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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Dalam kajian teori akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung 

pembahasan penelitian. Teori-teori yang dibahas adalah model pembelajaran TGT 

(Teams Games Tournaments), pendekatan pembelajaran saintifik, model 

pembelajaran TGT (Teams Games Tournaments) dengan pendekatan 

pembelajaran saintifik, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah 

pada pembelajaran matematika. Pembahasan mengenai teori-teori tersebut sebagai 

berikut. 

2.1 Model Pembelajaran TGT  

2.1.1 Definisi Model Pembelajaran TGT 

Model pembelajaran TGT  dikembangkan oleh David Devries dan Keith 

Edwards yang merupakan metode pembelajaran pertama dari Johns Hopkins 

(Tiya, 2013). Model pembelajaran TGT adalah suatu aktivitas pembelajaran yang 

didalamnya terdapat unsur belajar bersama dalam suatu kelompok kecil (teams), 

permainan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (games), serta (tournament) 

atau pertandingan yang dilakukan diakhir pembelajaran (Nurmahmidah, 2017; 

Shoimin, 2014). 

Model pembelajaran TGT menggunakan turnament akademik, dimana siswa 

berlomba-lomba dengan adanya wakil dari setiap tim untuk melawan anggota tim 

yang lain yang mencapai hasil serupa dari lomba sebelumnya (Shoimin, 2014). 

Sehingga menurut (Purwandari & Wahyuningtyas, 2017) model pembelajaran 

TGT merupakan pembelajaran yang terdapat kelompok kecil yang berdiskusi 
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(teams), lalu melakukan permainan (games), kemudian pertandingan (tournament) 

akan dilakukan setelah pembelajaran selesai dengan sistem skor, dengan tujuan 

agar siswa semakin termotivasi belajar serta mengajarkan siswa agar dapat 

berkompetensi dengan jujur.  

Model pembelajaran TGT menurut (Shoimin, 2014; Susilo, 2016) adalah 

penyajian kelas oleh guru, kemudian siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok 

kecil yang heterogen, melakukan sebuah games, kemudian tournament setelah 

mengerjakan LKS, tournament biasanya dilakukan diakhir minggu pembelajaran 

dengan guru membagi siswa kedalam beberapa meja tournament, 3 orang siswa 

dengan kemampuan tinggi dikelompokan pada meja I, 3 orang siswa selanjutnya 

pada meja II dan seterusnya, kemudian pengumuman pemenang pada tournament 

dan memberi penghargaan. Adapun karakteristik model pembelajaran TGT 

menurut (Tiya, 2013) Pertandingan yang dimainkan tim siswa dengan pengacakan 

kartu melawan anggota-anggota dari tim lain agar memperoleh skor pada tim 

mereka 

2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran TGT  

Karakteristik model Pembelajaran TGT menggunakan materi pembelajaran 

yang disampaikan dari guru kepada kelompok, dan di akhir pembahasan diadakan 

turnamen akademik, dimana siswa memainkan games akademik dengan 

kelompok yang lain guna mendapatkan skor untuk kelompoknya. 

Dampak yang diperoleh siswa dengan diberinya model pembelajaran TGT 

adalah mampu membuat siswa untuk berpikir kritis dikarenakan model 

pembelajaran TGT adalah model pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok dimana terdapat games dan tournament (D. A. Putri & Sobandi, 
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2018). Kemampuan memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran TGT berbantuan CD dapat mencapai KKM serta 

pembelajaran menjadi lebih baik daripada menggunakan model pembelajaran 

ekspositori (Baswendro, Suyitno, & Kharis, 2015). Sedangkan pengaruh TGT 

terhadap siswa menurut (Muslim & Supriatna, 2016) yakni siswa mampu aktif 

didalam suatu kegiatan, dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya serta 

siswa dapat dengan bebas memahami isi materi pelajaran dengan rasa senang 

yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2.1.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT 

Menurut Shoimin (2014) terdapat 5 langkah-langkah dari model 

pembelajaran TGT, yakni penyajian kelas (Class Presentation), belajar dalam 

kelompok (Teams), permainan (Games), pertandingan atau lomba (tournament), 

penghargaan kelompok (Team Recognition). 

