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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Dalam kajian teori ini membahas tentang beberapa teori yang mendukung 

penelitian ini. Beberapa teori yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), strategi Giving Question 

and Getting Answer (GQGA), model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) dengan pemberian strategi Giving Question and Getting Answer (GQGA), 

kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas siswa.  

Berikut penjelasan mengenai beberapa teori tersebut : 

2.1 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

2.1.1 Definisi Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

 PBL singkatan dari Problem Based Learning atau biasanya disebut dengan 

pembelajaran berbasis masalah yang merupakan salah satu model pembelajaran 

yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami konsep pembelajaran 

yang diberikan guru melalui permasalahan yang disajikan diawal pembelajaran 

dengan tujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan (Hajar & Darmono, 2015; Utomo& Wahyuni, 2014). Model 

pembelajaran Problem Based Learning adalah sebuah metode belajar yang 

menggunakan permasalahan sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

informasi dan mengintegrasikan dalam pengetahuan yang baru (Muhson, 2009). 

Pendapat lain juga menyatakan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning merupakan model pembelajaran yang melibatkan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang dijumpai di berbagai lingkugan sebagai landasan 
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untuk memperoleh suatu pengetahuan (Fakhriyah, 2014). Selanjutnya 

menjelaskan bahwa dalam dengan menerapkan model pembelajaran PBL dapat 

menumbuhkan suasana kondisi belajar yang awalnya hanya pemberian informasi 

dari guru ke siswa menjadi sebuah proses pembelajaran yang berpusat untuk 

mengkonstruk pengetahuan beserta pemahaman yang sudah dimiliki siswa 

melalui pengalaman – pengalaman yang dimiliki baik individu maupun kelompok. 

2.1.2 Karakteristik Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

 Menurut Hajar &Darmono (2015) menyatakan bahwa karakteristik dari 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) adalah siswa terlihat percaya 

diri dan siswa mampu  mengolah kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan 

permasalahan. Menurut Lestari (2011) menyatakan bahwa karakteristik yang 

terdapat pada model pembelajaran Problem Based Learning adalah sebagai 

berikut: a) Dalam penyajian pertanyaan pada pembelajaran berbasis masalah 

terdapat pengelompokan pengajaran di sekitar pertayaan dan pada permasalahan 

yang selanjutnya secara sosial dan pribadi bermakna bagi siswa, b) Fokus 

terhadap masalah yang sedang diselidiki apakah permasalahan diplih benar-benar 

nyata agar dalam proses pemecahannya siswa dapat meninjau permasalahan 

tersebut dalam banyak hal, c) Tahap penyeledikan permasalahan dilakukan secara 

autentik terhadappermaslahan yang nyata, 1) Siswa dituntut menghasilkan sebuah 

karya atau produk tertentu yang bersifat nyata dan mengeksplorasikan secara 

umum, 2)Kerjasama antar kelompok sangat diperhatikan. 

 Dampak pada siswa melalui model pembelajaran PBL yakni 

membiasakan siswa agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam 

memecahkan permasalahan, membantu sisiwa untuk mengembangkan 
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keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kreativitasnya (Gunantara, Suarjana, 

& Riastin, 2014; Hajar &  Darmono, 2015). Selain itu menurut Sari & Rahim 

(2014) menyatakan bahwa dampak pada siswa melalui model PBL adalah siswa 

mampu mengolah informasi dengan baik.  

2.1.3 Langkah – langkah Model Pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) 

 Menurut Lestari (2011) menjelaskan bahwa langkah – langkah model 

pembelajaran Problem Based Learning ada lima yaitu orientasi siswa terhadap 

permasalahan, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing 

penyeledikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa orientasi siswa terhadap permasalahan 

merupakan kegiatan guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam proses pemecahan siswa yang mengakibatkan siswa menjadi 

aktif dalam proses pemecahan masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar 

merupakan upaya membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas agar siswa 

dapat merencanakan tugas dan melaporkan tugsnya, membimbing penyeledikan 

individual maupun kelompok merupakan upaya untuk mendorong siswa agar 

dapat mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan percobaan 

untuk mendapat kejelasan dalam pemecahan masalah, mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya merupakan upaya untuk memabantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan hasil-hasil yang sesuai dengan permaslahan serta 

membagi tugas dengan teman sekelompoknya, menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah merupakan upaya untuk melalukan evaluasi individu 
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maupun kelompok dan upaya untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikan 

mauapaun proses yang sudah digunakaan untuk kemudian diberikan kemudian 

ditarik kesimpulan. 

