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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan berpikir 
kritis siswa melalui penerapan pendekatan problem solving berbasis 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian adalah guru yang memberikan tindakan kelas 
dan penerima tindakan adalah siswa kelas VIII SMP N 4 Satu Atap Kismantoro 
Wonogiri yang berjumlah 46 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis dari tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi metode. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. 
Penemuan dari penelitian menunjukkan: 1)siswa berusaha mengetahui informasi 
dengan baik 86,96%; 2) kemampuan siswa dalam merumuskan pokok-pokok 
permasalahan 80,44%; 3) kemampuan siswa dalam mencari alternatif 65,22%; 4) 
kemampuan siswa dalam mengurutkan langkah-langkah penyelesaian masalah 
84,78%; 5) kemampuan siswa dalam mengungkapkan data dalam menyelesaikan 
masalah 73,91%; 6) kemampuan siswa dalam mengevaluasi argumen dalam 
menyelesaikan masalah 63,04%. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan 
pendekatan problem solving berbasis STAD dalam pembelajaran matematika 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
 
Kata kunci : berpikir kritis, problem solving, STAD 
 

This research aims to describe improve students' critical thinking skills by using a 
problem solving approach based STAD cooperative learning. Type of research is 
a class act. Subjects are teachers who provide class action and action receiver is 
class VIII SMP N 4 One Roof Kismantoro Wonogiri totaling 46 students. Methods 



of data collection are used done through observation, field notes, documentation, 
and testing. Data analysis technique qualitatively performed descriptively 
analyzed by flow method of learning actions implemented and developed during 
the learning process. The validity of the data using triangulation techniques, 
namely triangulation method. The results showed an increase in students' critical 
thinking skills. The results of this research are: 1) students trying to find good 
information to 86.96%; 2) the ability of students to formulate issues 80.44%; 3) 
the ability of students to find alternatives 65.22%; 4) the ability of students in sort 
the problem solving steps 84.78%; 5) the ability of students to express the data in 
problem solving 73.91%; 6) the ability of students to evaluate arguments in 
solving 63.04%. Therefore concluded that the use of STAD-based problem solving 
approach in mathematics learning can enhance students' critical thinking skills. 
 
Keywords: critical thinking, problem solving, STAD 
 

PENDAHULUAN 

Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan siswa yang perlu dilatih 

dan dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir 

kritis akan berdampak positif pada rasa ingin tahu yang tinggi, mencari alternatif 

penyelesaian masalah matematika, mengurutkan langkah-langkah dalam 

menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi serta mengemukakan alasan yang 

tepat. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan siswa kelas VIII SMP N 4 Satu 

Atap Kismantoro Wonogiri yang terdiri dari 46 siswa hanya 15 siswa yang 

berusaha mengetahui informasi dengan baik, hanya 10 siswa yang mampu 

merumuskan pokok-pokok permasalahan, hanya ada 7 siswa yang mampu mencai 

alternatif, terdapat 10 siswa yang mampu mengurutkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah, hanya ada 8 siswa yang mampu mengungkapkan data 

dalam menyelesaikan masalah, hanya ada 2 siswa yang mampu mengevaluasi 

argumen dalam menyelesaikan masalah. 

Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis perlu adanya penerapan 

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

Salah satunya yaitu pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan problem 

solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD terdapat beberapa langkah 

yang dilakukan agar kemampuan berpikir kritis siswa meningkat. Langkah-



langkah dalam pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yakni: 1) guru menyampaikan materi pelajaran, memberikan masalah yang 

perlu dipecahkan, dan memberikan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah; 2) membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan prioritas 

yang beragam; 3) siswa berdiskusi untuk memecahkan masalah; 4) siswa 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi; 5) 

memberikan kuis berupa permasalahan yang dikerjakan secara individu tanpa 

saling membantu antar anggota kelompok; dan 6) akhiri dengan membuat 

kesimpulan.  

Proses belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan problem solving 

berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD, akan terjalin suasana belajar yang 

mengutamakan kerja sama. Melalui kerjasama memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bertukar pendapat, saling membantu dalam memahami materi 

pelajaran, dan berkomitmen antar anggota kelompok agar menjadi kelompok 

paling unggul. Siswa harus fokus dalam mengetahui informasi atau materi yang 

disampaikan guru, karena setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk memahami 

materi pelajaran sehingga dapat menyelesaikan kuis berupa permasalahan yang 

diberikan. Selain itu, siswa dilatih untuk memecahkan masalah dengan 

mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan dan 

menantang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan baru. Sehingga 

dengan menerapkan pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif 

tipe STAD diduga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas VIII SMP N 4 Satu Atap Kismantoro 

Wonogiri yang berjumlah 46 siswa yang terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 27 

siswa perempuan. Kelas VIII dipilih karena berdasarkan observasi yang 

dilakukan, dalam kelas ini kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah.   



Penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas dari Kemmis 

dan Taggart. Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: 1) dialog awal, 2) 

perencanaan tindakan kelas, 3) pelaksanaan tindakan, 4) observasi dan 

monitoring, 5) refleksi, dan 6) evaluasi. Siklus akan berakhir jika hasil penelitian 

yang diperoleh telah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yakni: 1) observasi, untuk 

memperoleh data secara konkret terhadap obyek yang akan diteliti, serta dapat 

mengetahui keadaan dan aktivitas siswa selama proses belajar mengajar 

berlangsung; 2) tes, untuk memperoleh data kemampuan berpikir kritis siswa saat 

menyelesaikan permasalahan berupa kuis; 3) dokumentasi, untuk memperoleh 

data-data berupa data sekolah, data siswa, dan foto selama melakukan penelitian; 

4) catatan lapangan, mencatat kejadian penting selama penelitian berlangsung. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 

yang dilalui dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi metode. Menurut 

Mukhtar (2013: 138) triangulasi metode mengimplikasikan adanya model-model 

pengumpulan data secara berbeda (observasi, wawancara, dan testing) dengan 

pola yang berbeda.  

Analisis dari fokus penelitian ditujukan pada siswa dari segi kemampuan 

berpikir kritis, dengan indikator: 1) siswa berusaha mengetahui informasi dengan 

baik; 2) kemampuan siswa dalam merumuskan pokok-pokok permasalahan; 3) 

kemampuan siswa dalam mencari alternatif; 4) kemampuan siswa dalam 

mengurutkan langkah-langkah penyelesaian masalah; 5) kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan data dalam menyelesaikan masalah; dan 6) kemampuan siswa 

dalam mengevaluasi argumen dalam menyelesaikan masalah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Pada tindakan kelas siklus I 

kemampuan bepikir kritis siswa mulai meningkat, namun belum mencapai 



indikator yang diharapkan. Sehingga penelitian dilanjutkan pada tindakan kelas 

siklus II. 

Berdasarkan pembelajaran yang dilaksanakan dan berakhir pada siklus II, 

kemampuan berpikir kritis siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 

Pembahasan terhadap permasalahan penelitian maupun hipotesis tindakan 

berdasarkan pada analisis data dari hasil penelitian oleh peneliti dan guru 

matematika SMP N 4 Satu Atap Kismantoro Wonogiri yang terlibat dalam 

penelitian ini. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan 

problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal-hal yang 

dibahas dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian dalam hipotesis tindakan. Permasalahan yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian ini yaitu adakah peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika setelah diterapkan pendekatan 

problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Tindakan yang dilakukan peneliti dengan dibantu oleh guru matematika 

adalah melatih siswa untuk berpikir kritis memecahkan permasalahan dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan problem solving 

berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD. Permasalahan yang diberikan 

menuntut siswa untuk menyelesaikannya dengan mengurutkan 4 langkah, 

sehingga berdampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil 

penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1 berikut. 



 
Gambar 1 Grafik Peningkatan Kemampuan Beripikir Kritis Siswa 

Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat ditunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan berpikir kritis sebelum dan setelah tindakan menggunakan 

pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

Indikator siswa berusaha mengetahui informasi dengan baik mengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan 15 siswa (32,60%), siklus I menjadi 29 siswa 

(63,05%), dan siklus II meningkat menjadi 40 siswa (86,96%). Indikator 

kemampuan siswa dalam merumuskan pokok-pokok permasalahan mengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan 10 siswa (21,74%), siklus I menjadi 21 siswa 

(45,65%), dan siklus II menjadi 37 siswa (80,44%). Indikator kemampuan siswa 

dalam mencari alternatif mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 7 siswa 
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(15,22%), siklus I menjadi 19 siswa (41,30%), dan siklus II menjadi 30 siswa 

(65,22%).  

Indikator kemampuan siswa dalam mengurutkan langkah-langkah 

penyelesaian masalah mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 10 siswa 

(21,74%), siklus I menjadi 33 siswa (71,74%), dan siklus II menjadi 39 siswa 

(84,78%). Indikator kemampuan siswa dalam mengungkapkan data dalam 

menyelesaikan masalah mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 8 siswa 

(17,4%), siklus I menjadi 26 siswa (56,53%) ,dan siklus II menjadi 34 siswa 

(73,91%). Indikator kemampuan siswa dalam mengevaluasi argumen dalam 

menyelesaikan masalah mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 2 siswa 

(4,35%), siklus I menjadi 14 siswa (30,45%), dan siklus II menjadi 29 siswa 

(63,04%). 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. 

