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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Dalam kajian teori akan membahas beberapa teori yang mendukung 

pembahasan penelitian yang diambil dari beberapan buku dan jurnal relevan. 

Adapun teori-teori yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi, pembelajaran 

matematika, hasil belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

model pembelajaran Problem Posing, pendekatan Open Ended, kemampuan 

berpikir kritis, kemampuan komunikasi matematis. Dan penerapan model 

pembelajaran Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. Penjelasan tentang 

teori-teori sebagai berikut. 

2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran merupakan upaya terencana yang bertujuan agar peserta didik 

belajar dengan efektif dan efisien dan berfokus pada kepentingan, karakteristik, dan 

kondisi orang lain (Thobroni, 2016). Pembelajaran merupakan suatu konsep dari 

kegiatan belajar mengajar yang harus direncanakan dan diterapkan, serta diarahkan 

untuk mencapai tujuan belajar berupa penguasaan sejumlah kompetensi sebagai 

hasil belajar (Supriadie & Darmawan, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam mengupayakan agar siswa belajar. 

Oleh karena itu maka pembelajaran merupakan upaya terencana guru dalam 

mengupayakan agar siswa belajar untuk mencapai tujuan belajar guna memperoleh 

berupa kompetensi sebagai hasil belajar. 

Matematika adalah serangkaian gagasan-gagasan yang bersifat abstrak, 

namun memiliki aturan-aturan yang terorganisasi dan logis berdasarkan pemikiran 

yang deduktif (Sofyan & Muhammad, 2015). Fitria (2013) menambahkan bahwa 

Matematika disebut ilmu deduktif karena dalam matematika tidak ada penjelasan 

mengenai observasi, percobaan (induktif) layaknya ilmu yang lain. kebenaran 

secara umum dalam matematika harus dibuktikan secara deduktif. Menurut James 

(dalam Hasraluddin, 2012) mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu 

mengenai logika yang didalamnya membahas tentang bentuk, sistematika, besaram, 
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dan konsep-konsep yang terkait lainnya dengan dapat dibagi menjadi beberapa 

bidang keilmuan.  

Mengacu pada pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, matematika 

merupakan suatu ilmu yang yang bersifat abstrak yang memiliki hukum-hukum 

dalam mengkaji tentang struktur yang terorganisasi mulai dari bagian-bagian yang 

tersusun dengan baik menuju ke bagian-bagian yang lebih rumit yang dapat 

mengembangkan daya pikir secara logis serta menjadi ilmu yang berpengaruh 

terhadap beberapa bidang keilmuan. 

Berdasarkan pengertian pembelajaran dan matematika yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran matematika 

adalah upaya terencana guru dalam mengupayakan agar siswa belajar suatu ilmu 

yang bersifat abstrak yang memiliki hukum-hukum dalam menkaji masalah dengan 

berfikir logis untuk mencapai tujuan belajar guna memperoleh berupa kompetensi 

sebagai hasil belajar matematika. Dalam mememukan konsep matematika guru 

harus mampu memilih model, pendekatan yang sesuai dengan situasi didalam kelas. 

Salah satu model dan pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran 

yaitu Model Problem Posing dengan pendekatan Open Ended.  

2.2 Hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

2.2.1 Definisi Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah hasil yang didapatkan siswa dalam proses kegiatan 

pembelajaran, dan hasil belajar dapat dibedakan menjadi tiga yaitu berbentuk 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diambil melalui tes (Maisaroh & 

Rostrieningsih, 2010). Hasil belajar adalah pencapaian yang telah diperoleh siswa 

setelah mengikuti proses pembelajaran (Fitri, Helma, & Syarifuddin, 2014). Tujuan 

dari belajar dibagi menjadi tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik 

(Bloom, 1956). Permendikbud (2016) menerangkan bahwa pada kurikulum 2013 

hasil belajar meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kompetensi yang diperoleh siswa setelah pembelajaran berupa kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 
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2.2.2 Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

 Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. (Slameto, 2010) 

menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar 

di bedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, faktor internal dibagi menjadi tiga 

aspek yaitu faktor jasmani, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmani 

mencakup kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologi mencakup intelegensi, 

perhatian, minat, dan kesiapan. Faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan 

rohani. Namun faktor internal tidak menjadi fokus dalam penelitian ini. 

 Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa atau 

situasi lingkungan sekitar siswa. Faktor eksternal yaitu keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. Faktor yang menjadi fokus penelitian adalah faktor sekolah.  

Faktor sekolah mencakup model mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, dan sumber belajar. 

 Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas khususnya pada 

faktor sekolah model pembelajaran dan guru merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Dimana guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang 

efektif dan menyenangkan sehingga dalam proses pembelajaran siswa dapat 

berperan aktif dan dapat meningkatkan kemampuan pengajuan masalah, 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi, yang dalam hal ini 

komunikasi matematis. Salah satu model pembelajaran yang dapat menumbuhkan 

kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi matematis yaitu model 

pembelajaran problem posing dengan pendekatan open ended. 

