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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Berpikir Kritis 

2.1.1 Definisi Berpikir Kritis 

Sebuah proses yang merupakan aktivitas belajar di dalam otak, maka proses 

tersebut disebut dengan proses berpikir (Ngilawajan, 2013). Berpikir bukan hanya 

untuk mendapatkan informasi yang baru tetapi juga untuk menambah pengetahuan 

(Prihanti, 2015). Berpikir dapat dinyatakan dengan pencarian informasi, apabila 

seseorang melakukan sesuatu dan menyimpan informasi yang ada di sekeliling 

nya, maka seseorang tersebut melakukan proses berpikir (Santrock, 2004). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka berpikir dapat didefinisikan sebagai 

aktivitas belajar dalam pencarian informasi serta di proses dalam otak yang 

dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan untuk menyelesaikan masalah. 

Berpikir dibedakan menjadi beberapa macam, menurut Freenkel berpikir terjadi 

sejak operasional konkret sampai dengan operasional formal, yaitu (1) berpikir 

konvergen, (2) berpikir divergen, (3) berpikir kritis, (4) berpikir kreatif (Prihanti, 

2015). Menurut Strenberg ada tiga kemampuan berpikir yang harus dikuasai, yaitu 

(1) berpikir kritis, (2) berpikir kreatif, (3) berpikir praktis (Kiswana, 2014). 

Berdasarkan jenis berpikir yang telah dijelaskan, maka berpikir kritis akan 

digunakan dalam penelitian ini. Definisi berpikir kritis selalu mengalami 

perkembangan diantaranya sebagai berikut. John Dewey mendefinisikan bahwa 

berpikir kritis adalah sebuah proses aktif untuk menemukan informasi yang 

relevan dalam mengemukakan alasan untuk mengevaluasi penalaran sebelum 

membuat suatu keputusan atau kesimpulan (Fisher, 2009). Edward Glaser 
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mengembangkan gagasan John Dewey, berpikir kritis merupakan sikap berpikir 

secara mendalam tentang berbagai masalah dan diterapkan sebagai metode-

metode pemeriksaan untuk mendapatkan bukti pendukung dan membuat 

kesimpulan (Fisher, 2009). Menurut Robert Ennis berpikir kritis adalah berpikir 

yang masuk akal untuk memutuskan apa yang harus dilakukan (Fisher, 2009).  

Richard Paul mendefinisikan bahwa berpikir kritis merupakan mode berpikir 

untuk meningkatkan kualitas pemikiran diri sendiri (Fisher, 2009). Definisi akhir 

berpikir kritis, menurut Michael Scriver berpikir kritis yaitu aktivitas yang 

terampil terhadap observasi, komunikasi, informasi, dan argumentasi (Fisher, 

2009). 

Menurut Fisher berpikir kritis adalah aktivitas terampil yang dilakukan 

dengan baik, karena pemikiran kritis yang baik akan memenuhi standar intelektual 

(Fisher, 2009). Berpikir kritis merupakan sebuah proses berpikir aktif yang 

dilakukan dengan kesadaran yang kemudian akan dipertimbangkan dan dievaluasi 

informasi yang didapat (Kusmanto, 2014). Berpikir kritis adalah kegiatan dari 

menyusun  ide sampai dengan membuat sebuah kesimpulan (Prihanti, 2015). 

Berpikir kritis merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan kemampuan dalam 

menjelaskan sederhana, menjelaskan lebih lanjut, melakukan strategi dalam 

Memecahkan masalah, menyimpulkan, dan mengevaluasi (Suryanti, 2015).  

Disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan seseorang dalam  

berpikir secara sadar dengan proses analisis sampai dengan proses evaluasi 

terhadap informasi yang didapatkan.   
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2.1.2 Kegiatan Berpikir Kritis 

 Kegiatan yang dilakukan dalam berpikir kritis menurut Facione sebagai 

berikut : 

1. interpretasi adalah kemampuan dalam memahami dan menjelaskan apa yang 

dimaksud dari suatu masalah.   

