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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

A. Pembelajaran Matematika 

Kusumaningrum dan Saefudin (2012), menyatakan bahwa matematika 

merupakan salah satu ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu lainnya. Menurut 

Sabandar (2008), matematika memiliki peran yang penting dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir. Menurut Herman Hudojo (2003: 123), matematika 

merupakan suatu ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau 

struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan diantara hal-hal itu. Untuk 

dapat memahami struktur-struktur serta hubungan-hubungan, tentu saja 

diperlukan pemahaman konsep-konsep yang terdapat didalam matematika itu. 

Suherman (2003), menyatakan bahwa matematika adalah disiplin ilmu tentang 

tata cara berfikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif. Abdurrahman (2002), menyatakan bahwa matematika adalah bahasa 

simbiolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan 

kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan 

berfikir.Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah 

ilmu dasar bagi ilmu-ilmu lainya dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan 

mengolah logika baik secara kuantitatif,kualitatif, dan keruangan. 
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2.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

A. Definisi Berpikir Kritis  

Beberapa tahun terakhir berpikir kritis telah menjadi suatu istilah yang 

sangat populer dalam dunia pendidikan. Karena berpikir kritis memungkinkan 

siswa untuk menemukan kebenaran di tengah banjir kejadian dan informasi yang 

mereka hadapi setiap hari.  Berpikir kritis juga membantu siswa untuk bisa 

bertahan dalam perkembangan zaman saat ini. Kata kritis berasal dari bahasa 

Yunani yaitu kritikos dan kriterion. Kata kritikos berarti pertimbangan sedangkan 

kriterion mengandung makna ukuran baku atau standar. Sehingga secara 

etimologi, kata kritis mengandung makna pertimbangan yang didasarkan pada 

suatu ukuran baku atau standar. Dengan demikian secara etimologi berpikir kritis 

mengandung makna suatu kegiatan mental yang dilakukan seseorang untuk dapat 

memberi pertimbangan dengan menggunakan ukuran atau standar tertentu. 

Terdapat berbagai macam definisi tentang berpikir kritis, di antaranya 

sebagai berikut: Menurut Chaffe (2002), berpikir kritis adalah proses kognitif yang 

aktif dan terorganisasi yang digunakan untuk mengetahui pikiran seseorang dan 

pemikiran terhadap orang lain. Sedangkan menurut Paul (2008), berpikir kritis 

adalah cara berpikir tentang berbagai subjek, konten, atau masalah di mana 

pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan terampil mengambil alih 

struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar intelektual 

mereka. 

Johnson (2007), menyatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk 

mengatakan sesuatu dengan penuh percaya diri, “Ide saya bagus karena 
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berdasarkan alasan yang logis,” atau “ Ide anda karena didukung oleh bukti yang 

kuat”.Berpikir kritis memungkinkan peserta didik untuk menemukan kebenaran di 

tengah banjir kejadian dan informasi yang mengelilingi mereka setiap hari.  

Berdasarkan pengertian tentang berpikir kritis yang dikemukakan oleh para 

ahli, dengan sudut pandang dan fokus perhatian yang dianut, namun banyak 

memiliki kesamaan. Oleh karena itu, Mason menyatakan ada 3 aspek penting 

dalam berpikir kritis, yaitu (1) keterampilan bernalar kritis (seperti kemampuan 

untuk menilai suatu penalaran dengan tepat), (2) karakter yang meliputi sikap 

kritis (skeptisisme, cenderung menanyakan pertanyaan penyelidikan) dan 

komitmen untuk mengekspresikan sikap tersebut, serta orientasi moral yang 

memotivasi berpikir kritis, (3) pengetahuan substansial dalam bidang tertentu 

memotivasi berpikir kritis, dan (4) pengetahuan substansial dalam bidang tertentu 

berpikir kritis. Untuk mendukung penentuan kemampuan berpikir kritis siswa, 

menurut Ennis (dalam Hassoubah, 2004) ada beberapa sifat–sifatatau bakat 

berpikir kritis yang mendasari, yaitu mencari penjelasan pertanyaan, mencari 

penalaran, mencoba menjadi sumber informasi yang baik, menggunakan dan 

menyebutkan sumber informasi yang kredibel, sensitif terhadap perasaan dan 

pengetahuan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Nindha Ayu (2011), yang 

menyebutkan sifat–sifat berpikir kritis antara lain, sebagai berikut. 

1. Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu ditunjukkan  siswa untuk selalu terdorong dalam menyatakan 

sesuatu. 
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2. Bersifat Imajinatif 

Sifat imajinatif dapat ditunjukkan  siswa dalam memperagakan hal–hal yang 

belum pernah terjadi dan terkadang menggunakan khayalan, namun siswa 

mengetahui perbedaan antara khayalan dengan kenyataan. 

3. Tertantang oleh Kemajemukan 

Perilaku siswa senang menjajaki persoalan–persoalan dan selalu melibatkan 

diri dalam tugas yang majemuk serta terdorong untuk mengatasi masalah–

masalahyang sulit. 

4. Sifat Berani Mengambil Resiko 

Perilaku siswa selalu tidak takut gagal atau mendapat kritik bahkan bersedia 

mengakui kesalahan dan kegagalannya serta berusaha untuk selalu mencoba. Yang 

tak kalah penting adalah siswa berani mempertahankan gagasan atau pendapat 

meski belum tentu gagasan atau pendapatnya benar. 

Berdasarkan dari pemaparan di atas, berpikir kritis adalah suatu proses mental 

yang melibatkan pengetahuan, keterampilan bernalar, dan karakter bernalar 

intelektual bernalar. Pemikiran yang seperti inilah yang diperlukan dalam 

pembelajaran matematika, terutama dalam memahami konsepnya. Karena Pada 

dasarnya untuk belajar matematika diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

dengan kata lain belajar matematika dapat merasuk dengan dalam hingga ke inti 

sarinya adalah menggunakan kemampuan berpikir kritis. Begitu juga sebaliknya, 

kemampuan berpikir kritis dapat dilatih dan dibiasakan kepada siswa dengan 

melalui pelajaran matematika. Di mana kemampuan berpikir kritis dan pelajaran 

matematika tidak dapat dipisahkan. 
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B. Indikator Berpikir kritis 

Menurut Ennis (dalam Hassoubah, 2004), berpikir kritis adalah 

berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan 

keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Oleh karena itu, 

indikator kemampuan berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis 

siswa sebagai berikut; 1) siswa harus mengidentifikasi fakta-fakta secara jelas 

dan logis, 2) siswa harus merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan 

cermat, 3) siswa harus menerapkan metode yang pernah dipelajari secara 

akurat, 4) siswa harus mengungkapkan data dan menyelesaikan masalah degan 

tepat, 5) siswa harus memutuskan pemecahan masalah secara benar dan tepat, 

6) siswa harus mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian 

masalah, dan 7) siswa harus membedakan antara kesimpulan yang didasarkan 

pada logika yang valid atau sebaliknya. 

C. Berpikir kritis dalam matematika 

Menurut Langrehr (2006), terdapat tiga jenis informasi yang disimpan atau 

diingat dalam otak. Ketiga jenis informasi itu adalah: (1) Isi (content) yaitu apa 

yang dipikirkan tentang berbagai simbol, angka, kata, kalimat, fakta, aturan, 

metode, dan sebagainya; (2) Perasaan (feelings) tentang isi; (3) Pertanyaan 

(questions) yang digunakan untuk memproses atau untuk mempergunakan isi. 

Oleh karena itu seorang anak dapat memiliki tiga kecerdasan, yaitu kecerdasan isi, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan memproses. 
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Beberapa keterampilan berpikir yang dapat meningkatkan kecerdasan 

memproses, kecerdasan memproses adalah keterampilan berpikir kritis, 

keterampilan berpikir kreatif, keterampilan mengorganisir otak, dan keterampilan 

analisis. Kurikulum 2006 yang dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) memasukkan keterampilan - keterampilan berpikir yang harus dikuasai 

anak disamping materi isi yang merupakan pemahaman konsep. 

Menurut Hudoyo (2001), matematika melukiskan suatu kumpulan sistem 

matematika, dimana setiap bagian dari sistem ini merupakan struktur yang bersifat 

deduktif. Suatu sistem deduktif terdiri dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 

unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema. 