2.3 Model Pembelajaran Problem Posing 

2.3.1 Definisi Model Pembelajaran Problem Posing 

Model pembelajaran Problem posing adalah suatu pembelajaran yang 

bertujuan agar siswa mampu mengajukan atau membuat masalah berdasarkan 

informasi yang telah diberikan oleh guru serta menyelesaikan masalah yang sudah 

dibuat, sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir matematis 

(Zaenab, 2015). Problem posing adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa 

untuk mengajukan masalah berdasarkan informasi yang diberikan (Agustina & 
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Astuti, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa informasi yang ada diolah dalam 

pikiran dan dipahami siswa agar mampu mengajukan pertanyaan. Problem Posing 

merupakan pemberian latihan soal dan mengelompokkan siswa secara heterogen 

kemudian diminta untuk membuat soal dan mempresentasikan di depan kelas agar 

siswa saling berinteraksi dan saling membantu (Kelen, 2016). 

Inti dari pembelajaran dengan problem posing adalah meminta siswa untuk 

mengajukan masalah (Shoimin, 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa permasalahan 

yang diajukan dapat berupa topik yang luas, masalah yang telah dikerjakan, atau 

informasi tertentu yang diberikan guru. Problem posing dianggap sebagai kegiatan 

matematis yang penting karena masalah yang dihadapi siswa mencerminkan 

pemahaman matematis, keterampilan dan kepercayaan siswa (Pien, 2013). 

Pembelajaran problem posing merupakan kegiatan pembelajaran yang mengacu 

pada kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis siswa dalam perumusan 

masalah (Juano & Pardjono, 2016). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa 

pembelajaran problem posing adalah pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk 

membuat atau mengajukan masalah atau permasalahan dari keadaan atau informasi 

yang diberikan oleh guru yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir matematis. 

2.3.2 Karakteristik Model Pembelajaran Problem Posing 

Kemampuan belajar siswa dapat ditingkatkan melalui problem posing 

karena problem posing merupakan sarana untuk membangun kemampuan tersebut 

(Thobroni, 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan mengajukan masalah, 

siswa membaca informasi yang diberikan dan mengomunikasikan pertanyaan 

secara lisan maupun tertulis. Pembelajaran dengan problem posing mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa (Mahmuzah, 2015). Problem 

posing merupakan salah satu pembelajaran dimana guru menjelaskan pelajaran, 

memberikan latihan masalah dan mengelompokkan siswa secara heterogen 

kemudian diminta untuk membuat masalah dan mempresentasikan di depan kelas 

agar siswa saling berinteraksi dan saling membantu (Kelen, 2016).  Pembelajaran 

problem posing menuntut siswa untuk membuat masalah dan memenyelesaikan 
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secara mandiri sehingga akan memberikan dorongan siswa untuk aktif menyelidiki 

dan mengungkapkan ide-ide serta membuat masalah dan penyelesaian berbeda-

beda, sehingga kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi lebih 

berkembang (Mahmuzah & Aklimawati, 2016).  

Penjelasan dari para ahli di atas menunjukkan bahwa karakteristik dan 

tujuan dari Problem posing yaitu membantu siswa mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi secara tertulis.  

2.3.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Posing 

Langkah-langkah pembelajaran dengan problem posing menurut Shoimin 

(2014) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Posing dalam 

Kegiatan Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

• Guru menyampaikan materi secara garis besar. 

(Penyampaian materi) 

 

• Guru membagiakan LKS kepada setiap siswa 

atau kelompok. 

(Pemberian latihan atau tugas) 

 

• Guru meminta siswa untuk mengajukan masalah 

sesuai informasi atau perintah di LKS 

(Pengajuan masalah) 

 

• Guru meminta siswa menyelesaikan masalah 

yang sudah diajukan (Penyelesaian masalah) 

• Siswa mendengarkan penjelasan materi yang 

diberikan guru 

 

• Siswa atau setiap angoota kelompok 

menerima dan membaca LKS yang diberikan 

guru  

 

• Siswa membuat masalah sesuai keterangan 

di LKS. 

 

 

• Siswa menyelesaikan masalah yang sudah 

diajukannya. 

 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Posing 

 Setiap pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga 

dengan pembelajaran problem posing. Adapun kelebihan dari problem posing 

adalah sebagai berikut: 1) Siswa dididik untuk berpikir kritis; 2) Siswa menjadi 

lebih aktif; 3) Siswa belajar menganalisis masalah; 4) Siswa dididik untuk percaya 

diri. (Thobroni, 2016:281). Kekurangan dari problem posing adalah sebagai 

berikut: 1) Waktu yang diperlukan cukup banyak; 2) tidak bisa diterapkan dikelas 

rendah; 3) Ada siswa yang tidak terampil bertanya (Shoimin, 2014). Kekurangan 

pada pembelajaran problem posing poin 1) Memerlukan waktu yang cukup banyak 

akan membuat pembelajaran yang 
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 memiliki waktu sedikit akan tersa kurang maksimal namun guru harus bisa 

mengatur perencanaan pembelajaran agar lebih memaksimalkan waktu yang 

tersedia. 

