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B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir merupakan segala aktivitas dalam merumuskan, memecahkan 

masalah, membuat keputusan dalam mencapai sebuah tujuan untuk memenuhi 

keinginan yang akan dipahami (Alvonco, 2013). Proses berpikir didasarkan pada 

pengalaman dengan menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan 

pengetahuan baru (Susanti et al., 2013). Proses berpikir berdasarkan keadaan 

mental yang terjadi secara alamiah atau terencana yang bertujuan untuk 

mengurutkan konsep, presepsi dan pengalaman sebelumnya. Berpikir dilakukan 

dengan berbicara kepada diri sendiri di dalam batin yang searah dengan kegiatan 

akal untuk mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan 

sesuatu, menunjukkan alasan, menarik kesimpulan, meneliti suatu jalan pikir, dan 

mencari solusi dari berbagai hal yang saling berhubungan satu sama lain (Sobar, 

2015). Berdasarkan tingkatan proses, berpikir dibagi menjadi 2 tingkat yaitu 

berpikir tingkat rendah (lower-order thinking) dan berpikir tingkat tinggi (higher-

order thinking) (Sumarmo et al., 2012). Hasil dari proses berpikir dapat berupa 

ide, gagasan, penemuan, dan pemecahan masalah.  

Kemampuan berpikir kritis salah satu bagian dari kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (Lewis & Smith, 1993). Berpikir kritis dilakukan dengan berpikir yang 

menekankan pada pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang jelas dengan 

berbagai alasan (Ennis, 1993). Berdasarkan tingkatan berpikir yang 

dikembangkan ke dalam tingkat berpikir kritis menurut Siswono (2009) 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). Berpikir tingkat paling 

rendah atau  TBK 0 disebut dengan keterampilan menghafal. Berpikir pada 

tingkat selanjutnya yaitu tingkat berpikir kritis 1 (TBK 1) disebut dengan 

keterampilan dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan dan sebagainya atau 

keterampilan dalam pemahaman konsep. Kemampuan berpikir yang tergolong ke 

dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kritis 2 dan 

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

Indikator yang digunakan yaitu berasal dari 5 indikator berpikir kritis Ennis 

(1993) yaitu: 1) merumuskan pokok masalah; 2) mengungkap fakta; 3) memilih 
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argumen yang logis; 4) mendeteksi bias dengan menggunakan sudut pandang 

yang berbeda; dan 5) menarik kesimpulan. Berpikir kritis difokuskan pada 

penetapan apa yang dipercayai dan yang dilakukan. Kemampuan berpikir kritis 

peserta didik sangat penting untuk dimiliki agar dapat memecahkan persoalan 

yang dihadapi dalam dunia yang senantiasa berubah (Istianah, 2013; Kurniasih, 

2010). Setiap orang memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang berbeda-

beda sesuai dengan indikator yang dicapainya. 

Indikator berpikir kritis Ennis (1993) yang menyesuaikan kriteria TBK yaitu  

1) TBK 0, Jawaban tidak ada yang sesuai dengan indikator; 2) TBK 1, Jawaban 

peserta didik memenuhi dua atau tiga indikator antara lain merumuskan masalah 

masalah, mengungkap fakta dan memilih argumen yang logis dalam 

merencanakan penyelesaian; 3) TBK 2, Jawaban peserta didik memenuhi hingga 

empat indikator antara lain merumuskan masalah, mengungkap fakta, memilih 

argumen yang logis dan mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang 

berbeda; 4) TBK 3, Jawaban peserta didik memenuhi kelima indikator. 

Kemampuan berpikir kritis berkenaan dengan kemampuan untuk 

menghubungkan persoalan atau informasi yang diperolehnya melalui penyelidikan 

secara sistematis sehingga menghasilkan suatu ide atau solusi untuk memecahkan 

persoalan. Kemampuan berpikir kritis akan muncul dalam diri peserta didik 

apabila selama proses belajar guru membangun interaksi dan komunikasi yang 

lebih menekankan pada proses pembentukan pengetahuan secara aktif.  

2. Pemecahan Masalah Matematika 

Pertanyaan yang menunjukkan suatu tantangan yang tidak dapat diselesaikan 

dengan prosedur rutin yang sudah diketahui akan menjadi suatu masalah (Shadiq, 

2014). Masalah matematika dapat dikatakan suatu tantangan yang membutuhkan 

keterampilan berpikir atau ide matematis dalam persoalan matematika.  

Tujuan umum pembelajaran matematika yaitu memiliki kemampuan 

memecahkan masalah. Pemecahan masalah merupakan proses inti dan utama 

dalam kurikulum matematika sehingga mengutamakan proses dan strategi dalam 

menyelesaikannya. Suatu masalah akan mendorong peserta didik agar dapat 

memecahkannya akan tetapi tidak dengan cara yang langsung diketahuinya. 

