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KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAMMENYELESAIKAN

SOAL ARITMATIKA SOSIAL BERBASIS HOTS DI KELAS VII

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa
dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial berbasis HOTS di kelas VII. Jenis
penelitian ini kualitatif dengan desain studi kasus. Objek dalam penelitian ini
adalah1kemampuan1berpikir kritis1dalam1menyelesaikan1soal1aritmatika1sosial
kelas VII1di MTs. Khozinatul ‘Ulum. Subjek1dalam penelitian1ini adalah
siswa1kelas VII di1MTs. Khozinatul ‘Ulum tahun pelajaran 2020/ 2021. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu1tes, wawancara,
1dan1dokumentasi. Keabsahan1data pada1penelitian ini1menggunakan teknik
triangulasi metode. Teknik1analisis data pada1penelitian1ini dilakukan dengan
cara: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi data. Hasil dari
penelitian ini dapat dilihat bahwa siswa kategori tinggi sudah mampu memenuhi
semua indikator berpikir kritis yaitu, elementary clarification, basic support,
inference, advanced clarification, dan strategies and tactics pada semua nomor
soal. Siswa kategori sedang mampu memenuhi semua indikator berpikir kritis
yaitu, elementary clarification, basic support, inference, advanced clarification,
dan strategies and tactics pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2, siswa kurang
mampu memenuhi indikator elementary clarification dan strategies and tactics,
siswa mampu memenuhi indikator basic support, serta siswa belum mampu
memenuhi indikator inference dan advanced clarification. Pada soal nomor 3,
siswa kurang mampu memenuhi indikator elementary clarification dan siswa
mampu memenuhi indikator basic support, inference, advanced clarification,
serta strategies and tactics. Siswa kategori rendah belum mampu memenuhi
semua indikator berpikir kritis, yaitu elementary clarification, basic support,
inference, advanced clarification, dan strategies and tactics pada semua nomor
soal.

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis, HOTS, Aritmatika Sosial

Abstract

This study aims to analyze students' critical thinking skills in solving HOTS-based
social arithmetic problems in class VII. This type of research uses an approach
and the design used in this research is a case study. This research was conducted
in MTs. Khozinatul 'Ulum is located in Deluwangan, Jetis, Blora District, Blora
Regency. The object of this study is the ability to think critically in solving social
arithmetic problems for class VII at MTs. Khozinatul 'Ulum. The subjects in this
study were seventh-grade students at MTs. Khozinatul 'Ulum for the 2020/2021
school year. Data1collection techniques1carried out1by researchers are tests,
interviews, 1and documentation. The1validity of1the data1in this study1used
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triangulation1techniques. Data1analysis techniques in this study were carried out
by 1) data reduction, 2) data presentation, and 3) data verification. The results of
this study can be seen that the high category students are able to meet all
categories of critical thinking namely, elementary clarification, basic support,
inference, advanced clarification, and strategies and tactics on all question
numbers. Middle category students are able to meet all categories of critical
thinking namely, elementary clarification, basic support, inference, advanced
clarification, and strategies and tactics on question number one. On question
number two, students are less precise in indicators of elementary clarification and
strategies and tactics, students are able to meet the indicator of basic support and
students are not able to meet the indicators of inference and advanced clarification.
On question number three, students are less precise in indicators of elementary
clarification and students are able to meet the indicators of basic support,
inference, advanced clarification, and strategies and tactics. Low category
students are unable to meet all categories of critical thinking namely, elementary
clarification, basic support, inference, advanced clarification, and strategies and
tactics on all question numbers.

Keywords: Critical Thinking Ability, HOTS, Social Arithmetic

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mementingkan pendidikan,

salah satunya pada mata pelajaran matematika. Indonesia ikut berperan aktif

memantau hasil pencapain skor matematika dengan negara lain dalam TIMSS dan

PISA. Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan

Program for International Student Assessment (PISA) merupakan lembaga yang

mengukur kemampuan matematika siswa antar negara. Pencapaian skor PISA

matematika di Indonesia mengalami penurunan di angka 379 pada tahun 2018

berdasarkan data dari OECD. Berdasarkan data tersebut, agar pencapaian skor

matematika di Indonesia mengalami peningkatan maka perlu ditingkatkannya

mutu pendidikan matematika di Indonesia dan siswanya pun harus dipersiapkan

agar mampu bersaing di tingkat Internasional. Selain itu siswa harus memiliki

kemampuan yaitu salah satunya adalah kemampuan untuk berpikir kritis dalam

menyelesaikan masalah. Dalam hal ini siswa harus dibimbing dan diarahkan.

