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B. KAJIAN TEORI 

1. Berpikir Kritis  

Menurut Abdullah (2013) berpikir merupakan suatu aktivitas 

mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, 

berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik. 

Hasil dari berpikir dapat berupa ide, pengetahuan, prosedur, argumen, dan 

keputusan. Berpikir kritis berasal dari bahasa kritikos berarti 

“pertimbangan” sedangkan kriterion berarti ”ukuran baku’’ atau “standar”. 

Secara etimologi mengandung arti suatu kegiatan mental yang dilakukan 

seseorang untuk dapat memberi pertimbangan dengan standar tertentu 

(Lambertus, 2009). Berpikir kritis merupakan kecakapan dalam 

pengambilan keputusan yang berlandaskan alasan yang terpercaya dan 

saksama (Mustaji, 2014). Berpikir kritis merupakan berwujudan dari high 

order thinking yang digunakan untuk membandingkan dua informasi atau 

lebih serta dapat menganalisa dan mengevaluasi suatu permasalahan yang 

dapat mempertimbangkan unsur-unsur sebab akibat dalam pengambilan 

keputusan sehingga dibutuhkan untuk pengumpulan informasi sebanyak 

mungkin (Irawan & Febriyanti, 2016). Berdasarkan pendapat ini, berpikir 

kritis lebih menekankan pada berpikir yang masuk akal dan reflektif yang 

digunakan untuk mengambil keputusan. Amir (2015) berpendapat bahwa 

para pemikir kritis selalu melewati beberapa tahap dalam tindakannya 

yakni merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, 

melakukan induksi, melakukan evaluasi, lalu mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan.  

Proses berpikir kritis dan matematika merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan, karena dengan berpikir kritis belajar matematika 

dapat dilatih dan materi matematika dapat dipahami disamping itu juga 

proses berpikir kritis siswa dapat menganalisa ide untuk menjadi lebih 

spesifik,membedakan secara tajam, memilih ide, mengkaji dan 

mengarahkannya kearah yang lebih sempurna (Dwijananti & Yulianti, 

2010). Selanjutnya proses Berpikir kritis mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam bidang pendidikan (Firma, Sri, & Nanik, 2012). 
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Menurut Ramalisa (2013) proses berpikir kritis yaitu 

memprioritaskan alternatif dan mengkomunikasikan kesimpulan, pada 

langkah memahami masalah siswa tersebut mampu menyusun argument 

mengenai gambaran cara atau alternatif yang dapat dipakai untuk 

memecahkan masalah tersebut, serta memprioritaskan dan memutuskan 

bahwa argument tersebut akan digunakan dalam menyusun rencana 

pemecahan masalah. Pada langkah menyusun rencana pemecahan masalah, 

siswa tersebut memeperkirakan strategi atau rumus yang akan digunakan 

dalam pemecahan masalah dan mebandingkan argument mengenai rumus 

atau strategi yang mungkin dapat digunakan dalam pemecahan masalah 

yang kemudian meprioritaskan dan memutuskan salah satu startegi yang 

telah dipilihnya tersebut untuk memecahkan masalah pada langkah 

melaksanakan rencana pemecahan masalah. 

Facione (dalam Peter, 2012) menjelaskan untuk mengetahui 

aktivitas mental siswa dalam proses berpikir kritis memecahkan suatu 

masalah dapat menggunakan langkah-langkah identify, define, enumerate, 

analyze, list, self-correct. Langkah-langkah ini dapat disingkat dengan 

IDEALS, berikut penjelasan masing-masing langkah tersebut. (1). Identify 

(I) Menentukan ide pokok permasalahan yang dihadapi. (2). Define (D) 

Menentukan fakta-fakta yang membatasi masalah, fakta-fakta 

permasalahan yang dimaksud meliputi apa saja yang diketahui, ditanya 

pada soal, serta informasi apa yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. 

(3). Enumerate (E) Menentukan atau mendaftar pilihan-pilihan jawaban 

yang mungkin dari masalah secara masuk akal. (4). Analyze (A) 

Menganalisis pilihan jawaban apa yang terbaik untuk diambil sebagai 

suatu pilihan. (5). List (L) Menyebutkan alasan yang tepat mengapa 

pilihan jawaban yang dipilih terbaik. (6). Self-Correct (S) Mengecek 

kembali secara menyeluruh, apakah ada tindakan-tindakan untuk 

menyelesaikan soal yang terlewati.  