Langkah-langkah dari model pembelajaran TGT menurut Shoimin (2014) 

dapat dijabarkan sebagai berikut : a) penyajian kelas (Class Presentation) adalah 

guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi pelajaran didalam kelas, dan 

penjelasan singkat tentang LKS yang akan dibagikan kepada siswa; b) belajar 

dalam kelompok (Teams) adalah guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 4 – 5  siswa dengan 

kemampuan yang sama, lalu berdiskusi tentang jawaban mereka, lalu 

memeriksanya, dan membenarkannya jika jawaban mereka ada yang salah; c) 

permainan (Games) adalah games atau permainan terdiri dari pertanyaan-

pertanyaan sederhana dan bernomor yang diwakili oleh  3 orang siswa setiap 

kelompok pada meja turnamen; d) pertandingan atau lomba (tournament) adalah 
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guru membagi siswa kedalam meja turnamen atau lomba kegiatan ini dilakukan 

diakhir minggu pembelajaran; e) penghargaan kelompok (Team Recognition) 

adalah penghargaan atau pemberian hadiah untuk kelompok yang menang pada 

permainan. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan TGT  

Kelebihan model pembelajaran TGT menurut (Shoimin, 2014) adalah model 

TGT tidak hanya membuat siswa yang pandai menjadi lebih pandai, namun siswa 

yang memiliki kemampuan sedang juga dapat aktif dan mempunyai peran penting 

dalam kelompok masing-masing, model pembelajaran ini akan memunculkan rasa 

kebersamaan dan saling menghargai antar siswa, model TGT membuat siswa 

lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran karna guru telah menjanjikan suatu 

hadiah, peserta didik akan merasa lebih gembira dalam mengikuti pelajaran 

karena terdapat unsur permainan dan perlombaan. Adapun kekurangan model 

TGT menurut (Shoimin, 2014) adalah model pembelajaran seperti ini 

membutuhkan waktu yang agak panjang, guru dituntut untuk cermat dalam 

memilih pelajaran yang cocok untuk digunakan dengan model pembelajran ini, 

guru harus mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menggunakan model 

pembelajaran ini. 

Pendapat lain mengenai kelebihan dan kekurangan TGT dijelaskan oleh 

(Tiya, 2013) bahwa kelebihan model TGT yakni melatih siswa untuk 

menyampaikan argumennya, melatih siswa agar dapat menghargai pendapat orang 

lain, menciptakan rasa tanggung jawab,  meningkatkan potensi diri siswa terhadap 

suatu perubahan,  meningkatkan potensi siswa yang kreatif, dan bertanggung 

jawab. Sedangkan kekurangan TGT yakni hanya beberapa siswa yang aktif 
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didalam kelompok, kendala teknis seperti kursi yang rusak atau ruangan yang 

kurang mendukung, membutuhkan waktu yang lama. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai model TGT terdapat pendekatan 

terstruktur yang sesuai dengan Kurikulum 2013 yang dapat mendukung model 

tersebut, dikarenakan model TGT juga merupakan model yang terstruktur, 

pendekatan tersebut yakni pendekatan saintifik.  

2.2 Pendekatan Saintifik 

2.2.1 Definisi Pendekatan Saintifik 

Implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran menggunakan 

pendekatan saintifik (Inganah, Taufik, Cahyono, & Ummah, 2016). Pengertian 

pendekatan saintifik adalah suatu pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa agar 

siswa dengan aktif mengonstruk konsep, prinsip atau hukun terhadap tahapan-

tahapan menentukan masalah (mengamati), merumuskan masalah, menghipotesis 

masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, mengemukakan kesimpulan 

terhadap prinsip atau hukum yang “ditemukan” ( Hosnan, 2014; Susanto, 2013).  

Pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik yang dikemukakan 

oleh (Budiyanto et al., 2016) meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data, 

uji coba, mengolah data, serta mengkomunikasikan. Pendapat lain juga 

megemukakan bahwa pendekatan saintifik merupakan siswa harus berperan lebih 

aktif pada kegiatan pembelajaran sedangkan guru hanya sebagai fasilitator (Farisi 

et al., 2017). Adapun tujuan pendekatan sanitifik menurut (Putri, Manuaba, & 

Putra, 2016) mengatakan bahwa pendekatan saintifik tidak hanya menciptakan 

kemampuan akademik dalam pemahaman materi, namun juga meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan materi. 
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2.2.2 Karakteristik Pendekatan Saintifik 

