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ABSTRAK 

 
ShintaDamayanti: Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP Dalam Pembelajaran Himpunan Dengan 

Model Jucama Ditinjau Dari Gender, Skripsi, Pendidikan Matematika, FKIP UN PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah yang menjadi titik penting yaitu penanaman karakter. Salah satu 

kecakapan hidup (life skill) yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan adalah keterampilan 

berpikir. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir yang harus 

dikembangkan. Dalam tuntutan globalisasi yang semakin meningkat diharapkan hal tersebut dapat 

menjadi bekal untuk bersaing di dunia luar. Tujuan yang diungkap dalam penelitian ini adalah (1) 

Untuk menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki SMP kelas VII setelah 

pembelajaran himpunan dengan model Jucama. (2) Untuk menjelaskan bagaimana kemampuan 

berpikir kritis siswa perempuan SMP kelas VII setelah pembelajaran himpunan dengan model Jucama. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif  dengan subjek yang 

diteliti 4 siswa dari SMPN 1 PRAMBON yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan 

kelas VII-9 tahun pelajaran 2017/2018 dengan analisis data triangulasi teknik dan sumber. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki setelah 

pembelajaran himpunan dengan model Jucama adalah siswa laki-laki mampu memberikan penjelasan 

sederhana, mampu membangun keterampilan dasar, mampu menyimpulkan akan tetapi dalam 

mengatur taktik dan strategi siswa laki-laki kurang, dalam penyelesaian masalah laki-laki mengerjakan 

secara runtut dan lengkap. Dalam penyampaian penjelasan dari setiap masalah siswa laki-laki kurang 

serta tingkat kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki adalah kritis. (2) kemampuan berpikir kritis 

siswa perempuan setelah pembelajaran himpunan dengan model Jucama adalah siswa perempuan 

mampu memberikan penjelasan sederhana, kurang mampu dalam membangun keterampilan dasar, 

kurang mampu dalam menyimpulkan dan dalam mengatur taktik dan strategi siswa perempuan juga 

kurang, dalam penyelesaian masalah siswa perempuan mengerjakan kurang lengkap dan belum runtut. 

Dalam penyampaian penjelasan dari setiap masalah  siswa perempuan sangat baik serta tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa perempuan adalah tidak kritis 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa laki-laki mampu memenuhi 3 dari 4 indikator 

dan siswa perempuan mampu memenuhi 1 dari 4 indikator. 

 

KATA KUNCI  :Kemampuan Berpikir Kritis, Jucama, Gender 

 

  

Simki-Techsain Vol. 02 No. 07 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Shinta Damayanti | 13.1.01.05.0131 
FKIP – Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| || 

 
 

3 

I. LATAR BELAKANG 

Tantangan diberlakukannya 

Asean Economic Community (AEC) 

pada tahun 2015 lalu adalah sangat 

dibutuhkan sumber daya manusia 

(SDM) yang handal, berdaya cipta 

dan mampu berinovasi. Dari dulu 

bahkan sampai sekarangpun 

pendidikan masih dijadikan sebagai 

sarana untuk menghasilkan SDM 

seperti yang dibutuhkan. Tidak 

hanya SDM yang handal, berdaya 

cipta dan mampu berinovasi yang 

akan terus bertahan menghadapi 

persaingan yang makin ketat, tetapi 

juga dibutuhkan pribadi-pribadi yang 

arif, bijaksana, tangguh dan mandiri. 

Sehingga dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah menjadi titik 

penting dalam penanaman karakter. 

Salah satu kecakapan hidup (life 

skill) yang perlu dikembangkan 

melalui proses pendidikan adalah 

keterampilan berpikir (Depdiknas, 

2002). Kemampuan berpikir kritis 

merupakan salah satu kemampuan 

berpikir yang harus dikembangkan. 

Kecakapan siswa dalam 

mengembangkan proses berpikirnya 

dapat menjadi salah satu indikasi 

berkembangnya ketrampilan 

berpikir. Akan tetapi dalam 

penerapannya, kemampuan berpikir 

kritis siswa di SMPN 2 Ngamprah 

menunjukkan bahwa terjadinya 

penurunan rata-rata kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa 

dilihat dari tahun 2013/2014 dan 

2014/2015 dari 60,08 menjadi 46,13. 