Pemecahan masalah dapat dipelajari dan merupakan pembelajaran penting yang 

membutuhkan tingkat berpikir yang tinggi. 
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Pemecahan masalah dalam matematika merupakan proses dimana seorang 

peserta didik menerima tantangan yang berhubungan dengan persoalan 

matematika yang penyelesaiannya dan caranya tidak langsung ditentukan dengan 

mudah dan memerlukan ide matematika (Blane & Evans, 1989). Pelajaran 

matematika memiliki keterkaitan antara disiplin ilmu lain dan juga dengan 

kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang kemampuan koneksi matematikanya 

tergolong rendah, diberatkan dengan pemahaman konsep matematika yang begitu 

banyak (Kumalasari, Prihadini, & Putri, 2013).  

Untuk menyelesaikan masalah , ada empat langkah penting (Polya, 1945) 

yang harus dilakukan, yaitu: 1) Memahami masalah, agar peserta didik dapat 

memahami suatu masalah hal yang harus dilakukan adalah memahami bahasa atau 

istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan, masalah dituliskan dalam bentuk yang lebih operasional 

sehingga mempermudah untuk dipecahkannya; 2) merencanakan pemecahan, 

rencana pemecahan dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan pengalaman 

menyelesaikan masalah sebelumnya. Peserta didik yang sering mengerjakan 

latihan pemecahan masalah maka pola penyelesaian masalah itu akan semakin 

mudah didapatkan. Merencanakan pemecahan masalah dapat dicari dengan 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan menyusun prosedur 

penyelesaiannya; 3) melaksanakan rencana, peserta didik akan lebih mudah 

melaksanakan rencana dari pada merencanakan pemecahan. Melaksanakan 

rencana hanya menjalankan strategi yang telah dibuat pada rencana pemecahan 

dengan penuh ketelitian serta perlu berhati-hati dalam mengaplikasikan setiap 

langkah karena langkah harus dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan, dan 4) 

melihat kembali, pada kegiatan ini peserta didik menganalisis dan mengevaluasi 

apakah strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada 

strategi lain yang lebih efektif dilakukan untuk membuktikan kesimpulan yang 

diperoleh merupakan kesimpulan yang benar. 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pemecahan masalah 

matematika dalam penelitian ini yaitu menggunakan langkah-langkah Polya.   
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3. Hubungan Pemecahan Masalah dengan Berpikir Kritis 

 Belajar matematika dapat meningkatkan proses berpikir yang termasuk 

kemampuan bernalar (induktif dan deduktif), kemampuan berkomunikasi, dan 

kemampuan memecahkan masalah (Shadiq, 2014). Pembelajaran matematika yang 

dapat diajarkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis yaitu dengan pemecahan 

masalah (Haryani, 2011). Tahapan pemecahan masalah mulai dari memahami masalah, 

merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana pemecahan hingga pada pengecekan 

kembali dapat dilatih dalam menggunakan kemampuan berpikir kritis. 

 Pemecahan masalah memerlukan kemampuan berpikir kritis dalam proses 

mendapatkan kesimpulan akhir. Memiliki kemampuan berpikir kritis sangat 

penting bagi peserta didik agar dapat membantu mengatasi permasalahan serta 

mengembangkan alternatif pemecahan masalah tersebut (Karim & Normaya, 

2015). Keahlian berpikir kritis jika digunakan dalam konteks yang benar dapat 

mengajarkan kepada peserta didik kebiasaan berpikir mendalam, kebiasaan 

menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang cerdas, dan dapat dipertanggung 

jawabkan (Lambertus, 2009). Berpikir kritis membantu proses pemecahan 

masalah akan semakin mudah dipahami sehingga memperoleh kesimpulan yang 

benar. Pemecahan masalah matematika merupakan proses yang memerlukan 

imajinasi, analisis, serta penyatuan ide matematika. Melalui pemecahan masalah 

matematika, diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis. Upaya 

untuk mengatasi masalah kurangnya pemahaman serta penguasaan materi 

diantaranya dengan memaksimalkan berpikir kritis peserta didik dan kemampuan 

memecahkan masalah matematika sehingga peserta didik dapat memahami 

konsep yang telah diajarkan oleh guru mata pelajaran matematika. Salah satu cara 

untuk dapat berpikir kritis adalah dengan banyak latihan soal pemecahan masalah 

,dengan banyak mengerjakan latihan soal pemecahan masalah, maka logika 

berpikir seseorang akan semakin mampu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis akan 

membantu peserta didik menyelesaikan masalah dengan tepat dan benar. 

 Mengukur kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah 

menggunakan indikator berpikir Ennis (1993) yang digabungkan dalam langkah  

pemecahan masalah Polya (1990), yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 1. Indikator Berpikir Kritis dalam Pemecahan Masalah Berdasarkan 

Langkah Polya 

Langkah Pemecahan 

Masalah Polya 

Indikator Berpikir Kritis 

Ennis 

Memahami masalah 1) Merumuskan pokok

permasalahan

2) Mengungkap fakta yang ada

Merencanakan pemecahan 1) Memilih argumen yang

logis 

Melaksanakan rencana 1) Mendeteksi bias

berdasarkan sudut pandang

berbeda

Melihat kembali 1) Menarik kesimpulan