Karakteristik pendekatan saintifik : a) berpusat pada siswa; b) melibatkan 

jiwa keterampilan siswa dalam mengonstruksi konsep, prinsip, serta hukum; c) 

melibatkan proses kognitif yang potensial untuk menciptakan perkembangan 

pengetahuan, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa; d) 

menciptakan karakter siswa (Farisi et al., 2017; Hosnan, 2014) 

Dampak dari pendekatan saintifik adalah meningkatkan kemampuan yang 

intelek khususnya kemampuan berpikir kritis siswa, menciptakan kemampuan 

siswa untuk menyelesaikan masalah secara sistematik, membentuk kondisi 

pembelajaran agar siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, 

diperolehnya pretasi belajar yang tinggi, melatih siswa untuk mengungkapkan ide-

ide, khususnya dalam kepenulisan karya ilmiah, dan mengembangkan karakter 

siswa, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan 

materi (Hosnan, 2014; Putri et al., 2016)  

2.2.3 Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan 

Kurikulum 2013 menurut Hosnan (2014) adalah sebagai berikut : menggali 

informasi melalui pengamatan/observing, bertanya/questioning, 

percobaan/experimenting, kemudian mengolah informasi, menyajikan informasi, 

lalu menganalisis informasi, menalar/associating, kemudian menyimpulkan, dan 

membentuk kelompok/networking. 

Penjelasan lebih detail tentang langkah-langkah pendekatan saintifik adalah 

sebagai berikut: a) mengamati adalah siswa melakukan kegiatan mengamati, 

membaca, melihat, mendengar dan menyimak sebuah informasi; b) menanya 
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adalah siswa mengajukan pertanyaan dan menghipotesis yang dibimbing oleh 

guru hingga mandiri; c) mengumpulkan informasi adalah siswa mencari informasi 

yang dibutuhkan dari pertanyaan yang telah diajukan kemudian siswa menentukan 

sumber informasi dan mengumpulkan informasi dari sumber tersebut; d) 

mengasosiasi adalah siswa menganalisis informasi dengan membuat kategori serta 

menghubungkan antar informasi kemudian menyimpulkan dari hasil analisis 

informasi; e) mengomunikasikan adalah siswa menyampaikan hasil analisis dalam 

bentuk tulisan, lisan, bagan, atau gambar. 

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik mempunyai kelebihan dan kekurangan, adapun 

kelebihan pendekatan saintifik menurut (Sumayasa, Marhaeni, & Dantes, 2015) 

adalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Pendapat lain juga 

mengungkapkan tentang kelebihan dari pendekatan saintifik yang di ungkapkan 

oleh (Asta, Agung, & Widiana, 2015) bahwa kelebihan pendekatan saintifk yakni 

: 1) siswa menjadi kreatif dan aktif; 2) penilaian dapat diambil dari semua aspek 

yakni pengambilai nilai siswa tidak hanya dari nilai ujian tapi juga dari nilai sikap 

sopan, agama, sikap, praktek, dan lain-lain. Adapun kekurangan pendekatan 

saintifik adalah guru lebih jarang menyampaikan materi (Asta et al., 2015). 

Dengan demikian diharapkan bahwa model pembelajaran TGT dengan 

pendekatan saintifik mampu mengembangkan berpikir kritis siswa dan  

kemampuan pemecahan masalah. 

2.3 Model Pembelajaran TGT dengan Pendekatan Saintifik 

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran TGT dengan pendekatan 

saintifik pada pembelajaran matematika dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Penerapan Model Pembelajaran TGT dan Pendekatan Saintifik 
Model TGT Pendekatan Saintifik 

a. Penyajian kelas (Class Presentataion) 
b. Belajar dalam kelompok (Teams) 
c. Permainan (Games) 
d. Pertandingan atau Lomba (Tournament) 
e. Penghargaan Kelompok (Team Recognition) 

a. Mengamati (Observing) 
b. Menanya (Questioning) 
c. Mengumpulkan informasi 

(Experimenting) 
d. Mengasosiasi (Associating) 
e. Mengomunikasikan (Communicating) 

 
 

 
 

Tahapan Model Pembelajaran TGT dengan 
Pendekatan saintifik Kegiatan Pembelajaran 

Penyajian Materi 
- Mengamati  

Guru menjelaskan materi didepan kelas dan siswa 
mengamati, mendengar, serta mencatat  materi  yang telah 
disajikan oleh guru dengan melakukan melihat, membaca, 
mendengar serta menyimak (tanpa dan dengan alat) 

Menanya Guru memberi pertanyaan seputar materi yang telah 
dijelaskan dan siswa menjawab pertanyaan yang didapat 
dengan mengaitkan ke pengetahuan mereka sebelumnya 
yang menjadi materi prasyarat. Jika siswa belum paham 
maka dianjurkan untuk bertanya. 