Berpikir matematis adalah aktivitas mental yang melibatkan abstraksi dan 

generalisasi ide – ide matematis.Di mana matematika merupakan pelajaran yang 

memang membutuhkan penalaran lebih, sehingga berpikir tingkat tinggi dalam 

matematika sangat dianjurkan dan digunakan. Hal ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika sekolah, yaitu agar siswa memiliki kemampuan 

matematis sebagai berikut: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikannya secara akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan 

masalah, 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika,  

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
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merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh, 

4. Memberikan gagasan dengan simbol, table, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Agar terpenuhi tujuan dari pembelajaran matematika di sekolah, maka perlu 

memberikan pengajaran berpikir tingkat tinggi kepada siswa. Berpikir tingkat 

tinggi yang sangat diperlukan dapat pembelajaran matematika adalah berpikir 

kritis. Karena berpikir kritis merupakan suatu pemikiran yang ideal dengan tujuan 

untuk bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa. Bahkan 

dengan berpikir kritis pelajaran matematika dapat dipahami hingga ke akar – 

akarnya. Selain itu, siswa dalam melakukan suatu hal akan lebih terarah dan 

menjadi kebiasaan yang baik guna memahami konsep matematika, memecahkan 

masalah, mengambil kesimpulan dan mengevaluasi hasil pemikiran secara 

matang. 

Berpikir kritis dalam matematika akan muncul jika siswa memiliki 

keinginan untuk menemukan jawaban dan mencapai pemahaman. Pemikir yang 

kritis akan meneliti proses berpikir mereka sendiri dan proses berpikir orang lain 

untuk mengetahui apakah proses berpikir yang mereka lakukan masuk 

akal.Karena itu, berpikir kritis dalam matematika akan menjadikan siswa mampu 

mengorganisasi dan menggabungkan berpikir matematis melalui komunikasi, 
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mengkomunikasikan berpikir matematisnya secara koheren dan jelas kepada 

siswa yang lain, menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi, 

menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide – ide matematis 

dengan tepat. 

D. Tahap Berpikir Kritis dalam Matematika 

Berpikir kritis dapat terjadi melalui suatu tahapan berpikir. Sesuai dengan 

kalimat tersebut Perkins & Murphy (dalam Kurinasih,2010) membagi tahap 

berpikir kritis dalam matematika menjadi 4 tahap sebagai berikut. 

1. Tahap klarifikasi (clarification) 

Tahap ini merupakan tahap menyatakan, mengklarifikasi, menggambarkan 

(bukan menjelaskan) atau mendefinisikan masalah. Aktivitas yang dilakukan 

adalah menyatakan masalah, menganalisis pengertian dari masalah, 

mengidentifikasi sejumlah asumsi yang mendasari, mengidentifikasi hubungan di 

antara pernyataan atau asumsi, mendefinisikan atau mengkritisi definisi pola–

polayang relevan. 

2. Tahap asesmen (assesment) 

Tahapinimerupakantahapmenilaiaspek–aspeksepertimembuat keputusan 

pada  situasi, mengemukakan fakta–faktaargumen atau menghubungkan 

masalah dengan masalah yang lain. Pada tahap ini digunakan beragam fakta yang 

mendukung atau menyangkal. Aktivitas yang dilakukan dalah menyediakan atau 

bertanya apakah penalaran yang dilakukan valid, penalaran yang dilakukan 

relevan, menentukan kriteria penilaian seperti kredibilitas sumber, membuat 

penilaian keputusan berdasarkan kriteria penilaian atau situasi atau topik, 
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memberikan fakta bagi pilihan kriteria penilaian. 

3. Tahap penyimpulan (inference) 

Tahap  ini menunjukkan hubungan antara sejumlah ide, menggambarkan 

kesimpulan yang tepat, menggeneralisasi, menjelaskan (bukan menggambarkan) 

dan membuat hipotesis. Aktivitas yang dilakukan antara lain membuat kesimpulan 

yang tepat dan membuat generalisasi.  

4. Tahap strategi/taktik (strategy/tactic) 

Tahap ini merupakan tahap tahap mengajukan, mengevaluasi sejumlah 

tindakan, menggambarkan tindakan yang mungkin, mengevaluasi tindakan dan 

memprediksi hasil tindakan. 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis tingkat kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dalam pemecahan masalah matematika peneliti menggunakan 

Model Berpikir Kritis Paul dan Elder, yaitu elemen bernalar dan standar 

intelektual bernalar saja. Dalam hal ini karakter intelektual bernalar tidak 

digunakan karena karakter tidak bisa diteliti dengan mudah dan memerlukan 

waktu yang lama minimal 1 semester. Tingkat kemampuan berpikir kritis 

disingkat menjadi TKBK disusun secara diskrit yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Berikut 

akan diuraikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis (TKBK) 

TKBK Karakteristik TKBK 

TKBK 4 

(sangat krits) 

1. Pada tingkat ini,siswa mampu menyelesaikan masalah. 

Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan informasi berupa data dan fakta yang jelas, 
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tepat, teliti dan relevan. 

2. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan pada konsep dan ideberupa definisi, konsep, 

teorema, prinsip dan prosedur yang jelas, tepat, relevan dan 

dalam. 

3. Siswa dalam penyimpulan jelas dan logis. 

4. Siswa  dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan sudut pandang yang jelas dan luas (beragam 

alternatif penyelesaian). 

TKBK 3 

(kritis) 

1. Pada tingkat ini, siswa mampu menyelesaikan masalah. 

Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan informasi berupa data dan fakta yang jelas, 

tepat, teliti dan relevan. 

2. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan padakonsep dan ideberupa definisi, konsep, 

teorema, prinsip dan prosedur yang jelas, tepat, relevan dan 

tidak dalam. 

3. Siswa dalam penyimpulan jelas dan logis. 

4. Siswa dalam mengidentifikasi danmenyelesaikan masalah 

berdasarkan sudut pandang yang jelas tetapi terbatas 

(penyelesaian tunggal). 

TKBK 2 

(cukup kritis) 

1. Pada tingkat ini, siswa mampu menyelesaikan masalah. 

Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 
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berdasarkan informasi berupa data dan fakta yang jelas, 

tepat, teliti dan relevan. 

2. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan padakonsep dan ide berupa definisi, konsep, 

teorema, prinsip dan prosedur yang jelas, tepat, relevan dan 

tidak dalam.  

3. Siswa dalam penyimpulan tidak jelas dan kurang logis. 

4. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan sudut pandang yang jelas tetapi terbatas 

(penyelesaian tunggal). 

TKBK 1 

(kurang kritis) 

1. Pada tingkat ini, siswa belum mampu menyelesaikan 

masalah. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah berdasarkan informasi berupa data dan fakta yang 

jelas, tidak tepat,tidak teliti dan tidak relevan. 

2. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan pada konsep dan ide berupa definisi, konsep, 

teorema, prinsip dan proseduryangjelas, tidaktepat, tidak 

relevan dan tidak dalam. 

3. Siswa dalam penyimpulan tidak jelas dan kuranglogis 

4. Siswa dalam mengidentifikasi danmenyelesaikan masalah 

berdasarkan sudut pandang yangtidak jelasdan 

terbatas(penyelesaian tunggal). 

TKBK 0 1. Pada tingkat ini, Siswa belum mampu menyelesaikan 
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(tidak kritis) masalah. Siswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah berdasarkan informasi berupa data dan fakta yang 

tidak jelas, tidak tepat,tidak teliti dan tidak relevan.2. 

2. Siswa dalam mengidentifikasikan dan menyelesaikan 

masalah berdasarkan pada konsep dan ide berupa definisi, 

konsep, teorema, prinsip dan prosedur yang tidak jelas, 

tidak relevan dan tidak dalam. 

3. Siswa dalam penyimpulan tidak jelas dan tidak logis. Siswa 

dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 

berdasarkan sudut pandang yangtidak jelas dan terbatas 

(penyelesaian tunggal). 

Untuk  memperjelas pemahaman mengenai tabel TKBK di atas, berikut 

akan diberikan tabel rincian dari penilaian komponen elemen bernalar dan standar 

intelektual bernalar dalam TKBK. 

Tabel 2.2 Rincian Penilaian Komponen Elemen Bernalar dan Standar Intelektual 

Elemen 

bernalar 

SIB 

TKBK 

4 

TKBK 

3 

TKBK 

2 

TKBK 

1 

TKBK 

0 

Informasi 

Jelas           

Tepat           

Teliti           

relevan           

Konsep dan Jelas           
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ide Tepat           

Relevan           

Dalam           

Penyimpulan 

Jelas           

Logis     Kurang Kurang   

Sudut 

pandang 

Jelas           

Luas   Terbatas Terbatas Terbatas   

 

 

 

Berdasarkan table tersebut, siswa dikelompokkan kedalam masing–masing 

tingkat sesuai dengan karakteristik yang telah disusun. Namun menurut Kurniasih 

dari hasil penelitian yang dilakukan, tidak ada satupun siswa yang menempati atau 

mendekati tingkat kemampuan berpikir kritis (TKBK) 4.Tapi terdapat siswa yang 

memiliki criteria mendekati criteria TKBK3, 2,1 dan 0. Berdasarkan kenyataan 

yang ada, table penilaian komponen elemen bernalar dan standar intelektual 

bernalar dalam TKBK direvisi (perbaiki) sesuai dengan kenyataan.Adapun 

perbaikannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

(adaptasi Paul & Elderdalam Ary Woro Kurniasih) 

