 dan 2 dengan tepat 

serta mampu menjelaskan dengan lancar, 

jelas, dan benar. Serta secara keseluruhan 

subjek tersebut dapat menuliskan hasil 

memeriksa kembali jawaban pada 

permasalahan yang telah diberikan dengan 

benar, pemaparan tersebut sesuai dengan 

hasil penelitian dari Ahmadi (2016:57).  

2. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Sedang 

a. Memberikan penjelasan yang 

sederhana 

1) Menentukan apa yang diketahui dalam 

suatu permasalahan (I1) 

Secara keseluruhan, Subjek dengan 

kategori pemecahan masalah matematika 

sedang dapat menyebutkan hal-hal yang 

diketahui pada permasalahan yang 

diberikan pada soal nomor 1 dan 2, 

walaupun subjek menjawab dengan suara 

pelan dan sedikit ragu-ragu ketika 

diwawancara, hal tersebut sejalan dengan 

hasil penelitian Linda (2015:53). 

2) Menentukan apa yang ditanya dalam 

suatu permasalahan (I2) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang dapat 

menyebutkan hal-hal yang ditanyakan pada 

permasalahan yang diberikan walaupun 

belum lengkap serta masih perlu bantuan 

dari peneliti untuk memperjelas. Subjek 

mampu menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan pada permasalahan yang 

diberikan dalam soal nomor 1 dan 2 

dengan benar pada tahap memahami 

masalah, sesuai dengan hasil penelitian 

Linda (2015:54). 

b. Memberikan penjelasan lanjut 

Menentukan konsep yang akan digunakan 

dalam penyelesaian masalah (I3) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang dapat 

menentukan konsep yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah pada tahap membuat 

rencana, tetapi  masih perlu bantuan dari 

peneliti untuk memberikan penjelasan, 

serta masih ragu-ragu dalam menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti, 

pemaparan tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian Ahmadi (2016:62). 

c. Mengatur strategi dan taktik 

1) Merumuskan tindakan (strategi dan 

taktik) dalam menyelesaikan masalah 

(I4)  
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Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang dapat 

menuliskan langkah penyelesaian dengan 

cukup baik walaupun kurang lengkap. 

Serta dalam memberikan penjelasan 

mengenai rumusan tindakan (strategi dan 

taktik) yang digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan pada soal 

nomor 1 dan 2 kurang lancar, dan pada 

saat wawancara subjek tersebut terlihat 

ragu-ragu serta masih perlu arahan dari 

peneliti dalam mengungkapkan jawaban 

dan hanya dapat menjelaskan 

penyelesaiannya secara garis besarnya 

saja. rencana. 

2) Menuliskan jawaban atau solusi dari 

permasalahan (I5) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang mampu 

memberikan penjelasan dalam 

menentukan solusi dari permasalahan-

permasalahan yang diberikan pada soal 

nomor 1 dan 2 tersebut dengan benar, 

walaupun kurang lancar serta masih perlu 

arahan dan bantuan dari peneliti untuk 

memperjelas solusi tersebut. 

d. Menyimpulkan 

1) Menentukan kesimpulan dari jawaban 

atau solusi permasalahan yang telah 

diperoleh (I6) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika sedang dapat 

menjelaskan kesimpulan yang sesuai dari 

jawaban atau solusi permasalahan yang 

telah diberikan dengan cukup baik. 

Walaupun sebelumnya subjek kesulitan 

dalam memahami pertanyaan dari peneliti, 

namun dengan bantuan dan arahan dari 

peneliti, subjek dapat menjelaskan dengan 

cukup baik pada tahap memeriksa 

kembali. 

2) Memberikan argumen atau alasan 

dalam menjawab dan menyelesaikan 

masalah (I7) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dapat memberikan alasan 

dalam menjawab dan menyelesaikan 

masalah namun kurang tepat. Dimana 

subjek kurang memahami maksud dari 

pertanyaan peneliti, dan perlu bantuan 

serta arahan dari peneliti untuk 

mengungkapkan argumennya pada tahap 

memeriksa kembali. 

e. Mengevaluasi  

Mempertimbangkan bukti dan keputusan 

yang telah diambil dalam menyelesaikan 

masalah (I8) 

Pada awalnya subjek dengan kategori 

pemecahan masalah matematika sedang 

tidak melakukan pengecekan kembali pada 

hasil jawaban yang telah diperoleh dari 

permasalahan-permasalahan yang 

diberikan untuk soal nomor 1 dan 2. 

Namun dengan bantuan dan arahan dari 
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peneliti, subjek dapat melakukan 

pengecekan kembali pada hasil jawaban 

yang telah diperoleh namun kurang 

lengkap pada tahap memeriksa kembali. 

3. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Rendah 

a. Memberikan penjelasan yang 

sederhana 

1) Menentukan apa yang diketahui dalam 

suatu permasalahan (I1) 

Secara keseluruhan, subjek dengan 

kategori pemecahan masalah matematika 

rendah dapat menyebutkan hal-hal yang 

diketahui pada permasalahan yang 

diberikan pada soal nomor 1 dan 2, 

walaupun subjek menjawab dengan ragu-

ragu ketika diwawancara serta beberapa 

kali salah dalam menyebutkan nama 

bilangan. Serta subjek tersebut kurang 

memahami maksud dari soal nomor 1 dan 

2. pada tahap memahami masalah. 