 Kelebihan yang dimiiliki model pembelajaran problem posing menunjang 

siswa untuk aktif dan tentu model ini harus didukung oleh pendekatan yang 

merangsang siswa untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi matematis dibutuhkan 

pendekatan yang menunjang pembelajaran problem posing yaitu salah satunya 

dengan menggunakan pendekatan open ended. 

2.4 Pendekatan Open Ended 

2.4.1 Definisi Pendekatan Open Ended 

Pendekatan open ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 

memberikan masalah dengan mempunyai berbagai jawaban benar lebih dari satu 

(Khalistin & Hidayanto, 2013). Pendekatan open ended merupakan salah satu 

pendekatan dalam pembelajaran matematika dimana suatu pendekatan yang 

memungkinkan siswa untuk membangun pola pikirnya sesuai dengan minat dan 

kemampuan yang dimilikinya (Muhsinin, 2013).  Masalah open ended adalah suatu 

masalah yang terbuka yang memiliki banyak strategi dalam mencari satu atau 

berbagai jalan menuju penyelesaian (Dahlan, Nurhadi, & Rohimah, 2017). Dalam 

pendekatan open ended siswa diharuskan untuk berinovasi dalam mengembangkan 

metode, cara yang bervariasi dalam memperoleh suatu jawaban yang benar 

(Syarifah, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa tidak hanya dilihat dari hasil 

akhirnya saja, namun bagaimana proses untuk menjawab permasalahan tersebut.  

Mengacu pada pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan open ended merupakan pendekatan dengan masalah terbuka dan 

memiliki banyak cara dalam menyelesaikan suatu permasalahan sesuai pola pikir 

dan kemampuan yang dimiliki siswa. 

2.4.2 Karakteristik Open Ended 

Pendekatan open ended dimulai dengan meminta siswa terlibat dalam 

masalah terbuka yang memiliki jawaban benar dengan karakter terbuka atau tidak 

lengkap (Fetterly, 2010). Pendekatan open ended dapat memberikan kesempatan 
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kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan atau pengalaman dalam 

menemukan masalah, mengetahui, dan memecahkan masalah dengan berbagai cara 

(Murni, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa open ended merangsang siswa untuk 

menemukan keluasan metode dan segala kemungkinan dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. bentuk masalah diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu: 1) 

prosesnya terbuka, berarti masalah yang ada cara memecahkan masalah secara 

menyeluruh, 2) Diakhir masalah terbuka, berarti memiliki banyak jawaban, 3) 

mengembangkan masalah, berarti siswa dapat mengembangkan masalah menjadi 

masalah yang baru dari masalah yang lama. Nurjanah (2013) menambahkan bahwa 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan open ended dapat membantu 

mengembangkan kreatif mencari solusi dengan penyelesaian yang beragam serta  

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

2.4.3 Langkah-langkah Open Ended 

Langkah-langkah pendekatan pembelajaran open ended menurut Shoimin 

(2014) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Pendekatan Open Ended dalam 

Kegiatan Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

• Guru memberi motivasi yang diberikan berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari 

(Pendahuluan) 

 

• Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap 

kelomopok terdiri dari 4 siswa (Pembentukan 

kelompok  

 

• Guru memberikan masalah open ended problem 

(Pemberian masalah) 

 

• Guru memanggil salah satu perwakilan kelompok 

untuk memaparkan solusi (Presentasi Kelompok) 

 

• Guru memberikan waktu untuk menganalisis 

jawaban yang paling tepat. (Analisis jawaban) 

 

• Siswa mendengarkan motivasi dari guru 

 

 

 

• Siswa berkumpul sesuai dengan 

kelompoknya 

 

 

• Siswa menerima masalah open ended 

problem 

 

• Perwakilan siswa memaparkan hasil 

diskusi yang telah dilaksanakan 

 

• Siswa kemudian menganalisis jawaban-

jawaban yang telah dipaparkan, mana 

yang benar dan mana yang lebih efektif. 

 

2.4.4 Kelebihan dan kekurangan Open Ended 

Kelebihan pendekatan open ended terletak pada cara penyelesaiannya 

ataupun jawabannya yang lebih dari satu macam (Suriyani, Hasratuddin, & Asmin, 



15 
 

2015). Lebih lanjut dijelaskan membangun kegiatan interaktif antara matematika 

dan siswa dalam menyelesaikan permasalahan melalui berbagai strategi. Shoimin 

(2014) menerangkan kelebihan dari pendekatan open ended yaitu: 1) Siswa menjadi 

aktif, 2) Siswa punya waktu lebih untuk mengekspresikan pendapatnya, 3) Siswa 

termotivasi untuk menunjukkan bukti atau penjelasan, 4) Siswa mempunyai banyak 

pengalaman untuk menemukan penyelesaian. Sedangkan kelemahan dari 

pendekatan open ended diantaranya adalah membuat dan menyiapkan masalah 

yang baik bagi siswa tidaklah mudah, mengemukakan masalah yang langsung dapat 

dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang kesulitan bagaimana 

menyikapi permasalahan yang diberikan, siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

bisa meragukan jawaban yang mereka miliki (Koriyah & Harta, 2015). 