2. analisis adalah mengidentifikasi hubungan dari pernyataan-pernyataan yang 

ada untuk menyelesaikan masalah.  

3. evaluasi adalah kemampuan untuk menguji kebenaran dari pernyataan yang 

ada. 

4. inferensi merupakan kemampuan dalam memilih elemen yang akan 

digunakan untuk membuat kesimpulan.  

5. kemampuan menjelaskan yaitu kemampuan menyatakan hasil pemikiran 

yang telah dibuat berdasarkan bukti yang sudah ada. 

6. self regulation adalah kemampuan seseorang dalam mengevaluasi proses 

berpikir yang sudah dilakukan, dan memeriksa kembali hasil yang sudah 

dibuat sehingga akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi 

(Prihanti, 2015).  

Menurut Diestler menyebutkan bahwa ada empat tahapan dalam berpikir 

kritis, yaitu sebagai berikut : 

1. keterampilan menganalisis yaitu mampu menemukan masalah yang ada. 

2. keterampilan mengenal dan memecahkan masalah, mampu memecahkan 

masalah yang ada untuk membuat kesimpulan. 

3. keterampilan menyimpulkan, yaitu kemampuan dalam membuat pengertian 

yang baru atau hasil yang baru berdasarkan pengertian atau pengetahuan. 
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4. keterampilan mengevaluasi atau menilai, yaitu kemampuan dalam menilai 

proses yang sudah dilakukan, agar mengetahui kebenaran dan 

kekurangannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik (Prihanti, 2015). 

Menurut Edward Glaser ada beberapa keterampilan penting dalam 

pemikiran kritis, sebagai berikut (1) mengenali masalah, (2) menemukan cara 

untuk menyelesaikan masalah, (3) menyimpulkan informasi, (4) mengenali 

asumsi yang tidak dinyatakan, (5) memahami dengan tepat, (6) menganalisis, (7) 

mengevaluasi pernyataan-pernyataan, (8) mengenali hubungan antar masalah, (9) 

menarik kesimpulan, (10) menguji kesamaan dan kesimpulan yang seseorang 

ambil, (11) menyusun pola keyakinan berdasarkan pengalaman, (12) membuat 

penilaian (Fisher, 2009). 

Selanjutnya Ennis menyebutkan ada 12 indikator berpikir kritis dalam lima 

kelompok, sebagai berikut :  

1. memberikan penjelasan sederhana, yang di dalamnya ada tiga indikator 

yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis argument, bertanya dan 

menjawab. 

2. membangun keterampilan dasar, yang berisi dua indikator yaitu 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, 

mengobservasi dan mempertimbangkan laporan observasi. 

3. menyimpulkan, yang berisi tiga indikator yaitu mendeduksi dan 

mempertimbangkan hasil edukasi, menginduksi dan mempertimbangkan 

hasil induksi, membuat dan menentukan hasil pertimbangan. 
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4. memberikan penjelasan lanjut, yang berisi dua indikator yaitu 

mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi, 

mengidentifikasi asumsi. 

5. mengatur strategi dan taktik, berisi dua indikator yaitu menentukan suatu 

tindakan, berinteraksi dengan orang lain (Prihanti, 2015).  

Menurut Perkins & Murphy berpikir kritis dibagi menjadi 4 tahapan yaitu :  

1. tahap klarifikasi, pada tahap ini merupakan tahap dalam menyatakan, 

mengklarifikasi, dan mendefinisikan masalah. 

2. tahap assesmen, tahap ini merupakan menilai aspek-aspek seperti membuat 

keputusan pada situasi, mengemukakan fakta-fakta argumen atau 

menghubungkan masalah dengan masalah yang lain. 

3. tahap menyimpulkan, pada tahap ini mampu menggambarkan kesimpulan 

yang tepat dan menjelaskan. 

