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BAB II 

Kajian Teori 

A. Pembelajaran Matematika  

Proses pembelajaran adalah proses spontan yang terfokus pada 

karakteristik,  kepentingan, serta keadaan orang lain agar peserta didik mampu 

menerima pelajaran dengan efisien dan efektif (Thobroni, 2016). Secara 

epistimologi asal kata matematika ialah dari bahasa Yunani yaitu ”mathein” 

atau “mantheniein” yang berarti “mempelajari” (Fathani danMasykur, 2016). 

Bidang ilmu yang menjadi alat untuk berkomunikasi, berpikir, pemecahan 

setiap persoalan praktis yang unsur-unsur didalamnya mencakup logika dan 

intuisi, konstruktif dan analisis, individualitas dan generalitas, dengan cabang 

disiplin ilmu seperti geometri, aritmetika, aljabar, dan menganalisis adalah 

Matematika (Uno, 2010). Masykur dan Fathani (2016), bahwa Matematika 

merupakan suatu ilmu universal yang menjadi dasar berkembangnya 

tekhnologi modern, memiliki peranan penting terhadap berbagai disiplin ilmu, 

dan mengembangkan pola pikir umat manusia.  

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), matematika 

murupakan mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik dan 

menjadi syarat kelulusan bagi peserta didik untuk lanjut ke tahap pendidikan 

selanjutnya. Materi-materi yang diberikan kepada peserta didik SMP 

merupakan materi yang cukup essensial terhadap pembelajran Matematika 

karena merupakan dasar atau syarat dalam penguasaan materi di jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, terutama pada tingkat paling dasar yaitu kelas 

VII SMP (Prasetyo, 2015). Paradigma terkini dalam pembelajaran matematika 

di Indonesia ialah pembaharuan proses pembelajaran yang semulanya berpusat 

terhadap guru kini dijadikan pembelajaran berorientasi terhadap siswa atau bisa 

juga disebut Student Centered Learning (Aryanti, 2015). Sikap pendidik dalam 

kurikulum 2013 pada pembelajaran matematika adalah untuk bernegosiasi 

dengan peserta didik dan mebimbing tidak memberikan secara instan solusi 

akhir yang telah dibuat  (Kurnia, 2015). Fathani dan Masykur (2016), 

menjelaskan bahwa terdapat 5 jenis dalam proses belajar matematika, antara 

lain: belajar bernalar matematis (mathematical reasoning), mengaitkan ide 
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(mathematical connections), memecahkan masalah (mathematical problem 

solving), berkomunikasi (mathematical communication), dan pembentukan 

sikap positif terhadap matematika (positive attitudes toward mathematics). 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika merupakan dasar dalam proses terbentuknya pola pikir terhadap 

pemahaman suatu definisi maupun dalam proses nalar pemahaman hubungan 

dari materi yang didapat. 

 

B. Model Pembelajaran OIDDE 

 Model pembelajaran OIDDE adalah singkatan dari Orientation, Identify, 

Discussion, Decision, and Engage in behavior. 1) Orientation: siswa terarah 

terkait judul tertentu melalui narasi, cerita atau film dokumenter, 2) Identify: 

siswa melakukan pengenalan masalah dari kejadian yang didapatkan selama 

proses orientasi, 3) Discussion: siswa melakukan dialog dalam kelompok kecil 

berbicara dan memecahkan kejadian hasil identifikasi, 4) Decision: siswa 

mengambil kesimpulan terkait hal-hal yang dibahas dalam dialog kelompok, 

dan 5) Engage in behavior: siswa berperilaku etis atas keputusan yang dicapai, 

(Hudha, dkk, 2016). 

