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KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VIII DALAM 

MENYELESAIKAN SOAL SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL 

 

Abstrak 

 

Di era sekarang ini, manusia dituntut untuk dapat berpikir kritis. Terdapat banyak sekali 

manfaat dengan menerapkan pola pikir kritis dikehidupan sehari-hari. Hal ini juga 

berlaku di bidang pendidikan. Berpikir kritis merupakan bagian penting dalam 

kehidupan akademik siswa. Ketika individu berpikir kritis, individu tersebut akan 

menimbang semua sisi argumen dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII-

A SMP Negeri 1 Ngemplak dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linier dua 

variabel (SPLDV). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh fakta bahwa sebanyak 91,67 % siswa dapat menjelaskan informasi-informasi 

pokok dalam soal (klarifikasi), 63,33 % siswa dapat memberikan argumen yang benar 

disertai dengan alasan yang benar pula (assessment), 60,00 % siswa dapat 

menyelesaikan permasalahan menggunakan beragam alternatif cara yang sesuai dengan 

konsep (strategi dan taktik), dan 65,00 % siswa sudah dapat memberikan kesimpulan 

terhadap soal dengan jelas dan logis (inferensi). Hal ini berarti bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa perlu ditingkatkan lagi agar semua indikator dapat dicapai dengan 

maksimal. 

 

Kata kunci : berpikir kritis, kemampuan, SPLDV.  

 

Abstract 

 

In this era, people demanded to think critically. There are a lot of benefits by applying 

critical thinking daily life. This is also true in the field of education. Critical thinking is 

an important part of a student's academic life. When people think critically, that 

individual will weigh all sides of the argument and evaluate their strengths and 

weaknesses. This study aims to determine students' critical thinking skills Grade VIII in 

Public Junior High School of Ngemplak in Solving Two-Variable Linier Equation 

System Problems (SPLDV). This research is a qualitative descriptive approach and use 

purposive sampling technique. Based on the results obtained by the fact that as many as 

91.67% of students can explain basic information in question (clarification), 63.33% of 

students can provide the correct arguments accompanied by the right reasons anyway 

(assessment), 60.00% of students can solve problems using a variety of alternative ways 

in accordance with the concept (strategy and tactics), and 65.00% of the students have 

been able to provide conclusions on the matter with a clear and logical (inference). This 

means that the students’ critical thinking skills need to be improved so that all indicators 

can be achieved maximally. 

 

Keywords: critical thinking, the ability, SPLDV. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pada saat ini, pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting. 

Pendidikanlah yang dapat menuntun serta menentukan arah hidup seseorang.  Pendidikan 

dibutuhkan oleh semua orang  karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan 
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kemampuan diri mereka sendiri  dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Dengan semakin 

berkembangnya zaman, maka pendidikan menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia di 

masa ini. Hal ini karena dengan pendidikan, maka  manusia memiliki bekal untuk dapat mengikuti 

dan menghadapi setiap perubahan yang ada, misalkan perubahan akibat perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut jelas menunjukan bahwa betapa pentingnya pendidikan 

bagi manusia di zaman yang sudah sangat maju ini. 

Matematika merupakan salah satu dari banyaknya ilmu pengetahuan, dimana matematika 

sendiri merupakan ilmu yang mendasari berbagai ilmu pengetahuan lain. Matematika dapat di 

kaitkan dengan berbagai ilmu pengetahuan. Matematika merupakan ilmu universal yang menjadi 

dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta memajukan daya pikir dan 

analisa manusia. Manusia dituntut untuk dapat berpikir logik dan realistis untuk dapat memahami 

dan menguasai matematika. Matematika dapat diajarkan menggunakan berbagai macam metode 

pembelajaran. Hal ini dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dalam proses pembelajaran. 