2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) 

 Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing – masing dalam proses penerapannya, begitu juga yang 

terdapat pada model pembelajaran Problem Based Learning. Menurut Hajar & 

Darmono (2015) beberapa faktor kelebihan dari model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) adalah siswa mampu  memiliki kemampuan kreativitas 

dalam memecahkan permasalahan secara nyata, siswa mampu memiliki 

kemampuan merekontruksi pengetahuannya sendiri dalam aktivitas belajarnya, 

pembelajaran hanya difokuskan kepada hal-hal yang menyangkut permasalahan, 

materi yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan tidak diajarkan, 

sehingga tidak terjadi menumpukan informasi, dalam pembelajaran siswa 

mengalami proses ilmiah dalam aktivitas kelompok, siswa terbiasa untuk 

menggunakan sumber-sumber untuk memeproleh informasi dari perpustakaan, 

internet, wawancara, maupun observasi secara langsung, siswa mampu menilai 

kemampuan hasil belajarnya sendiri, siswa mampu menyampaikan pendapatnya 

secara langsung melalui diskusi maupun presentasi, kesulitan belajar secara 

individual dapat tertasi dengan belajar kelompok.  

 Sedangkan kekurangan yang terdapat pada model pembelajaran 

Problem Based Learning adalah PBL tidak dapat diterapkan dalam semua mata 

pelajaran karena ada beberapa pelajaran yang materinya perlu menyampaian guru 
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dengan metode ceramah, jika dalam suatu kelas tingkat keragaman siswanya 

tinggi maka akan sedikit menyulitkan dalam hal pemberian tugas.  

 Kelebihan yang dimiliki model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL) membuat siswa memiliki kemampuan kreatif dalam memecahkan 

permasalahan secara nyata yang dihadapi dan tentunya model ini akan lebih baik 

jika mendapatkan bimbingan dan bantuan dari guru. Dalam menumbuhkan 

kemampuan kreatif dalam memecahkan permasalahan secara nyata dibutuhkan 

bantuan dan bimbingan dari guru sehingga dapat memecahkan permasalahan 

siswa secara terstruktur dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL).Selain itu untuk menumbuhkan kreativitas siswa perlu ditunjangn dengan 

strategi pembelajaran yang tepat salah satunya dengan pemberian Giving Question 

and Getting Answer  (GQGA). 

2.2 Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

2.2.1 Definisi Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

  Giving Question and getting Answers (GQGA) merupakan salah satu 

strategi pembelajaran active learning yang merupakan implementasi dari strategi 

kontruktivistik yang pembelajarannya berpusat pada siswa (Chasanah, Santosa, & 

Ariyanto, 2012). Penjelasan lebih lanjut bahwa didalam pembelajaran strategi 

Giving Question and getting Answers (GQGA) berperan untuk melatih siswa agar 

memiliki kemampuan kritis dalam menyampaikan pendapatnya (bertanya, 

menjawab). Pemilihan strategi yang tepat untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis dalam bertanya maupun menjawab tetapi tetap dengan bimbingan 

dan arahan dari guru salah satunya dengan strategi  Giving Question and getting 

Answers (GQGA) (Ismaimuza, 2013). Pendapat lain juga menyatakan 
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bahwaGiving Question and getting Answers (GQGA) adalah strategi yang lemah-

lembut yang menantang siswa agar mengingat kembali topik pembelajaran yang 

sudah dipelajari (Muharani, 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan 

penggunaan strategi pembelajaran Giving Question and getting Answers (GQGA) 

diharapkan dapat memberikan semangat bagi siswa dalam belajar dan dapat 

mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan aktif, kritis, dan kreatif. 

2.2.2 Karakteristikstrategi pembelajaran Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) 

 Karakteristik dari strategi Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) adalah modifikasi metode tanya jawab dengan kolaborasi menggunakan 

potongan-potongan kertas sebagai medianya (Ilham, 2013). Selain itu Setyawati  

(2013) menambahkan bahwa karakteristik dari strategi GQGA adalah melibatkan 

seluruh keaktifan siswa baik olah gerak, maupun olah fikir kritisnya.  

