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PROFIL BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DENGAN MOTIVASI 

BELAJAR RENDAH 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa dalam memecahkan soal cerita matematika dengan motivasi belajar rendah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan data terdiri tes 

tertulis dan wawancara. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yakni 

membandingkan data-data hasil tes tertulis dengan data hasil wawancara. Teknik 

analisis data kualitatif menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis yang kurang dimiliki oleh siswa dengan motivasi belajar 

rendah adalah pada indikator alasan, simpulan dan kejelasan.  

Kata Kunci: kemampuan berpikir kritis, soal cerita, motivasi belajar  

Abstract 

This study aimed to describe the students' mathematical critical thinking skills in 

solving mathematical story problems reviewed with low learning motivation. This 

study used a qualitative method. Data collection techniques consisted of written tests 

and interviews. This study used triangulation techniques that compared data of test 

and interview data.  The qualitative data analysis techniques were data collection, 

data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that 

critical thinking skills lacked by students with low learning motivation lacked of 

reason indicator, conclusions and clarity. 

Keywords: critical thinking ability, story problem, learning motivation 

1. PENDAHULUAN 

Matematika biasa dikenal dengan sebutan The Queen of Science atau ratunya 

ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari ilmu-ilmu lainnya. Sebagian besar 

ilmu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup, tak lepas dari 

matematika (Siagian, 2017). Matematika banyak digunakan di masyarakat luas 

dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum matematika digunakan dalam 

transaksi perdagangan, pertukangan, dan lain-lain. Selain sifatnya yang fleksibel 

dan dinamis, matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan zaman. 
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Dalam penerapannya, matematika mengajarkan siswa untuk berpikir dan 

sistematis sesuai dengan tingkatan satuan pendidikan yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah sehari-hari. Tingkat satuan pendidikan mengajarkan 

matematika dalam beberapa materi. Semakin tinggi tingkat satuan pendidikan 

yang dijalani, maka tingkat kesukaran semakin sulit. Namun, menurut presepsi 

banyak siswa, pelajaran matematika dianggap sukar, tidak menarik dan 

membosankan (Intisari, 2017). 

Siswa diharapkan mampu mempelajari matematika sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. Ketekunan dalam mempelajari dan menguasai matematika sangat 

diperlukan. Sebab dalam mempelajari matematika harus bisa memahami konsep 

dalam materi sehingga dapat dipelajari dengan baik. Siswa mulai berpikir kritis 

saat kegiatan belajar dan mengerjakan latihan soal (Prastowo, 2014). 

Peter (2012) menyatakan bahwa siswa sebagai pengguna informasi bukan 

penerima informasi meliankan untuk mengaplikasi kemampuan berpikir kritis. 

Berpikir kritis membutuhkan pelatihan, latihan, dan kesabaran. Namun, dengan 

memberi semangat siswa dalam berpikir, keterampilan berpikir kritis siswa dapat 

meningkat.  

Menurut Jonhson (2014), berpikir kritis adalah sebuah tahapan yang 

membuat siswa meninjau bukti, opini, logika, dan hasil yang mendasari 

pernyataan orang lain. Dalam penyelesaiannya, berpikir kritis memerlukan 

beberapa proses untuk mencapai hasil tersebut. Sedangkan Fischer (2011) 

menyatakan bahwa berpikir kritis sebagai kemampuan untuk 

menginterprestasikan, menganalisis, mengevaluasi ide dan argumen. Pada 

kenyataanya beberapa siswa terbiasa berpikir kritis. Menurut Maričića dan 

Špijunovićb (2014), saat pendidikan dasar sudah diterapkan bagaimana berpikir 

kritis mengenai masalah, maka saat jenjang pendidikan selanjutnya siswa mulai 

berpikir kritis terhadap penyelesaian permasalahan. Berpikir kritis bukan asal 

berbicara pemecahan masalah, namun juga dengan memberikan kemampuan 

dalam mengumpulkan data. 

Siswa dapat berpikir kritis ketika memberi pertanyaan, menjawab pertanyaan 

dan mengumpulkan informasi secara efisien dan kreatif. Berpikir kritis sebagai 
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bentuk untuk sampai pada pengetahuan yang tepat sesuai kurikulum. Secara 

umum berpikir kritis adalah menganalisis gagasan secara spesifik. Berpikir kritis 

sendiri merupakan bagian dalam pendidikan pelajaran matematika. 