Metode yang digunakan tidak harus sama pada setiap materi yang akan diajarkan karena setiap 

materi memiliki karakteristiknya masing – masing. Kegiatan yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran matematika bertujuan agar kegiatan pembelajaran tersebut dapat bermakna sesuai 

pendekatan yang digunakan di masa ini yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba dan menyaji 

serta mencipta atau biasa disebut dengan pendekatan ilmiah. Dari tujuan pembelajaran matematika 

tersebut, dapat diketahui bahwa siswa dituntut untuk dapat berpikir secara logis, sistematis, analitis, 

kritis, dan kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan matematika. 

Di zaman yang sudah sangat maju ini, pola pikir kritis sangatlah penting untuk diaplikasikan 

dalam keseharian hidup kita. Menurut Elaine B. Johnson (2007), berpikir kritis adalah suatu proses 

yang terorganisasi dengan jelas yang dipakai dalam aktivitas mental seperti menyelesaikan 

permasalahan, membuat keputusan, membujuk, melakukan analisis terhadap suatu asumsi, serta 

melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah. Pola pikir yang kritis dapat membantu manusia dalam 

pengambilan keputusan secara selektif. Sebagai siswa, menerapkan pola pikir kritis akan memberi 

manfaat di berbagai bidang. Keterampilan berpikir kritis merupakan bagian penting yang 

berpengaruh dalam kehidupan akademik siswa. Siswa harus dapat menerapkan dan 

mengembangkan pola pikir kritis dalam berbagai aspek, seperti ketika membaca, ketika menulis, 

dan ketika bekerja sama dengan siswa lain. Berpikir secara kritis adalah dengan memeriksa ide, 

mengevaluasi terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki serta membuat keputusan yang rasional 

sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Ketika individu berpikir kritis, individu tersebut 

akan menimbang semua sisi argumen dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. 

Sistem persamaan linier dua variabel adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di satuan 

pendidikan tingkat menengah pertama kelas VIII semester satu. Sistem persamaan linier dua 
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variabel merupakan mata pelajaran yang membutuhkan penalaran yang tinggi. Pada sistem 

persamaan linier siswa diminta untuk mampu mengubah permasalahan nyata kedalam model 

matematika. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mengandalkan kemampuan mengingat (recall), akan 

tetapi juga kemampuan untuk menginterpretasikan soal dimana hal ini membutuhkan tingkat 

berpikir yang tinggi. Siswa diharuskan untuk dapat berpikir secara kritis, analitis, dan sistematis 

untuk dapat menyelesaikan soal persamaan linier dua variabel. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang analisis 

kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII-A dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linier 

dua. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini didesain dengan pendekatan 

deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dari kelas VIII-A yang terdiri dari 34 siswa 

yang telah menempuh materi system persamaan linier dua varibael (SPLDV). Teknik purposive 

sampling digunakan dalam penentuan subjek pada penelitian ini berdasarkan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan pada hasil tes kemampuan berpikir kritis. Kategori yang digunakan dalam hal 

pengelompokan kemampuan berpikir kritis siswa dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok 

tingkat rendah, kelompok tingkat sedang, dan kelompok tingkat tinggi. Dari masing-masing 

kelompok tersebut, dipilih 3 siswa secara acak dari kelompok tingkat rendah, 4 siswa secara acak 

dari kategori tngkat sedang dan 3 siswa secara acak dari kategori tingkat tinggi. Subjek 

dikelompokkan berdasarkan nilai tes kemampuan berpikir kritis seperti pada Tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Subjek Penelitian 

Kelompok Interval Nilai 

Tingkat Rendah      – SD 

Tingkat Sedang    – SD       + SD 

Tingkat Tinggi      + SD 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara dengan subjek. 