Adapun  proses berpikir kritis menurut Jacob dan Sam (dalam 

Lestari, 2013) mendefinisikan 4 tahapan proses berpikir kritis, yaitu  (1). 

Klarifikasi, merupakan tahap di mana siswa merumuskan masalah dengan 
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tepat dan jelas.  (2). Asesmen, merupakan tahap di mana siswa 

menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah. (3). Inferensi, 

merupakan tahap di mana siswa membuat kesimpulan berdasarkan 

informasi yang telah diperoleh.  (4). Strategi, merupakan tahap di mana 

siswa berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah memprediksi 

soal dan penyelesaian.  

Peneliti dalam penelitian ini melakukan adopsi menurut Jacob dan 

Sam (dalam Lestari, 2013)  dalam proses berpikir kritis siswa, yaitu 

Tabel 1.  Proses berpikir kritis siswa  

No. Aspek Proses Berpikir Kritis Keterangan 

1.  Klarifikasi a. Siswa dapat menyebutkan dan 

menuliskan informasi dalam soal 

dengan tepat dan jelas, misalnya 

seperti diketahui. 

b. Siswa dapat menyebutkan dan 

menuliskan pertanyaan yang diminta 

soal. 

2.  Asesmen Siswa dapat menemukan pertanyaan 

yang penting dalam soal berdasarkan 

kebutuhan informasi. 

3.  Inferensi Menuliskan rencana untuk 

menyelesaikan soal dan juga dapat 

menarik kesimpulan. 

4.  Strategi Siswa dapat menetukan alternatif 

dalam menyelesaiakan soal. 

 

2. Soal Cerita Matematika 

Nurussafa’at (2016) berpendapat bahwa kesulitan yang paling 

banyak dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kesulitan 

dalam memahami soal. Laily (2014) berpendapat pengertian soal cerita 
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dalam mata pelajaran matematika adalah soal yang disajikan dalam bentuk 

uraian atau cerita baik secara lisan maupun tulisan. Soal cerita wujudnya 

berupa kalimat verbal sehari-hari yang makna dari konsep dan 

ungkapannya dapat dinyatakan dalam simbol dan relasi matematika. 

Memahami makna konsep dan ungkapan dalam soal cerita serta 

mengubahnya dalam simbol dan relasi matematika sehingga menjadi 

model matematika bukanlah hal yang mudah bagi sebagian siswa. 

Berdasarkan hal tersebut maka soal cerita bukan hanya diberikan setelah 

teori matematikanya didapat siswa, sehingga para siswa hanya belajar 

untuk mengaplikasikan pengetahuan matematika yang didapat, tidak 

pernah atau sedikit sekali mendapat kesempatan memecahkan masalah 

yang terkategori sebagai masalah proses.  Agar siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam memahami simbol, operasi dan relasi yang sesuai untuk 

memecahkan soal cerita, maka guru perlu mendiskusikan “kata kunci” 

dalam soal cerita yang sesuai  dengan proses penanaman konsep-konsep 

matematika.  

Tujuan pembelajaran matematika menitik beratkan pada penataan 

nalar dan pembentukan sikap siswa, serta penerapan keterampilan dalam 

matematika. Maka pembelajaran matematika memiliki tujuan yang sangat 

penting dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan 

sehrai-hari. Selain itu,juga berfungsi sebagai bahasa universal, yang 

memungkinkan manusia Berpikir, mencatat dan mengkomunikasikan ide-

ide atau gagasan.  Penerapan berpikir kritis dalam pembelajaran 

matematika dapat diterapkan ke dalam bentuk pemecahan masalah 

matematika. Ini diperkuat oleh  Cahyono (2017) yang menyatakan bahwa 

profil berpikir kritis yang dimiliki siswa dapat dilihat dari aktivitas siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Masalah matematika yang 

dimaksud yaitu soal cerita matematika. 

Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita  

menurut Nafi’an (2011) yaitu: (1).  Membaca soal cerita dengan cermat 

untuk menangkap makna tiap kalimat. (2). Memisahkan dan 

mengungkapkan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dan pengerjaan 
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hitung apa yang diperlukan dalam soal. (3). Membuat model matematika 

dari soal. (4).  Menyelesaikan model menurut aturan matematika sehingga 

mendapat jawaban dari soal tersebut. (5). Mengembalikan jawaban model 

ke jawaban soal asal.  Tahapan-tahapan penyelesaian dari soal cerita yang 

diberikan di atas sesuai dengan proses pemecahan masalah yang diberikan 

oleh Polya (1973), yaitu: (1). Memahami masalah (understanding the 

problem). Pada tahap ini siswa harus memahami masalah yang diberikan 

yaitu menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa syaratnya, 

cukup ataukah berlebihan syarat tersebut untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan.  (2). Merencanakan pemecahan masalah (devising a plan). Pada 

tahap ini siswa harus menunjukkan hubungan antara yang diketahui dan 

yang ditanyakan, dan menentukan strategi atau cara yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan. (3). Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah (carrying out the plan). Pada tahap ini siswa 

melaksanakan rencana yang telah ditetapkan pada tahap merencanakan 

pemecahan masalah, dan mengecek setiap langkah yang dilakukan. (4). 

Memeriksa kembali solusi yang diperoleh (looking back). Pada tahap ini 

siswa melakukan refleksi yaitu mengecek atau menguji solusi yang telah 

diperoleh. 

3. Model Guided Discovery Learning 

Menurut Komalasari (2010) menyatakan bahwa model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. 

Sejalan dengan pemikiran di atas Rustaman (2011) menyatakan bahwa 

pada pengembangan model pembelajaran menurut pandangan 

konstruktivis harus memperhatikan dan mempertimbangkan pengetahuan 

awal siswa yang mungkin diperoleh di luar sekolah serta dalam 

pembelajarannya harus melibatkan siswa dalam suatu kegiatan yang nyata. 

Model pembelajaran yang bervariasi maka siswa akan tertarik dalam 

mengikuti pembelajaran, guru dalam menyampaikan materi akan lebih 

mudah dipahami dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Beberapa model, strategi, dan pendekatan yang berpotensi untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir kritis diantaranya yaitu model 

guided discovery learning (Purwanto, 2012). 

Model ini berangkat dari teori discovery yang dikembangkan oleh J 

Bruner (Sucipta, 2018) yang mengatakan bahwa inti dari belajar adalah 

bagaimana orang memilih, mempertahankan dan mentransformasikan 

secara aktif. Menurut kamus Bahasa Inggris “discovery” berasal dari kata 

“discover” yang memiliki arti menemukan sedangkan “discovery” 

memiliki arti penemuan. Makna ini mengarah kepada cara memperoleh 

pengetahuan yang mengarah kepada suatu kesimpulan dan pandangan. 

Menurut Sani (2014), discovery learning adalah model belajar yang 

menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang membuat peserta 

didik belajar aktif dan menemukan pengetahuan sendiri. Maharani & 

Hardini (2017), discovery learning adalah proses pembelajaran yang 

penyampaian materinya tidak utuh, karena model discovery learning 

menuntut siswa  terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menemukan 

sendiri suatu konsep pembelajaran. Ciri utama model discovery learning 

adalah (1) berpusat pada siswa; (2) mengeksplorasi dan memecahkan 

masalah untuk menciptakan, menghubungkan, dan menggeneralisasi 

pengetahuan; serta (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru 

dan pengetahuan yang sudah ada (Kristin, 2016). Darmadi (2017) 

menyebutkan langkah-langkah pengaplikasian model discovery learning 

yaitu (1) menentukan tujuan pembelajaran; (2) melakukan identifikasi 

karakteristik siswa; (3) menentukan materi pelajaran; (4) menentukan 

topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif; (5) 

mengembangkan bahan-bahan dengan memberikan contoh, ilustrasi tugas, 

dan sebagainya untuk dipelajari siswa; (6) mengatur topik-topik pelajaran 

berawal dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret ke 

abstrak, dan dari tahap enaktif, ikonik sampai ke tahap simbolik; serta (7) 

melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Model discovery 

learning menurut Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan (2013) terdiri 

dari beberapa langkah yaitu stimulation, problem statement, data 

collection, verification, generalization. 
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Bruner (1973) discovery learning merupakan penyediaan situasi 

bagi siswa tanpa mengungkapkan apa yang sudah diketahui guru tentang 

situasi tersebut. Asumsinya bahwa dengan bantuan minimal dari guru, 

siswa dapat mempelajari lebih banyak hal bila ia “menemukan” sendiri 

pelajaran yang dipelajarinya. Sebagai tujuan pendidikan, discovery 

learning merupakan sikap, strategi dan keterampilan yang memungkinkan 

individu untuk mengenali dan memecahkan masalah, sehingga 

membuatnya lebih memiliki kemampuan dalam menghadapi tuntutan-

tuntutan kehidupan. Ada dua tipe discovery, yaitu; unstructured discovery 

dan guided discovery. Unstructured discovery timbul dalam setting alami 

dimana siswa mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri, seperti seorang 

ilmuwan yang melakukan penemuan unik dalam proyek penelitian, 

sedangkan guided discovery timbul manakala guru memberikan gambaran 

tentang tujuan yang hendak dicapai, menyusun informasi sehingga pola-

polanya dapat ditemukan, dan membimbing dalam perkembangannya 

banyak dilakukan penelitian sehingga munculah model guided discovery 

learning merupakan model yang mengedepankan aktivitas siswa di dalam 

menemukan pengetahuannya melalui pembimbingan oleh teman sebaya 

dan guru. Menurut Asmani (2010), model guided discovery learning 

merupakan suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif 

dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang 

diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta dapat meningkatkan proses 

berpikir siswa. Menurut Haris (2015), seorang guru dalam menerapkan 

model guided discovery learning, diantaranya guru mengemukakan 

masalah, memberi pengarahan mengenai pemecahan, dan membimbing 

siswa dalam hal mencatat data. Model guided discovery learning 

dirancang untuk mengajarkan konsep dan hubungan antar konsep. 

Pengertian model guided discovery learning (temuan terbimbing) adalah 

satu pendekatan mengajar dimana guru memberi siswa contoh-contoh 

topik spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik tersebut  

(Eggen, 2012).  Bruner (dalam Widodo, 2010) mengungkapkan bahwa 

belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 
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manusia, dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. 

Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan 

yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

bermakna.  

Di dalam proses pembelajaran diperlukan suatu langkah-langkah 

pembelajaran yang tepat untuk menentukan keberhasilan model 

pembelajaran tersebut. Menurut Istiqomah (2014) langkah–langkah dalam 

penemuan terbimbing yaitu: (a). Merumuskan masalah yang akan 

diberikan kepada siswa dengan data secukupnya, perumusannya harus 

jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah 

yang ditempuh siswa tidak salah. (b). Setelah itu dari data yang diberikan 

guru, siswa menyusun, memproses, mengorganisir, dan menganalisis data 

tersebut. Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang 

diperlukan saja. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk 

melangkah ke arah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan, 

atau LKS. (c). Siswa menyusun prakiraan dari hasil analisis yang 

dilakukannya. (d). Bila dipandang perlu, prakiraan yang telah dibuat siswa 

tersebut diatas diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk 

meyakinkan kebenaran prakiraan siswa, sehingga akan menuju arah yang 

hendak dicapai Di samping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak 

menjamin 100% kebenaran prakitaan. (e). Sesudah siswa menemukan apa 

yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan 

untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar.  

Pada penelitian ini peneliti memilih untuk menerapkan 

pembelajaran menggunkan fase model guided discovery learning yang 

telah dipaparkan oleh Eggen & Kauchak (dalam Febriani, 2019), fase-fase 

model pembelajaran guided discovery dapat dilihat pada tabel 2 fase-fase 

di dalam menerapkan pembelajaran dengan model guided discovery 

learning.  
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Tabel 2. Fase - fase model guided discovery learning 

Fase   Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Fase 1: 

Pendahuluan 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mengkondisikan 

agar siswa siap melaksanakan 

proses pembelajaran. 

Siswa mempersiapkan diri 

untuk mendapatkan materi 

pembelajaran. 