Mengumpulkan Informasi Guru mengarahkan siswa untuk mempelajari sumber belajar 
dan memberikan contoh soal beserta penyelesaiannya dan 
siswa mempelajari sumber belajar seperti buku atau catatan 
harian kemudian siswa mendengarkan dan mencatat contoh 
soal yang diberikan oleh guru, serta bertanya apabila belum 
paham 

Belajar dalam Kelompok 
- Mengasosiasi  

Siswa berkelompok kemudian mengerjakan LKK yang telah 
diberikan dengan menggunakan pengetahuannya, serta 
siswa berdiskusi dengan kelompok mereka 

Mengkomunikasikan 
- Permainan 

 
 
 
 
 
 
 

- Pertandingan atau perlombaan 

 
Guru memberi pertanyaan tentang materi kemudian 
Perwakilan kelompok menjawab dan anggota lainnya 
membantu mencari jawaban, jika kelompok tersebut benar 
maka akan mendapat skor yang akan dikumpulkan untuk 
lanjut ke perlombaan, jika kelompok tersebut salah, 
kelompok tersebut tidak mendapat skor dan guru berpindah 
ke kelompok lain. 
 
3 kelompok yang terpilih dengan skor terbesar melakukan 
kegiatan lomba, kelompok yang cepat mengacungkan 
tangan akan dipilih untuk menjawab, jika jawaban benar 
maka akan mendapatkan skor untuk dikumpulkan. 

Mengapresiasi  Kelompok siswa dengan skor tertinggi akan menjadi juara 1, 
dan skor dibawahnya adalah juara 2, dan juara 3 serta setiap 
pemenang kelompok mendapatkan apresiasi dari guru 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

model pembelajaran TGT dengan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut : a) 

mengamati adalah siswa mengamati, membaca, melihat, mendengar dan 

menyimak sebuah informasi; didalam kegiatan mengamati terdapat kegiatan 

penyajian kelas dimana guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi 

pelajaran didalam kelas; b) menanya adalah siswa mengajukan pertanyaan dan 



20 
 

menghipotesis yang dibimbing oleh guru hingga mandiri; c) mengumpulkan 

informasi  adalah siswa mencari informasi yang dibutuhkan dari pertanyaan yang 

diajukan kemudian menentukan sumber informasi dan mengumpulkan informasi 

dari sumber tersebut; d) mengasosiasi adalah siswa menganalisis informasi 

dengan membuat kategori serta menghubungkan antar informasi kemudian 

menyimpulkan dari hasil analisis informasi; didalam kegiatan mengasosiasi 

terdapat kegiatan belajar dalam kelompok dimana guru membagi siswa menjadi 

kelompok-kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 4 – 5  siswa dengan 

kemampuan yang sama, lalu berdiskusi tentang jawaban mereka, lalu 

memeriksanya, dan membenarkannya jika jawaban mereka ada yang salah; e) 

mengomunikasikan adalah siswa menyampaikan hasil analisis dalam bentuk 

tulisan, lisan, bagan, atau gambar; didalam kegiatan mengkomunikasikan terdapat 

kegiatan permainan dimana siswa melakukan yang diarahkan oleh guru dimana 

games tersebut  terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana dan bernomor yang 

diwakili oleh  4 orang siswa setiap kelompok pada meja turnamen; kemudian  

dilanjutkan pertandingan atau lomba dimana guru menentukan tiga kelompok 

dengan skor tertinggi untuk dilombakan kembali; f) Penghargaan kelompok 

adalah guru memberikan penghargaan atau pemberian hadiah untuk kelompok 

yang menang pada permainan. 
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Tabel 2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT dengan 
Pendekatan Saintifik 

Langkah 
Pembelajaran 

Kegiatan  Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan  a. Guru mengucapkan salam 
b. Guru mengabsensi siswa 
c. Guru mengkondisikan siswa untuk 

memperoleh pembelajaran 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan kriteria keberhasilan 

a. Siswa merespon jawaban dari guru 
b. Siswa menjawabnya ketika hadir 
c. Siswa mempersiapkan diri masing-masing 

untuk memperoleh pembelajaran 
d. Siswa memperhatikan dengan baik tujuan 

pembelajaran dan kriteria keberhasilan 
yang disampaikan oleh guru 

Inti Mengamati  
 (Penyajian Materi) 

a. Guru menjelaskan materi pembelajaran di 
depan kelas 

 

 
a. Siswa mengamati, mendengar, serta 

mencatat  materi  yang telah disajikan oleh 
guru dengan melakukan melihat, membaca, 
mendengar serta menyimak (tanpa dan 
dengan alat) 