Hasil jawaban dari tes tertulis subjek dianalisis dan kemudian dilakukan penskoran untuk masing-

masing indikator berdasarkan pedoman penskoran. Indikator yang diteliti adalah klarifikasi, 

assessment, strategi dan taktik, dan inferensi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Keabsahan data yang digunakan 

pada penelitian ini untuk memperoleh data yang kredibel dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi metode dan member cek. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Materi yang digunakan peneliti untuk tes kemampuan berpikir kritis adalah sistem persamaan linier 

dua variable (SPLDV). Permasalahan yang terdapat dalam tes pada soal nomor satu adalah “Di 

dalam dompet Laras terdapat 25 lembar uang yang terdiri dari uang lima puluh ribu rupiah dan 

sepuluh ribu rupiah. Jumlah uang tersebut adalah Rp.200.000,00” dan permasalahan untuk soal 

nomor dua adalah “Selisih umur Ayah dan Rina adalah 26 tahun, sedangkan lima tahun yang lalu 

jumlah umur keduanya adalah 34 tahun”. 

Dari hasil tes tersebut, diperoleh data berupa hasil jawaban siswa yang selanjutnya dianalisis dan 

dilakukan penskoran yang mengacu pada pedoman penskoran yang digunakan. Berdasarkan hasil 

jawaban siswa terhadap permasalahan tersebut, siswa yang termasuk dalam kategori tinggi tingkat 

kemampuan berpikir kritisnya hanya 20,59 % dari seluruh siswa yang ada (7 dari 34 siswa), 

sedangkan 55,88 % termasuk dalam kategori sedang dan 23,53 % termasuk dalam kategori rendah. 

Berikut penjelasan kemampuan berpikir kritis siswa untuk masing-masing indikator yang diteliti. 

3.1 Menjelaskan informasi-informasi pokok dalam soal (klarifikasi) 

Berdasarkan hasil analisis dan penskoran yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh fakta 

bahwa 91,67 % siswa sudah mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang pertama yaitu 

mampu menjelaskan informasi-informasi pokok yang terdapat dalam soal (klarifikasi). Hal ini 

berarti bahwa hampir seluruh siswa dalam penelitian ini memiliki tingkat kemampuan yang 

termasuk dalam kategori tinggi dalam menemukan dan menjelaskan pokok-pokok permasalahan 

(klarifikasi) di kedua soal tes kemampuan berpikir kritis yang diberikan. 

3.2 Memberikan argumen yang benar dan disertai dengan alasan yang benar pula 

(assessment) 

Berdasarkan hasil analisis dan penskoran yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh fakta 

bahwa hanya 63,33 % siswa yang mampu mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang 

kedua yaitu kemampuan dalam memberikan argumen yang benar dan disertai dengan alasan yang 

benar pula (assessment). Berdasarkan hasil presentase tersebut, maka kemampuan siswa dalam 

memberikan argumen yang benar dan disertai dengan alasan yang benar pula (assessment) termasuk 

dalam kategori sedang. Hal ini berarti masih terdapat siswa yang mengalami kendala dan kesalahan 

dalam menyelesaikan permasalahan pada kedua soal tes yang diberikan. Pada penelitian ini, rata-

rata siswa hanya mampu dalam memberikan argumen yang benar namun salah dalam memberikan 

alasannya. Dari hasil wawancara, siswa mengatakan tidak mengingat cara untuk menyelesaikan 

permasalahan SPLDV. Berikut disajikan contoh hasil jawaban siswa yang salah dalam memberikan 

alasan untuk mendukung argumennya. 
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Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa tidak berindikator assessment 

Pada Gambar 1, terlihat bahwa siswa tidak memberikan alasan yang sesuai dengan cara dan konsep 

penyelesaian yang sudah diajarkan sebelumnya pada materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Pada wawancara siswa juga mengatakan bahwa jawaban yang ditulisnya hanyalah berdasarkan hasil 

penalaran saja, hal ini dikarenakan siswa tidak mengingat cara penyelesaian terkait materi SPLDV. 

