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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM MENYELESAIKAN 

SOAL CERITA SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL 

(SPLDV) DITINJAU DARI GENDER (KELAS VIII A DI SMP 

MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 

siswa laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan soal cerita Sistem 

Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) di SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dengan observasi, tes tertulis, wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dengan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki siswa perempuan termasuk dalam kategori tinggi 

sedangkan kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki termasuk dalam semua 

kategori tinggi, sedang dan rendah. Jadi, kemampuan berpikir kritis siswa 

perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki  

Kata kunci : berpikir kritis, Soal cerita, SPLDV, gender 

Abtract 

Purpose of this research to describe critical thinking skills of male and female 

students in solving two variables linier equation system (SPLDV) story 

problems in SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. The type of this research is 

qualitatif research with descriptive approach. The techniques of data analysis 

used by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The 

techniques of data collection used by observation, written tests, interviews, 

and documentation. The results of this research showed that critical thinking 

skills of female students are included in the high category while the critical 

thinking skills of male students are included in all category, high, medium 

and low. So, critical thinking skills between male and female students.  

Keywords : critical thinking, story problems, SPLDV, gender 

 

1. PENDAHULUAN 

Di era modern ini, Berpikir matematik adalah keterampilan penting yang harus 

dikuasai siswa (Murtiyasa, dkk : 2019). Salah satunya yaitu berpikir kritis. 

berpikir kritis sangat penting di terapkan dalam kehidupan kita. Menurut 
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Mahmuzah (2015) menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan 

komponen penting yang harus dimiliki siswa terutama dalam proses pembelajaran 

matematika. Karena berpikir kritis mencakup keterampilan khusus untuk 

mengidentifikasi masalah, menganalisisnya, dan membuat kesimpulan untuk 

menyelesaikannya (Maryam Soryani : 2014). Jika kita menerapkan pola berpikir 

kritis maka itu akan membantu kita dalam mengambil keputusan secara tepat dan 

selektif. Bagi siswa, pola berpikir kritis memiliki manfaat di berbagai bidang. Pola 

berpikir kritis akan membantu dalam meningkatkan nilai akademik siswa dan 

menyelesaikan suatu permasalahan, salah satunya yaitu soal cerita. Siswa harus 

mengembangkan pola berpikir kritis di segala aspek seperti dalam mengerjakan 

soal secara individu maupun kelompok.  

Dalam memecahkan masalah matematika, tiap siswa mempunyai kendala 

masing-masing. Menurut Rasiman (2015), kemampuan memecahkan masalah 

matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal terdiri dari kecerdasan, motivasi, minat, bakat dan 

kemampuan matematika serta perbedaan gender. Semsntara itu, faktor eksternal 

terdiri dari fasilitas, infrastruktur, media, kurikulum, guru, fasilitas belajar dan 

sebagainya. 

Gender merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

kemampuan memecahkan masalah matematika. Perbedaan yang sangat jelas 

terlihat dari kemampuan kognitifnya. Laki-laki lebih rasional, penalaran, sehingga 

mereka lebih baik dalam pemikiran logis dan lebih kritis. Sedangkan perempuan 

lebih emosional, ingatannya lebih baik dan lebih tertarik pada keterampilan 

verbal. Hal senada juga diungkapkan Rasiman (2015) yang menjelaskan bahwa 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat pada sifat sekunder, emosional, 

dan aktivitas fungsi psikologis. Hal ini menyebabkan hasil prestasi siswa laki-laki 

dan perempuan mengalami perbedaan. 

Fokus materi dalam penelitian ini adalah Sistem Persamaan Linier Dua 

Variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. SPLDV merupakan suatu sistem 

persamaan yang menggunakan dua variabel dengan kuadrat satu dan jika 

digambar grafiknya membentuk garis lurus. Materi ini merupakan salah satu 

materi yang dipelajari di jenjang Sekolah Mengenah Pertama kelas VIII dan 

tergolong dalam kelompok materi yang tidak disukai siswa jika disajikan dalam 

model soal cerita.  

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan 

soal cerita Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A SMP 
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Muhammadiyah 4 Surakarta, yang terdiri dari 27 siswa. Teknik subjek akan 

diberikan tes kemampuan berpikir kritis, yang selanjutnya akan dipilih secara acak 

6 subjek untuk dilakukan wawancara yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 3 

siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dengan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir 

kritis dan gender. indikator-indikator kemampuan berpikir kritis yang digunakan 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi masalah  

2. Menggunakan strategi alternatif penyelesaian 

3. Melakukan penyelesaian 

4. Menarik kesimpulan secara logis 

Kategori kemampuan berpikir kritis dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, 

kelompok kemampua berpikir kritis rendah, kelompok kemampuan berpikir kritis 

sedang, dan  kelompok kemampuan berpikir kritis tinggi. Pengelompokan subjek 

berdasarkan nilai hasil tes kemampuan berpikir kritis seperti tabel. 

