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B. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan 

kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang 

berkaitan dengan topik yang akan diteliti, diantaranya meliputi: 

1. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) adalah 

cara berpikir yang mengharuskan siswa untuk memanipulasi informasi dan ide-ide 

dalam cara tertentu yang memberi siswa pengertian dan implikasi baru (Gunawan, 

2012). Keterampilan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan 

pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Keterampilan tersebut 

menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan 

sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan 

jawaban dalam situasi baru (Heong, dkk., 2011). 

Menurut Elyana, dkk (2017), keterampilan berpikir tingkat tinggi 

merupakan konsep reformasi pendidikan yang didasarkan pada pembelajaran 

taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom menerangkan bahwa keterampilan yang 

melibatkan analyze, evaluate, dan create dianggap tatanan yang lebih tinggi serta 

membutuhkan metode pembelajaran pengetahuan fakta dan konsep. Nofiana, dkk 

(2014), mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat tinggi terjadi ketika 

seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang sudah tersimpan dalam 

ingatannya, selanjutnya menghubungkan informasi serta menyampaikannya untuk 

mencapai tujuan atau jawaban yang dibutuhkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai keterampilan berpikir yang terjadi 

ketika seseorang mengambil informasi baru dan informasi yang sudah tersimpan 

dalam ingatannya, selanjutnya menghubungkan informasi tersebut dan 

menyampaikannya untuk mencapai tujuan atau jawaban yang dibutuhkan. 

Menurut Anderson & Krathwohl dalam Suwarto (2013) 

mengklasifikasikan keterampilan berpikir terbagai menjadi enam tahap yang 

kemudian dibagi ke dalam dua kategori, yaitu keterampilan berpikir tingkat 

rendah (lower order thinking) meliputi mengingat (remember), memahami 
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(understand), dan menerapkan (apply). Sedangkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking), meliputi keterampilan menganalisis (analyze), 

mengevaluasi (evaluate), dan menciptakan (create). Krathwohl dalam Irawati 

(2018); Prasetyani, dkk (2016) menjelaskan, keterampilan berpikir tingkat tinggi 

memiliki beberapa indikator, diantaranya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Indikator Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi yang Diamati 

No 
Keterampilan Berpikir Tingkat 

Tinggi 
Indikator 

1 Menganalisis  

(analyze) 

Memeriksa dan mengurai informasi serta memberikan 

langkah penyelesaian 

2 Mengevaluasi 

(evaluate) 

Menilai suatu gagasan dan mengambil keputusan 

sendiri 

3 Mencipta  

(Create) 

Merancang suatu cara dan mengkreasi ide/ gagasan 

sendiri untuk menyelesaikan masalah  

Adaptasi dari Irawati (2018); Prasetyani, dkk (2016) 

Berpikir tingkat tinggi dalam penelitian ini adalah berpikir pada tingkat 

lebih tinggi daripada sekedar menghafal serta penggunaan pikiran secara lebih 

luas untuk menghubungkan suatu tantangan baru dengan informasi yang sudah 

tersimpan di dalam ingatannya kemudian memberikan kesimpulan sehingga 

menemukan suatu penyelesaian dari suatu permasalahan yang sulit dipecahkan. 

2. Soal Cerita Matematika  

Soal matematika salah satunya dapat disajikan dalam bentuk soal cerita. 

Soal cerita adalah suatu permasalahan yang disajikan dalam bentuk kalimat yang 

mudah dipahami dan mempunyai makna (Rahmania & Rahmawati, 2016). Soal 

cerita yang terdapat dalam matematika merupakan persoalan-persoalan yang 

terkait dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dicari 

penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat matematika. Kalimat matematika 

yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah kalimat matematika yang 

memuat operasi-operasi hitung bilangan (Rahardjo, 2011). 

Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan dalam bentuk lisan 

maupun tulisan berupa sebuah kalimat yang mengilustrasikan kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari (Hidayah, 2015). Soal cerita yang diajarkan diambil dari 

hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sekitar dan pengalaman siswa yang 

hendaknya meliputi aplikasi secara praktis situasi sosial ataupun beberapa 

lapangan studi yang mungkin (Wahyuddin & Ihsan, 2016). 
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Menurut Sepeng & Sigola (2013), soal cerita matematika sebagai tugas 

matematika dalam situasi dunia nyata yang membutuhkan siswa untuk mengubah 

ke dalam model matematika dan menyelesaikannya. Soal cerita biasanya 

diwujudkan dalam kalimat yang didalamnya terdapat persoalan atau permasalahan 

yang penyelesaiannya menggunakan keterampilan berhitung (Budiyono, 2008). 

Soal cerita yang berkaitan dengan kontekstual dan taksonomi Bloom merupakan 

soal yang pantas untuk diberikan pada siswa dalam menyajikan soal sesuai dengan 

pengetahuan yang telah mereka miliki dengan kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Soal ini juga lebih cocok ketika soal yang diberikan 

untuk menumbuhkembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa adalah 

soal cerita bentuk uraian. 

Berdasarkan pengertian soal cerita yang diuraikan diatas, maka yang 

dimaksud dengan soal cerita yang dibahas dalam penelitian ini adalah soal 

matematika yang disusun dalam bentuk soal cerita yang berhubungan dengan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diselesaikan siswa menggunakan 

kalimat matematika. Soal cerita yang diberikan kepada siswa pada penelitian ini 

terkait materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). 

Menurut Subaidah (2010), untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan 

benar diperlukan keterampilan awal, yaitu keterampilan 1) Membaca soal, 2) 

Menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal, 3) Membuat 

model matematika, 4) Melakukan perhitungan, dan 5) Menulis jawaban akhir 

dengan tepat. Linola, dkk (2017) menjelaskan, untuk menyelesaikan soal cerita 

matematika dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut 1) Membaca soal 

cerita dengan cermat untuk menangkap makna pada tiap kalimat, 2) Memisahkan 

dan mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan oleh 

soal, 3) Membuat model matematika dari soal, 4) Menyelesaikan model 

matematika menurut aturan matematika sehingga mendapat jawaban dari soal 

tersebut, dan 5) Mengembalikan jawaban kedalam konteks soal yang ditanyakan. 

Pemberian soal cerita di sekolah menengah dimaksudkan untuk 

memperkenalkan kepada siswa tentang kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari serta untuk melatih keterampilan mereka dalam pemecahan masalah. 
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Selain itu, dengan adanya cara ini diharapkan dapat menimbulkan rasa senang 

siswa untuk belajar matematika karena mereka menyadari pentingnya matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Soal cerita dalam penelitian ini difokuskan pada 

pertanyaan matematika yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

3. Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi dalam Penyelesaian Soal Cerita 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi melibatkan keterampilan analyze, 

evaluate, dan create. Keterampilan tersebut saling berhubungan satu sama lain, 

artinya keterampilan create seseorang tinggi disebabkan keterampilan analyze dan 

evaluate tinggi pula, dan sebaliknya. Keterampilan berpikir tingkat tinggi 

seseorang tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian perlu ada keterampilan dasar 

yang menyokongnya. Keterampilan dasar tersebut ialah keterampilan matematika. 

Nalurita (2013) menjelaskan, 1) Siswa memiliki keterampilan matematika tinggi 

termasuk kategori baik dalam soal menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, 2) 

Siswa memiliki keterampilan matematika sedang termasuk kategori baik dalam 

soal menganalisis dan mencipta, serta termasuk kategori cukup dalam soal 

mengevaluasi, dan 3) Siswa memiliki keterampilan matematika rendah termasuk 

kategori kurang dalam soal menganalisis dan mengevaluasi, serta termasuk 

kategori sangat kurang dalam soal mencipta. 

Soal cerita disajikan dalam bentuk cerita pendek terdiri dari beberapa 

kalimat, dan dapat berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu soal 

cerita keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel (SPLDV). Soal sistem persamaan linier dua variabel bisa berbentuk 

cerita yang konseptual dan untuk menyelesaikannya perlu adanya keterampilan 

berpikir tingkat tinggi (Ilmiyah, dkk, 2018). Soal cerita keterampilan berpikir 

tingkat tinggi adalah soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi dan 

melibatkan proses bernalar. Soal-soal dengan tipe keterampilan berpikir tingkat 

tinggi melatih siswa untuk berpikir dalam level analisis, evaluasi, dan mencipta 

(Suryapuspitarini dkk, 2018). 