3.3 Menyelesaikan permasalahan menggunakan beragam alternatif cara yang sesuai dengan 

konsep (strategi dan taktik)   

Berdasarkan hasil analisis dan penskoran yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh fakta 

bahwa hanya 60,00 % siswa yang mampu mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang 

ketiga yaitu kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan beragam alternatif cara 

yang sesuai dengan konsep (strategi dan taktik). Berdasarkan hasil presentase tersebut, maka 

kemampuan siswa dalam memberikan argumen yang benar dan disertai dengan alasan yang benar 

pula (assessment) masih tergolong rendah. Hal ini berarti masih banyak siswa yang kesulitan dalam 

menemukan alternatif penyelesaian lain untuk menyelesaikan kedua soal tes yang diberikan. Hasil 

wawancara, siswa mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut selain cara yang dia gunakan. Berikut disajikan contoh hasil jawaban siswa yang tidak bisa 

menyelesaikan permasalahan menggunakan beragam alternatif penyelesaian. 

  

Gambar 2. Hasil pekerjaan siswa tidak berindikator strategi dan taktik  

Dilihat dari Gambar 2, dapat diketahui bahwa siswa hanya menyelesaikan permasalahan 

menggunakan satu cara penyelesaian saja. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan siswa saat 
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diwawancarai yang mengatakan bahwa masih kurangnya pemahaman akan materi sistem persamaan 

linier dua variabel. Hal tersebut mengakibatkan perlunya dilakukan peningkatan dalam berbagai hal 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait materi SPLDV.  

3.4 Memberikan kesimpulan terhadap soal secara jelas dan logis (inferensi) 

Berdasarkan hasil analisis dan penskoran yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh fakta 

bahwa 65,00 % siswa mampu mencapai indikator kemampuan berpikir kritis memberikan 

kesimpulan terhadap soal secara jelas dan logis (inferensi). Hasil tersebut mengakibatkan indikator 

inferensi masuk dalam kategori sedang. Hal ini berarti masih banyak siswa yang belum bisa 

menyimpulkan hasil penyelidikannya dengan benar dan sesuai dengan konteks permasalahan yang 

diberikan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa siswa tidak bisa menarik kesimpulan 

dengan benar karena siswa belum paham akan materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Kesalahan dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini disamping dikarenakan oleh kurangnya 

ketelitian siswa, juga karena siswa tidak bisa mencapai semua atau salah satu dari ketiga indikator 

sebelumnya. Hal ini karena indikator satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu sama lain. 

Berikut disajikan hasil jawaban siswa yang menunjukan bahwa siswa masih belum bisa menarik 

kesimpulan dengan benar. 

Gambar 3. Hasil pekerjaan siswa tidak berindikator inferensi 

Pada Gambar 3, terlihat bahwa siswa salah dalam menarik kesimpulan terhadap hasil 

penyelidikannya. Jika dilihat secara menyeluruh, maka dapat diketahui bahwa penyebab siswa salah 

dalam menarik kesimpulan karena jawaban siswa pada poin sebelumnya sudah salah yaitu mulai 

dari poin untuk indikator assessment. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kemampuan berpikir 

kritis yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila indikator 
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sebelumnya tidak dapat dicapai dengan maksimal, maka akan mempengaruhi pencapaian indikator 

selanjutnya. 

Dari hasil presentase kemampuan berpikir kritis siswa di atas, dapat diketahui bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa untuk setiap indikator terbagi menjadi tiga kategori yaitu sangat 

tinggi, sedang dan rendah. Dari data diatas, maka dapat diketahui bahwa siswa sudah dapat 

menjelaskan informasi-informasi pokok yang terdapat dalam soal dengan sangat baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa sudah memahami soal dengan baik. Untuk dapat menjelaskan pokok 

permasalahan dengan lengkap dan benar, siswa dituntut untuk dapat berpikir secara realistik. Pola 

pikir yang realistik merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan 

oleh siswa karena kemampuan tersebut akan sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting untuk diterapkan pendekatan pembelajaran yang 

berbasis kenyataan atau Realistic Mathematics Education (RME). Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Palinussa, A.L. (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan keterampilan berpikir 

kritis matematika dan karakter siswa yang menggunakan RME lebih baik daripada yang 

menggunakan pendidikan matematika konvensional. 