Menurut Akbar, dkk (2016) manfaat pada pendidikan didapatkan melalui 

model pembelajaran OIDDE. Secara khusus hal itu antara lain: 1) orientation: 

penyesuaian judul kasus berdasar cerita, paparan atau tayangan film, 2) 

identify: pengenalan masalah ditemukan selama proses penyesuaian, 3) 

discussion: pembahasan dan pemecahan kejadian percakapan dilakukan 

kelompok kecil secara sopan, 4) decision: pengambilan keputusan berdasarkan 

hasil diskusi dengan etis, dan 5) engage in behavior: perilaku siswa sopan 

dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Setyawan (2017), 

keuntungan model pembelajaran OIDDE yaitu: 1) meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, dan 2) meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kelemahan dari pembelajaran OIDDE tidak semua mata pelajaran dapat 

menerapkan Engage in behavior (terlibat dalam perilaku) (Hudha, dkk, 2016). 

Menurut Setyawan (2017), siswa masih kurang menangkap stimulus yang 

diberikan oleh guru. Siswa masih sulit menggunakan pengetahuan, 
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pemahaman dan keterampilan yang dimilikinya dan menghubungkannya 

dalam kondisi baru. 

 

C. Langkah-langkah Model Pembelajaran OIDDE 

 Tabel 1: Tahapan Langkah-langkah (Sintaks) Model Pembelajaran OIDDE 

Aktivitas Pendidik (Guru) Aktivitas Peserta Didik (siswa) 

Langkah 1 : Orientasi 

(Orientation) 

a. Mempersiapkandan mengarahkan 

peserta didik terhadap  proses 

belajar sesuai materi yang 

diajarkan. 

b. Mengajak peserta didik secara 

personal untuk mencatat studi 

kasus terhadap  materi yang 

diberikan. 

c. Penguatan proses orientasi materi 

terhadap  permasalahan sehari-

hari telah disampaikan, atau 

berkaitan dengan masalah rumit 

yang bersesuaian pada inti 

masalah yang berkaitan dengan 

pokok materi yang berasal dari 

peserta didik. 

 

Langkah 1 : Orientasi 

(Orientation) 

a. Memfokuskan diri pada materi 

yang diberikan guru. 

b. Mendegarkan, memperhatikan, 

dan mencatat materi yang didapat. 

c. Menuliskan kasus mengenai 

permasalahan dengan benar. 

Langkah 2 :  Identifikasi (Identify) 

a. Membagi peserta didik menjadi 

beberapa kelompok secara acak. 

b. Menugaskan peserta didik untuk 

mengenali masalah dari materi 

yang disampaikan. 

c. Memfokuskan peserta didik 

terhadap penjelasan kasus yang 

sudah disampaikan. 

Langkah 2:  Identifikasi (Identify) 

a. Mengondisikan diri pada 

kelompok yang telah ditentukan 

oleh pendidik. 

b. Tiap peserta didik melakukan 

tahap pengenalan. 

c. Bertanya sesuai hasil 

identifikasi masalah. 

 

Langkah 3 : Diskusi  (Discussion) 

a. Pendidik sebagai mediator dan 

fasilitator. 

b. Melakukan diskusi mengenai 

permasalahan yang ada dengan 

tiap kelompok.. 

 

 

Langkah 3: Diskusi  (Discussion) 

a. Melakukan diskusi mengenai 

masalah yang dipelajari.  

b. Menyusun hasil diskusi. 

Langkah 4: Keputusan (Decision) 

a. Menuntun kelompok untuk 

memutuskan hasil pemecahan 

masalah dari problem yang ada.  

Langkah 4: Keputusan (Decision) 

a. Merancang tahap pengambilan 

keputusan atau penyelesaian 

masalah. 
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b. Meminta tiap kelompok untuk 

memutuskan hasil pemecahan 

masalah dari problem yang telah 

diberikan. 

c. Tiap kelompok diminta untuk 

meyampaikan hasil dari diskusi 

dan keputusan yang telah 

disepakati. 

 

b. Menetukan keputusan yang 

disusun. 

c. Menyampaikan hasil keputusan 

atas persoalan. 

 

Langkah 5 : Menunjukkan 

perilaku/sikap (Engage in 

behavior) 

a. Mengarahkan  tiap peserta didik 

untuk berperan dalam 

mengambil keputusan. 

b. Membuat kesimpulan dari rposes 

pembelajaran yang sudah 

dilangsungkan.  

Langkah 5 : Menunjukkan 

perilaku/sikap (Engage in 

behavior)  

a. Ikut menulis hasil masalah.  

b. Membuat kesimpulan materi 

dengan utuh.   