4. tahap strategi/taktik, tahap ini merupakan tahap melakukan tindakan, 

menggambarkan tindakan yang dilakukan, dan melakukan evaluasi terhadap 

tindakan yang telah dilakukan (Lestari, 2016). 

Dari beberapa kegiatan berpikir diatas maka penelitian ini mengacu pada 

proses berpikir kritis Perkins & Murphy, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Proses Berpikir Kritis 

No Aspek Indikator 

1. Klarifikasi Merumuskan pokok permasalahan yang ada 

pada soal 

2. Assesmen Memberikan alasan untuk mendapatkan 

kesimpulan yang benar 

3. Strategi/taktik Menyelesaikan masalah sesuai dengan konsep 

yang ada  
4. Menyimpulkan Menarik kesimpulan dengan jelas berdasarkan 

hasil yang didapatkan 
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2.2 Pemecahan Masalah  

2.2.1 Definisi Pemecahan Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya masalah, 

baik itu masalah dari dirinya sendiri maupun dari orang lain atau lingkungan 

disekitarnya mulai dari   masalah yang sederhana sampai masalah yang kompleks. 

Adanya sebuah masalah dalam kehidupan ini mempunyai dampak positif dan 

negatif. Dampak positifnya yakni jika kita dapat  memecahkan sebuah masalah, 

kita dapat menjadi seseorang yang semakin bijaksana atau dari sisi ilmu  

pengetahuan, adanya sebuah masalah dapat membuat ilmu pengetahuan kita 

semakin berkembang. Dampak negatif dari sebuah masalah yaitu masalah dapat 

membuat seseorang merasa  tidak  nyaman  bahkan  merasa  tertekan. 

Masalah sering juga disebut sebagai kesulitan, hambatan, ataupun 

gangguan. Secara umum menurut para ahli masalah merupakan sebuah kejadian 

yang jalan keluarnya tidak terlihat, belum ada penyelesaiannya, dan tidak bisa 

segera dijawab (Pokras, 1993).   Pemecahan masalah adalah pengetahuan yang 

sudah ada, yang digunakan untuk menjawab suatau permasalahan atau sesuatu 

yang sulit untuk di jawab (Ormrod, 2008). Pemecahan masalah adalah 

menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan (Santrock, 2014). 

Pemecahan masalah merupakan proses berpikir yang lebih kompleks (Haryani, 

2011). Sebuah kejadian yang sulit untuk dijawab atau belum ada jalan keluarnya, 

sehingga seseorang harus mampu menemukan strategi yang tepat untuk 

menyelesaikan kejadian tersebut, pernyataan ini merupakan definisi dari 

pemecahan masalah.  
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Pemecahan masalah bisa diterapkan dalam pelajaran matematika. Pada 

dasarnya pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika memiliki sebuah 

fungsi. Menurut National Council of teachers of Matematics NCTM (2000), 

pemecahan masalah mempunyai dua fungsi dalam pembelajaran matematika 

(Noor & Norlaila, 2014). Pertama, sebagai pengenalan konsep matematika yang 

dilakukan dengan pemecahan masalah. Kedua, dengan pemecahan masalah siswa 

akan lebih paham dan dapat menyelesaikan masalah yang lain dengan prosedur 

yang telah diberikan.  

2.2.2 Tahapan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk 

menyelesaikan suatu masalah yang belum diketahui jalan keluarnya. Penyelesaian 

suatu masalah harus melalui beberapa tahapan, agar penyelesaian masalah 

tersebut bisa terselesaikan dengan tepat. Menurut (Noor & Norlaila, 2014) 

kemampuan pemecahan masalah matematika mencakup aspek :  

1.   memahami masalah,  

2.  merencanakan model,  

3. menjalankan rancangan model,  

4. menafsirkan hasil yang diperoleh dengan membuat kesimpulan terhadap 

jawaban atas permasalahan.  