Pembelajaran dengan pendekatan open ended sangat diperlukan dalam 

memunculkan ide-ide kritis siswa sesuai dengan kelebihan yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Dalam pendekatan open ended pembelajaran tidak berpusat pada guru, 

namun siswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran sehingga diperlukan moel 

pembelajaran yang selaras salah satunya yaitu model pembelajaran problem posing. 

2.5  Model Pembelajaran Problem Posing dengan Pendekatan Open Ended 

 Langkah-langkah pembelajaran model Problem Posing dengan pendekatan 

Open Ended pada pembelajaran matematika sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Posing dengan 

Pendekatan Open Ended 

Model Problem Posing Pendekatan Open Ended 

1. Penyampaian materi 

2. Pemberian latihan atau tugas 

3. Pengajuan masalah 

4. Penyelesaian masalah 

1. Pendahuluan 

2. Pembentukan kelompok 

3. Pemberian masalah 

4. Presentasi kelompok 

5. Analisis jawaban 
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Tabel di atas dapat diuraikan langkah-langkah model pembelajaran problem 

posing melalui pendekatan open ended sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

2. Penyampaian materi 

3. Pembentukan kelompok 

4. Pemberian latihan atau tugas 

a. Pengajuan masalah open ended 

b. Penyelesaian masalah 

5. Presentasi kelompok 

6. Analisis jawaban 

Berdasarakan uaraian diatas, maka langkah-langakah kegiatan 

pembelajaran model Problem Posing dengan pendekekatan Open Ended, meliputi: 

Tabel 2.5 Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Posing dengan 

Pendekatan Open Ended 

Deskripsi Kegiatan 

Guru Siswa 

• Guru memberi motivasi yang diberikan 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

(Pendahuluan) 

 

• Guru menyampaikan materi secara garis besar. 

(Penyampaian materi) 

 

• Guru membagi siswa dalam kelompok, setiap 

kelomopok terdiri dari 4 siswa (Pembentukan 

kelompok  

 

• Guru membagiakan LKS kepada setiap siswa 

atau kelompok (Pemberian latihan atau tugas) 

 

 

• Siswa mendengarkan motivasi dari guru 

 

 

 

• Siswa mendengarkan penjelasan materi 

yang diberikan guru 

 

• Siswa berkumpul sesuai dengan 

kelompoknya 

 

 

• Siswa atau setiap angoota kelompok 

menerima dan membaca LKS yang 

diberikan guru  

 

 

No. Aktivitas Pembelajaran 

Pembelajaran 

Model  

Problem Posing 

Pendekatan  

Open Ended 

1. Pendahuluan - √ 

2. Penyampaian materi √ - 

3. Pembentukan kelompok - √ 

4. Pemberian latihan atau tugas √ √ 

5. Pengajuan masalah open ended √ √ 

6. Penyelesaian masalah √ - 

7. Presentasi kelompok - √ 

8. Analisis jawaban - √ 
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• Guru meminta siswa untuk mengajukan masalah 

sesuai informasi atau perintah di LKS 

(Pengajuan masalah) 

 

• Guru meminta siswa menyelesaikan masalah 

yang sudah diajukan (Penyelesaian masalah) 

 

• Guru memanggil salah satu perwakilan 

kelompok untuk memaparkan solusi 

(Memanggil perwakilan kelompok) 

 

• Siswa membuat masalah sesuai keterangan 

di LKS. 

 

 

• Siswa menyelesaikan masalah yang sudah 

diajukannya 

 

• Perwakilan siswa memaparkan hasil 

diskusi yang telah dilaksanakan 

• Guru memberikan waktu untuk menganalisis 

jawaban yang paling tepat. (Analisis jawaban) 

• Siswa kemudian menganalisis jawaban-

jawaban yang telah dipaparkan, mana yang 

benar dan mana yang lebih efektif. 

 

2.6 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.6.1 Definisi Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis adalah berpikir logis dalam melihat suatu 

masalah. sebelum mengambil suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan, 

dilakukan terlebih dahulu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya terkait hal 

tersebut (Karim & Normaya, 2015). Berpikir kritis adalah semacam kegiatan respon 

berpikir tentang ide atau pendapat yang terkait dengan konsep yang telah diberikan 

dan masalah yang telah dijelaskan (Kurniati & Astuti, 2016). Berpikir kritis 

merupakan kemampuan siswa berpikir logis dalam mengevaluasi bukti yang ada 

dengan cara terstruktur (Bahr, 2010). 

 Berpikir kritis adalah berpikir evaluatif  yang berhubungan dengan kualitas 

pemikiran atau argumen yang disajikan untuk mendukung suatu keyakinan atau 

rentetan tindakan (Fisher, 2008). Berpikir kritis merupakan suatu proses berpikir 

dengan tujuan dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, sehingga dapat 

melakukan sesuatu dengan baik dan benar (Abdullah, 2013). Lebih lanjut dikatakan 

bahwa berpikir kritis dalam matematika adalah kemampuan untuk melibatkan 

pengetahuan sebelumnya, menalar, dan mengguanakan srategi kognitif dalam 

menggeneralisasi, membuktikan, atau mengevaluasi situasi matematis dengan cara 

reflektis. 
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Indikator kemampuan berpikir kritis menurut Kowiyah (2012) yaitu 

meliputi: 

1. Interpretasi yaitu siswa dapat menentukan kategori dan dapat 

mengklasifikasikan masalah yang disajikan. 