Firdaus, dkk (2015) memaparkan bahwa berpikir kritis diperlukan agar siswa 

mampu berhasil di masa depan. Sebabnya, berpikir kritis harus diterapkan dan 

dikembangkan dalam kurikulum dan proses belajar mengajar untuk 

menghasilkan siswa yang berkualitas. Dengan demikian, mengembangkan 

berpikir kritis siswa dalam semua hal pelajaran sangat perlu, terutama 

matematika. Pembelajaran matematika bukan mengajarkan konten matematika 

namun juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa yang diperlukan 

dalam menyelesaikan berbagai masalah di sekolah atau dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Balecina dan Ocampo Jr (2018) mengemukaan bahwa penggunaan situasi 

berpikir kritis lebih baik dalam pemecahan masalah. Ini memberikan motivasi 

dan mekanisme bagi siswa untuk mengukur kemampuanya. Situasi yang 

mengharuskan siswa untuk menunjukkan pengetahuan deklaratif dan 

pengetahuan prosedural berpikir kritis mereka. Selain itu, situasi masalah ini 

mengembangkan kemampuan siswa ketika mereka menganalisis masalah. 

Pelajaran matematika diajarkan dalam beberapa materi. Salah satunya adalah 

materi segi empat dan segitiga yang diajarkan pada kelas VII . Materi segi empat 

dan segitiga sulit untuk dimengerti karena tidak hanya mempelajari tentang 

menghitung luas serta keliling, melainkan juga harus menguasai konsep segi 

empat (Dewi, dkk, 2016). Banyak kesulitan yang dialami siswa ketika 

mengerjakan soal tersebut, soal yang menuntun siswa menganalisis secara kritis. 

Saat menyelesaikan soal tersebut, tampak seberapa besar kemampuan berpikir 

kritis dalam menyelesaikan permasalahan soal tersebut. 

Wawancara oleh satu guru matematika di MTs N 6 Boyolali, kemampuan 

berpikir kritis siswa dirasa kurang, banyak siswa memiliki kesulitan dalam 

pemahaman konsep yang sukar dipahami dan proses menghitung luas dan 

keliling bangun datar. Kebanyakan dari siswa tersebut menyerah dan berhenti 

dari mengerjakan soal yang diberikan dari pada melanjutkan atau hanya 
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menunggu dari jawaban siswa lainnya. Hal ini tentu menjadi kendala dalam 

kegiatan belajar mengajar.  

Menurut Mazmumah (2015) hal yang mempengaruhi kemampuan berpikir 

kritis siswa salah satunya dipengaruhi oleh pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa disebabkan dari berbagai 

faktor salah satunya motivasi belajar siswa. Mulyasa (2014) mengatakan bahwa 

siswa mampu belajar dengan baik jika beberapa faktor dalam kegiatan belajar 

terpenuhi.  

Dari hasil wawancara oleh guru menunjukkan bahwa motivasi yang dimiliki 

siswa kelas VII di MTs N 6 Boyolali masih rendah. Perlu adanya motivasi 

tambahan untuk mendongkrak agar siswa mampu berpikir secara kritis dalam 

kegiatan belajar mengajar. Padahal, dalam pembelajaran siswa lebih dipengaruhi 

oleh motivasi. Penelitian yang dilakukan oleh Güss, dkk (2017) untuk 

memecahkan masalah diperlukan proses yang dapat memotivasi.  Menurut Mc. 

Donald (2014), motivasi mengandung tiga elemen penting, yaitu: 1) motivasi 

memungkinkan terjadinya perubahan energi pada individu; 2) motivasi ditandai 

dengan munculnya rasa atau feeling dan afeksi seseorang; dan 3) motivasi 

dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi merupakan elemen yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kebermaknaan dari 

proses belajar itu sendiri. Dalam kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran tidak 

dilakukan sebagai transfer pengetahuan (transfer of knowledge) dari guru ke 

siswa, melainkan juga motivasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

Adapun indikator berpikir kritis dalam penelitian ini menurut Ennis (2011) 

seperti dikutip dalam Fridanianti (2018), yakni: 

a. Fokus (Focus) 

Siswa dapat mengidentifikasi masalah dan memahami permasalahan yang 

terdapat pada soal yang diberikan 

b. Alasan (Reason) 

Siswa dapat menjelaskan dalam memilih strategi dan taktik sebagai langkah 

pemecahan masalah untuk memperoleh hasil dari permasalahan tersebut 

c. Simpulan (Inference) 
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Siswa dapat memberikan kesimpulan dari hasil permasalahan tersebut 

d. Kejelasan (Clarity) 

Siswa dapat memberikan alasan tentang apa yang diperoleh dari kesimpulan 

dan dapat memberikan contoh lain yang mirip dengan permasalahan tersebut 

e. Situasi (Situation) 

Siswa dapat menggunakan semua infomasi yang terdapat pada soal yang 

diberikan 

f. Tinjau ulang (Overview) 

Siswa diharapkan dapat meneliti dan memeriksa kembali keseluruhan dari 

awal sampai akhir pengerjaan 

Menurut Nashar (2014) untuk meningkatkan hasil belajar diperlukan motivasi 

belajar yang harus dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. Supaya 

siswa mampu memahami dan mempraktekkannya untuk kehidupan 

bermasyarakat.  