 Menanya  
 a. Guru mengajukan beberapa  pertanyaan 

kepada siswa untuk dijawab dengan 
mengaitkan ke pengetahuan mereka 
sebelumnya yang menjadi materi prasyarat. 

a. Siswa menjawab pertanyaan yang didapat 
dengan mengaitkan ke pengetahuan 
mereka sebelumnya yang menjadi materi 
prasyarat. Jika siswa belum faham maka 
dianjurkan untuk bertanya  

 
 Mengumpulkan Informasi  
 a. Guru mengarahkan siswa mempelajari 

sumber belajar seperti buku atau catatan 
harian 

b. Guru memberi contoh soal beserta 
penyelesaiannya di depan kelas 

a. Siswa mempelajari sumber belajar seperti 
buku atau catatan harian 

b. Siswa mendengarkan dan mencatat, serta 
bertanya apabila belum paham 

 Mengasosiasi  
 (Belajar dalam Kelompok) 

a. Guru mengarahkan siswa untuk 
berkelompok 1 - 4 orang dengan 
kemampuan heterogen 

b. Guru meminta siswa mengerjakan LKK 
yang telah diberikan  

c. Guru mengarahkan siswa memecahkan 
masalah yang ditemui berdasarkan 
pengetahuan konsep barunya. 

d. Guru mengarahkan siswa untuk 
mendiskusikan hasil pengerjaannya dengan 
kelompok belajar mereka 

 
a. Siswa berkelompok 
b. Siswa mengerjakan LKK yang telah 

diberikan dengan menggunakan 
pengetahuannya 

c. Siswa memecahkan masalah yang ditemui 
berdasarkan pengetahuan konsep barunya 

d. Siswa berdiskusi dengan kelompok 
mereka 

 Mengomunikasikan  
 (Permainan) 

a. Guru memberi pertanyaan berdasarkan 
materi pada hari tersebut kepada satu 
persatu kelompok, dimana setiap kelompok 
terdapat perwakilan yakni 4 orang siswa 
perwakilan setiap kelompok, kelompok 
yang menjawab benar akan diberi skor yang 
nantinya skor terbanyak akan mengikuti 
perlombaan. 
 

(Pertandingan atau Perlombaan) 
b. Guru memilih 3 kelompok berdasarkan skor 

tertinggi, lalu guru melombakan 3 
kelompok tersebut dengan cara memberi 
pertanyaan berebut, kelompok yang cepat 
mengacungkan tangan akan dipilih untuk 
menjawab, jika jawaban benar maka akan 
mendapatkan skor untuk dikumpulkan. 

 
a. Perwakilan kelompok menjawab dan 

anggota lainnya membantu mencari 
jawaban, jika kelompok tersebut benar 
maka akan mendapat skor yang akan 
dikumpulkan untuk lanjut ke perlombaan, 
jika kelompok tersebut salah, kelompok 
tersebut tidak mendapat skor dan guru 
berpindah ke kelompok lain. 

 
 

b. 3 kelompok yang terpilih dengan skor 
terbesar melakukan kegiatan lomba, 
kelompok yang cepat mengacungkan 
tangan akan dipilih untuk menjawab, jika 
jawaban benar maka akan mendapatkan 
skor untuk dikumpulkan. 

 Mengapresiasi  
 a. Guru menentukan kelompok dengan juara 1, 

juara 2, dan juara 3 pemenang perlombaan 
serta memberikan apresiasi kepada 
kelompokyang terpilih. 

a. Kelompok siswa dengan skor tertinggi 
akan menjadi juara 1, dan skor 
dibawahnya adalah juara 2, dan juara 3 
serta setiap pemenang kelompok 
mendapatkan apresiasi dari guru. 

Penutup a. Guru mengevaluasi hasil pembelajaran yang 
telah dilakukan sebelumnya 

a. Siswa mendengarkan guru dan 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
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Berikut telah dibahas mengenai model pembelajaran TGT yang 

dihubungkan dengan pendekatan saintifik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai 

berpikir kritis siswa.  