2. Analisis yaitu menuliskan formula terhadap masalah yang disajikan. 

3. Situasi yaitu mampu menerapkan konsep pengatahuan yang dimiliki 

sebelumnya untuk pemecahan masalah pada situasi lain. 

4. Penjelasan yaitu siswa mampu menuliskan hasil penyelesaian masalah dan 

memberikan pendapat.  

5. Kemandirian yaitu siswa mampu melakukan koreksi dan melakukan pengujian 

terhadap jawaban yang telah diperoleh dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Dari pendapat pada ahli, disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir 

secara logis dan beralasan dengan mengamati, menganalisis, mengevaluasi dan 

mengambil kesimpulan dari suatu masalah untuk menentukan keputusan yang 

diyakini. 

2.6.2 Faktor-faktor Kemampuan Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah kondisi fisik. Ketika kondisi fisik siswa terganggu, dan 

ia dihadapkan pada situasi yang menuntut pemikiran yang matang untuk 

memecahkan suatu masalah maka kondisi seperti ini sangat mempengaruhi 

pikirannya, sehingga siswa tidak dapat berkonsentrasi dan berpikir cepat karena 

tubuhnya tidak memungkinkan untuk bereaksi terhadap respon yanga ada (Zafri, 

2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa motivasi, kecemasan, dan perkembangan 

intelektual juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis seseorang. 

Rath dalam Zafri (2012) mengatakan bahwa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan kemampuan berpikir kritis adalah interaksi antara 

pengajar dan siswa. Siswa memerlukan suasana akademik yang memberikan 

kebebasan dan rasa aman bagi siswa untuk mengekspresikan pendapat dan 

keputusannya selama berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Berpikir kritis 

dapat ditingkatkan melalui tugas-tugas yang diberikan guru dan pengajuan 

pertanyaan terbuka (Desilya et al., 2016). Lebih lanjut Nurina (2015) mengatakan 
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bahwa pertanyaan yang diawali dengan kata “Apa yang terjadi jika...” lebih baik 

daripada yang diawali dengan kata-kata “Apa, berapa, kapan” yang pada umumnya 

bersifat tertutup. 

2.6.3 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis  

Berdasarkan pendapat Kowiyah (2012), maka indikator kemampuan 

berpikir kritis yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 2.6 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

No. Indikator Kemampuan Berpikir 

Kritis 

Indikator Pencapaian Siswa 

1. Menentukan kategori dan dapat 

mengklasifikasikan masalah yang 

disajikan (Interpretasi) 

Siswa mampu menentukan hal yang menjadi 

fokus dalam masalah yang disajikan  

 

2. Memberikan formula pada 

masalah yang disajikan(Analisis) 

Siswa mampu menuliskan formula yang 

digunakan pada masalah yang disajikan 

 

3.  Menerapkan konsep pengetahuan 

yang dimiliki (Situasi) 

Siswa mampu menggunakan konsep yang 

telah diketahuinya untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan 

 

4.  Menuliskan hasil dan memberikan 

pendapat (Penjelasan) 

Siswa mampu menuliskan hasil dan 

memberikan pendapatnya 

 

5. Memeriksa kebenaran jawaban 

secara mandiri (Kemandirian) 

Siswa mampu memeriksa kembali semua 

informasi dan menyesuaikan hasil dengan 

masalah yang ditanyakan secara mandiri 

 

 Mengacu pada indikator kemampuan berpikir kritis yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka berikut merupakan contoh masalah yang menjelaskan dari 

masing-masing indikator:  

Permasalahan : 

Sebuah Ojek Online menetapkan bahwa tarif awal Rp 3.000,00 dan tarif setiap 

kilometernya Rp 2.000,00. 

a. Tentukan tarif berdasarkan jarak dari dari rumahmu menuju sekolahmu! 

b. Tentukan rumus fungsi dan fungsi dalam bentuk diagram panah! 

Tabel 2.7 Contoh Kemampuan Berpikir Kritis 

Penyelesaian Siswa Indikator Pencapaian Siswa 

Diketahui : 

Tarif awal = Rp 3.000,00 

Tarif perkilometer = Rp 2.400,00 

Ditanya: 

 

Siswa mampu menentukan fokus dalam 

masalah yang disajikan 
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a. Tentukan tarif berdasarkan jarak dari 

rumahmu menuju sekolahmu 

b. Tentukan rumus fungsi dan fungsi dalam 

bentuk diagram panah 

Jawab: 

a. Jarak dari rumah menuju sekolah adalah 

10 km 

Tarif untuk 10 km perjalanan: 

𝑥 = 10  

Dapat dituliskan dalam sebuah rumus fungsi  

𝐵(𝑥) = 3.000 + 2.000𝑥  

           𝐵(10) = 3.000 + (2.000 × 10) = 23.000 

b. Misal: 

