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Abstrak 

Critical thinking skill diperlukan dalam pembelajaran matematika yang di dukung oleh teknologi. 

Permasalahan Penelitian ini adalah bagaimana siswa menggunakan critical thinking skill dalam 

memecahkan masalah perbandingan trigonometri dengan kemampuan yang berbeda untuk sehingga 

diketahui bagaimana siswa menggunakan proses berfikir tersebut. Selanjutnya fokus penelitian 

adalah critical thinking skill dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan 

perbandingan trigonometri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian dilakukan di SMAN 4 Kediri dari kelas X MIA3. Peneliti mengumpulkan data dan 

mengelompokkan menjadi tiga subyek penelitian, selanjutnya memberi tes tulis dan mengklarifikasi 

subyek dengan wawancara. Hasil menunjukan bahwa penggunaan critical thinking skill dalam 

pemecahan masalah perbandingan trigonometri siswa berkemampuan rendah adalah kurang, siswa 

berkemampuan sedang adalah cukup, dan siswa berkemampuan tinggi adalah baik. Indikator critical 

thinking skill dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam rumus-rumus dasar dan konsep 

perbandingan trigonometri. Penelitian dapat disimpulkan apabila siswa kesulitan dalam memecahkan 

masalah perbandingan trigonometri salah satunya dapat menggunakan critical thinking skill. 

 

Kata kunci: critical thinking skill, pemecahan masalah, perbandingan trigonometri 

 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia salah 

satunya memiliki fungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Pasal 3 (2003:6).  

 

 

Dalam proses praktik pendidikan 

dibutuhkan segala hal dalam obyek tertentu 

yang harus diketahui termasuk kedalamnya 

ilmu, seni, dan agama yang disebut dengan 

pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang 

menjadi bagian dalam kehidupan adalah 

pengetahuan matematika atau menghitung.  
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Perkembangan peradaban manusia 

tidak dapat terpisahkan dari matematika, 

manusia menggunakan matematika  

dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 

khususnya teknologi. Matematika adalah 

bahasa yang menggunakan lambang-

lambang bersifat artifisial dalam 

menyampaikan serangkaian makna 

pernyataan.  

Matematika adalah salah satu sarana 

yang diperlukan agar dapat menunjang 

kegiatan berpikir ilmiah dengan baik. 

Berpikir dapat dibedakan menjadi 

beberapa jenis, berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif.  

Menurut Siswono (2016:3), critical 

thinking skill adalah sebuah proses 

menggunakan keterampilan berpikir 

secara efektif untuk membantu seseorang 

membuat sesuatu, mengevaluasi, dan 

mengaplikasikan keputusan sesuai dengan 

apa yang dipercaya / dilakukan. 

Selain itu menurut Santia 

(2016:159) critical thinking skill melatih 

siswa berpikir logis dan tidak menerima 

sesuatu dengan mudah, critical thinking 

skill sangat dibutuhkan dalam 

berkomunikasi lisan dan tertulis,  

berinteraksi sosial, beradaptasi, 

berinisiatif, presentasi, dan bekerja sama 

dalam tim.  

Jadi critical thinking skill adalah 

sebuah proses menggunakan keterampilan 

berpikir secara efektif untuk membantu 

melatih seseorang untuk berpikir logis dan 

tidak menerima sesuatu dengan mudah. 

Sehingga critical thinking skill sangat 

dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-

hari yang sesuai dengan fungsi pendidikan 

di Indonesia.  

Pemecahan masalah merupakan 

kegiatan atau proses menyusun dan 

menerapkan rencana berdasarkan 

pengetahuan yang telah diperoleh untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang tidak 

diketahui atau dikenal (Yohanie, 

2015:21). 

Selanjutnya dalam penelitian ini 

akan menggunakan critical thinking skill 

sebagai obyek penelitian. Pada jenjang 

pendidikan formal, pokok bahasan yang 

menjadi bahan penelitian ini adalah materi 

perbandingan trigonometri kelas X 

semester II.  

Berdasarkan KD (Kompetensi 

Dasar)  3.7, 4.7, 3.8, dan 4.8 SMA 

(Sekolah Menengah Atas) Matematika 

wajib kelas X Kurikulum 2013 edisi revisi 

2017, materi perbandingan trigonometri 

pada segitiga siku-siku adalah salah satu 

subbab dalam materi pelajaran 

matematika wajib kelas X.  