 Menurut Santrock langkah-langkah dalam memcahkan masalah, sebagai 

berikut : 

1. mencari dan membingkai masalah, mengetahui bahwa masalah itu ada, dan 

mampu mengidentifikasi masalah. 
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2. mengembangkan strategi yang baik, mengumpulkan fakta-fakta yang ada 

untuk merencanakan strategi dalam Memecahkan masalah sehingga 

mendapatkan hasil akhir. 

3. mengevaluasi Solusi, untuk mengetahui keefektifan solusi yang digunakan 

dalam Memecahkan masalah.  

4. memikirkan dan definisi masalah dan solusi dari waktu ke waktu, untuk 

terus memikirkan masalah dan mampu menemukan solusinya dari waktu ke 

waktu (Santrock, 2014).  

Kneeland menyebutkan bahwa kemampuan dalam memecahkan masalah 

harus melalui beberapa tahapan, sebagai berikut : 

1. memahami masalah, 

2. mengumpulkan informasi yang baik, 

3. mencari akar permasalahan, 

4. membuat pilihan-pilihan, 

5. memilih solusi terbaik, 

6. membuat masalah terpecahkan (Kneeland, 2003). 

Selanjutnya yaitu langkah pemecahan masalah matematika yang terkenal 

yaitu menurut G. Polya dalam bukunya “How to Solve It” (Polya, 1945) : 

1. memahami masalah, sebelum memecahkan masalah maka yang harus 

dilakukan yaitu memahami masalah. 

2. membuat sebuah rencana, banyak cara untuk memecahkan suatu masalah, 

tetapi yang perlu diperhatikan yaitu merencanakan strategi yang tepat. 

3. melakukan rencana, melaksanakan strategi yang sudah di rencakan untuk 

memcahkan masalah. 
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4. melihat kembali, yaitu kegiatan mengevaluasi proses yang sudah dilakukan, 

untuk melihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. 

Berdasarkan tahapan-tahapan pemecahan masalah diatas, dalam penelitian 

ini tahapan pemecahan masalah yang digunakan mengacu pada Polya. 

Menggunakan langkah-langkah Polya dalam memecahkan masalah diharapkan 

siswa mampu mennyelesaikan masalah dengan runtut dan teliti, sehingga dapat 

menghasilkan jawaban yang tepat. Langkah-langkah Polya yaitu sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Indikator Pemecahan Masalah 

No Aspek .Indikator 

1. Memahami masalah Mampu memahami masalah dan 

mengetahui gambaran masalah yang 

ada 

2. Membuat rencana Mampu mengetahui hubungan dari 

pernyataan yang ada dan membuat 

rencana atau strategi yang digunakan 

untuk Memecahkan masalah 

3. Melaksanakan rencana Mampu melaksanakan rencana sesuai 
dengan strategi yang telah dibuat, dan 

periksa setiap langkah untuk 

mengetahui bahwa setiap langkah itu 

benar 

4. Melihat kembali Mampu mengevaluasi proses yang telah 

dilakukan 

 

2.2.3 Pemecahan Masalah dalam Matematika 

Tujuan dari sebuah pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

yaitu agar siswa dapat menggali dan menunjukkan kemampuan berpikir mulai 

dari memahami masalah, merencanakan pemecahannya, melaksanakan rencana 

pemecahannya, sampai melihat kembali pemecahan masalah yang telah  

dilaksanakan. Sehingga pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika 

akan membuat siswa menjadi terlatih dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir. 
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NCTM (2000) menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus 

dimiliki, yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan komunikasi, 

kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi 

(Effendi, 2012). Masalah matematika merupakan suatu masalah yang 

penyelesaiannya melibatkan kemampuan intelektual seseorang (Anggo, 2011). 

Mematika sangat berkaitan erat dengan masalah, maka dari itu masalah 

merupakan kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang 

yang belum diketahui jalan keluarnya (Suryanti, 2015). Masalah matematika suatu 

masalah yang perlu di cari pemecahannya, berkaitan dengan pelajaran matematika 

(Anggo, 2011).  