Rumus fungsi 

Misal:  

𝑥 = jarak yang ditempuh  

Maka, besar tarif yang harus dibayarkan 

untuk menggunakan ojek online sejauh 𝑥 km 

dapat disimbolkan dengan 𝐵(𝑥) 

maka rumus fungsinya: 

𝐵(x) = 3.000 + (𝑥 × 2.000)  

𝐵(𝑥) = 3.000 + 2.000𝑥  

 

 

           𝑥                                   𝐵(𝑥) 

 
 

Siswa mampu menuliskan formulasi yang 

digunakan pada masalah yang disajikan 

 

 

 

 

 

Siswa mampu menggunakan konsep yang 

telah diketahuinya untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan 

Kesimpulan: 

a. Jadi tarif dari rumahku menuju sekolah 

adalah Rp 23.000,00 

b. Jadi, rumus fungsinya adalah 𝐵(𝑥) =
3.000 + 2.000𝑥  

Siswa mampu menuliskan hasil dan 

memberikan pendapatnya 

Periksa kembali: 

a. Untuk tarif 10 km: 

𝐵(𝑥) = 3.000 + 2.000𝑥  

23.000 = 3.000 + 2.000𝑥  

−2.000𝑥 = 3.000 − 23.000  

−2.000𝑥 = −20.000  

𝑥 = 10  

b. Jadi tarif untuk 10 km adalah Rp 

23.000,00, tarif untuk 15 km adalah Rp 

33.000,00, dan tarif untuk 20 km adalah 

Rp 43.000,00. 

 

 

 

 

 

Siswa mampu memeriksa kembali semua 

informasi dan menyesuaikan hasil dengan 

masalah yang ditanyakan secara mandiri 
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2.7 Kemampuan Komunikasi Matematis 

2.7.1 Definisi Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Kemampuan Komunikasi matematis adalah kemampuan untuk 

mengungkapkan ide-ide matematik yang terkoneksi kepada teman, guru, dan 

lainnya melalui bahasa lisan tulisan. ini memberi maksud bahwa dengan adanya 

komunikasi matematis guru dapat mengerti kemampuan siswa dalam menerapkan 

pemahamanya tentang konsep yang sudah dipelajari (Ramellan et al., 2012). 

Sedangkan Wijaya dkk (2016) menjelaskan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis adalah keahlian siswa dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan 

penyelesaian masalah, metode maupun solusi matematika baik secara lisan maupun 

tertulis.  

Kemampuan komunikasi sangat penting untuk dikuasai dalam pembelajaran, 

karena siswa memerlukan komunikasi dalam menyelesaikan masalah, baik 

komunikasi lisan maupun tulisan (Mahmuzah & Aklimawati, 2016). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa dalam pembelajaran matematika, kemampuan komunikasi 

matematis tidak hanya menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan tetapi 

sebagai alat menyampaikan pikiran, ide, dan gagasan matematika ke bentuk simbol 

matematika. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi matematis adalah penyampaian pesan berupa ide dan gagasan berupa 

konsep, rumus, atau strategi penyelesaian masalah matematika baik secara lisan 

maupun tulisan. 

2.7.2 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM (2000) pada 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan. 

2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis secara tulisan. 
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3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi. 

Berikut adalah unsur yang terdiri dari aspek dan indikator berdasarkan 

pendapat diatas. 

. Tabel 2.8 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

No. Aspek Kemampuan Komunikasi Matematis Indikator Pencapaian Siswa 

1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui  tulisan, 

Siswa mampu menuliskan masalah 

awal yang akan diselesaikan 

 
2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-ide matematis secara 

tulisan 

 

Siswa mampu menuliskan prosedur 

penyelesaian berdasarkan konsep 

yang diketahui 

 
3.  Menggunakan istilah-istilah, notasi dan 

struktur matematika dalam menyusun argumen 

serta menyajikan ide-ide, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model-model 

situasi 

Siswa  mampu menyelesaikan 

masalah menggunakan prosedur 

penyelesaian masalah yang ada 

 

Berdasarkan pada indikator kemampuan komunikasi matematis yang telah 

dijelaskan diatas, berikut adalah contoh permasalahan yang menjelaskan masing-

masing indikator kemampuan komunikasi matematis: 

Tabel 2.9 Contoh Kemampuan Komunikasi Matematis 

Penyelesaian Siswa Indikator Pencapaian Siswa 

Diketahui : 

Tarif awal = Rp 3.000,00 

Tarif perkilometer = Rp 2.000,00 

Ditanya: 

 

a. Tentukan tarif berdasarkan jarak dari 

rumahmu menuju sekolahmu 

b. Tentukan rumus fungsi dan fungsi dalam 

bentuk diagram panah 

Siswa mampu menuliskan masalah awal 

yang akan diselesaikan 

Jawab: 

a. Jarak dari rumah menuju sekolah adalah 10 

km 

Tarif untuk 10 km perjalanan: 