Fase 2: Fase 

Terbuka 

Guru membimbing siswa 

dalam pengumpulan data baik 

berupa kegiatan eksperimen 

atau pengumpulan informasi 

dari buku, internet maupun 

sumber lain. 

Siswa mampu mengidentifikas 

hubungan antara informasi 

yang telah diberikan atau 

konsep-konse yang diperlukan 

dalam menyusun penyelesaian 

masalah. 

Fase 3: Fase 

Konvergen 

Guru menanyakan pertanyaan 

pertanyaan lebih spesifik yang 

dirancang untuk membimbing 

peserta didik mencapai 

pemahaman tentang konsep 

atau generalisasi. 

Siswa menyusun prakiraan dari 

hasil analisis yang dilakukan. 

Fase 4: 

Penutup dan 

Penerapan 

Guru membimbing peserta 

didik memahami definisi suatu 

konsep atau pernyataan 

generalisasi dan peserta didik 

menerapkan pemahaman 

mereka ke dalam konteks baru.   

Siswa dapat menyimpulkan 

dan menerapkan hasil dari 

pembelajaran yang telah 

dikerjakan. 

 

Kemudian berikut ini merupakan kaitan antara model guided discovery 

learning dan proses berpikir kritis siswa yaitu : 
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Tabel 3. Kaitan model guided discovery learning dan proses 

berpikir kritis siswa 

Sintak Guided Discovery Learning Indikator Proses Berpikir Kritis 

Pendahuluan  

Terbuka Klarifikasi dan asesmen 

Konvergen Inferensi 

Penutup Strategi 

 

4. Penelitian Relevan 

Penelitian tentang berpikir kritis sebelumnya sudah diteliti. 

Penelitian tersebut menggunakan beberapa metode dan model 

pembelajaran. Seiring dengan berpikir kritis, model guided discovery 

learning juga sudah diteliti. Berikut adalah penelitian yang sebelumnya 

telah dilakukan yang relevan dengan penelitian proses berpikir kritis siswa 

sekolah dasar atau menggunkan model guided discovery learning:  

Istiqomah (2014) “Penerapan Model Guided Discovery Learning Untuk 

Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa. Pada Kelas IV B SD 

Negeri 02 Tulung Balak Kabupaten Lampung Timur” jenis penelitian 

adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus 

yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Pengumpulan data menggunakan lembar observasi untuk data motivasi dan 

untuk data hasil belajar menggunakan tes. Data kualitatif dianalisis dengan 

teknik analisis kualitatif , sedangkan data hasil belajar digunakan 

kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model guided 

discovery learning  dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas IVB SD Negeri 02 Tulung Balak Lampung Timur Tahun Pelalajaran 

2013/2014. 

 Menurut Purnamasari (2017) ”Analisis Proses Berpikir Kritis 

Siswa Dalam Pemecahan Soal Cerita Materi Persamaan Linear Satu 

Variabel Yang Memuat Nilai Mutlak Ditinjau Dari  Minat  Belajar 

Matematika Siswa Kelas X Semester II  SMAN 1 Klaten Tahun Ajaran 
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2016/2017” subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode angket, 

tes, dan wawancara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) siswa 

minat belajar matematika tinggi dapat melakukan semua tahapan proses 

berpikir kritis yaitu melaksanakan tahap membaca sampai dengan tahap 

meninjau kembali dan memperluas dalam menyelesaikan soal cerita 

persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan 

tahapan pemecahan masalah Krulik dan Rudnick; (2) siswa dengan minat 

belajar matematika sedang dapat melakukan semua tahapan proses berpikir 

kritis yaitu melaksanakan tahap membaca sampai dengan tahap meninjau 

kembali dan memperluas dalam menyelesaikan soal cerita persamaan 

linear satu variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick; dan (3) siswa dengan minat 

belajar matematika rendah tidak dapat melakukan semua tahapan proses 

berpikir kritis yaitu melaksanakan tahap membaca sampai dengan tahap 

penyelesaian dalam menyelesaikan soal cerita persamaan linear satu 

variabel yang memuat nilai mutlak berdasarkan tahapan pemecahan 

masalah Krulik dan Rudnick.  

 