Siswa perlu diberikan latihan soal - soal matematika yang sifatnya membuat

siswa menjadi berpikir kritis dan soal tersebut akan lebih baik jika berhubungan

dengan kehidupan sehari - hari. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut akan
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berpengaruh pada pola pikir siswa, yaitu siswa menjadi lebih kritis. Berdasarkan

uraian di atas, maka mata pelajaran matematika tidak hanya mengajarkan siswa

mengenai rumus dan hitungan belaka dalam pembelajaran di sekolah, tetapi

mampu memberikan bekal ilmu untuk siswa dalam menyelesaikan masalah

dalam1kehidupan sehari- hari1dan dapat menumbuhkan kemampuan1berpikir

kritis1dalam diri siswa.

Menurut Paramitha (2017) menyatakan bahwa aritmatika sosial adalah

materi dalam matematika yang sangat berpengaruh dalam dunia perdagangan.

Materi1aritmatika sosial mempelajari mengenai: 1) untung1dan rugi; 2)

harga1jual dan harga1beli; 3) rabat1dan diskon; 4) bruto, 1neto, dan1tara; 5)

bunga1tabungan. Materi1ini diberikan pada siswa Sekolah Menengah Pertama

(SMP) kelas VII di semester 2 dengan desain dalam bentuk soal cerita yang

berhubungan dengan kehidupan sehari- hari, dan dalam menyelesaikan soal cerita

siswa dituntut untuk memahami maksud dan tujuan soal yang diberikan agar tidak

salah tafsir dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Sudrajat dan Moha (2019)

menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam matematika adalah

non-algoritmik dengan jawaban yang tidak spesifik, soal- soal yang disajikan

cenderung kompleks dan memiliki banyak solusi. Jadi dapat disimpulkan bahwa

kemampuan berpikir tingkat tinggi memiliki pengaruh dalam kemampuan berpikir

kritis siswa. Hal tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut Surya puspita rini dkk (2018) kemampuan berpikir tingkat tinggi

disebut juga dengan Higher Order Thinking Skills (HOTS). Berdasarkan

taksonomi Bloom hasil revisi, HOTS mencakup kemampuan menganalisis,

mengevaluasi, dan mencipta. HOTS terdiri dari kemampuan berpikir kreatif dan

kemampuan berpikir kritis. Widana (2018) menyatakan bahwa penggunakan

penilaian1HOTS dalam pembelajaran1matematika memiliki1pengaruh

signifikan1terhadap keterampilan1berpikir kritis1siswa dalam

pembelajaran1matematika.

Selain berdasarkan kedalaman atau kekompleksan kegiatan matematika,

berpikir matematis dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kemampuannya dalam

matematika (Sumarmo, 2008: 3) yaitu: pemahaman konsep (conceptual
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understanding), pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian

(reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi (connection),

representasi (representation). Kemampuan berpikir tingkat tinggi pada jenis:

pemahaman konsep (conceptual understanding), pemecahan masalah (problem

solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), komunikasi

(communication), koneksi (connection), dan representasi (representation) termuat

di dalam National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) sebagai

prinsip dan standar matematika sekolah. Dalam NCTM (2000), pemahaman

konseptual (conceptual understanding) dinyatakan sebagai salah satu prinsip

belajar matematika sekolah. Ini berarti bahwa dalam pembelajaran matematika di

sekolah, siswa mempelajari konsep matematika dengan pemahaman (conceptual

understanding), secara aktif membangun pengetahuan baru, dari pengalaman dan

pengetahuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang

dimaksud adalah pemahaman yang termasuk dalam berfikir matematis tingkat

tinggi. Sedangkan pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan

pembuktian (reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi

(connection), dan representasi (representation) dinyatakan sebagai standar proses

atau kompetensi dalam pembelajaran matematika di sekolah.