Tabel 2.1 Kategori Kemampuan Berpikir Kritis 

Kelompok Interval nilai 

Tinggi 
  

 

 
  

Sedang  

 
    

 

 
  

Rendah 
  

 

 
  

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan tes tertulis, wawancara 

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikembangkan Miles & 

Huberman (1992) dalam  Sutama (2019: 129). Keabsahan data yang digunakan 

yaitu dengan triangulasi metode. Triangulasi metode pada penelitian ini 

digunakan untuk memastikan data yang diperoleh dari tes dan wawancara 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut pengelompokan berdasarkan 

hasil pekerjaan siswa. 
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Tabel 3.1 Hasil kategori kemampuan berpikir kritis berdasarkan gender 

Kelompok  Interval nilai Laki-laki Perempuan Frekuensi  

Tinggi         8 13 21 78% 

Sedang               3 - 3 11% 

Rendah         3 - 3 11% 

Total    27 100% 

 

Dari tabel diatas, diperoleh siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

tinggi sebanyak 21 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan, kemampuan berpikir kritis sedang sebanyak 3 siswa laki-laki, dan 

kemampuan berpikir kritis rendah sebanyak 3 siswa laki-laki. Siswa perempuan 

memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa 

diambil sampel secara acak sejumlah 6 siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki 

dan 3 siswa perempuan. Berikut penjelasan tiap indikator kemampuan berpikir 

kritis siswa 

1. Mengidentifikasi masalah 

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara, subjek S1 yaitu siswa laki-

laki dan subjek S4, S5 dan S6 siswa perempuan sudah dapat menentukan 

informasi yang diketahui dan permasalahan yang terdapat dalam soal. Hasil 

wawancara juga menyatakan bahwa keduanya dapat menjelaskan secara jelas. 

Berbeda halnya dengan subjek S2 yaitu siswa laki-laki, sudah mampu 

memenuhi indikator pertama. Meskipun pada saat wawancara, ada yang 

belum bisa menjelaskannya secara jelas, tepat dan teliti. Sedangkan subjek S3 

yaitu siswa laki-laki, belum memenuhi indikator ini. Ada yang masih 

kebingungan dalam menentukan dan ada juga yang tidak mengerjakan. 

2. Menggunakan strategi alternatif penyelesaian 

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara, Subjek S1, S4, S5 dan S6 

sudah mampu memenuhi indikator ini. baik siswa laki-laki maupun 

perempuan dalam menyelesaikan soal menggunakan metode campuran. 

Langkah pertama dengan eliminasi kedua persamaan kemudian hasil yang 

diperoleh disubstitusikan ke salah satu persamaan. Subjek S2 dan S3 di 

beberapa nommor soal sudah menggunakan strategi alternatif penyelesaian 

yang tepat, meskipun hasil yang diperoleh kurang tepat. Namun di beberapa 

nomor soal, subjek belum menggunakan strategi alternatif yang digunakan, 

dikarenakan tidak mengerjakan atau males mengerjakan. 

3. Melakukan penyelesaian 

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara, subjek S1, S4, S5 dan S6 

sudah mampu memenuhi indikator yang ketiga ini. keduanya, baik siswa laki-
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laki maupun perempuan menyelesaikan dengan teliti sehingga hasil akhir 

yang diperoleh tepat. Berbeda dengan subjek S2 dan S3 yang belum 

memenuhi inidkator ketiga ini. hal ini terlihat dari hasil pekerjaan mereka, 

ada yang belum selesai mengerjakan, ada yang tidak teliti sehingga jawaban 

akhir yang diperoleh tidak tepat, dan ada yang tidak mengerjakan. 

4. Menarik kesimpulan secara logis 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, subjek S1, S4, S5 dan S6 

sudah mampu menarik kesimpulan secara logis. Berbeda halnya dengan 

subjek S2 dan S3, mereka belum memenuhi indikator yang keempat ini. hal 

ini terlihat jelas dari hasil pekerjaan mereka, ada yang kurang tepat dalam 

menyelesaikannya dan ada pula yang tidak melakukannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis 

siswa laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan penelitian Cahyono (2017) yang 

menyatakan bahwa adanya perbedaan proses dan hasil tes berpikir kritis antara 

siswa laki-laki dan perempuan. Kemampuan berpikir kritis siswa masih harus 

ditingkatkan, terutama siswa laki-laki. Skor yang diperoleh siswa laki-laki lebih 

rendah dari pada skor siswa perempuan. Hal ini senada dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fuad, dkk (2017) yang menyatakan bahwa keterampilan berpikir 

kritis siswa perempuan lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Penelitian 

Mawaddah, Ahmad, A., & Duskri, M.  (2018) menyatakan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki. Untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilakukan dengan model 

pendekatan berbasis masalah. Pendekatan berbasis masalah dapat melatih siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. seiring dengan berjalan waktu 

dan siswa akan terbiasa berpikir kritis dalam menyelesaikan soal dan kemampuan 

berpikir kritisnya akan berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh 

Widyatiningtyas, dkk (2015) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

pendekatan berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa daripada pembelajaran secara konvensional. Dan juga penelitian yang 

dilakukan oleh Nugraha (2018) menjelaskan bahwa terdapat peningkatan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah mendapatkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran berbasis masalah. 

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 

kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan perempuan. kemempuan berpikir 

kritis yang dimiliki semua siswa perempuan termasuk dalam kelompok tinggi. Hal 

ini berbeda dengan kemampuan yang dimiliki siswa laki-laki. Senada dengan 

Perdana, dkk (2019) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan 

antara siswa laki-laki dan perempuan dalam keterampilan berpikir kritis dan 

kreatif. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

kritis yang dimiliki siswa perempuan termasuk dalam kategori tinggi sedangkan 

kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa laki-laki termasuk dalam semua 

kategori, tinggi, sedang dan rendah. Jadi, kemampuan berpikir kritis siswa 

perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki. 
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