𝑥 = 10  

Dapat dituliskan dalam sebuah rumus fungsi  

𝐵(𝑥) = 3.000 + 2.000𝑥  

           𝐵(10) = 3.000 + (2.000 × 10) = 23.000 

b. Misal: 

Rumus fungsi 

Misal:  

𝑥 = jarak yang ditempuh  

Siswa mampu menuliskan prosedur 

penyelesaian berdasarkan konsep yang 

diketahui 
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Maka, besar tarif yang harus dibayarkan 

untuk menggunakan ojek online sejauh 𝑥 km 

dapat disimbolkan dengan 𝐵(𝑥) 

maka rumus fungsinya: 

𝐵(x) = 3.000 + (𝑥 × 2.000)  

𝐵(𝑥) = 3.000 + 2.000𝑥  

 

 

           𝑥                                   𝐵(𝑥) 

 
 

Kesimpulan: 

c. Jadi tarif dari rumahku menuju sekolah 

adalah Rp 23.000,00 

d. Jadi, rumus fungsinya adalah 𝐵 =
3.000 + 2.000𝑥  

Siswa  mampu menyelesaikan masalah 

menggunakan prosedur penyelesaian 

masalah yang ada 

 

2.8 Kemampuan Pengajuan Masalah 

Kemampuan pengajuan masalah matematika memiliki peranan penting 

dalam kurikulum mata pelajaran matematika (Rahman, 2013). terdapat kegiatan 

matematis yang dilakukan siswa, diantaranya aktivitas membuat masalah sebagai 

awal sebelum memasuki langkah penyelesaian masalah. Menurut Stoyanova (2005) 

kemampuan pengajuan masalah siswa dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

yaitu reformulasi, rekonstruksi dan imitasi. 

1. Reformasi Masalah 

Masalah yang diajukan siswa adalah sama atau identik dengan masalah 

yang diberikan, hanya saja penampilan atau susunan kalimatnya saja yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan masalah awal adalah berupa situasi 

atau informasi yang diberikan pada pengajuan masalah problem posing, sehingga 

reformulasi masalah adalah menyusun atau membuat masalah dengan menyusun 

kembali atau menggunakan langsung informasi yang ada dalam masalah tanpa 

mengubah informasi yang diberikan. Dalam strategi reformulasi ini cara yang dapat 

digunakan untuk mengajukan atau membuat masalah adalah menyusun kembali 

informasi yang diketahui, tidak menambah informasi. Mengganti operasi 
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matematika dengan bentuk setara pada masalah awal, atau dengan kombinasi dari 

beberapa strategi tersebut. 

 

Tabel 2.10 Contoh Kemampuan Pengajuan  

Masalah Kategori Reformasi Masalah 

 

Diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang dua kali lebar persegi panjang. 

Buatlah masalah yang berkaitan dengan operasi hitung berbentuk aljabar. 

 

 

Kemungkinan masalah yang dibuat siswa adalah: 

a. Bagaimana bentuk aljabar yang menyatakan luas persegi panjang ABCD? 

b. Bagaimana bentuk aljabar yang menyatakan keliling persegi panjang? 

 

 

2. Rekontruksi Masalah 

Pengajuan masalah disebut sebagai rekontruksi ketika permasalahan yang 

dihasilkan dengan memodifikasi masalah awal dan pada saat memodifikasi yaitu 

dengan mengubah sifat dari masalah tersebut. Dengan demikian, pengajuan 

masalah berhubungan dan dengan maksud yang sama, namun isinya berbeda. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan masalah awal adalah informasi 

yang diberikan dalam tugas pengajuan masalah, sehingga rekontruksi masalah 

adalah menyusun atau membuat masalah dengan memodifikasi informasi yang 

diberikan, sehingga isi informasi berubah namun tidak mengubah maksud masalah. 

Dalam hal ini cara yang dapat digunakan untuk mengajukan masalah adalah dengan 

mengubah angka yang diketahui dan mengubah sifat masalah. 

Tabel 2.11 Contoh Kemampuan Pengajuan  

Masalah Kategori Rekontruksi Masalah 

 

Diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang dua kali lebar persegi panjang. 

Buatlah masalah yang berkaitan dengan operasi hitung berbentuk aljabar. 

 

 

Kemungkinan masalah yang dibuat siswa adalah: 

a. Jika lebar persegi panjang 4𝑥 𝑐𝑚, bagaimana bentuk aljabar yang menyatakan luas 

persegi panjang? 

b. Jika panjang persegi panjang 3 kali dari panjang semula, bagaimana bentuk aljabar 

yang menyatakan keliling persegi panjang? 
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3. Imitasi Masalah 

Pengajuan masalah disebut imitasi jika masalah yang diajukan ada 

penambahan dari struktur masalah dan masalah yang sebelumnya ditemui dalam 

pemecahan soal selanjutnya. Dalam penjelasan selanjutnya, masalah yang diperluas 

dengan mengubah tujuan baru atau mengaitkannya dengan materi lain masuk dalam 

strategi ini. Pada kategori ini strategi yang digunakan untuk mengajukan masalah 

adalah dengan menambahkan struktur yang berkaitan dengan informasi yang 

diberikan, menganggap masalah awal sebagai langkah pertama dari proses 

penyelesaian masalah baru, mengaitkan dengan materi yang lain dan kehidupan 

nyata atau dengan kombinasi dari beberapa strategi tersebut. 