Sumber: Model Pembelajaran OIDDE Hudha, dkk (2016) 

D. Kemampuan Berpikir Kritis  

Kemampuan berpikir kritis adalah proses atau aktivitas kognitif dan 

tindakan mental untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan dengan harapan mampu menemukan jalan keluar (Kowiyah, 

2012). Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan mengambil keputusan 

berdasarkan alasan yang logis (Waspandany, 2016). Menurut Nurafiah, dkk 

(2013), berpikir kritis merupakan bagian dari kemampuan berpikir, berpikir 

kritis dapat mengaktifkan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi bukti. 

Ketika guru sudah membiasakan siswa untuk memberi kesempatan 

menggunakan pemikiran dalam tingkatan yang lebih tinggi maka siswa akan 

terbiasa membedakan antara kebenaran, kebohongan, penampilan, kenyataan, 

fakta, opini, pengetahuan dan keyakinan (Johnson, 2014). 

Menurut Mustaji (2014), kecakapan pengambilan keputusan yang 

berlandaskan alasan yang terpercaya dan saksama dinamakan berpikir kritis. 

Pertimbangan aktif, gigih, dan hati-hati terhadap kepercayaan atau bentuk 

pengetahuan, dasar yang mendukungnya, dan kesimpulan yang mengikutinya 

ini melibatkan analisis dan evaluasi pemikiran seseorang dan pemikiran orang 

lain termasuk berpikir kritis (Crumpler & Patel, 2014). Sedangkan menurut 

Susiyati (2014), berpikir kritis adalah kecakapan pemikiran untuk membuat, 



 

10 
 

mengolah, menilai dan mengambil ketentuan tentang apa yang dilakukan 

dengan membedakan sesuatu yang nyata dan tidak nyata diantara kebenaran 

dan penilaian.  

Beberapa uraian pengertian kritis yang telah diperoleh di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kritis adalah suatu proses untuk menemukan jawaban logis 

yang sudah dipahami dan dianalisis sebelumnya untuk mendapatkan jawaban 

yang tepat dan rasional. 

E. Indikator/Aspek Berpikir Kritis 

 Aspek berikir kritis ada 9 yaitu: 1) Kejelasan yaitu mudah dipahami dan 

terbebas daru kebingungan seperti ketidak jelasan, 2) Akurasi yaitu terbebas 

dari kesalahan, sesuai dengan fakta, kebenaran, atau beberapa standar, 3) 

Presisi yaitu akurat, dan pasti, 4) Relevansi yaitu terkait atau berkaitan dengan 

masalah yang dihadapi seperti memiliki hubungan logis yang erat dengan 

masalah yang dipertimbangkan, 5) Signifikansi yaitu memiliki kepentingan 

relatif, 6) Kedalaman yaitu berurusan dengan kompleksitas masalah ini, 7) 

Luas yaitu memiliki wawasan lebih dari satu sisi pertanyaan, 8) Logika yaitu 

beralasan dengan benar dalam konsep, dan asumsi yang mendasari sebuah 

disiplin, aktivitas, atau praktik seperti memahami seperangkat pertimbangan 

rasional yang menanggung kebenaran/pembenaran keyakinan atau 

penyelesaian dari setiap pernyataan, dan 9) Keadilan yang memperlakukan 

semua pihak tanpa mengacu pada perasaan atau kepentingan seseorang 

(Crumpler & Patel, 2014). 

Siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan kritis jika mampu memenuhi 

indikator-indikator dari berpikir kritis. Siswa memiliki kemampuan berpikir 

kritis jika siswa mampu menyelidiki masalah yang diberikan. Adapun indikator 

kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: Menginterpretasi adalah suatu proses dalam memahami sesuatu dan 

mengekpresikan makna dari berbagai pengalaman, situasi, data, penilaian 

prosedur dan kriteria. Menganilisis merupakan proses identifikasi hubungan 

inferensial dan aktual diantara pertanyaan-pertanyaan, konsep-konsep, 

deskripsi untuk mengekspresikan kepercayaan, penilaian dan pengalaman, 

alasan, informasi dan opini. Evaluasi, berarti menaksir kredibilitas pernyataan-



 