Pemecahan masalah matematika adalah kemampuan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika sesuai dengan langkah-langakah dan proses 

menentukan jawaban matematika  (Noor & Norlaila, 2014).  Pemecahan masalah 

matematika merupakan hal yang penting bagi siswa, karena dengan memecahkan 

suatu masalah dapat diketahui siswa tersebut sudah memahami konsep 

matematika atau belum (Pardimin & Widodo, 2017). Selanjutnya pengertian dari 

pemecahan masalah matematika yaitu suatu proses yang sulit yang melibatkan 

otak manusia untuk berpikir (Inam, 2016).  

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan 

masalah matematika merupakan proses yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika, salah satunya yaitu pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).  
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2.3 Kajian Materi SPLDV 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel merupakan himpunan berhingga 

dari persamaan linear, yang didalamnya terdapat dua variabel 𝑥 dan 𝑦 dengan 𝑎1, 

𝑏1, 𝑎2, 𝑏2 merupakan koefisien, dan 𝑐1, 𝑐2 merupakan konstatnta, maka 

persamaannya dapat ditulis sebagai berikut (Hutama, 2014) : 

{
𝑎1𝑥 + 𝑏1𝑦 = 𝑐1

𝑎2𝑥 + 𝑏2𝑦 = 𝑐2
 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah dua persamaan 

yang masing-masing mempunyai dua variabel dengan pangkat tertinggi satu, 

memiliki koefisiean, dan juga  konstanta. Penyelesaian SPLDV merupakan cara 

yang digunakan untuk menentukan nilai (𝑥, 𝑦) yang memenuhi persamaan 

tersebut. Ada tiga cara dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua 

varienabel, yang akan dijelaskan sebagai berikut (Dris, & Tasari, 2010): 

1. Cara subsitusi, merupakan cara dengan mensubstitusikan (mengganti) 

variabel sehingga nilai variabel lainnya dapat ditentukan. 

 Dari dua persamaan dipilih 2𝑥 + 𝑦 = 12 kemudian diubah menjadi 𝑦 =

12 − 2𝑥. Kemudian substitusikan 𝑦 = 12 − 2𝑥 ke persamaan 3𝑥 + 5𝑦 = 25 

sehingga menjadi : 

3𝑥 + 5𝑦 = 25 

3𝑥 + 5(12 − 2𝑥) = 25 

   3𝑥 + 60 − 10𝑥 = 25 

                      −7𝑥 = 25 − 60 

                       −7𝑥 = −35 

                             𝑥 =
−35

−7
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                        𝑥 = 5 

Setelah didapatkan nilai 𝑥 = 5, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai 𝑦 

maka : 

𝑦 = 12 − 2𝑥  

𝑦 = 12 − 2(5) 

       𝑦 = 12 − 10 

𝑦 = 2 

Sehingga, didapatkan himpunan penyelesaian dengan menggunakan cara 

substitusi adalah {5, 2}. 

2. Cara mengeliminasi, dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu 

variabel sehingga variabel lainnya dapat ditentukan nilainya. 

Untuk mengeliminasi 𝑥, samakan koefisien 𝑥 dari kedua persamaan untuk 

mencari nilai 𝑦 sehingga sistem persamaannya menjadi : 

2𝑥 + 3𝑦 = 16 |  × 3 ⇔ 6𝑥 + 9𝑦 = 48 

3𝑥 + 4𝑦 = 23 |  × 2 ⇔ 6𝑥 + 8𝑦 = 46 

                                                           𝑦 = 2  

Untuk mengeliminasi 𝑦, samakan koefisien 𝑦 dari kedua persamaan untuk 

mencari nilai 𝑥 sehingga menjadi : 

                  2𝑥 + 3𝑦 = 16 |  × 4 ⇔ 8𝑥 + 12𝑦 = 64 

3𝑥 + 4𝑦 = 23 |  × 3 ⇔ 9𝑥 + 12𝑦 = 69 

                                                          −𝑥 = −5 

                                                       𝑥 = 5 

Sehingga, himpunan penyelesaian yang di dapat dengan cara eliminasi 

adalah {5, 2}. 
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3. Cara grafik, penyelesaian dengan cara grafik adalah menggunakan grafik 

sebagai penyelesaian dari SPLDV. 