Tabel 2.12 Contoh Kemampuan Pengajuan  

Masalah Kategori Imitasi Masalah 

 

Diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang dua kali lebar persegi panjang. 

Buatlah masalah yang berkaitan dengan operasi hitung berbentuk aljabar. 

 

 

Kemungkinan masalah yang dibuat siswa adalah: 

Jika panjang persegi panjang tiga kali lebar persegi panjang dan memiliki tinggi 10 𝑐𝑚 

berapa luas karton untuk membuat sebuah balok? 

 

 

 Tingkat kesulitan pengajuan masalah menurut Silver & Cai (1996) 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Tingkat kesulitan masalah rendah (mudah) 

Masalah dikategorikan sebagai masalah mudah, apabila untuk menyelesaikan 

masalah yang diajukan langsung menggunakan data yang ada dengan sedikit 

pengolahan, karena siswa telah mendapatkan materi tersebut. 

b. Tingkat kesulitan masalah sedang 

Masalah dikategorikan sebagai masalah mudah, apabila untuk menyelesaikan 

masalah yang diajukan tidak hanya menggunakan data yang ada, tetapi diolah 

terlebih dahulu atau ditambah dengan data lain dan menggunakan satu 

prosedur penyelesaian saja. 

c. Tingkat kesulitan masalah tinggi (sulit) 

Menyelesaikan masalah yang diajukan tidak hanya menggunakan data yang 

ada, tetapi diolah terlebih dahulu atau ditambah data dan syarat lain dan 
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menggunakan lebih dari satu penyelesaian. 

Mengacu pada penjelasan di atas, kemampuan pengajuan masalah siswa 

kategori reformulasi masalah dapat juga dikategorikan sebagai masalah mudah, 

kemampuan pengajuan masalah rekontruksi dapat dikategorikan sebagai masalah 

sedang, kemampuan pengajuan masalah imitasi dapat dikategorikan sebagai 

masalah sulit. Ketiga kategori kemampuan pengajuan masalah siswa adalah saling 

lepas karena dalam pembelajaran problem posing siswa akan mengajukan masalah 

dengan tingkat kesukaran sesuai dengan kemampuannya. 

Adapun indikator-indikator yang didapat pada kemampuan pengajuan 

masalah siswa dapat dilihat pada Tabel 2.12 ini: 

Tabel 2.13 Indikator Kemampuan Pengajuan Masalah 

No. 

Kemampuan 

Pengajuan 

Masalah Siswa 

Indikator – indikator 

kemampuan pengajuan masalah 

1. 
Reformulasi 

masalah 

Siswa mempu megajukan masalah dengan menambah 

menambah informasi baru tidak mengubah sifat masalah 

dan tidak mengubah maksud atau tujuan masalah 

2 
Rekonstruksi 

masalah 

Siswa mampu mengajukan masalah dengan menambah 

informasi baru dan mampu mengubah sifat masalah 

namun tidak mengubah maksud atau tujuan masalah 

3 
Imitasi 

masalah 

Siswa mampu mengajukan masalah dengan menambah 

informasi baru kemudian mengubah sifat masalah serta 

mengubah maksud atau tujuan masalah 

 

2.9 Penerapan Model Pembelajaran Problem Posing melalui Pendekatan 

Open Ended 

Adapun kegiatan pembelajaran pada penerapan model pembelajaran 

Problem Posing melalui pendekatan Open Ended pada pembelajaran matematika 

adalah sebagai berikut : 

Guru membuka pembelajaran dengan salam, memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dengan materi fungsi. Guru menjelaskan pembelajaran dengan 

menggunakan model Problem Posing melalui pendekatan Open Ended. Guru 

meminta siswa untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. 

Pembentukan kelompok ini secara acak dan setiap kelompok masing-masing harus 

ada anggota laki-laki dan perempuan. Setelah guru meminta untuk membuat 
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kelompok, guru meminta siswa untuk mendengarkan penjelasan materi mengenai 

fungsi.  Guru membagikan  Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada setiap kelompok. 

LKS berisi materi dan lembar untuk mengajukan masalah dan menyelesaikan 

masalah. Adapun lembar mengajukan soal bersifat individu. Masing-masing 

kelompok berdiskusi dalam kelompok tersebut.  Guru meminta siswa untuk 

membaca dengan seksama perintah yang ada di LKS. Setelah itu siswa diminta 

untuk mengajukan masalah open ended dan menuliskannya di LKS masing-masing 

kemudian menyelesaikan masalah dibuku catatan masing-masing. Setelah 

menyelesaikan masalah guru memanggil perwakilan kelompok untuk presentasi 

hasil pekerjaannya. Siswa kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah 

dikemukakan Akhir pembelajaran guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS, 

kemudian guru beserta siswa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi pada 

pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

mengucapkan salam dan sebelumnya terlebih dahulu meminta siswa untuk berdoa. 

 