 Dampak pada siswa melalui penerapan strategi GQGA adalah melatih 

siswa untuk bertanya dan menjawab setiap pertanyaan yang ada (Setyawati, 

2013). Lebih lanjut dijelaskan oleh (Setyawati, 2013) bahwa dengan GQGA siswa 

menjadi lebih kritis dalam bertanya dan fokus dalam aktivitas belajar. Menurut 

Zainudin (2014) dampak bagi siswa adalah siswa memiliki kemampuan berpikir 

kreatif matematis yang tinggi. Sedangkan menurut Utomo (2014) dampak dari 

penerapan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

menurut Sari & Rahim (2014) penerapan PBL dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Dengan demikian diharapkan dengan penerpana model PBL 

denagn pemberian strategi GQGA dapat meningkatkan kemampuan berpikir reatif 

matematis dan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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2.2.3 Langkah – langkah Strategi Pembelajaran Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) 

 Langkah – langkah Langkah-langkah strategi pembelajaran Giving 

Question and Getting Answer (GQGA) menurut Setyawati (2015) ada 8 langkah 

yaitu membuat potongan kertas, menulis kalimat, membuat kelompok,memilih 

pertanyaan dan pernyataan, menjawab pertanyaan, menyampaikan pernyataan, 

pengulangan proses, dan evaluasi.  

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa a) membuat potongan kertas yang 

dimaksud adalah membuat potongan kertas sebanyak dua untuk setiap siswa; 

b)menulis kalimat yang dimaksud merupakan tuliskan kalimat untuk dua kertas 

tersebut dengan angka 1 dan 2 kemudian kertas 1: saya masih belum paham 

tentang……. dan Kertas 2: saya sudah memahami tentang………..; c) membuat 

kelompok merupakan siswa dibentuk kelompok oleh guru yang masing-masing 

anggotanya 5-6 orang siswa; d) memilih pertanyaan dan pernyataan merupakan 

setiap siswa yang sudah membuat pertanyaan dan pernyataan dikumpulkan 

kesetiap kelompoknya kemudian mereka berdiskusi untuk memilih pertanyaan 

mana yang dianggap bagus dan menarik untuk dibahas dan pernytaan digunakan 

untuk membantu siswa menjawab pertanyaan; e) menjawab pertanyaan 

merupakan dari hasil diskusi antar kelompok setiap kelompok diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang sudah mereka pilih dihadapan kelompok lain; f) 

menyampaikan pernyataanmerupakan setiap kelompok menyampaikan pernyataan 

dihadapan kelompok lain dari apa yang sudah mereka tulis di kertas nomer 2 

untuk dijelaskan kepada teman-temannya; g) pengulangan proses merupakan 

proses diskusi maupun presentasi diulangjika masih ada waktu yang tersedia dan 
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kondisi memungkinkan; h) evaluasi bertujuan untuk memberikan kesimpulan, 

refleksidan klarifikasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan.  

2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Strategi Giving Question and Getting 

Answer(GQGA) 

  Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan strategi Giving Question 

and Getting Answer (GQGA). Adapun kelebihan dari Giving Question and 

Getting Answer (GQGA) adalah menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan kritis, 

siswa mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang hal yang belu dipahami 

baik secara individu maupun secara kelompok, guru dapat mengetahuai sejauah 

mana pengetahuan serta kemampuan siswanya, mendorong siswa untuk kritis 

dalam bertanya dan berani mengemukakan pendapatnya (Laili, 2010).  

  Sedangkan kelemahan dari Giving Question and Getting Answer 

(GQGA) adalah pertanyaan pada dasarnya bersifat hafalan, proses tanya jawab 

yang terus menerus dilakukan mengakibatkan penyimpangan dalam pokok 

bahasan, guru tidak dapat memahami secara pasti apakah siswa yang tidak 

mengajukan pertanyaan serta tidak menjawab pertanyaan sudah memahami materi 

tersebut ataukah belum memahaminya. 