Matematika merupakan salah 

satu pelajaran yang sangat penting 

dalam kemampuan berpikir kritis, 

oleh sebab itu pendidikan 

matematika yang diajarkan disekolah 

adalah pendidikan matematika yang 

dapat menata nalar, membentuk 

kepribadian, menanamkan nilai-nilai,  

dan memecahkan masalah. Salah 

satu materi matematika di tingkat 

SMP yang diajarkan menata nalar, 

membentuk kepribadian, 

menanamkan nilai-nilai,  dan 

memecahkan masalah adalah 

himpunan. Akan tetapi berdasarkan 

analisis jawaban hasil ulangan materi 

himpunan pada 84 siswa saat PPL di 

SMP rata-rata nilai siswa yaitu 

42,72. Sebagian besar siswa masih 

terbiasa menggunakan penyelesaian 

masalah yang sama seperti apa yang 

telah diberikan oleh gurunya 

sehingga pola pikir siswa hanya 

terpaku pada satu penyelesaian saja 

tanpa mencoba, menganalisis dan 

menemukan cara yang baru. 
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Beberapa siswa juga kurang bisa 

memberikan kesimpulan yang jelas 

dan logis dari penyelidikan yang 

telah mereka lakukan. Selain itu, 

siswa juga mengalami kesulitan 

ketika menemui soal-soal himpunan 

yang bersifat nonrutin yang biasanya 

disajikan dalam bentuk soal 

pemecahan masalah. Hal ini 

menyebabkan siswa tidak dapat 

menyelesaikan soal atau masalah 

matematika yang bersifat lebih 

kompleks yang menuntut siswa 

untuk bisa berpikir tingkat tinggi. 

Salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan 

pembentukan kemampuan berpikir 

kritis siswa adalah keahlian dalam 

memilih dan menggunakan model 

pembelajaran yang tepat. Dengan 

model pembelajaran yang diterapkan 

diharapkan siswa mampu 

membentuk, mengembangkan 

bahkan meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis. Salah satu model 

pembelajaran yang diduga dapat 

menfasilitasi untuk membentuk 

kemampuan berpikir kritis adalah 

model pembelajaran pengajuan dan 

pemecahan masalah “Jucama”. 

Dibuktikan dengan adanya 

peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa di SMP Negeri 6 

Sidoarjo setelah menggunakan model 

“Jucama” dengan prosentase 55,56 

%.   

Banyak faktor yang harus 

diperhatikan dalam mempelajari 

matematika, antara lain kemauan, 

kemampuan, dan kecerdasan 

tertentu, kesiapan guru, kesiapan 

siswa, kurikulum, danmetode 

penyajiaannya, Faktor yang tak kalah 

pentingnya adalah gender. Gender 

adalah karakteristik laki-laki dan 

perempuan berdasarkan dimensi 

sosial budaya yang tampak dari nilai 

dan tingkah laku. Krutetskii (1976) 

menjelaskan perbedaan antara laki-

laki dan perempuan dalam belajar 

matematika yaitu laki-laki lebih 

unggul dalam penalaran, perempuan 

lebih unggul dalam ketepatan, 

ketelitian, kecermatan, dan 

keseksamaan berpikir. Sementara 

Maccoby & Jacklyn (1974) 

mengatakan perempuan mempunyai 

kemampuan verbal lebih tinggi, laki-

laki lebih unggul dalam kemampuan 

visual spatial (penglihatan 

keruangan) dan lebih unggul dalam 

kemampuan matematika. Dari 

beberapa keunggulan tersebut maka 

yang dimiliki gender adalah suatu 

perbedaan secara biologis, cara 

berpikir dan tingkah laku 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 07 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Shinta Damayanti | 13.1.01.05.0131 
FKIP – Pendidikan Matematika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| || 

 
 

5 

ditunjukkandenan skor tes 

kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa STKIP Siliwangi skor 

dari 26 siswa laki-laki yaitu 10,88 

dan 58 siswa perempuan yaitu 42,71. 

Dari realita diatas, maka hal ini 

menjadi kegelisahan tersendiri bagi 

peneliti. Berdasarkan kajian diatas 

hal inilah yang mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian berjudul 

: “KEMAMPUAN BERPIKIR 

KRITIS SISWA SMP DALAM 

PEMBELAJARAN HIMPUNAN 

DENGAN MODEL JUCAMA 

DITINJAU DARI GENDER ” 

II. METODE 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Penelitian 

ini mengkaji kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pembelajaran 

himpunan dengan model “Jucama”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 

1 PRAMBON pada bulan November 

2017, pada semester ganjil tahun 

ajaran 2017/2018. Pengambilan 

subjek pada penelitian ini dengan 

cara memilih 4 siswa yang terdiri 

dari 2 siswa laki-laki dan 2 siswa 

perempuan dari kelas VII-9 SMPN 1 

PRAMBON yang berjumlah 32 

orang dengan 14 siswa laki-laki dan 

18 siswa perempuan setelah 

pembelajaran “Jucama” pada 

pembelajaran himpunan. Adapun 

objek pada penelitian ini yaitu untuk 

menjelaskan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas VII-9 SMPN 1 

PRAMBON pada pembelajaran 

himpunan setelah pembelajaran 

“Jucama” yang ditinjau dari gender. 