Pada pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa siswa tidak dapat mencapai indikator 

kemampuan berpikir kritis karena siswa lupa ataupun kurang paham akan materi sistem persamaan 

linier dua variabel (SPLDV). Untuk dapat memahami suatu materi dan mempertahankannya agar 

tidak mudah hilang dalam ingatan, maka metode pembelajaran konvensional tidaklah cukup untuk 

diterapkan dalam pembelajaran, akan tetapi dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang dapat 

memberikan makna mendalam. Salah satu pembelajaran bermakna yang dapat diterapkan adalah 

pembelajaran berbasis masalah. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah maka siswa 

akan bersikap aktif selama pembelajaran agar dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatiningtyas, R. et al (2015) bahwa siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan pendekatan berbasis masalah memiliki kemampuan berpikir kritis 

matematika yang lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran secara konvensional. 

Pada penelitian ini, presentase terkecil kemampuan berpikir kritis siswa terletak pada indikator 

strategi dan taktik yakni hanya sebesar 60 %. Hal ini berarti kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam soal menggunakan berbagai cara masih rendah. 

Untuk dapat memenuhi indikator startegi dan taktik tersebut, siswa dituntut untuk dapat berpikir 

secara kritis dan fleksibel. Dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut secara maksimal. Indikator startegi dan taktik merupakan indikator yang menuntut siswa 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dengan tujuan untuk mendapatkan 

alternatif cara penyelesaian yang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran berbasis inkuiri, dimana strategi pembelajaran inkuiri 
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sendiri merupakan serangkaian kegiatan belajar mengajar yang menekankan pada kemampuan 

berpikir secara kritis dan analis siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Duran, M. dan 

Dökme, İ. (2016) yang mengatakan bahwa tingkat berpikir kritis siswa kelompok eksperimen yang 

diajarkan dengan pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri ditemukan lebih tinggi daripada siswa 

kelompok kontrol yang diajar dengan metode ceramah tradisional. 

Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu kompetisi utama yang diharapkan pada proses 

pembelajaran. Pada penelitian ini, diperoleh fakta bahwa masih terdapat siswa yang memiliki 

kemampuan berpikir kritis tingkat rendah dan indikator kemampuan berpikir kritis yang masuk 

dalam kategori rendah adalah indikator strategi dan teknik, yakni siswa masih kesulitan dalam 

menyelesaikan permasalahan menggunakan beragam alternatif cara. Indikator strategi dan teknik 

dapat dipenuhi apabila siswa dapat mengeksplor kemampuannya dengan berpikir secara kreatif.  

Untuk mendukung hasil tersebut, maka sangat pentng untuk memilih metode pembelajaran yang 

tepat sehingga keterampilan siswa dalam berpikir kritis dapat direalisasikan. Pada penelitian ini, 

proses pembelajaran hanyalah bersifat konvensional yang berpusat pada guru saja, sedangkan untuk 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dibutuhkan suatu  metode pembelajaran yang  tepat 

dan dapat meningkatkan kualitas dan minat siswa. Hal tersebut dapat dicapai dengan penerapan 

metode Research Based Learning (RBL), dimana metode ini merupakan metode pembelajaran yang 

menghubungkan materi dengan kehidupan secara nyata yang dapat melatih siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Atina Ahdika (2017) yang 

mengatakan bahwa dengan menerapakan metode Researce Based Learning (RBL) dalam suatu 

proses pembelajaran dapat meningkatkan minat dan kualitas siswa yang pada akhirnya berakibat 

pada peningkatan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. 