  Dengan demikian diharapkan pemberian Giving Question and Getting 

Answer (GQGA) dalam sebuah pembelajaran sangat diperlukan agar 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir secara kreatif 

pada siswa dalam memecahkan permasalahan. Pada pemberian Giving Question 

and Getting Answer (GQGA) ini juga diperlukan sebuah model pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir 

secara kreatif pada siswa dalam memecahkan permasalahan, salah satunya dengan 

model Problem Based Learning (PBL). 
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2.3 Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Pemberian 

Strategi Giving Question and Getting Answer (GQGA) 

  Langkah-langkah pembelajaran dengan penggunaan model Langkah-

langkah pembelajaran dengan penggunaan model Problem Based Learning (PBL) 

dengan pemberian strategi Giving Question and Getting Answer (GQGA) pada 

pembelajaran matematika sebagai berikut: 

Tabel 2.1 penerapan Model Pembelajaran PBL dengan Stratei GQGA 

Model PBL Strategi GQGA 

a) Orientasi siswa terhadap permasalahan 

b) Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

c) Membimbingpenyeledikan individual 

maupun kelompok 

d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e) Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

 

a) Membuat potongan kertas 

b) Menulis kalimat pertanyaan dan 

pernyataan  

c) Membuat kelompok 

d) Memilih pertanyaan dan 

pernyataan 

e) Menjawab pertanyaan 

f) Menyampaikan pernyataan 

g) Pengulangan proses 

h) Evaluasi 

 

 Berikut merupakan tabel aktivitas pembelajaran dengan model PBL dengan 

strategi GQGA. 
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Tabel 2.2 Aktivitas Pembelajaran Model PBL dengan Stratei GQGA 

No. Aktivitas Pembelajaran 
Pembelajaran 

ModelPBL Strategi GQGA 

a) Orientasi siswa terhadap 

permasalahan 
√ - 

b) Membuat potongan kertas - √ 

c) Menuliskalimat pertanyaan dan 

pernyataan  
- √ 

d) Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar / membuat kelompok 
√ √ 

f) Membimbing penyeledikan 

individual maupun kelompok/ 

memilih pertanyaan dan 

pernyataan/ menjawab pertanyaan 

√ √ 

g) 

 

 

 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya/ menyampaikan 

pernyataan/ pengulangan proses  
√ √ 

i) 

 

Menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah / 

Evaluasi  
√ √ 

 

Berikut merupakan tabel langkah-langkah model pembelajaran PBL 

dengan pemberian strategi GQGA dalam kegiatan pembelajaran. 
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Tabel 2.3 Langkah-langkah Model Problem Based Learning (PBL) dengan 

Pemberian  Strategi Giving Question and Getting Answer (GQGA) dalam 

KegiatanPembelajaran 

Langkah  

Pembelajaran  
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan a) Orientasi siswa terhadap masalah 

dengan menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

keperluan yang diperlukan, 

pengajuan masalah. 

a) Memperhatikan instruksi dari guru 

dengan seksama kemudian 

menyiapkan apa yang harus 

dilakukan sesuai dengan 

penjelasan guru. 

 

Inti a) Membagikan LKS untuk 

setiap siswa 

b) Menginstruksikan kepada 

siswa untuk membuat dua 

potongan kertas 

c) Menulis pertanyaan dan 

pernyataan 

d) Membagi siswa  dalam 

kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4-6 siswa. 

e) Membimbing siswa dalam 

diskusi 

f) Menginstruksikan siswa untuk 

memilih pertanyaan dan topik 

g) Menginstruksikan siswa untuk 

menjawab pertanyaan  

h) Menginstruksikan siswa untuk 

menyampaikan topik  

i) Membimbing siswa untuk 

mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

j) Melakukan proses berulang 

jika masih  ada waktu 

a) Mengerjakan LKS 

b) Membuat dua potongan kertas 

c) Pada lembar kertas 1 ditulis 

tentang apa yang belum diketahui 

(pertanyaan) dan dikertas 2 

ditulis topik materi yang sudah 

diketahui 

d) Berkumpul dengan anggota 

kelompoknya masing – masing. 