SIB :Standar Intelektual Bernalar 
TKBK :Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 
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Tabel 2.3 Revisi Penilaian Komponen Elemen Bernalardan Standar 

Intelektual Bernalar dalam TKBK 

 

Elemen 

bernalar 

SIB 

TKBK 

3 

TKBK 

2 

TKBK 

1 

TKBK 

0 

Informasi 

Jelas         

Tepat         

Teliti         

Relevan         

Konsep dan 

ide 

Jelas         

Tepat         

Relevan         

Dalam         

Penyimpulan 

Jelas         

Logis         

Sudut 

pandang 

Jelas         

Luas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas 

 

 

 

 

 

(adaptasi Paul & Elderdalam Ary Woro Kurniasih) 

SIB :Standar Intelektual Bernalar 
TKBK :Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 
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Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan penelitian 

terdahulu dengan mengikuti jejak Ary Woro Kurniasih yang menggunakan 4 

Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis (TKBK), yaitu TKBK3 (kritis), TKBK2 

(cukup kritis), TKBK1 (kurang kritis) dan TKBK0 (tidak kritis). Karena peneliti 

juga menyadari bahwasanya setiap manusia tidak ada yang bisa sangat sempurna, 

sedangkan TKBK4 (sangat kritis) memerlukan kesempurnaan yang luar biasa dan 

hanya diperuntukkan kepada orang yang benar–benar mampu memenuhinya, atau 

dalam arti lain keluasan pengetahuan yang tak terbatas. 

2.3 Pemecahan Masalah 

A. Pemecahan Masalah Matematika 

Menurut Erman Suherman (Purba, 2008) Pemecahan masalah merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses 

pembelajaran, siswa diharapkan memperoleh pengalaman dengan pengetahuan 

serta keterampilan yang telah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah 

yang sifatnya tidak rutin. Dengan belajar pemecahan masalah, siswa diharapkan 

dapat mengembangkan cara berpikir, kebiasaan, ketekunan dan rasa ingin tahu.  

Pemecahan masalah merupakan cara memberikan pengertian dengan 

menstimulus siswa untuk memperhatikan, menelaah dan berpikir tentang suatu 

masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk 

memecahkan masalah. Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas 

dasar bagi manusia, oleh karena itu seharusnya proses belajar mengajar disekolah 

dapat membiasakan siswa menghadapi masalah agar terlatih untuk memecahkan 

masalah. 
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 Menurut Krulik dan Rudnik (Purba, 2008) mengemukakan bahwa pemecahan 

masalah merupakan proses di mana individu menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, dan pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah 

pada situasi yang tidak dikenalnya. Dengan belajar pemecahan masalah, siswa 

dapat mengembangkan cara berpikir, kebiasaan, ketekunan dan rasa ingin tahu 

serta kepercayaan diri dalam situasi yang tidak biasa.  

Pemecahan masalah juga dapat membantu siswa mempelajari fakta-fakta, 

konsep, prinsip matematika dengan mengilustrasikan obyek matematika dan 

realisasinya. Pemecahan masalah merupakan aktifitas yang memberikan tantangan 

bagi kebanyakan siswa serta dapat memotivasi siswa untuk belajar matematika. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah 

suatu proses yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 

pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya kedalam situasi yang baru. 

Pemecahan masalah lebih mengutamakan proses dari pada hasil yang diperoleh 

siswa. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam pemecahan maslah, 

menurut Ruseffendi (Purba, 2008) ada lima langkah yang harus dilakukan siswa, 

yaitu sebagai berikut : 1) Merumuskan masalah dalam bentuk yang lebih jelas, 2) 

Menyatakan kembali masalah dalam bentuk yang dapat diselesaikan, 3) 

Menyusun hipotesis alternatif dan strategi pemecahan yang diperkirakan baik 

untuk digunakan sebagai pemecahan masalah, 4) Menguji hipotesis dan 

melakukan prosedur pemecahan, 5) Memeriksa kembali apakah hasil yang 

diperoleh benar. 
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B. Memahami Masalah 

 Memahami masalah yaitu aktivitas yang dilakukan sebelum melakukan 

aktivitas pemecahan masalah. Menurut jhon dewey, bahwa tahapan yang pertama 

kali dilakukan adalah mencari informasi yang berkenaan dengan masalah tersebut. 