2) Menentukan apa yang ditanya dalam 

suatu permasalahan (I2) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah dapat 

menyebutkan hal-hal yang ditanyakan pada 

permasalahan yang diberikan walaupun 

belum lengkap serta masih perlu bantuan 

dari peneliti untuk memperjelas. Serta 

subjek tersebut mampu menuliskan hal-hal 

yang ditanyakan pada permasalahan yang 

diberikan dalam soal nomor 1 dan 2 

walaupun belum lengkap pada tahap 

memahami masalah. 

b. Memberikan penjelasan lanjut 

Menentukan konsep yang akan digunakan 

dalam penyelesaian masalah (I3) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah tidak dapat 

menentukan konsep yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah dengan tepat sesuai 

permasalahan-permasalahan yang 

diberikan dalam soal pada tahap membuat 

rencana. Serta subjek tidak dapat 

memberikan penjelasan yang sesuai terkait 

konsep yang digunakan dalam 

permasalahan yang diberikan pada soal 

tersebut.  

c. Mengatur strategi dan taktik 

1) Merumuskan tindakan (strategi dan 

taktik) dalam menyelesaikan masalah 

(I4)  

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah dapat 

merumuskan tindakan serta menuliskan 

langkah penyelesaian tetapi tidak tepat 

pada tahap melaksanakan rencana. 

2) Menuliskan jawaban atau solusi dari 

permasalahan (I5) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah dapat 

memberikan penjelasan dalam 
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menentukan solusi dari permasalahan 

yang diberikan pada soal nomor 1 dan 2 

tersebut tetapi tidak tepat pada tahap 

melaksanakan rencana. 

d. Menyimpulkan 

1) Menentukan kesimpulan dari jawaban 

atau solusi permasalahan yang telah 

diperoleh (I6) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah tidak dapat 

menjelaskan kesimpulan yang sesuai dari 

jawaban atau solusi permasalahan yang 

telah diberikan pada tahap memeriksa 

kembali. 

2) Memberikan argumen atau alasan 

dalam menjawab dan menyelesaikan 

masalah (I7) 

Secara keseluruhan dari soal nomor 1 

dan 2, subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah tidak dapat 

memberikan alasan dalam menjawab dan 

menyelesaikan masalah yang telah 

diberikan pada tahap memeriksa kembali.  

e. Mengevaluasi  

Mempertimbangkan bukti dan keputusan 

yang telah diambil dalam menyelesaikan 

masalah (I8) 

Subjek dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah tidak 

melakukan pengecekan kembali pada hasil 

jawaban yang telah diperoleh dari 

permasalahan-permasalahan yang 

diberikan untuk soal nomor 1 dan 2 pada 

tahap memeriksa kembali.  

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

a. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Tinggi 

Dalam menyelesaikan tes berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika, secara keseluruhan telah 

memenuhi kedelapan indikator berpikir 

kritis yang disesuaikan dengan langkah 

pemecahan masalah matematika polya. Hal 

tersebut terlihat dari lembar jawaban yang 

dapat diselesaikan dengan baik dan benar 

serta lengkap tanpa bertanya pada peneliti 

dalam menyelesaikan setiap permasalahan. 

Selain itu saat dilakukan wawancara S1 

mampu menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan dengan lancar dan benar serta 

dapat memberikan alasan yang tepat.  

b. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Sedang 

Dalam menyelesaikan tes berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika, secara keseluruhan telah 

memenuhi ketujuh indikator berpikir kritis 

yang disesuaikan dengan langkah 

pemecahan masalah matematika polya. 

Pada indikator kedelapan yaitu 

mempertimbangkan bukti atau keputusan 

yang telah diambil dalam menyelesaikan 
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masalah pada tahap memeriksa kembali 

S2 pada awalnya tidak melakukan 

pengecekan kembali, namun dengan 

bantuan dan arahan dari peneliti S2 dapat 

melakukan pengecekan kembali, 

walaupun masih terlihat bingung dan 

jawaban yang diberikan kurang lengkap. 

Saat dilakukan wawancara S2 masih perlu 

bantuan dari peneliti untuk memperjelas 

jawaban dari beberapa pertanyaan yang 

telah diajukan. 

c. Identifikasi Berpikir Kritis Siswa 

dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Rendah 

Dalam menyelesaikan tes berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika, secara keseluruhan hanya 

dapat memenuhi dua indikator berpikir 

kritis yang disesuaikan dengan langkah 

pemecahan masalah matematika polya. S3 

hanya memenuhi indikator pertama dan 

kedua. Secara keseluruhan, pemahaman 

materi yang dimiliki S3 masih sangat 

kurang sehingga belum dapat memecahkan 

berbagai permasalahan yang diberikan. 

Dalam menyelesaikan permasalahan 

tersebut S3 hanya sampai pada tahap 

memahami masalah. 

2. Saran 

a. Bagi Guru 

Dalam pembelajaran matematika, 

siswa dengan kategori pemecahan 

masalah matematika rendah cenderung 

mengalami kesulitan-kesulitan tertentu 

dalam menyelesaikan tes yang berkaitan 

dengan berpikir kritis, sehingga guru 

harus mendampingi dan memotivasi siswa 

agar berpikir kritis siswa dapat diasah 

dengan baik. 

b. Bagi Siswa 

Diharapkan siswa dapat 

mengembangkan berpikir kritis siswa 

dalam pemecahan masalah matematika. 

Agar kelemahannya dalam hal berpikir 

kritis dapat dihindari dan diperbaiki. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pemacu bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian yang sejenis. 

Dengan melakukan pengembangan 

penelitian yang terkait dengan berpikir 

kritis siswa dalam pemecahan masalah 

matematika. 
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