11 
 

pernyataan atau representasi yang merupakan laporan atau deskripsi dari suatu 

persepsi, pengalaman dan menaksir kekuatan logis. Menarik kesimpulan, 

berarti mengidentifikasi dan memperoleh unsur yang diperlukan untul 

membuat kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal dan rasional dari suatu 

dugaan dan hipotesis. Penjelasan, berati mampu menyatakan hasil-hasil dari 

penalaran seseorang. Kemandirian, berarti scara sadar diri memantau 

kegiatan-kegiatan kognitif seseorang, unsur-unsur yang digunakan dalam hasil 

yang diperoleh, terutama dengan menerapkan kecakapan didalam analisis dan 

evaluasi untuk penilaiannya sendiri (Kowiyah, 2012). 

 

Tabel 2: Langkah-langkah Model Pembelajaran OIDDE untuk 

Membantu Siswa Mencapai Indikator/Aspek Berpikir Kritis 

Langkah – langkah OIDDE 

Indikator Berpikir 

Kritis 
Keterangan 

Orientation (Orientasi) Kemandirian, 

Interpretasi 

Siswa diharapkan 

untuk paham materi 

yang diberikan dengan 

berliterasi melalui 

membaca dan menulis 

poin-poin penting dari 

penyampaian materi  

 

Identify (Identifikasi) Kemandirian dan 

Analisis 

Siswa akan 

mengidentifikasi 

persoalan pada  materi 

pembelajaran dan 

menentukan problem 

solution setelah proses 

orientasi. 

 

Discussion (Diskusi) Kemandirian dan 

Evaluasi 

Siswa menciptakan 

ruang  diskusi dalam 

kelompok kecil untuk 

menyampaikan hasil 

pemikiran dan 

memecahkan 

permasalahan bersama 

dalam satu kelompok 

yang nanti akan 

mengacu pada hasil 
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identifikasi. 

 

Decision (Pemecahan Masalah) Kemandirian. 

Penjelasan, dan 

Menarik Kesimpulan.  

Siswa kemudian akan 

menentukan jawaban 

yang dapat di 

rasionalkan 

berdasarkan analisis 

bersama. Siswa 

kemudian 

menpresentasikan 

didepan siswa yang 

lain tentang temuan 

solusi  hasil diskusi 

bersama dari masalah 

mengenai materi yang 

dibahas. 

 

Engage In Behavior (Terlibat 

Dalam Perilaku) 

 

Kemandirian. Dan 

Menarik Kesimpulan   

Siswa memberi 

keputusan pada hasil 

diskusi menggunakan 

kemampuan berpikir 

kritis. penerapan hasil 

diskusi terhadap 

pemecahan masalah, 

membuat hasil 

kesimpulan secara 

individu 
 (Sumber: hasil Pengembangan Peneliti, 2019)   

F. Hubungan Berpikir Kritis dengan Model Pembelajaran OIDDE 

 Berpikir kritis untuk siswa adalah menganalisis asumsi-asumsi, keharusan 

dalam usaha menyelesaikan masalah dan pembuatan keputusan (Pritasari, 

2011). Hubungan berpikir kritis dengan model pembelajaran OIDDE yakni 

dapat membangun pengetahuan peserta didik, dimana peserta didik diharuskan 

untuk dapat menyimpulkan dan mencari permasalahan dari beberapa kegiatan 

yang diberikan, sehingga siswa harus mampu saling berinteraksi untuk mengisi 

hal yang tidak diketahui dari hasil jawaban teman-teman diskusi. Peserta didik 

diberikan kebebasan untuk menghasilkan jawaban sendiri sesuai dengan logika 

berpikir peserta didik sehingga terdapat beragam cara yang dapat dihasilkan 

peserta didik melalui proses ini (Hudha, dkk, 2016). Beberapa aspek yang 

menjadi komponen penting dalam pelaksanaan berpikir kritis adalah melalui 
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tersusunnya kecenderungan berprilaku seperti rasa ingin tahu (curious), dan 

pemikiran terbuka (open minded) (Liu, 2015; David, dkk, 2007). 