Dibuat grafik  𝑥 + 𝑦 = 3 

𝑥 𝑦   

 

 0 3 (0,3)  

3 0 (3,0)  

Dibuat grafik 2𝑥 + 𝑦 = 5 

𝑥 𝑦   

 

 0 5 (0,5)  

2
1

2
 0 (2

1

2
,0)  

Pada, gambar tersebut kedua grafik berpotongan pada titik (2,1). Jadi, 

himpunan penyelesaiannya adalah (2, 1). 

Sistem persamaan linear dua variabel ini biasa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Model matematika adalah salah satu persamaan atau aplikasi dari 

sistem persamaan linear dua variabel. Model matematika yang dimaksud adalah 

bentuk sistem persamaan linear dua variabel yang mewakili suatu pernyataan dari 

masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya harga barang, umur 

seseorang, banyaknya buah, dan lain-lain (As’ari, Tohir, dkk, 2017) .  

Misalnya soal penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari adalah 

“Seorang tukang parkir mendapat uang parkir Rp 9.000,00 untuk 2 motor dan 1 

mobil. Pada saat 2 jam kemudian, ia mendapat Rp 22.000,00 untuk motor dan 4 

mobil. Hitunglah tarif parkir untuk setiap 1 mobil dan 1 motor”. Dari soal tersebut 
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dapat diselesaiakan dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi, seperti yang 

sudah dijelaskan di atas. 

2.4 Hubungan Proses Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah 

Matematika 

Berpikir kritis dengan pemecahan masalah matematika merupakan dua hal 

yang berkaitan. Karena dengan kemampuan proses berpikir kritis yang dimiliki 

siswa mampu memberi arahan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Selain itu proses berpikir kritis sangat penting 

dimiliki, karena membantu dalam berpikiir secara rasional serta mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi (Normaya, 2015). 

Keterkaitan antara keduanya yaitu dapat dilihat di dalam langkah-

langkahnya. Langkah dari proses berpikir kritis yaitu klarifikasi, assesmen, 

strategi/taktik, dan menyimpulkan. Sedangkan dalam memecahkan masalah juga 

ada empat langkah yang maksud nya sama dengan berpikir kritis hanya saja 

bahasa yang digunakan berbeda. Langkah-langkah tersebut adalah memahami 

masalah, membuat rencana, melaksanakan rancangan strategi, dan melihat 

kembali. 

Dapat dilihat dalam gambar berikut ini hubungan antara proses berpikir 

kritis dan pemecahan masalah dalam matematika yang akan digunakan untuk 

penelitian. 
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Gambar 2.1 Hubungan Proses Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah 

Klarifikasi 

(merumuskan pokok permasalahan 

pada soal) 

Proses Berpikir Kritis 

Assesmen 

(memberikan alasan untuk 

menghasilkan kesimpulan yang 

benar) 

Strategi/taktik 

(Menyelesaikan masalah sesuai 

dengan konsep yang ada) 

Menyimpulkan 

(Menarik kesimpulan dengan jelas 

berdasarkan hasil yang didapatkan) 

Pemecahan Masalah 

Memahami Masalah 

(mampu memahami masalah dan 

mengetahui gambaran masalah yang 

ada) 

Membuat Rencana 

(mampu mengetahui hubungan dari 

pernyataan dengan yang ditanyakan 

dan membuat rencana atau strategi 

yang digunakan untuk Memecahkan 
masalah) 

Melaksanakan Rencana 

(mampu melaksanakan rencana 

sesuai dengan strategi yang telah 

dibuat, menarik kesimpulan  dan 

periksa setiap langkah untuk 

mengetahui bahwa setiap langkah 

itu benar) 

Melihat Kembali 

(mampu mengevaluasi proses yang 

telah dilakukan) 
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