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dalam memecahkan soal cerita matematika dengan motivasi 

belajar rendah. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi 

kasus. Menurut Prastowo (2016), penelitian kualitatif menunjukkan segi alamiah 

yang diperlihatkan dengan jumlah atau penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan secara kuantitas. Selanjutnya, Herdiansyah (2012) menyatakan 

bahwa studi kasus adalah model penelitian yang terperinci dan mendalam serta 

upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang ada di dalamnya. 

Tempat penelitian ini yang dilakukan di MTs Negeri 6 Boyolali yang 

beralamat di Jl. Waduk Cengklik, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, 

Jawa Tengah 57375. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2019 sampai 

dengan bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan kelas VII E dengan banyak 

31 siswa sebagai sampel. 
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Data diperoleh dari hasil tes siswa. Hasil tes dalam penelitian ini berupa 

jawaban siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang materi geometri. 

Data primer untuk data kualitatif diperoleh dari wawancara yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan bepikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika. Sedangkan data sekunder dalam penelitian kualitatif ini 

diperoleh dari analisis hasil tes siswa dalam memecahkan soal cerita matematika 

yang dikonfirmasi dengan melakukan wawancara terhadap beberapa siswa 

dengan motivasi rendah, motivasi sedang, dan motivasi tinggi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari: 1) Tes, untuk mengumpulkan 

data mengenai kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan soal cerita 

matematika materi geometri; 2) Wawancara, untuk mengkonfirmasi data terkait 

dengan hasil tes siswa dan memperoleh informasi tambahan terkait dengan 

masalah penelitian; 3) Foto pekerjaan siswa dan hasil wawancara peneliti dengan 

siswa. 

Instrumen soal tes disusun untuk berpikir kritis. Banyaknya soal tes adalah 2 

butir soal. Keabsahan data dalam penelitian ini disahkan melalui teknik 

triangulasi. Pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yakni 

membandingkan data, tes, dan hasil wawancara. Kemudian dilakukan analisis 

data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan 

kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Soal tes yang diberikan terdiri dari 2 soal yang ini didesain untuk berpikir kritis 

matematis siswa pada materi geometri kelas VII. Butir soal tes berpikir kritis 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut 
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Gambar 1. Butir soal tes berpikir kritis 

Berdasarkan hasil angket motivasi belajar siswa, dipilih 1 siswa dengan 

motivasi belajar rendah, siswa dengan motivasi belajar rendah memliki 

kemampuan berpikir kritis yang masih kurang dalam beberapa indikator. Hasil 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan motivasi rendah, sedang, dan tinggi 

tampak pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Tabel Deskriptif Hasil Analisis Data 

  
a. Analisis berpikir kritis siswa dengan motivasi belajar rendah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jawaban Subjek R soal nomor 1 dan nomor 2 

1) Fokus (Focus) 

 pada soal nomor 1 dan nomor 2 Subjek R  memenuhi indikator fokus. Namun 

Subjek R kurang teliti dalam mengidentifikasi masalah dimana tidak 

mencantumkan pertanyaan untuk membantu proses pengerjaan. Tetapi dalam 

kutipan wawancara Subjek R dapat menyebutkan apa yang ditanyakan dalam 

soal. Berikut adalah kutipan wawancara Peneliti dengan Subjek R 

P : lalu, apa saja yang diketahui dalam soal nomor 1? 
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R : panjang taman Pak Idris adalah 12,5 satuan panjangsedangkan lebar 

taman Pak Yusuf adalah4 satuan panjang sedangkan panjangya 8 

satuan panjang 

P : terus, apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 1? 

R : mencari panjang kayu yang dibutuhkan Pak Idris dan Pak Yusuf, terus 

sama enggak panjangnya 

P : apa saja yang diketahui dalam soal nomor 2? 

R : waduh kayak gini kak (sambil menunjuk gambar pada soal) ada sebuah 

gedung seperti ini yang punya Bu Fatimah  

P : terus, apa saja yang ditanyakan dalam soal nomor 2? 