Memiliki pola pikir yang kritis akan sangat membantu seseorang dalam segala bidang di 

kehidupannya. Kemampuan ini tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan melalui pengasahan 

kemampuan yang dilakukan secara terstruktur. Salah satu tempat yang dapat membantu untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah sekolah. Sekolah merupakan tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, dimana siswa akan dibimbing dan 

diarahkan melalui proses pembelajaran. Disamping siswa yang menjadi subjek dalam proses 

pembelajaran, guru juga memiliki andil besar dalam tercapainya proses pembelajaran yang 

maksimal. Pada penelitian ini, diketahui bahwa siswa masih diberikan petunjuk dan arahan oleh 

guru sebelum melakukan pengerjaan soal kemampuan berpikir kritis. Walaupun siswa sudah 

mendapatkan kisi-kisi tes yang akan diujkan sebelumnya, akan tetapi guru mata pelajaran yang 

bersangkutan masih memberikan petunjuk serta arahan-arahan dalam pengerjaan soal tes. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian dari Agoestanto, A. dan Sukestiyarno, Y.L. (2017) yang mengatakan 
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bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP masih menjadi tanggung jawab guru, guru 

perlu memfasilitasi siswa dalam belajar untuk mengembangkan pemikiran kritis. 

Kemampuan berpikir dapat dikembangkan dengan maksimal melalui berbagai upaya. Sekolah 

merupakan tempat yang menyediakan fasilitas yang maksimal untuk mengembangkan pola pikir 

siswa saat disekolah. Siswa dituntut untuk dapat memiliki kemampuan berpikir secara kritis dan 

analis. Semua aspek dalam pembelajaran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Setiap siswa disekolah memiliki hak dan porsi yang sama. Pada penelitian ini, sampel dipilih 

secara acak menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel untuk kategori rendah, 

sedang dan tinggi tidak dikhususkan dalam hal apapun. Pemilihan sampel pada penelitian ini murni 

berdasarkan nilai hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa. Pada penelitian ini, gender tidak 

menjadi patokan tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini terbukti dengan hasil perolehan 

tes kemampuan berpikir kritis siswa yang tidak didominasi salah satu gender pada setiap kategori. 

Nilai hasil pekerjaan siswa dapat dilihat pada lampiran 3. Hal ini tidak senada dengan hasil 

penelitian dari Fuad, N.M. et al (2017) yang mengatakan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa 

perempuan lebih tinggi daripada laki-laki siswa. 

Berpikir kritis merupakan kegiatan berpikir tingkat tinggi yang membutuhkan pemahaman penuh 

tentang sesuatu yang diamati. Siswa dikatakan dapat berpikir kritis apabila dia dapat menyelesaikan 

permasalahan dengan bijak dan mendalam. dalam bidang pendidikan, siswa selalu diajarkan untuk 

dapat berpikir kritis. Peningkatan kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu hal yang 

diutamakan. Hal ini karena saat ini, semua aspek dalam pendidikan ditujukan untuk dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa baik metode pembelajaran, strategi pembelajaran, 

bahkan jenis soal yang dipilih untuk diujikan kepada siswa juga merupakan jenis soal yang berguna 

untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka siswa pada 

penelitian ini juga diberikan soal tentang sistem persamaan linier dua variabel yang berbasis 

permasalahan, dimana siswa dituntut untuk dapat melakukan investigasi secara mendalam agar 

dapat menyelesaikan soal tersebut. Kegiatan investigasi mengharuskan siswa untuk lebih aktif 

dalam usahanya untuk mencari jawaban yang benar dengan penyelesaian yang rinci. Hal ini berarti 

bahwa dengan menerapkan pendekatan investigasi, maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Penjelasan diatas sesuai dengan hasil penelitian dari Sumarna, N. dan Herman, T. 

(2017) yang mengatakan bahwa Investigasi matematika sebagai pendekatan pembelajaran mampu 

memberikan respon positif terhadap peningkatan pemikiran kritis. 