Penggunaan1penilaian HOTS1dalam pembelajaran1matematika

terbukti1secara efektif meningkatkan1keterampilan berpikir1kritis siswa,

penilaian1HOTS dapat melatih1dan mengembangkan1aspek- aspek

penting1keterampilan berpikir1kritis. Setelah dilakukan penelitian dan terbukti

bahwa HOTS dapat meningkatkan1kemampuan berpikir1kritis, maka pemerintah

memasukkan soal-soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) ke dalam buku-

buku teks matematika siswa, salah satunya pada materi aritmatika sosial. Dengan

adanya soal- soal HOTS diharapkan dapat melatih1siswa agar selalu

berpikir1kritis dan memiliki kemampuan1berpikir tingkat1tinggi yang1baik, serta

siswa1dapat mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan sehari- hari yang

terjadi di sekitar siswa.
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Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal

aritmatika sosial berbasis HOTS di kelas VII.

2. METODE

Jenis1penelitian ini menggunakan pendekatan1kualitatif, yang bertujuan

menganalisis kemampuan siswa1dalam menyelesaikan1soal-soal pada materi

sosial berbasis HOTS. Sugiyono (2015) penelitian kualitatif menggunakan objek

yang ada, bukan hasil manipulasi peneliti, serta keberadaan peneliti tidak

memberikan pengaruh kepada objek yang diteliti. Desain yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kasus. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di

MTs. Khozinatul ‘Ulum yang terletak di Deluwangan, Jetis, Kecamatan Blora,

Kabupaten Blora pada bulan Januari 2021 – Juni 2021. Objek dalam penelitian ini

adalah kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan soal aritmatika sosial

kelas VII di MTs. Khozinatul ‘Ulum. Subjek1dalam penelitian1ini adalah

siswa1kelas VII di MTs. Khozinatul ‘Ulum tahun pelajaran 2020/ 2021. Siswa

diberikan 3 soal aritmatika sosial berbentuk soal cerita yang diharapkan dapat

diselesaikan dengan tepat.

Data primer dari penelitian1ini terdiri dari1hasil pekerjaan siswa

dan1wawancara yang didapat secara langsung dalam penelitian yang telah

dilaksanakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis dan

wawancara. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu

tes, 1wawancara, dan1dokumentasi. Keabsahan1data pada penelitian1ini

menggunakan1teknik1triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian

adalah triangulasi metode yang berarti menggunakan lebih dari satu tekhnik

pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat

juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 2010). Berdasarkan penjelasan di atas,

maka teknik triangulasi dengan sumber yang digunakan pada penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut: Data yang diperoleh dari wawancara dan hasil

pekerjaan siswa dianalisis terlebih dahulu. Kemudian dilakukan crossscheck atau

dicek silang diantara kedua data tersebut. Dengan demikian, validitas data yang



6

ada dapat dipertanggung jawabkan, karena data akhir yang didapat adalah hasil

perbandingan dari berbagai sumber data yang diperoleh.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

2.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah berpikir yang memerlukan kecerdasan dan

wawasan yang dalam (Sugiyono, 2018). Data yang telah direduksi dapat

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Oleh

karena itu, reduksi data sangat diperlukan agar data tidak tertumpuk sehingga

tidak mempersulit penganalisisan selanjutnya. Peneliti mencatat hasil wawancara

yang telah dilaksanakan di MTs Khozinatul ‘Ulum.

2.2 Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian ini menggunakan uraian singkat, bagan, dan

hubungan antar kategori. Penyajian data ini bertujuan mengorganisir hasil reduksi

agar tersusun rapi dalam pola hubungan sehingga memudahkan dalam memahami

apa yang terjadi dan selanjutnya dapat merencanakan pekerjaan lainnya

berdasarkan apa yang telah dipahami

2.3 Verifikasi

Verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh sehingga

mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dengan cara

membandingkan hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara maka dapat ditarik

kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketrampilan berpikir kritis dalam penelitian ini dilihat dari indikator-indikator

elementary clarification, basic support, inference, advanced clarification, dan

strategies and tactics. Elementary clarification yaitu diharapkan siswa mampu

merumuskan pertanyaan dan1menjawab pertanyaan1dengan tepat, basic support

yaitu siswa mampu mempertimbangkan1hasil observasi1dengan tepat, inference

yaitu siswa membuat dan1mempertimbangkan nilai keputusan dengan tepat,

advanced clarification yaitu siswa memberikan asumsi dengan tepat, serta

strategies and tactics yaitu siswa mampu menentukan tindakan yang tepat atas
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jawaban yang siswa berikan. Tabel 1 berikut memperlihatkan hasil analisis

ketrampilan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal aritmatika berbasis

HOTS.