R : mencari luas atap gedung bu Fatimah kak 

Berdasarkan kutipan wawancara dan hasil tes pada soal nomor 1 tersebut 

Subjek R memenuhi indikator fokus. Subjek R dalam hasil yang dikerjakan 

dapat mengetahui apa saja yang diketahui namun tidak dengan ditanyakan 

dalam soal, sehingga Subjek R kurang teliti dalam mengidentifikasi masalah. 

Namun dalam wawancara Subjek R dapat menjawab apa yang ditanyakan 

dalam soal. Pada soal nomor 2 Subjek R memenuhi dalam indikator fokus. 

Subjek R membaca soal dengan lancar. Subjek R dapat mengetahui apa saja 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Hal ini sependapat dengan Hadi 

(2018) bahwasanya dalam suatu masalah yang ada di dalam soal tidak terbiasa 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal siswa tersebut kurang memahami 

soal tersebut. 

2) Alasan (Reason) 

 Subjek R, pada soal nomor 1 dimana Subjek R tidak dapat memenuhi 

indikator alasan dikarenakan kurang teliti dalam memberikan satuan di dalam 

hasil jawaban. Namun dalam pengerjaan Subjek R mengerjakan langkah-

langkah dengan benar. Sedangkan pada soal nomor 2 dapat memenuhi 

indikator alasan. Berikut adalah kutipan wawancara Peneliti dengan Subjek R 

 P : bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan 

diatas 



 

 
10 

 

 R : pertama diketahui dulu dari soal, terus ditanyakan lalu dijawab 

pada soal pak idris tamannya persegi jadi pakai rumus keliling 

persegi 12,5 x 4 = 50 kalo Pak Yusuf persegi panjang jadipakai 

rumus keliling persegi 2( 4+8) =24 

 P : apa alasan kamu menggunakan langkah-langkah tersebut 

 R : yaaa (sambil berpikir) karena bentuk tamannya persegi dan persegi 

panjang jadi pakai rumus itu 

 P : bagaimana langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan soal 

tersebut 

 R  : diketahui pakai dimisalkan segitiga abc terus pakai rumus 

phyragoras baru dapat hasil 10 lalu dihitung dengan luas persegi 

panjang 

 P : apa alasan kamu menggunakan langkah-langkah tersebut 

 R  : alasanya karena pakai rumus phytagoras nanti dapat mencari sisi 

miring yang dicari 

 Pada soal nomor 1 Subjek R tidak memenuhi indikator alasan dikarenakan 

kurang teliti dalam menuliskan satuan pada jawaban meskipun subjek R dapat 

memberikan asalan dan menuliskan proses dengan benar serta dalam 

perhitungan subjek R juga benar. Serta subjek menjelaskan langkah dan cara 

dalam menyelesaikan soal tersebut. Hal berbeda tampak pada soal nomor 2 

Subjek R dapat melakukan proses dengan tepat dan juga dalam melakukan 

proses menggunakan permisalan dalam bentuk segitiga. Dalam melakukan 

perhitungan juga tepat dan sesuai. Hal ini sependapat dengan Azizah (2018) 

ada beberapa faktor kurang ketelitian dalam mengerjakan soal, meskipun 

mampu merencanakan strategi namun belum tentu dapat memahami soal 

tersebut. 

3) Simpulan (Inference) 

 Pada soal nomor 1, Subjek R tidak memenuhi indikator simpulan. Subjek R 

tidak dapat memberikan kesimpulan terhadap hasil jawaban yang diperoleh. 

Sedangkan pada soal nomor 2, Subjek R dapat memberikan kesimpulan 
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terhadap hasil jawaban yang diperoleh. Berikut adalah kutipan wawancara 

Peneliti dengan Subjek R 

 P : Bagaimana kesimpulan akhir dari hasil jawaban nomor 1 yang 

sudah kamu selesaikan? 

 R : Belum kak 

 P : kenapa belum? 

 R : lupa kak gak baca 

 P : bagaimana kesimpulan akhir dari hasil jawaban nomor 2 yang 

sudah kamu selesaikan? 

 R : kesimpulannya luas atas gedung olah raga milik ibu Fatimah yaitu 

400 m
2 

 Pada soal nomor 1 Subjek R tidak memenuhi indikator simpulan, karena 

subjek R tidak menuliskan kesimpulan akhir dari pernyataan dan hasil 

jawaban. Ketika melakukan wawancara dengan peneliti subjek juga tidak 

dapat menjawab kesimpulan hasil jawabannya tersebut. Hal berbeda pada soal 

nomor 2 Subjek R dapat menuliskan didalam hasil jawabannya dan kutipan 

wawancara kesimpulan akhir dari soal tersebut dengan tepat. Kurang ketelitian 

dan kebiasaan dalam kegiatan belajar sehingga akan sulit menarik kesimpulan 

yang terkandung dalam soal Nuryani (2018). 