Pada penelitian tentang kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal sitem 

persamaan linier dua variabel ini, peneliti menggunakan soal yang berbasis Higher Order Thinking 

Skills (HOTS). Hal ini dikarenakan soal model HOTS mengharuskan siswa untuk dapat lebih aktif 

dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru (teacher centered), 
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akan tetapi lebih berpusat kepada siswa (student centered). Dengan pembelajaran yang berpusat 

pada siswa, maka siswa akan termotivasi untuk mengeksplor kemampuannya. Oleh karena itu, 

pemberian soal dengan model HOTS oleh peneliti pada penelitian ini selain bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa yang diteliti, juga untuk memperlihatkanan 

membiasakan siswa dengan soal-soal yang memiliki standar tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari I Wayan Widana et al (2018) yang mengatakan bahwa penggunaan penilaian HOTS 

dalam pembelajaran matematika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan 

soal sistem persamaan linier dua variabel. Penelitian yang dilakukan berupa wawancara dan 

pemberian soal tes dimana soal yang dipilih sudah disesuaikan dengan standar penilaian 

kemampuan berpikir kritis. Hasil dari penelitian ini mendapatkan fakta bahwa siswa terbagi 

menjadi tiga kategori dalam kemampuannya berpikir kritis yaitu kategori sangat tinggi, sedang dan 

rendah. Dalam proses peningkatan kemampuan berpikir kritis, siswa dituntut untuk memiliki pola 

pikir yang kreatif, siswa tidak hanya berpatokan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya tetapi 

lebih lanjut siswa dapat mengeksplor kemampuannya dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa  dengan kemampuan berpikir kritis berkategori 

sangat tinggi merupakan siswa yang rata-rata tidak memiliki kesulitan dalam memahami 

permasalahan yang terdapat dalam soal dan sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut 

dengan beragam alternatif penyelesaian yang membutuhkan tingkat kemampuan berpikir kreatif 

yang tinggi. Siswa dengan kemampuan berpikir kritis yang masuk dalam kategori sedang 

merupakan siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami soal sehingga dalam proses 

penyelesaiannya masih mengalami kesalahan, sedangkan siswa dengan kemampuan berpikir kritis 

yang masih rendah merupakan siswa yang belum mampu memahami permasalahan yang terdapat 

dalam soal, dimana siswa belum bisa berpikir kreatif dalam menemukan solusi terhadap 

permasalahan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Puspitasari et al (2019) 

yang mengatakan bahwa siswa dengan kategori subjek S1 dan S2 tidak memiliki kesulitan dalam 

memahami suatu masalah yang dibuktikan dengan penggunaan berbagai strategi dalam 

memecahkan permasalahan dimana kreatifitas siswa dalam kategori ini termasuk dalam kategori 

tinggi. Siswa dengan kategori subjek S3 dan S4 masih kesulitan dalam memahami masalah dengan 

dibuktikan dengan kurangnya ketelitian dan keterstrukturan dalam prosesnya yang mengindikasikan 

bahwa siswa masih kurang kreatif, sedangkan untuk siswa dengan kategori subjek S5 dan S6 

mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan yang dibuktikan dengan ide-ide mereka yang 

masih cenderung fashion trial-and-error, kurang terstruktur, kurang sistematis dan cenderung masih 

mengalami banyak kendala.        
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dianalisis diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut. 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal persamaan linier dua variabel 

(SPLDV) menunjukkan bahwa siswa sudah sangat mampu dalam menjelaskan informasi – 

informasi pokok yang terdapat dalam soal, siswa sudah bisa memberikan argumen yang benar dan 

disertai dengan alasan yang tepat, siswa belum bisa menyelesaikan permasalahan dengan 

menggunakan beragam alternatif penyelesaian, dan siswa juga sudah bisa menyimpulkan hasil 

penyelidikannya dengan logis dan jelas. 

Profil proses berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal persamaan linier dua variabel adalah 

siswa mampu mengidentifikasikan dan menjelaskan semua informasi pokok dari permasalahan 

yang terdapat dalam semua soal. Siswa mampu dalam mengambil keputusan dengan memberikan 

argumen yang benar dan disertai dengan alasan yang tepat yang berguna untuk mendukung 

argumennya tersebut pada semua soal. Siswa belum mampu dalam menemukan alternatif cara lain 

dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada semua soal. Siswa sudah mampu dalam 

membentuk kesimpulan terhadap hasil penyelidikannya dengan jelas dan logis untuk semua soal.   
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