2.4 Berpikir Kritis 

2.4.1 Pengertian Berpikir Kritis 

 Berpikir kritis menurut Susanto (2013) adalah suatu kegiatan yang melalui 

proses berpikir tentang gagasan atau ide-ide yang berhubungan dengan masalah 

atau konsep yang diberikan. Pengertian berpikir kritis menurut Indraningtias & 

Wijaya (2017) adalah mengatur sebuah strategi dan solusinya, menginferensi serta 

mengevaluasi yang dapat dikembangkan dengan melatih siswa agar mampu 

terbiasa mengidentifikasi masalah, menggunakan pengetahuan atau ilmu 

matematika yang sudah dipahami siswa dan mengkaitan dengan konsep 

matematika. Sedangkan menurut (Munawaroh, Pantiwati, & Rofieq, 2015; 

Sulardi, Nur, & Widodo, 2015) bahwa berpikir kritis adalah suatu kegiatan 

berpikir yang dapat diterima dengan rasional, akal reflektif, dan tanggung jawab 

untuk dapat menentukan sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini tidak sembarang 

menganalisis permasalahan dan mengabil kesimpulan, akan tetapi berpikir kritis 

menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat.  

Pada dasarnya berpikir kritis terdapat disposisi berpikir dengan ciri-ciri 

siswa ngajukan pertanyaan beserta alasannya, siswa mencoba memahami dengan 

baik, menggunakan sumber yang tepat, mempertimbangakan keseluruhan situasi, 

berusaha mengacu kepada masalah pokok yang relevan, mencari solusin alternatif, 

terbuka, berani bertindak cepat, memiliki pandangan bahwa sesuatu adalah bagian 

yang kompleks, pemanfaatan berpikir kritis orang lain, memiliki sikap sensitif 
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terhadap sekitar (Indraningtias & Wijaya, 2017). Tujuan dari berpikir kritis adalah 

menanggapi sebuah kebenaran dengan menghapus yang salah agar kebenaran 

terlihat (Farisi et al., 2017).  

Seorang siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis pada 

pembelajaran matematika ketika siswa mencapai kriteria-kriteria tertentu atau 

biasa dikenal dengan indikator. Menurut Normaya (2015) terdapat komponen-

komponen berpikir kritis siswa, dimana didalam komponen - komponen tersebut 

memuat indikator-indikator kemampuan berpikir kritis. Komponen yang memuat 

indikator berpikir kritis menurut Normaya (2015) tersebut adalah 

menginterpretasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menginferensi. 

Menginterpretasi adalah ketika siswa dapat memahami permasalahan serta 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan soal. Menganalisis adalah 

ketika siswa dapat menentukan hubungan antara pertanyaan dengan konsep yang 

diberikan yang ditunjukan dalam model matematika dengan tepat serta memberi 

penjelasan dengan benar. Mengevaluasi adalah ketika siswa dapat mengevaluasi 

terhadap jawaban yang telah dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan dan 

menggunakan strategi yang tepat. Menginferensi adalah ketika siswa dapat 

menarik kesimpulan dari perhitungan sebelumnya dengan benar dan tepat. 

2.4.2 Indikator Berpikir Kritis 

Indikator berpikir kritis menurut Normaya (2015) terdapat dalam 

komponen-komponen berpikir kritis diantaranya menginterpretasi adalah 

memahami makna dari berbagai data. Menganalisis adalah menentukan hubungan 

antara konsep dengan permasalahan yang diberikan. Mengevaluasi adalah 
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menyatakan suatu pernyataan yang merupakan hasil dari penilaian. Menginferensi 

adalah menentukan kesimpulan yang relevan. 

Berdasarkan indikator-indikator berpikir kritis tersebut, maka indikator 

berpikir kritis serta indikator pencapaiannya yang akan digunakan dalam 

penelitian ini akan diuraikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.4 Indikator Berpikir Kritis 
Komponen Indikator 

a. Menginterpretasi Siswa dapat memahami permasalahan serta 
mampu menuliskan apa yang diketahui dan 
ditanyakan soal  

b. Menganalisis Siswa dapat menentukan hubungan antara 
pertanyaan dengan konsep yang diberikan 
yang ditunjukan dalam model matematika 
dengan tepat serta memberi penjelasan dengan 
benar  

c. Mengevaluasi Siswa dapat mengevaluasi terhadap jawaban 
yang telah dikerjakan agar tidak terjadi 
kesalahan dan menggunakan strategi yang 
tepat 

d. Menginferensi Siswa dapat menarik kesimpulan dari 
perhitungan sebelumnya dengan benar dan 
tepat 