Menurut Lukitasari dkk (2017:373) 

Critical Thinking Skill dalam 

memecahkan masalah perlu di 

kembangkan untuk mendukung integrasi 
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keterampilan abad 21 melalui 

pembelajaran matematika yang di dukung 

oleh penggunaan teknologi.  

Oleh karena itu perlu dianalisis 

lebih lanjut agar pengajaran guru 

kedepannya dapat lebih mengembangkan 

critical thinking skill siswa SMA Negeri 4 

Kediri. Sehingga subyek yang akan 

dilibatkan dalam penelitian ini adalah 

siswa SMA Negeri 4 Kediri.   

Berdasarkan uraian diatas, maka 

judul penelitian ini adalah “Analisis 

Critical Thinking Skill dalam Pemecahan 

Masalah Perbandingan Trigonometri pada 

Siswa SMA Negeri 4 Kediri”. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Moleong (2017:9), 

peneliti dan dengan bantuan orang lain 

adalah instrumen pengumpul data utama. 

Menurut Sugiyono (2016:17-18) Peneliti 

adalah instrumen utama harus berinteraksi 

dengan subyek penelitian dengan teknik 

pengumpulan data observasi berperran 

serta dan wawancara mendalam. 

 Instrumen bantu penelitian ini 

adalah soal tes kemampuan matematika 

umum, soal tes perbandingan 

trigonometri, lembar observasi, pedoman 

wawancara, dokumentasi berupa catatan, 

rekaman audio visual hasil wawancara 

dan dokumen-dokumen lainnya yang 

menunjang keabsahan hasil penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan di 

SMAN 4 kediri yang beralamatkan di 

Jalan Sersan Suharmaji Gg. IX No. 52 

Kediri pada tahun pelajaran 2017/2018.  

Tahapan Penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Pra-lapangan 

Menurut Moleong (2017:127), 

enam tahap kegiatan ditambah satu 

pertimbangan yang harus dilakukan 

peneliti, yaitu : (1) Menyusun 

rancangan penelitian, (2) Memilih 

lapangan penelitian, (3) Mengurus 

perizinan, (4) Mengobservasi dan 

menilai lapangan, (5) Memilih dan 

memperoleh informasi melalui 

informan, (6) Mempersiapkan 

perlengkapan penelitian, dan (7) 

Persoalan Etika penelitian  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Menurut Moleong (2017:137), 

tahap pekerjaan lapangan, yaitu: (1) 

Memahami latar penelitian dan 

Persiapan diri, (2) Memasuki lapangan, 

(3) Berperan serta dalam 

mengumpulkan data. 

Tahap peneliti berperan-serta 

dalam mengumpulkan data 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

1. Memilih subyek penelitian 
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 Subyek penelitian dipilih 3 

siswa berdasarkan kemampuan 

akademik dibidang matematika 

yaitu rendah, sedang, dan tinggi 

serta mudah diajak dalam 

berkomunikasi. Pemilihan Subyek 

tersebut juga berdasarkan data dan 

informasi yang diberikan dari guru 

matematika kelas X.  

Untuk mendapatkan subyek 

penelitian berdasarkan tingkat 

kemampuan, peneliti mengadakan 

tes terlebih dahulu. Tes yang 

digunakan memuat soal-soal Ujian 

Nasional (UN) SMA yang sesuai 

kompetensi dasar matematika kelas 

X, dikarenakan soal-soal sudah 

tervalidasi secara nasional.  

Untuk mendapatkan kategori 

kemampuan rendah kemampuan 

sedang, dan kemampuan tinggi, 

dalam penelitian ini menggunakan 

standar deviasi. Menurut Arikunto 

(2013:294) 

Tes yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes kemampuan 

matematika umum berbentuk 

pilihan ganda dan berjumlah 5 butir.  

2.  Memberi tes subyek secara tertulis. 

 Soal Tes berdasarkan silabus 

kelas X Matematika wajib 

Kurikulum 2013 edisi revisi 2017, 

peneliti menggunakan Kompetensi 

Dasar 4.3, 4.6, 4.9 dan telah 

divalidasi oleh 2 Dosen dan 1 Guru. 

Soal tes perbandingan trigonometri 

berbentuk uraian terbatas dan 

berjumlah 5 butir. 

3. Mengklarifikasi subyek dengan 

wawancara. 

 Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan secara tidak terstruktur 

melalui tatap muka atau 

menggunakan telepon. Pedoman 

wawancara  telah disesuaikan 

dengan indikator critical thinking 

skill dalam pemecahan masalah dan 

divalidasi 2 Dosen dan 1 Guru.  