Ada dua instrumen yang 

digunakan yaitu soal tes dan 

wawancara. Soal tes berbentuk 

uraian yang terdiri dari 2 soal untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis 

siswa. Indikator kemampuan berpikir 

kritis siswa dapat dilihat dalam tabel 

1 dibawah ini. 
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Tabel 1 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Adaptasi dari Ennis yang dikutip oleh (Suwarma, 2009:13-16) dan Glaser yang dikutip oleh 

(Fisher, 2009:7) 

Dalam penelitian ini, 

wawancara yang digunakan berupa 

wawancara semi terstruktur (indepth 

interview) dengan menggunakan 

interview guide yang pokok 

kemudian pertanyaan dikembangkan 

seiring atau sambil bertanya setelah 

informan tersebut menjawab 

sehingga terjadi wawancara yang 

interaktif antara peneliti dengan 

informan. wawancara pada penelitian 

ini dugunakan untuk mengkonfirmasi 

kemampuan berpikir kritis siswa 

yang tidak tertulis. 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Reduksi data dalam 

penelitian ini adalah pemberian kode 

transkrip hasil pengerjaan soal dan 

wawancara yaitu SL1 (siswa laki-

No  
KelompokKemamp

uanBerpikirKritis 
Indikator Sub Indikator 

1 Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

Memfokuskanpertany

aan 

- Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

- Mengidentifikasi atau 

merumuskan kriteria untuk 

mempertimbangkan 

kemungkinan jawaban 

- memberikan penjelasan dari 

suatu  masalah. 

2 Membangun 

keterampilan dasar 

Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak 

- Kemampuan untuk memberikan 

alasan 

- kemampuan menghubungkan 

dengan apa yang sudah 

diketahui sebelumnya. 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

- Melibatkan sedikit dugaan 

- Mempertanggungjawabkan hasil  

3 Menyimpulkan Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

- Mengemukakan kesimpulan dan 

hipotesis 

- Menarik kesimpulan sesuai 

fakta 

- Menarik kesimpulan dari hasil 

menyelidiki 

4 Mengatur strategi 

dan taktik 

Menentukan suatu 

tindakan 

- Mengungkap masalah 

- Merumuskan solusi alternatif 

- Mengulang kembali 

- Mengamati penerapannya 
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laki ke-1),  SL2 (siswa laki-laki ke-

2),  SP1 (siswa laki-laki ke-1) dan 

SP2 (siswa laki-laki ke-2). Penyajian 

data dalam penelitian ini yaitu 

berupa teks yang bersifat naratif. 

Untuk penarikan kesimpulan dan 

verifikasi pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. Triangulasi 

teknik dalam penelitian ini yaitu 

dengan memberikan soal tes 

kemampuan berpikir kritis dan 

wawancara, sedangkan triangulasi 

sumber dalam penelitian ini adalah 

mengambil 2 subejk dalam kategori 

gender dengan nilai sedang dan 

selanjutnya memverifikasi hasil 

penelitian dengan penelitian 

terdahulu. 

Setelah menjelaskan 

kemampuan berpikir kritis siswa 

yang ditinjau dari gender selanjutnya 

peneliti mengklasifikasikan tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa 

setelah pembelajaran himpunan 

dengan model “Jucama” ditinjau dari 

gender yang dilihat dari hasil 

jawaban soal tes kemampuan 

berpikir kritis dan wawancara siswa 

dapat dilihat pada tabel 2 tingkat 

berpikir kritis siswa 

Tabel 2 Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

TKBK 

3 

(Kritis) 

TKBK 

2 

(Cukup 

Kritis) 

TKBK 1 

(Kurang 

Kritis) 

TKBK 

0 

(Tidak 

Kritis) 

Memfokuskan pertanyaan v v v v 

Mempertimbangkan apakah 

sumber dapat dipercaya 

atau tidak 

v v v - 

Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 
v v - - 

Menentukan suatu tindakan v v - - 

Menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil 

induksi 

v - - - 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa 

laki-laki setelah pembelajaran 

himpunan dengan model 

“Jucama” adalah siswa laki-laki 

mampu memberikan penjelasan 

sederhana, mampu membangun 

keterampilan dasar, mampu 

menyimpulkan akan tetapi dalam 

mengatur taktik dan strategi 
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siswa laki-laki kurang, dalam 

penyelesaian masalah siswa laki-

laki mengerjakan secara runtut 

dan lengkap. Dalam 

penyampaian penjelasan dari 

setiap masalah siswa laki-laki 

kurang. Jadi, dari penjelasan 

diatas dapat disimpulkan siswa 

laki-laki mampu memenuhi 3 

dari 4 indikator kemampuan 

berpikir kritis dan tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa 

laki-laki yaitu kritis. 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa 

perempuan setelah pembelajaran 

himpunan dengan model 

“Jucama” adalah siswa 

perempuan mampu memberikan 

penjelasan sederhana, kurang 

mampu membangun 

keterampilan dasar, kurang 

mampu menyimpulkan dan 

mengatur taktik, dalam 

penyelesaian masalah siswa 

perempuan mengerjakan kurang 

lengkap dan belum runtut. Dalam 

penyampaian penjelasan dari 

setiap masalah siswa perempuan 

sangat baik. Jadi, dari penjelasan 

diatas dapat disimpulkan siswa 

perempuan mampu memenuhi 

1dari 4 indikator kemampuan 

berpikir kritis dan tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa 

perempuan yaitu tidak kritis. 
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