4) Kejelasan (Clarity) 

 Indikator kejelasan pada Subjek R pada soal nomor 1 tidak dapat memenuhi. 

Hal sama tampak pada nomor 2, Subjek R tidak memenuhi indikator kejelasan 

dikarenakan dalam memberikan contoh yang mirip Subjek R tidak dapat 

menyelesaikan soal tersebut.  

 P : bagaimana cara kamu mendapat hasil kesimpulan tersebut 

 R : dengan mencari keliling persegi dan persegi panjang kak 

 P : apakah kamu dapat membuat contoh yang mirip seperti pada soal 

 R : ini kak (sambil menunjuk Gambar 2) 

 P : bagaimana cara kamu mendapat kesimpulan tersebut 

 R : dengan mencari sisi miring terus mencari luas atapnya 

 P : apakah kamu membuat contoh yang mirip 
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 R : gini kak (sambil menunjuk gambar 2) 

 Pada soal nomor 1 dan nomor 2 Subjek R tidak dapat memenuhi indikator 

kejelasan. Subjek R dapat menuliskan bagaimana cara memperoleh 

kesimpulan di dalam hasil jawabannya. Namun, subjek tidak menyelesaikan 

contoh yang mirip dari soal tersebut. Dalam penulisan soal yang mirip Subjek 

R lupa mencantumkan apa yang ditanyakan dalam soal tesebut. Menurut Sari 

(2016) bahwa kesalahpahaman dalam memahami ditanyakan dalam soal, 

sehingga siswa tidak dapat menuliskan hasil akhir untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

5) Situasi (Situation) 

 Pada indikator situasi, Subjek R dapat memperoleh informasi yang digunakan 

untuk menyelesaikan pada soal nomor 1 dan nomor 2. Informasi yang 

diperoleh dalam soal dapat membantu subjek untuk lebih memahami 

permasalahan pada soal tersebut. sehingga subjek dapat menyelesaikan 

masalah tersebut 

 P : apa saja informasi yang kamu peroleh dari permasalahan pada soal 

nomor 1 dab nomor 2 

 R : menurut saya informasinya untuk soal nomor 1 mencari keliling 

taman pagar antara Pak Yusuf dan Pak Idris terus untuk nomor 2 ada 

sebuah gedung milik Bu Fatimah terus suruh mencari luas atap 

gedungnya 

Pada soal nomor 1 dan nomor 2 Subjek R memenuhi indikator situasi 

(situation) dikarenakan Subjek R sudah menggunakan seluruh informasi pada 

soal yang digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

6) Tinjau ulang (Overview) 

 Pada indikator tinjau ulang Subjek R dapat memenuhi indikator tersebut. 

Semua subjek mengecek hasil pekerjaan yang telah dikerjakan dalam hasil 

jawaban yang ditulis. 

 P : Apakah kamu sudah mengecek kembali semua pekerjaan mu 

 R : melihat (sambil mengecek kembali dan membolak balik kertas) 

 P : bagaimana sudah 
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 R : sudah kak 

 Pada saol nomor 1 dan nomor 2 Subjek R sudah memenuhi indikator tinjau 

ulang. Dimana Subjek R mengecek kembali hasil pekerjaannya. 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di MTs Negeri 6 Boyolali 

khususnya kelas VII E terdapat perbedaan antara siswa motivasi belajar rendah, 

sedang, dan tinggi dalam memecahkan soal cerita matematika. Kemampuan 

berpikir kritis yang kurang dimiliki oleh siswa dengan motivasi rendah adalah 

indikator alasan, simpulan dan kejelasan. Hal tersebut diakibatkan oleh kurang 

ketelitian siswa dalam membaca soal, sehingga membuat siswa kurang dalam 

memaknai soal tersebut. Dalam melakukan proses penyelesaian soal siswa lebih 

tergesa-gesa yang membuat beberapa pertanyaan terlewatkan. Hal ini disebabkan 

oleh kurang memahami dan kurang ketelitian dalam melakukan proses 

penyelesaian soal, siswa kurang memperhatikan hasil yang diperoleh. Dalam 

memberikan contoh yang mirip, siswa tidak dapat menyelesaikan soal tersebut. 

Diperlukan ketelitian dalam membuat contoh soal, dan saat melakukan proses 

penyelesaian soal siswa harus teliti dan tepat. 
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