 
Berdasarkan penjelasan tentang berpikir kritis siswa diatas. Selain itu, 

terdapat kemampuan memecahkan masalah siswa yang akan digunakan dalam 

tujuan penelitian. Berikut adalah contoh soal yang akan menjelaskan indikator 

dari berpikir kritis : 

Bu Eni adalah seorang penjual kue. Setiap hari bu Yanti berjualan kue sebanyak 

100 kue. Kue dengan rasa manis 20 kurangnya dari 3 kali kue yang berasa gurih. 

Berapa banyak jumlah kue dengan rasa manis yang dijual bu Eni setiap harinya ? 
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Tabel 2.4 Contoh Indikator Berpikir Kritis 
Contoh Pemecahan Soal Aspek Kemampuan Berpikir Kritis Terpenuhi 

Interpretasi Analisis Evaluasi Inferensi 

Diketahui : 
Jumlah kue  = 100 kue 
Jumlah kue yang gurih = 3𝐺 −
20 
 
Ditanya : 
Berapa banyak jumlah kue 
dengan rasa manis yang dijual 
bu Eni setiap harinya ? 

√ - - - 

Penyelesaian : 
Misal 
𝑀 = anggota kue yang berasa 
manis 
𝐺 = anggota kue yang berasa 
gurih 
Kemudian dibuat kalimat 
matematika 

𝑀 + 𝐺 = 100 
𝐺 = 3𝑀 − 20 

Didapat dua persamaan, untuk 
mencari nilai 𝑀 gunakan 
metode substitusi. 

- √ - - 

+𝐺 = 100 (persamaan 1) 
𝐺 = 3𝑀 − 20 (persamaan 2) 
 

(3𝑀 − 20) + 𝐺 = 100 
2𝑀 − 20 = 100 
2𝑀 = 100 + 20 

2𝑀 = 120 
𝑀 = 60 

Diperoleh  
Nilai 𝑀 = 60 

- √ √ - 

Langkah yang digunakan 
dengan mencari terlebih dahulu 
persamaan selanjutnya untuk 
mencari nilai  menggunakan 
metode substitusi. Jadi, jumlah 
kue dengan rasa manis yang 
dijual bu Yanti setiap hari 
adalah 60 kue. 

- - √ √ 
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2.5 Kemampuan Memecahkan Masalah  

2.5.1 Pengertian Kemampuan Memecahkan Masalah 

 Kemampuan memecahkan masalah yakni suatu proses mental yang 

kompleks pada penerapan pengetahuan (knowledge) yang didapat siswa 

sebelumnya terhadap situasi yang baru (Hertiavi, Langlang, & Khanafiyah, 2010; 

Susanto, 2013). Menurut (Utami et al., 2015) kemampuan memecahkan masalah 

adalah hal yang sangat penting bagi pembelajaran matematika, maka hampir 

semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ditemukan penegasan yang 

diperlukan untuk kemampuan memecahkan masalah. 

Masalah adalah suatu hal yang harus diselesaikan ataupun dipecahkan, baik 

dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang diberikan dalam bentuk 

persoalan yang harus dipecahkan siswa (Giovani, 2013). Oleh karena itu, tujuan 

kemampuan memecahkan masalah pada siswa adalah : 1) siswa menjadi lebih 

kretif dalam memilih serta menyeleksi informasi yang relevan; 2) kesimpulan 

intelektual akan timbul dengan sendirinya; 3) potensi intelektual siswa akan 

meningkat; 4) siswa akan belajar bagaimana melakukan penemuan dengan 

melalui proses melakukan penemuan. 