Hal ini bermakna bahwa dengan mencari informasi berkenaan dengan berbagai 

aspek yang berkaitan dengan masalah merupakan langkah untuk memahami 

masalah yang akan diselesaikan. Adapun yang dilakukan untuk memahami 

permasalahan dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut; a) identifikasi 

variabel variabel yang berkaitan dengan masalah, b) hubungan anatara variabel-

variabel yang telah ditentukan, dan c) variabel yang diperlukan melalui kajian 

atau jawaban. 

 

2.4. Materi Aljabar Dasar 

A. Pengertian Bentuk Aljabar  

Aljabar bukan hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan 

operasi hitung bilangan tetapi juga memiliki cakupan bahasan yang lebih luas lagi, 

yaitu mengenai hubungan antara bilangan-bilangan tersebut. Dalam pengerjaan 

dengan aljbar, sebuah bilangan yang tidak diketahui, atau belum diketahui, dapat 

diwakili dengan menggunakan simbol berupa huruf, misalnya x, dan y yang 

disebut dengan Variabel dan dilambangkan dengan huruf. Dengan demikian, 

varibel-variabel tesebut dapat memiliki nilai. Variabel adalah suatu besaran 

matematika yang nilainya dapat berubah (tidak konsisten). Huruf-huruf dalam 
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aljabar digunakan sebagai pengganti angka bentuk aljbar sering melibatkan angka 

(disebut konstanta), huruf (disebut peubah atau variabel), dan operasi hitung. Hal 

ini penting untuk diketahui dan mengerti agar penulisan singkat dalam aljbar 

dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehingga lebih mudah dipahami. 

Sebagai contoh: 

                    (     )              

                       (     ) 

 (  )           (  )        

(  )                                        

 
 

            
 

 

    

 
         (     )   

2.5. Faktor Perkalian, Koefisien, Konstanta, Suku, Dan Suku Sejenis 

A. Pengertian faktor perkalian.  

Pada pembahasan tentang faktor bilangan cacah dinyatakan bahwa 

,7214  maka 2 dan 7 disebut faktor 14. Pengertian ini akan kita pakai sebagai 

dasar untuk membahas faktor perkalian dari suatu bentuk aljabar. Bentuk aljabar 

,33 aa  maka 3a memiliki faktor-faktor, yaitu 3 dan a. Faktor 3 disebut faktor 

angka atau faktor numerik, faktor ini sering disebut juga koefisien dari a. Faktor a 

disebut faktor huruf atau faktor alfabetik. Dengan kata lain faktor perkalian 

berupa konstanta disebut koefisien, misal pada contoh diatas koefisiennya 3, 

sedangkan a disebut variabel. Serta tanda positif  (+)  dan negatif (-)  

menyebabkan terjadinya suku-suku aljabar. 
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B. Pengertian suku dan suku sejenis  

Bentuk-bentuk aljbar 3a²  + 6adan6p –8,dalam hal ini 23a dan 6a disebut 

suku-suku dari aa 63 2  , serta p6 dan 8 disebut suku - suku dari 86 p . 

Suku - suku dalam  bentuk  aljabar  zxx 372  misalnya dapat diubah kebentuk 

zxx 3)7(2  . Dengan demikian, suku - suku dari zxx 3)7(2   adalah 

yx 7,2  dan z3 . Bentuk - bentuk aljabar baa 74,3  dan rqp  23 . Bentuk-

bentuk tersebut berturut - turut disebut suku tunggal, suku dua, dan suku tiga. 

Pemberian nama ini bersesuaian  dengan banyak suku bentuk - bentuk aljabar 

tersebut. Bentuk ajabar xax 634  mempunyai suku - suku ax 3,4 dan x6 . 

Suku x4 dan x6  memuat variabel yang sama, yaitu x . Suku – suku tersebut diberi 

nama suku – suku sejenis, sedangkan x4  dan a3  disebut  suku – suku tidak 

sejenis. Suku sejenis yaitu suku – suku bentuk aljabar yang mempunyai variabel 

dan pangkat sama atu hanya berada pada koefisienya. Sedangkan suku – suku 

tidak sejenis yaitu suku – suku bentuk aljabar yang mempunyai variabel dan 

pangkat berbeda. Menurut  banyak  sukunya, suku – suku aljbar dibedakan 

menjadi seperti berikut: 

o Suku satu 

Suku satu adalah bentuk aljabar yang terdiri dari atas satu suku. Contoh a3 . 

o Suku dua  

Suku dua adalah bentuk aljabar yang terdiri atas dua suku. Contoh ba 74  . 

o Suku tiga 

Suku tiga bentuk aljabar yang tediri atas tiga suku. Contoh rqp  23  

o Suku n (banyak n suku)  
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Suku n adalah bentuk aljabar yang terdiri atas n suku(lebih dari tiga suku 

atau banyak suku). 