Hubungan berpikir kritis dengan menggunakan model pembelajaran 

OIDDE ini juga memberikan dampak positif terhadap peserta didik dalam 

pembelajaran matematika diantaranya adalah peserta didik dapat lebih 

bersemangat, aktif dan santun ketika memulai pembelajaran matematika dan 

banyak melakukan korespondensi terhadap teman sekelas. Peserta didik juga 

berani mengutarakan pendapat dan menjawab pertanyaan guru dengan 

menggunakan berbagai variasi jawaban yang mereka pikirkan, baik itu cara 

formal ataupun cara non formal lalu mempresentasikan di depan kelas 

(Setyawan, 2017). 

 

G. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang berpikir kritis sebelumnya sudah pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti. Namun penelitian tersebut menggunakan beberapa metode 

dan model pembelajaran tertentu. Seiring dengan berjalannya waktu, berpikir 

kritis model pembelajaran OIDDE juga pun sudah ada yang meneliti. Berikut 

adalah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan secara relevan dengan 

penelitian kemampuan berpikir kritis siswa atau menggunakan model 

pembelajaran OIDDE : 

Tabel 3 : Hasil Penelitian Relevan 

Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1. Setyawan (2017) Penerapan Model 
Pembelajaran OIDDE 

Pada Matakuliah 

Zoologi Vertebrata 

Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis Dan Hasil 

Belajar Mahasiswa 

Pendidikan Biologi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

 

a. Meneliti 
kemampuan 

berpikir Kritis. 

b. Menggunakan 

model 

pembelajaran 

OIDDE. 

a. Subjek peneliti terhadap 
mahasiswa Universitas 

muhammadiyah malang 

sedangkan subjek penulis 

pada penelitian ini adalah 

siswa SMP di Malang. 
b. Penelitian sebelumnya pada 

pembelajaran biologi 

sedangkan pada penelitian ini 

pada pembelajaran 

matematika. 

2. Pritasari (2011) Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir 

kritis Siswa Kelas XI 

IPA 2 Sekolah 

Menengah Atas Negeri 

8 Yogyakarta Pada 

a. Meneliti 

kemampuan 

berpikir kritis 

siswa. 

b. Penelitian pada 

pembelajaran 

a. Subjek penelitian pada siswa 

SMA sedangkan subjek 

penelitian pada penelitian ini 

adalah siswa SMP. 

b. Penelitian ini menggunakan 

pembelajaran kooperatif Tipe 
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Pembelajaran 

Matematika  Melalui 

Pembelajaran 

Kooperatif TipeGroup 

Investigation 

matematika. Group Investigation 

sedangkan pada penelitian ini 

penulis menggunakan model 

pembelajaran OIDDE. 

 

3. Karim (2011) Penerapan Metode 

Penemuan Terbimbing 

Dalam Pembelajaran 

Matematika Untuk 

Meningkatkan 

Pemahaman Konsep 
Dan Kemampuan 

Berpikir Kritis Untuk 

Sekolah Dasar 

a. Meneliti 

Kemampuan 

berpikir kritis 

siswa. 

b. Penelitian pada 

pembelajaran 
matematika 

a. Subjek penelitian ini adalah 

siswa SD, sedangkan subjek 

peneliti pada penelitian ini 

adalah siswa SMP. 

b. Penelitian menggunakan 

motode penemuan terbimbing 
sedangkan pada penelitian ini 

penulis menggunakan model 

pembelajaran OIDDE. 

  

Pada hasil penelitiannya, Setyawan (2017), mengungkapkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa mengalami peningkatan. Penerapan 

pembelajaran OIDDE dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Sedangkan Pritasari (2011), 

pada penelitiannya terhadap siswa SMA mendapati bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa XI IPA 2 SMA Negri 8 Yogyakarta meningkat setelah 

melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Karim 

(2011), terhadap siswa SD hasil tes kemampuan berpikir kritis pada semua 

level sekolah menunjukkan peningkatan yang signifikan.  

 