Permasalahan yang ada didalam soal cerita pada saat siswa 

memecahkannya perlu memilih rumus matematika yang tepat, hal ini berkaitan 
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dengan indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi pada aspek menganalisis 

yaitu memeriksa dan mengurai informasi serta memberikan langkah penyelesaian. 

Selain itu, saat mengerjakan soal cerita siswa perlu menuliskan kalimat 

matematika dengan benar berdasarkan hasil pemahamannya terhadap 

permasalahan yang terkandung dalam soal cerita, hal ini berkaitan dengan 

indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi pada aspek mengevaluasi yaitu 

menilai suatu gagasan dan mengambil keputusan sendiri. Penyelesaian soal cerita 

juga diperlukan penyusunan suatu rencana atau strategi yang digunakan dalam 

mengerjakan soal, hal ini juga berkaitan dengan indikator keterampilan berpikir 

tingkat tinggi pada aspek mencipta yaitu merancang suatu cara atau mengkreasi 

ide atau gagasan sendiri untuk menyelesaikan soal (Budiyono, 2008; Rabudianto, 

2015; Rahmi dkk, 2017). 

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian yang relevan merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian 

yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil-hasil penelitian yang relevan tersebut 

adalah: 

a. Prasetyani, dkk (2016) menyimpulkan, keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa pada pembelajaran matematika berbasis masalah adalah kategori cukup, 

dengan persentase 16,7% memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan 

kategori sangat baik; 26,7% memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

dengan kategori baik; 30% memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

kategori cukup; 26,7% memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi kategori 

kurang; dan tidak ada yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi 

dengan kategori sangat kurang. Indikator menganalisis memiliki persentase 

kemunculan tertinggi yaitu sebesar 72,5%. Kemudian, kemunculan pada 

indikator mengevaluasi adalah sebesar 70%, dan indikator dengan persentase 

kemunculan terendah adalah mengkreasi atau mencipta yaitu sebesar 35,4%. 

b. Widyawati, dkk (2018), menyimpulkan 1) keterampilan berpikir aljabar siswa 

kelas VIII dengan keterampilan matematika tinggi dalam menyelesaikan soal 

cerita materi bangun ruang sisi datar yaitu siswa sudah mencapai tahap 

indikator transformasi, meskipun tidak dapat membuat persamaan (model 
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matematika) dan tidak menuliskan aturan yang digunakan dalam proses 

penyelesaian serta tidak menuliskan kesimpulannya; 2) keterampilan berpikir 

aljabar siswa kelas VIII dengan keterampilan matematika sedang dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi bangun ruang sisi datar yaitu siswa juga 

sudah mencapai tahap indikator transformasi, meskipun tidak mampu 

menuliskan ekspresi dengan variabel, tidak mampu menuliskan persamaan 

(model matematika masalah), tidak terbiasa menuliskan aturan yang digunakan 

dan tidak menuliskan kesimpulan; dan 3) keterampilan berpikir aljabar siswa 

kelas VIII dengan keterampilan matematika rendah dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi bangun ruang sisi datar yaitu siswa belum mampu mencapai 

tahap indikator keterampilan berpikir aljabar. 

c. Irawati (2018), menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu analyze, evaluate, create. Data hasil tes 

kemudian dianalisis untuk menentukan skor rata-rata akhir pada setiap 

indikator keterampilan berpikir analisis diperoleh keterampilan analisis siswa 

rata-rata mencapai 30%, tingkat mengevaluasi mencapai 32%, dan tingkat 

mencipta mencapai 23% dari skor maksimal 100. Keterampilan berpikir tingkat 

tinggi sangat rendah sehingga siswa masih belum terbiasa menyelesaikan soal 

pemecahan masalah matematika dalam setiap pembelajaran dikelas. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi saling berhubungan satu sama lain. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mendasar yaitu keterampilan analisis 

siswa rendah maka akan mempengaruhi keterampilan berpikir tingkat tinggi 

selanjutnya yaitu keterampilan mengevaluasi dan mencipta. 

 