Perhatikan bentuk-bentuk aljabar berikut ini!  

o p dan p6 adalah suku-suku sejenis, karena: p merupakan faktor huruf 

persekutuan dari p dan p6 . 

o 324 ba dan 328 ba adalah suku sejenis, karena: 

3232 444 babbbaaba   

3232 888 babbbaaba   

32 babbbaa   

merupakan faktor huruf persekutuan dari 324 ba dan 328 ba  

o xyxyyx 12262794  , bentuk aljabar ini mempunyai suku – suku 

sejenis: 

   dan    

   dan    

  dan   

C. Pengertian koefisien dan konstanta 

Bentuk aljabar 87563 234  aaaa . Bilangan – bilangan 3, 6, 5, 7, dan 

8 disebut koefisien dari bentuk aljabar. Dalam hal ini dapat diterangkan sebagai 

berikut: 

43a mempunyai koefisien 3 

46a mempunyai koefisien 6 

45a mempunyai koefisien 5 
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a7
 mempunyai koefisien 7 

8 merupakan konstanta.  

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien adalah faktor 

perkalian berupa konstanta. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak 

mempunyai variabel 

Aturan bentuk alajbar  

o Bentuk aljabar harus diubah sehingga masing-masing suku dipisahkan oleh 

tanda penjumlahan. 

o Faktor yang berupa bilangan dari masing-masing suku merupakan koefisien 

dai bentuk aljabar tersebut. 

2.6. Operasi Bentuk Aljabar 

Opersi hitung bentuk aljbar, kita akan lihat dulu sifat-sifat dasar dari 

aritmatika yang juga berlaku pada bentuk aljabar, seperti terlihat pada tabel 2.4 

berikut ini. 

Operasi – Operasi Hitung 

Sifat komutatif Sifat asosiatif Sifat distributif 

abba   

baab   

abba   

a

b

b

a
  

   cbacba   

   bcacab   

   cbacba   

a

b
ac

b

a
::   

  acabcba   

  bcaccba   

  acabcba   

  bcaccba   
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A. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar 

Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan ataupun pengurangan pada 

bilangan bulat dapat juga diterapkan untuk operasi perkalian suatu konstanta 

dengan bentuk aljabar bersuku dua atau lebih. 

B. Menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis  

Suatu bentuk aljabar yang mengandung suku-suku sejenis dapat 

disederhanakan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan suku – suku 

sejenis yang ada. Proses ini dilakukan dengan sifat distributif. 

C. Perkalian dan pembagian antarbentuk aljabar 

Perkalian dan pembagian bentuk aljbar, terlebih dahulu dilakukan 

pengelompokkan koefisien, kemudian mengelompokkan variabel – variabel yang 

sama. Tuliskan variabel dalam urutan abjad dan pangkat dalam urutan kecil dan 

besar. Perlu   diingat: “operasi dalam variabel harus diselesaikan terlebih 

dahulu”.Karena bentuk aljabar agak rumit, seperti     ,,
22

baba 

   ,baba  ataupun    rqpba   maka dapat diuraikan seperti yang 

ada di tabel 2.5 berikut ini. 

Bentuk I: 

 2
ba   

     
   

       

22

22

2

2 baba

bababa

bbabbaaa

babbaa

bababa
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Bentuk II 

 2
ba   

 

     
   

       

22

22

2

2 baba

bababa

bbabbaaa

babbaa

bababa











 

Bentuk III 

  baba   

       

       

22

22

ba

bababa

bbabbaaa

babbaababa









 

Bentuk IV 

  rqpba   

  

   
       

   

brbqbaraqap

rbqb

pbraqapa

rqpbrqpa

rqpba











[

 

 

Contoh pembagian bentuk aljabar 

2323
23

23 2
4

8

4

8
4:8 baba

ba
ba 

 

2.7. Hasil Penelitian Yang  Relavan 

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sri Winarti,2015 dalam penelitiannya, tingkat kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal serupa PISA nilai rata – rata kemampuan penalaran 

untuk kompetensireproduksi 71,1% termasuk dalam kategori baik, 

kompetensi koneksi 52,2% termasukdalam kategori cukup dan untuk 

kompetensi refleksi 47,6% termasuk dalam kategori cukup. Sesuai rata – 

rata skor dalam setiap kompetensi dapat dilihat bahwa soal sudahsesuai 
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tingkatan kompetensi. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa 

kemampuan penalaran matematis siswa dalam mengerjakan soal serupa 

PISA termasuk dalamkategori yang cukup. 