 Peneliti melakukan observasi 

Terstruktur dan observasi berperan 

serta dengan lembar observasi yang 

telah divalidasi 2 Dosen dan 1 Guru. 

3. Tahap analisis data 

Analisis data dalam penelitian 

ini, menggunakan  aktivitas dalam 

analisis data  Miles dan Huberman 

dalam (Sugiyono,2016:337), yaitu : 

a. Mereduksi Data 

Dalam penelitian ini kode 

yang digunakan adalah P, SR, SS, 

dan ST untuk subyek. Dimana P 

menyatakan peneliti, S menyatakan 

subyek. Sedangkan untuk R 

menyatakan subyek dari kelompok 

kategori kemampuan matematika 

rendah, S menyatakan subyek dari 
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kelompok kategori kemampuan 

matematika sedang, dan T 

menyatakan subyek dari kelompok 

kategori kemampuan matematika 

tinggi. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dengan teks 

yang bersifat naratif dilakukan 

dengan mengurutkan data 

berdasarkan pada urutan waktu 

setiap tindakan siswa dalam proses 

menyelesaian masalah matematika. 

Penyajian data akan memudahkan 

untuk memahami yang terjadi, 

merencanakan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah 

difahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam 

penelitian ini yang masih bersifat 

sementara akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. 

Berdasarkan enam elemen dasar 

berpikir kritis yang dikenal dengan 

FRISCO (Focus, Reason, Inference, 

Situasion, Clarity, Overview)” Ennis 

dalam (Santia, 2016:162) , Tahapan 

Pemecahan Masalah Polya, dan Siswono 

diatas indikator critical thinking skill 

siswa dalam pemecahan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator focus yang dimaksudkan 

adalah siswa dapat memilih kata-kata 

dan frase yang penting dalam sebuah 

pernyataan /kalimat serta dapat 

menentukan konsep untuk 

menyelesaikan masalah. 

2. Indikator reason adalah siswa dapat 

memberikan alasan sesuai dengan 

jawaban yang diberikan. 

3. Indikator inference adalah siswa dapat 

membuat kesimpulan dari informasi 

yang tersedia dengan cara membuat 

langkah-langkah penyelesaian. 

4. Indikator situation adalah siswa dapat 

menjawab soal sesuai konteks 

permasalahan dan mengungkapkan 

peristiwa atau permasalahan dengan 

bahasa matematika. 

5. Indikator clarity adalah siswa dapat 

memberikan kejelasan lebih lanjut baik 

dari segi definisi maupun keterkaitan 

konsep. 

6. Indikator overview adalah dapat 

mengecek kembali apa yang telah 

ditemukan, diputuskan, 

dipertimbangkan, dipelajari, dan 

disimpulkan. 

Dalam mempertanggungjawabkan 

data dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

melakukan pengecekan keabsahan temuan 

meliputi : 
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1. Uji Kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain : 

a. Perpanjangan pengamatan, dengan 

pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan narasumber akan 

semakin terbentuk, semakin akrab, 

semakin terbuka, dan saling 

mempercayai. 

b. Meningkatkan ketekunan, melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. 

c. Triangulasi, triangulasi teknik untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. 

d. Menggunakan bahan referensi, 

adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah 

ditemukan olehpeneliti. 

2. Pengujian Transferability 

3. Pengujian Dependability 

4. Pengujian Confirmability 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan deskripsi data hasil 

penelitian analisis critical thinking skill 

siswa SMA Negeri 4 Kediri dalam 

memecahkan masalah perbandingan 

trigonometri yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Siswa Berkemampuan Rendah 

a. Understanding the problem 

Indikator 1: SR Kurang baik 

dalam memilih kata-kata dan frase 

yang penting dalam sebuah 

pernyataan /kalimat serta menentukan 

konsep yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah.  

b. Devising a plan 

Indikator 2: SR tidak baik 

dalam memberikan alasan  sesuai 

dengan jawaban yang diberikan 

Indikator 3: SR tidak baik dalam 

membuat kesimpulan dari informasi 

yang tersedia dengan cara membuat 

langkah-langkah penyelesaian.  

c. Carrying out the plan 

Indikator 4: SR tidak baik 

dalam menjawab soal sesuai konteks 

permasalahan dan mengungkapkan 

peristiwa atau permasalahan dengan 

bahasa matematika. Indikator 5: SR 

tidak baik dalam memberikan 

kejelasan lebih lanjut baik dari segi 

definisi maupun keterkaitan konsep.  

d. Looking back 

Indikator 6: SR tidak baik 

dalam mengecek kembali apa yang 

telah ditemukan, diputuskan, 

dipertimbangkan, dipelajari, dan 

disimpulkan. 

