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A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan pelajaran exact yang wajib dipelajari mulai dari 

jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar siswa memiliki 

keterampilan berpikir logis, kritis, analitis, dan sistematis (Amalia, dkk., 2015; 

Nisa’, 2016). Belajar matematika bertujuan memberikan pemahaman kepada 

siswa agar mampu memecahkan masalah. Pemecahan masalah dalam matematika 

biasanya diwujudkan melalui soal cerita (Wahyudi & Dewi, 2016). 

Soal cerita matematika berkaitan dengan kehidupan nyata sehari-hari yang 

diterjemahkan menjadi notasi kalimat-kalimat bermakna dan mudah dipahami 

secara tertulis yang dalam penyelesaiannya diperlukan daya nalar tinggi untuk 

dapat mengartikan soal tersebut, tujuannya agar siswa berlatih dan berpikir secara 

kontekstual sehingga dapat melihat hubungan dan kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari (Wijaya, 2012; Retna, 2013; Sulestry & Meliyana, 2017). 

Kejadian nyata dalam soal matematika dapat membantu melatih siswa 

membangun kerangka masalah sampai dengan menyusun argumen-argumen 

terkait pemecahan masalah yang kemudian dicari pemecahannya baik secara 

individual maupun dalam kelompok (Hariyanto, 2013). Soal yang paling rumit 

dalam matematika ialah soal cerita karena adakalanya siswa kurang dapat 

memahami inti atau maksud dari soal cerita tersebut, yang akhirnya berujung pada 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita (Rahmania & Rahmawati, 

2016). Irawati (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan, keterampilan tingkat 

tinggi yang terdiri dari tingkat analisis siswa rata-rata mencapai 30%, tingkat 

mengevaluasi mencapai 32%, dan tingkat mencipta mencapai 23% dari total skor. 

Artinya, keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sangat rendah karena mereka 

masih belum terbiasa mengerjakan soal tes, sehingga dapat disimpulkan, 

keterampilan berpikir tingkat tinggi harus selalu ditingkatkan salah satunya 

melalui soal pemecahan masalah. 

Taksonomi Bloom menjelaskan tiga aspek dalam berpikir tingkat tinggi, 

yaitu 1) analyze (menganalisis) dengan indikator diantaranya memeriksa dan 

mengurai informasi serta memberikan langkah penyelesaian. 2) evaluate 

(mengevaluasi) dengan indikator diantaranya menilai suatu gagasan dan 
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mengambil keputusan sendiri. 3) create (menciptakan) dengan indikator 

diantaranya merancang suatu cara atau mengkreasi ide atau gagasan sendiri untuk 

menyelesaikan masalah (Irawati, 2018; Prasetyani, dkk., 2016). 

Analyze (menganalisis), yaitu memisahkan materi menjadi bagian-bagian 

penyusunannya dan mendeteksi bagaimana suatu bagian berhubungan dengan satu 

bagian lainnya. Evaluate (mengevaluasi), yaitu membuat keputusan-keputusan 

berdasarkan standar kriteria, seperti mengecek dan mengkritik. Create 

(menciptakan), yaitu menempatkan elemen secara bersamaan untuk membuat 

hasil yang asli, seperti menyusun, merencanakan dan menghasilkan (Ayuningtyas 

& Rahaju, 2013). Keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam penelitian ini adalah 

keterampilan untuk menyelesaikan soal-soal dimana tidak ada algoritma yang 

telah diajarkan, yang membutuhkan justifikasi atau penjelasan dan mungkin 

mempunyai lebih dari satu solusi (Lewy & Aisyah, 2009). 

Nalurita, dkk (2013) melalui hasil penelitiannya menyatakan, siswa yang 

memiliki keterampilan matematika tinggi termasuk kategori baik dalam soal 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Siswa memiliki keterampilan 

matematika sedang termasuk kategori baik dalam soal menganalisis, serta 

termasuk kategori cukup dalam soal mengevaluasi dan mencipta. Siswa memiliki 

keterampilan matematika rendah termasuk kategori kurang dalam soal 

menganalisa dan mengevaluasi, serta termasuk kategori sangat kurang dalam soal 

mencipta. Semakin tinggi keterampilan matematika siswa, maka semakin tinggi 

pula keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 

Instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat 

menggunakan berbagai tipe penilaian seperti modified multiple choice, konstruksi 

jawaban singkat, dan konstruksi jawaban panjang seperti yang telah dilakukan 

oleh Ramirez & Ganaden (2008). Penelitian ini menggunakan instrumen 

konstruksi jawaban panjang, hal ini disesuaikan dengan karakteristik 

pembelajaran di SMP Negeri 5 Malang yang menggunakan soal essay untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswa dalam penguasaan materi. 

SMP Negeri 5 Malang mulai mengembangkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (higher order thinking skills) pada tahun 2017. Hasil wawancara 
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yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu guru matematika kelas VIII 

menyatakan, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi di SMP Negeri 5 

Malang dalam evaluasi pembelajaran soal cerita matematika sudah mencapai 

presentase 15% sampai 50%. Data lain menunjukkan, ketika guru memberikan 

soal keterampilan berpikir tingkat tinggi tentang materi SPLDV kepada siswa 

kelas VIII, hasilnya diperoleh bahwa aspek keterampilan siswa perlu untuk 

ditingkatkan, hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengembangan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi bagi siswa. Novianti (2014), menjelaskan beberapa kendala 

yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal keterampilan berpikir tingkat 

tinggi yaitu siswa kurang gigih atau semangat sehingga siswa tidak cermat dan 

teliti dalam berpikir. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi siswa SMP dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linier 

dua variabel yang mencakup analyze, evaluate, dan create. Penelitian ini 

bermanfaat 1) Bagi peneliti lain, sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 2) Bagi guru, sebagai informasi 

untuk mengetahui seberapa jauh keterampilan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal tingkat tinggi serta sebagai upaya dalam memaksimalkan 

keterampilan berpikir siswa. 

Agar tidak terjadi penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan maka 

istilah pada penelitian ini yaitu 1) Keterampilan berpikir tingkat tinggi ditekankan 

pada ranah kognitif yang mencakup analyze, evaluate, dan create berdasarkan 

taksonomi Bloom. 2) Soal cerita yang diambil dari permasalahan sehari-hari 

disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan mempunyai makna. 

 

 

 

 

 

 

 