Seorang siswa dikatakan memiliki kemampuan memecahan masalah pada 

pembelajaran matematika ketika siswa mencapai kriteria-kriteria tertentu atau 

biasa dikenal dengan indikator. Menurut (Polya, 1973) terdapat tahapan-tahapan 

kemampuan memecahkan masalah, dimana didalam tahapan tersebut memuat 

indikator-indikator kemampuan memecahkan masalah. Tahapan-tahapan menurut 

(Polya, 1973) diantaranya adalah Understanding the problem (memahami 

masalah), Devising a plan (merencanakan penyelesaian), Carrying out the plan 
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(melaksanakan rencana), serta Looking back (melihat kembali). Memahami 

masalah adalah ketika siswa mampu menentukan tentang apa yang diketahui dan 

apa yang ditanya. Merencanakan penyelesaian adalah ketika siswa mampu 

mencari hubungan antara informasi yang lalu dengan yang sudah diketahui, serta 

dapat menentukan rumus. Perhitungan adalah ketika siswa mampu melaksanakan 

perhitungan yang sesuai dengan rencana yang dibuat. Memeriksa kembali proses 

dan hasil adalah ketika siswa mampu memeriksa kembali jawabannya untuk 

memastikan jawaban tersebut benar. 

2.5.2 Indikator Kemampuan Memecahkan Masalah 

Indikator digunakan untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah 

seseorang. Menurut (Polya, 1973) terdapat empat tahapan yang memuat indikator 

kemampuan memecahkan maslaah diantaranya memahami masalah, membuat 

rencana, melaksanakan rencana serta melihat kembali dan memperluas masalah. 

Lebih jelasnya akan di jelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 
No. Tahapan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Indikator Kemampuan Pemecahan masalah 

1. Memahami masalah Siswa mampu menentukan tentang apa yang diketahui dan 
apa yang ditanya 

2. Merencanakan 
Penyelesaian 

Siswa mampu mencari hubungan antara informasi yang 
lalu dengan yang sudah diketahui, serta dapat menentukan 
rumus 

3. Perhitungan Siswa mampu melaksanakan perhitungan yang sesuai 
dengan rencana yang dibuat 

4. Memeriksa kembali proses 
dan hasil 

Siswa mampu memeriksa kembali jawabannya untuk 
memastikan jawaban tersebut benar 

Indikator kemampuan memecahan masalah yang akan digunakan dalam 

penelitian telah diuraikan secara detail dalam tabel. Berikut contoh soal yang akan 

menjelaskan mengenai tiap indikator. 

 Bu Eni adalah seorang penjual kue. Setiap hari bu Eni berjualan kue 

sebanyak 100 kue. Kue dengan rasa manis 20 kurangnya dari 3 kali kue yang 



28 
 

berasa gurih. Berapa banyak jumlah kue dengan rasa manis yang dijual bu Eni 

setiap harinya ? 

Tabel 2.5 Contoh Indikator Kemampuan Pemecahan masalah 
 

No. Indikator Berpikir Kritis Indikator Pencapaian 
1.  Memahami masalah Diketahui : 

Jumlah kue  = 100 kue 
Jumlah kue yang gurih = 3𝐺 − 20 
 
Ditanya : 
Berapa banyak jumlah kue dengan rasa manis yang 
dijual bu Eni setiap harinya ? 

  Siswa dapat memahami permasalahan serta 

mampu menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan soal 

2. Merencanakan penyelesaian Penyelesaian : 
Misal 
𝑀 = anggota kue yang berasa manis 
𝐺 = anggota kue yang berasa gurih 
Kemudian dibuat kalimat matematika 

𝑀 + 𝐺 = 100 
𝐺 = 3𝑀 − 20 

Didapat dua persamaan, untuk mencari nilai 𝑀 
gunakan metode substitusi. 

  Siswa dapat menentukan hubungan antara 

pertanyaan dengan konsep yang diberikan yang 

ditunjukan dalam model matematika dengan 

tepat serta memberi penjelasan dengan benar 

3. Perhitungan 𝑀 + 𝐺 = 100 (persamaan 1) 
𝐺 = 3𝑀 − 20 (persamaan 2) 
 

(3𝑀 − 20) + 𝐺 = 100 
2𝑀 − 20 = 100 
2𝑀 = 100 + 20 

2𝑀 = 120 
𝑀 = 60 

Diperoleh  
Nilai 𝑀 = 60 

  Siswa dapat menggunakan strategi penyelesaian 

yang tepat terhadap permaslaahan serta 

menggunakan  perhitungan benar 

4. Memeriksa kembali proses dan 
hasil 

Langkah yang digunakan dengan mencari terlebih 
dahulu persamaan selanjutnya untuk mencari nilai  
menggunakan metode substitusi. Jadi, jumlah kue 
dengan rasa manis yang dijual bu Yanti setiap hari 
adalah 60 kue. 

  Siswa dapat menarik kesimpulan dari 

perhitungan sebekumnya dengan benar dan tepat 

 
 
 

 