e) Melakukan diskusi kelompok  

f) Memilih pertanyaan yang tepat 

untuk dibahas dari setiap anggota 

kelompok yang sudah 

menuliskkan pertanyaan dikertas 

1 dan menggunakan topik untuk 

membantu menyelesaikan 

permasalahan 

g) Menyampaikan jawaban atas 

pertanyaan yang sudah dipilih 

dihadapan kelompok lain 

h) Siswa menyampaikan topik yang 

sudah dipilih dihadapan 

kelompok lain 

i) Hasil diskusi dikembangkan 

sesuaisaran dan kritik dari 

kelompok lain diterima  

j) Melanjutkan presentasi dan 

diskusi selama waktu masih 

tersedia 

k) Melengkapi dan 

menyempurnakan  hasil diskusi 

dengan kesimpulan yang 

diberikan guru.   

 

Penutup a) Menganalisa jawaban siswa dan 

memberikan evaluasi dari 

diskusi yang telah dilakukan 

a) Melengkapi dan 

menyempurnakan  hasil diskusi 

dengan kesimpulan yang 

diberikan guru.   

 



22 
 

2.4 Kemampuan Berpikir Kreatif 

2.4.1 Definisi Kemampuan Berpikir Kreatif 

  Kreativitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

yang nantinya dapat menghasilkan suatu pengetahuan baru yang sebelumnya tidak 

dimiliki yang berdasar dari informasi yang telah diperoleh (Zainudin, 2014). 

Pendapat lain juga menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis 

merupakan kemampuan menemukan sebuah solusi terdhadap suatu permasalahan 

pada matematika secara mudah dan fleksibel (Mahmudi, 2008).  

  Menurut siswono yang dikemukakan oleh (Supardi, 2011) 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif adalah menaikkan skor kemampuan 

siswa dalam memahami suatu permasalahan, fleksibel, kefasihan, dan kebaruan 

dalam hal penyelesaian masalah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa siswa dikatakan 

memahami suatu permasalahan apabila siswa dapat menungkapkan apa yang 

dipahami dan apa yang belum di pahami kemudian siswa juga memiliki kefasihan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan jawaban yang beragam yang 

dikatakan benar secara logika. Pada pelajaran matematika, kemampuan berpikir 

kreatif matematis merupakan produk dari kreativitas matematika sedangkan 

aktivitas kreatif merupakan proses dalam belajar mengajar untuk meningkatkan 

maupun mengembangankan suatu kreativitas (Jayanti Putri Purwaningrum, 2016).  

 Kreativitas mempunyai beberapa komponen dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Menurut Purwaningrum (2016) komponen yang akan diuji dalam 

kreativitas yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), dan elaborasi (elaboration). Berikut penjelasan dari setiap indikator 

yang diungkapkan oleh Apriliani & Suyitno (2016) antara lain:  a) kelancaran 

(fluency) merupakan kemamapuan berpikir secara lancar dengan karakteristik 
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mempunyai banyak pendapat, memeiliki banyak cara untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan, dan selalu memiliki alternatif lain dalam menjawab; b) keluwesan 

(flexibility) merupakan suatu kemampuan yang dapat menghasilkan ide atau 

gagasan, jawaban, serta jawaban yang beragam. Dengan karakteristik jika 

merespon suatu permasalaha akan cenderung melihat dari sudut pandnag yang 

berbeda, mencara banayak solusi untuk mengatasi permaslahan; c) keaslian 

(originality) merupakan kemampuan untuk mengahasilkan sesuatu ide baru yang 

tidak biasa dan mampu membuat suatu hal yang dikombinasikan sehingga 

menghasilkan sesuatu ide baru; d) elaborasi (elaboration) merupakan kemampuan 

siswa untuk mendefinisikan masalah dengan merinci secara detail langkah-

langkah penyelesaiannya. 

2.4.2 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Indikator kreativitas pada penelitian ini akan diuraikan secara rinci pada 

tabel berikut. 

Tabel 2.4 Indikator Berpikir Kreatif 

No. Komponen Kreativitas Siswa Indikator Pencapaian 

1.  Kelancaran (Fluency) Siswa mampu mencetuskan ide atau gagasan lebih dari 

satu dengan tepat.  

2. Keluwesan (flexibility) Siswa mampu membangun sejumlah gagasan atau 

pendapat yang berbeda dalam menyelesaikan masalah 

atau memperoleh jawaban.  

3. 