2. Siswa Berkemampuan Sedang 

a. Understanding the problem 
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Indikator 1: SS baik dalam 

memilih kata-kata dan frase yang 

penting dalam sebuah pernyataan 

/kalimat serta menentukan konsep 

yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah.  

b. Devising a plan 

Indikator 2: SS kurang baik 

dalam memberikan alasan  sesuai 

dengan jawaban yang diberikan. 

Indikator 3: SS kurang baik dalam 

membuat kesimpulan dari informasi 

yang tersedia dengan cara membuat 

langkah-langkah penyelesaian.  

c. Carrying out the plan 

Indikator 4: SS kurang baik 

dalam menjawab soal sesuai konteks 

permasalahan dan mengungkapkan 

peristiwa atau permasalahan dengan 

bahasa matematika. Indikator 5: SS 

tidak baik dalam memberikan 

kejelasan lebih lanjut baik dari segi 

definisi maupun keterkaitan konsep.  

d. Looking back. 

Indikator 6: SS tidak baik 

dalam mengecek kembali apa yang 

telah ditemukan, diputuskan, 

dipertimbangkan, dipelajari, dan 

disimpulkan. 

3. Siswa Berkemampuan Tinggi 

a. Understanding the problem 

Indikator 1: ST baik dalam 

memilih kata-kata dan frase yang 

penting dalam sebuah pernyataan 

/kalimat serta menentukan konsep 

yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. 

b. Devising a plan 

Indikator 2: ST baik dalam 

memberikan alasan sesuai dengan 

jawaban yang diberikan. Indikator 3: 

ST baik dalam membuat kesimpulan 

dari informasi yang tersedia dengan 

cara membuat langkah-langkah 

penyelesaian 

c. Carrying out the plan 

Indikator 4: ST kurang baik 

dalam menjawab soal sesuai konteks 

permasalahan dan mengungkapkan 

peristiwa atau permasalahan dengan 

bahasa matematika. Indkator 5: 

kurang baik dalam memberikan 

kejelasan lebih lanjut baik dari segi 

definisi maupun keterkaitan konsep. 

d. Looking back 

Indikator 6: ST baik dalam 

mengecek kembali apa yang telah 

ditemukan, diputuskan, 

dipertimbangkan, dipelajari, dan 

disimpulkan. 

D. PENUTUP 

1. SIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan pada BAB IV, 

simpulan analisis critical thinking 

skill dalam pemecahan masalah 

perbandingan trigonometri pada 

siswa SMA Negeri 4 kediri tahun 

pelajaran 2017/2018 dengan tiga 

siklus, memilih subyek penelitian, 

memberi tes subyek secara tertulis, 

mengklarifikasi subyek dengan 

wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan critical thinking skill 

dalam pemecahan masalah 

perbandingan trigonometri siswa 

berkemampuan rendah adalah kurang. 

siswa berkemampuan sedang adalah 

cukup dan siswa berkemampuan tinggi 

adalah baik. 

2. Perbandingan Trigonometri memiliki 

rumus-rumus dasar dan konsep tertentu 

dalam memecahkan masalah sehingga 

critical thinking skill dapat digunakan 

untuk membantu siswa dalam 

memecahkan perbandingan 

trigonometri di SMAN 4 Kediri. 

Jadi apabila siswa kesulitan dalam 

memecahkan masalah perbandingan 

trigonometri salah satunya dapat 

menggunakan critical thinking skill. 

2. SARAN 

1. Bagi Guru  

Sebagai referensi agar dapat 

mengembangkan critical thinking skill 

siswa dalam memecahkan masalah 

perbandingan trigonometri dan dapat 

mengaplikasikan critical thinking skill 

dalam memecahkan masalah 

kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengembangkan 

critical thinking skill dalam 

memecahkan masalah perbandingan 

trigonometri dan mengaplikasikan 

critical thinking skill dalam 

memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai referensi untuk 

melakukan penelitian yang lebih 

kreatif dan berkembang terkait critical 

thinking skill atau yang sejenis dengan 

lebih detail dan baik lagi. 
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