2. Milda Retna, dkk (2013) dalam jurnal penelitiannya menunjukkan bahwa 

proses berpikir siswa berkemampuan tinggi adalah konseptual. Proses 

berpikir siswa berkemampuan  sedang tidak dapat disimpulkan. Sedangkan 

proses berpikir siswa berkemampuan rendah juga tidak dapat disimpulkan. 

Dari berberapa hasil penelitan yang terdahulu maka peneliti dapat 

menyimpulkan  bahwa proses berpikir siswa berkemampuan tinggi adalah 

konseptual dan kemampuan berpikir kritis matematis siwa dapat diukur melalui 

pemberian soal(masalah) dimana didalam soal itu tedapat berbagai macam 

alternatif jawaban sehingga dapat membangkitkan pemikiran siswa agar lebih 

kreatif serta dapat berpikir logis dan kritis. Dengan demikian dalam penlitian ini 

peneliti mencoba menggunakan soal open endeduntuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa. 

2.8. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran dengan pendekatan open ended diawali dengan memberikan 

masalah terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus mengarah dan 

membawa siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin 

juga dengan banyak jawaban (yang benar), sehingga merangsang kemampuan 

intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. 

Pada dasarnya pendekatan open ended bertujuan untuk mengangkat kegiatan 

kreatif siswa dan berpikir matematika secara simultan. Oleh karena itu hal yang 
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perlu diperhatikan adalah kebebasan siswa untuk berpikir dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan sesuai dengan kemampuan, sikap, dan minatnya sehingga 

pada akhirnya akan membentuk intelegensi matematika siswa. Sehingga bisa 

diartikan pendekatan dengan menggunakan soal  open ended  adalah bukan hanya 

mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada proses pencarian suatu 

jawaban. Contoh lain pada pembelajaran matematika disekolah yaitu 

pembelajaran  yang  membangun kegiatan interaktif  antara matematika dan siswa 

sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai 

strategi. Dalam pembelajaran dengan pendekatan open ended, siswa diharapkan 

bukan hanya mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada proses 

pencarian suatu jawaban. Pada prinsipnya pendekatan open ended sama dengan 

pembelajaran berbasis masalah  yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang dalam 

prosesnya dimulai dengan memberi suatu masalah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Shimada (1997:1) pendekatan open ended adalah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu. Pendekatan open ended dapat memberi 

kesempatan kepada seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman 

menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah dengan beberapa teknik. 

Namun, pada pendekatan open ended masalah yang diberikan adalah masalah 

yang bersifat terbuka (open ended problem) atau masalah tidak 

lengkap(incomplete problem). Menurut Suherman dkk (2003:124), 

mengemukakan bahwa dalam kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut 

terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut: 
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a. Kegiatan siswa harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan siswa harus terbuka 

adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa 

untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. 

b. Kegiatan matematika merupakan ragam berpikir. Kegiatan matematika 

adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari 

pengalaman nyata dalam kehidupan sehari – hari ke dalam dunia 

matematika atau sebaliknya. 

c. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Dalam 

pembelajaran matematika, guru diharapkan dapat mengangkat pemahaman 

dalam berpikir matematika sesuai dengan kemampuan individu. Meskipun 

pada umumnya guru akan mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan pengalaman dan pertimbangan masing-masing. Guru bisa 

membelajarkan siswa melalui kegiatan–kegiatanmatematika tingkat tinggi 

yang sistematis atau melalui kegiatan–kegiatanmatematika yang mendasar 

untuk melayani siswa yang kemampuannya rendah. Pendekatan uniteral 

semacam ini dapat dikatakan terbuka terhadap kebutuhan siswa ataupun 

terbuka terhadap ide–idematematika.  

Sifat keterbukaan dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada 

satu cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan atau hanya ada satu 

jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut. Contoh penerapan masalah open 

ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan 

metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang 

diberikan bukan berorientasi pada jawaban hasil akhir. Sehingga dalam penelitian 
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ini peneliti menggunakan soal open endeduntuk mendeskripsikan kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah aljabar di kelas VII SMP. 