4. 

Keaslian (originality) 

Elaborasi (elaboration) 

Siswa mampu mencetuskan gagasan atau cara yang 

baru atau memeiliki cara tersendiri (unik) untuk 

menyelesaikan permasalahan atau memperoleh 

jawaban.  

Siswa mampu mendefinisikan ualng masalah dan 

merinci langkah-langkhnya secara detail. 
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Berikut merupakan tabel contoh soal dengan komponen kreativitas siswa. 

Tabel 2.5 Contoh soal dengan komponen kreativitas siswa 

No.  Contoh soal  komponen   

  Kelancaran 

(fluency) 

Keluwesan 

(flexibility) 

Keaslian 

(originality) 

Elaborasi 

(elaboration) 

1.  Soal:  

Tentukan percobaan – percobaan yang banyak anggota ruang sampelnya 16! 

Jawab:  

Cara 1: sebuah uang logam dilempar sebanyak empat kali 

Jawaban ini benar sebab banyak anggota ruang sampelnya adalah 

2x2x2x2=16.  

Cara 2: sebuah bidang empat beraturan dilempar sebanyak dua kali  

Jawaban ini benar sebab banyak anggota ruang sampelnya adalah 4x4 = 16 

Cara 3: mengambil sebuah bola dari sebuah kotak yang berisi 16 buah bola 

identik.  

Jawaban ini benar sebab banyak anggota ruang sampelnya 16 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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2.  Soal: 

Ibu lina adalah pedagang minyak tanah. Ia memilii takaran 5 liter, 6 liter, dan 7 

liter. Apabila yuka ingin membeli 22 liter minya tanah. Bantulah ibu lina untuk 

menyediakan 22 liter minyak tanah dengan takaran minyak tanah yang tersedia! 

Jawab:  

no.  L   + total 

 5 6 7   

1.  2x 2x - -  22 

2.  1x 1x 2x 4

L 

22 

3.  3x 1x - 1

L 

22 

4.  dst    

 

√    
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3.  Soal:  

Seorang pedagang menjual berbagai macam buah-buahan. Diantaranya jeruk, 

mangga, apel dan manggis. Jika ada yang ingin membeli, pedagang tersebut 

membuat sebuah aturan. Jika membeli satu buah apel, maka akan mendapatkan 

bonus dua buah manggis. Jika membeli satubuah manggis, maka akan 

mendapatkan bonus satu buah jeruk. Jika membeli satu buah apel, satu buah 

manggis, dan satu buah jeruk maka akan mendpatakan bonus 3 buah mangga. Jika 

pembeli menginginkan bonus, bagaimanakah cara pembeli untuk mendapatakan 

bonus tersebut dengan ketentuan paling banyak membeli 5 buah-buahan! 

Jawab: 

Membeli satu buah mangga tidak akan mendapatkan bonus 

Membeli satu buah jeruk tidak akan mendapatkan bonus 

Kemungkinan pembelian: 

 1 jeruk + 1 mangga + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga 

 1 jeruk + 1 apel + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga, 2 buah 

manggis 

 1 jeruk + 1 manggis + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga, 1 buah 

jeruk 

 1 apel + 1 mangga + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga, 2 buah 

manggis 

 1 manggis + 1 mangga + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga, 1 buah 

jeruk 

 1 apel + 1 manggis + 3 (apel,manggis,jeruk) = bonus 3 buah mangga, 2 buah 

manggis, 1 buah jeruk 

 

 √   

4.  Soal: 

Jika A + B = 7 dan B – A = 3. Berapakah nilai yang memenuhi?  

  √  
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Jawab:  

Kemungkinan penyelesaian: 

A + B = 7 

A= 7 –B 

Subtitusi A = 7 – B 

B – A = 3 

B – (7-B) = 3 

B – 7 + B = 3 

2B = 10 

B = 5 

Subtitusi B = 5 

A = 7 – B  

A = 7 – 5  

 A = 2 

Jadi nilai yang memenuhi A dan B adalah 2 dan 5 

 

5.  Soal:  

Diketahui:  

Harga sebuah buku adalah: Rp. 1.500.00 

   √ 
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Harga sebuah pulpen adalah: Rp. 1.200.00 

Harga sebuah penghapus adalah: Rp. 500.00 

Harga sebuah pensil adalah: Rp. 1.100.00 

Harga sebuah penggaris adalah: Rp. 700.00 

Berapakah banyak barang yang dapat diperoleh Mila jika ia mempunyai uang Rp. 