Peter (2012) menunjukkan bahwa tujuan pendidikan matematika menanamkan 

keterampilan berpikir kritis dalam kelas adalah untuk memikirkan siswa bukan 

sebagai penerima informasi namun sebagai pengguna informasi. Lingkungan 

belajar yang aktif melibatkan siswa dalam penyelidikan informasi dan penerapan 

pengetahuan serta mendorong seluruh proses perilaku berpikir siswa, akan 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Seperti keterampilan apa pun, 

berpikir kritis memerlukan pelatihan, praktek, dan kesabaran. Meningkat 

keterampilan berpikir kritis siswa untuk dirinya sendiri dan memecahkan masalah 

dunia nyata menjadi upaya yang sangat berharga.  

Nair dan Tang Keow Ngang (2012) menyebutkan bahwa keterampilan 

berpikir dan keterampilan memecahkan masalah sangat penting bagi siswa dalam 

kehidupan sehari-hari mereka dan menghadapi tantangan masa depan mereka. 

Oleh karena itu, orang tua dan guru memainkan peran penting dalam memelihara 

keterampilan di kalangan siswa sehingga mereka mampu berpikir kritis dan 

kreatif dalam memecahkan masalah. Berikut ini contoh jawaban siswa yang 

mampu memecahkan masalah.  



 
Gambar 2 Jawaban Siswa yang Mampu Memecahkan Masalah 

Dari gambar 2, terlihat bahwa siswa mampu memecahkan masalah tentang 

kubus. Siswa juga mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan 

menuliskan langkah 1, diketahui panjang kawat adalah 48 cm dan ditanyakan 

panjang rusuk, luas permukaan, dan volume kubus. Siswa mampu mencari solusi 

alternatif penyelesaian masalah dengan menuliskan langkah 2 dan langkah 3. Pada 

langkah 2 siswa sudah menggambar kubus dengan rapi dan menuliskan rumus 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan menghitungnya pada 

langkah 3. 

Siswa mampu mengungkapkan data dalam menyelesaikan permasalahan, 

hal ini terlihat bahwa pada gambar 2 siswa sudah benar mensubstitusikan data 

yang ada pada langkah 1 ke dalam rumus yang digunakan pada langkah 2, 

kemudian menghitungnya pada langkah 3. Siswa juga mampu mengevaluasi 

argumen dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilihat bahwa, berdasarkan 

gambar 2 siswa dapat membuktikan bahwa jawaban yang diperoleh pada langkah 

3 sudah benar. Hal ini dibuktikan dengan mengecek kembali dan menghitungnya. 

Sehingga penyelesaian permasalahan yang diperoleh siswa sudah tepat. 

Riasat Ali (2010) menyimpulkan bahwa prestasi akademik siswa lebih 

baik yang diajarkan melalui metode pemecahan masalah dibandingkan dengan 

siswa yang diajarkan melalui metode tradisional. Siswa yang diajarkan melalui 

metode pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk belajar pengetahuan 



baru dengan menghadapai masalah yang harus diselesaikan. Sedangkan Tarim dan 

Akdeniz (2008) menyimpulkan bahwa penerapan metode TAI dan STAD dapat 

meningkatkan prestasi akademik matematika siswa. Analisis penelitiannya 

menunjukkan bahwa metode TAI memiliki efek yang lebih signifikan 

dibandingkan metode STAD. Namun, tidak ada perbedaan yang nyata mengenai 

sikap siswa terhadap matematika. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan pendekatan problem solving berbasis 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kritis siswa 

meliputi berusaha mengetahui informasi dengan baik, kemampuan siswa dalam 

merumuskan pokok-pokok permasalahan, kemampuan siswa dalam mencari 

alternatif, kemampuan siswa dalam mengurutkan langkah-langkah penyelesaian 

masalah, kemampuan siswa dalam mengungkapkan data dalam menyelesaikan 

masalah, dan kemampuan siswa dalam mengevaluasi argumen dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaboratif 

peneliti dan guru matematika SMP N 4 Satu Atap Kismantoro Wonogiri dalam 

pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan problem solving 

berbasis pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, diambil dari beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan 

tersebut yakni: 1) Guru harus mampu menggunakan pendekatan pembelajaran 

yang tepat, sehingga dapat meningkatkan sikap siswa secara keseluruhan ke arah 

yang lebih baik. Adapun pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

perbaikan yaitu pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe 

STAD; dan 2) pendekatan problem solving berbasis pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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