5.000.00 

Jawab: 

Kemungkinan penyelesaian yang dipilih: 

1. 10 penghapus 

2. 4 buku dan 1 penghapus 

3. 1  buku, 1 pulpen, 1 penghapus, 1 pensil, 1 penggaris 

3. 3 pulpen dan 2 penggaris 

4. 1 pensil, 1 buku, dan 2 pulpen. 
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2.5 Kemampuan Berpikir Kritis 

2.5.1 Definisi Kemampuan Berpikir Kritis 

  Berpikir kritis merupakan cara berpikir secara rasional  (Karim, 2015). 

Menurut Muhson (2009) berpikir kritis adalah suatu kegiatan cara berpikir tentang 

ide ataupun suatu gagasan yang berhubungan dengan sebuah konsep atau topik 

yang diberikan maupun sebuah permasalahan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

dalam kegiatan berpikir kritis sifatnya adalah  menganalisa suatu ide atau gagasan 

yang lebih spesifik, membedakannya secara terperinci, dan mengembangkannya 

sesempurna mungkin. Kemampuan berpikir kritis sangat penting dimiliki siswa 

(Fakhriyah, 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan agar 

siswa dapat melihat, mencermati, dan dapat menyelesaiakn setiap permaslahan 

yang mereka hadapi khususnya di lingkungan sekolah. Berpikir kritis dalam 

matematika memiliki alur tersendiri yang menjadi ciri khas matematik, memiliki 

aspek fundamental, memahami penalaran dan pembuktian, dikarenakan objek 

yang diajarkan dalam pembelajaran matematika cenderung abstrak, antara objek 

satu dengan objek yang lain memiliki hubungan dan keterkaitan, sehingga 

membutuhkan analisis mendalam dan memerlukan pembuktian yang konsisten 

(Syahbana, 2012). 

  Berpikir kritis mempunyai beberapa indikator dalam menyelesaikan suatu 

masalah. Menurut sari & Rahim (2014) komponen yang akan diuji dalam berpikir 

kritis yakni identifikasi, analisis, menghubungkan konsep, pemecahan masalah, 

evaluasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa identifikasi merupakan sebuah 

kemampuan untuk memahami serta mengekpresikah makna dari berbagai hal 
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yang pernah dialami atau kejadian – kejadian yang pernah terjadi, analisis 

merupakan mendeskripsikan sebuah hubungan inferensial yang aktual dari sebuah 

pertanyaan yang kemudian direpresentasikan, menghubungkan konsep merupakan 

upaya untuk menerpakan sebuah cara atau konsep kedalam proses penyelesiaan 

masalah, pemecahan masalah merupakan upaya untuk menunjukkan hasil utama 

dalam penyelesaian masalah evaluasi merupakan upaya menaksir kredibilitas 

suatu pernyataan, dan proses identifikasi untuk memperoleh pernyatan-pernyataan 

yang diperlukan untuk merangkai kesimpulan. 

2.5.2 Indikator Kemamuan Berpikir Kritis 

     Indikator berpikir kritis siswa pada penelitian kali ini akan 

diuraikan secara rinci pada tabel berikut.  

Tabel 2.6 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Berikut adalah contoh soal berpikir kritis siswa pada materi aritmatika  

sosial. 

No. Komponen Kritis Siswa Indikator Pencapaian 

1. 

 

Identifikasi Siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal dan 

siswa dapat menuliskan apa yang ditanyakan dari soal 

2. Analisis  Siswa dapat mengindentifiasi permasalahan dari poin-poin 

yang telah disajikan. 

3. 

 

  4.   

 

  5.  

Menghubungkan konsep  

 

Pemecahan masalah  

 

Evaluasi  

Siswa dapat menerapkan konsep dalam menyelesaiakan 

masalah 

Siswa dapat menunjukkan hasil utama dalam menyelesaiakn 

masalah/ penentuan solusi/ jawaban  

Siswa dapat menguji kembali solusi/ jawaban 

Siswa dapat menentuka kesimpulan dari suatu jawaban  
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Pendapatan suatu toko pakaian dan sepatu dalam satu minggu adalah 

sebagai berikut: di hari senin pendapatan sebesar Rp. 4.500.000,- , di hari selasa 

pendapatan sebesar Rp. 3.250.000,-, di hari rabu pendapatan sebesar Rp. 

4.250.000,-, di hari kamis pendapatan sebesar Rp. 3.650.000,-, di hari jumat 

pendapatan sebesar Rp. 4.150.000,-, di hari sabtu pendapatan sebesar Rp. 

6.250.000,-, dan di hari minggu pendapatan sebesar Rp. 6.500.000,-. 

a. Pada hari apa pendapatan di totko tersebut paling rendah? Pada hari apa 

pendapatan di too tersebut sama? Dan pada hari apa pendapatan di toko 

tersebut paling tinggi? 

b. Berdasarkan penyelesaian pada soal (a) menurut Anda apa yang menjadi 

penyebabnya ? 
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Tabel 2.7 Contoh Indikator Kritis Siswa 

No. Indikator Kritis Siswa Indikator Pencapaian 

1. Menginterpretasi  Diketahui : 

Senin = Rp. 4.500.000,- 

Selasa = Rp. 3.250.000,- 

Rabu = Rp 4.250.000,- 

Kamis = Rp 3.650.000,- 

Jumat = Rp 4.150.000,- 

Sabtu = Rp 6.250.000,- 

Minggu = Rp 6.500.000,- 

 

Ditanya:  

a. Pada hari apa pendapatan di took tersebut paling rendah? Pada hari apa pendapatan di toko tersebut sama? Dan pada 

hari apa pendapatan di toko tersebut paling tinggi? 

b. Berdasarkan penyelesaian pada soal (a) menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya ? 

  Siswa dapat menentuan kelayakan terhadap suatu permasalahan yang diberikan, apakah permasalahan tersebut 

bisa diselesaikan apa tidak yang kemudian menyajikan poin-poin penting dari materi dengan tepat. 
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2. Menganalisa Jawab : 

Misal: Senin = S 

           Selasa = L 

           Rabu = R 

           Kamis = K 

           Jumat = J 

           Sabtu = B 

           Minggu = M 

Kita ubah menjadi kalimat matematika  

S = Rp. 4.500.000,- 

L = Rp. 3.250.000,- 

R = Rp 4.250.000,- 

K = Rp 3.650.000,- 

J = Rp 4.150.000,- 

B = Rp 6.250.000,- 

M = Rp 6.500.000,- 

a. Terdapat pendapatan toko paling tinggi, paling rendah, dan tidak ada pendapatan toko yang sama dalam satu 

minggu 

b. Penyebab tinggi rendahnya suatu pendapatan tergantung situasi kondisi toko  
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  Siswa dapat mengindentifiasi permasalahan dari poin-poin yang telah disajikan. 

3. Mengevaluasi  a. Pendapatan toko paling tinggi di hari Minggu= Rp. 6.500.000, pendapatan toko paling rendah di hari Selasa = Rp. 

3.250.000, dan tidak ada pendapat toko yang sama dalam satu minggu.  

b. Pendapatan  di hari selasa rendah karena uang gaji mingguannya habis. Selasa termasuk hari sibuk tidak ada waktu 

untuk berbelanja dll. Pendapatan hari Minggu tinggi dikarenakan hari minggu termasuk hari libur, jadi banyak orang 

yang meluangkan waktu berbelanja di hari tersebut 

Siswa melakukan evaluasi terhadap jawaban-jawaban yang telah dikerjakan agar tidak terjadi kesalahan dengan 

menggunkaan strategi yang tepat. 

4. Inferensi Kesimpulan : 

1. Pendapatan toko paling tinggi di hari Minggu= Rp. 6.500.000, pendapatan toko paling rendah di hari Selasa = 

Rp. 3.250.000, 

2. Pendapatan  di hari selasa rendah karena uang gaji mingguannya habis. Pendapatan hari Minggu tinggi 

dikarenakan hari minggu termasuk hari libur.  

Siswa mampu menarik kesimpulan dari jawaban yang telah ditentukan. 
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