Tabel 1. Ketrampilan Berpikir Kritis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Aritmatika

Berbasis HOTS

Subjek
No.

Soal

Indikator

Elementary

Clarification

Basic

Support
Inference

Advanced

Clarification

Strategies

And Tactics

SKT

1 v v v v v

2 v v v v v

3 v v v v v

SKS

1 v v v v v

2 - v - - v

3 - v v v v

SKR

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

Berdasarkan hasil pekerjaan dan wawancara antara peneliti dan 3 subjek,

siswa kategori tinggi mampu memenuhi semua indikator berpikir kritis yaitu,

elementary clarification, basic support, inference, advanced clarification, dan

strategies and tactics pada semua nomor soal. Siswa kategori sedang mampu

memenuhi semua indikator berpikir kritis yaitu, elementary clarification, basic

support, inference, advanced clarification, dan strategies and tactics pada soal

nomor 1. Pada soal nomor 2, siswa kurang mampu memenuhi indikator

elementary clarification dan strategies and tactics, siswa mampu memenuhi

indikator basic support, serta siswa belum mampu memenuhi indikator inference

dan advanced clarification. Pada soal nomor 3, siswa kurang mampu memenuhi

indikator elementary clarification dan siswa mampu memenuhi indikator basic

support, inference, advanced clarification, serta strategies and tactics. Siswa
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kategori rendah belum mampu memenuhi semua indikator berpikir kritis, yaitu

elementary clarification, basic support, inference, advanced clarification, dan

strategies and tactics pada semua nomor soal.

Berikut adalah contoh kemampuan berpikir kritis siswa dalam

menyelesaikan soal aritmatika berbasis HOTS pada soal nomor 2.

3.1 Subjek Siswa Kategori Tinggi (SKT)

Soal Nomor 2

3.1.1 Elementary Clarification

SKT mampu menuliskan hal yang diketahui dalam soal. Hal ini sesuai dengan

indikator Elementary clarification, karena siswa dapat mengidentifikasi

(merumuskan) pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Gambar 1

berikut adalah hasil tes dari SKT:

Gambar 1. Hasil Pekerjaan SKT Soal Nomor 2

Adapun hasil wawancara terkait jawaban dari SKT disajikan dalam

kutipan berikut.

P :”Apa yang Anda ketahui dari soal yang diberikan?”
SKT :”Yaitu harga beli sama dengan empat puluh ribu, diskon

penjualan lima puluh persen. Harga impas jika dijual
dengan harga delapan puluh ribu dan memperolah untung
dua puluh persen jika dijual dengan harga sembilan puluh
enam ribu. Ditanya apakah harga jual tersebut sesuai
dengan keuntungan yang diinginkan penjual?”
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Dari gambar 1 dan kutipan wawancara1diatas menunjukkan bahwa

siswa1mampu memberikan penjelasan1sesuai dengan1indikator Elementary

clarification. Hal ini dapat diketahui dari jawaban siswa yang dapat menjelaskan

hal yang diketahui dari soal yang diberikan. Pernyataan ini1sesuai dengan1apa

yang dituliskan1pada lembar jawab1soal, dengan demikian data SKT dapat

dinyatakan valid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SKT mampu mengidentifikasi

(merumuskan) pertanyaan dan menjawab pertanyaan dengan tepat.

3.2 Subjek Siswa Kategori Sedang (SKS)

Soal nomor 2

3.2.1 Elementary Clarification

SKS kurang tepat dalam mengidentifikasi (merumuskan) pertanyaan dan

menjawab pertanyaan berdasarkan indikator Elementary clarification. Dikatakan

kurang tepat karena SKS tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari soal

nomor 2. Gambar 2 berikut adalah hasil tes dari SKS:

Gambar 2. Hasil Pekerjaan SKS Soal Nomor 2

Adapun hasil wawancara terkait jawaban dari SKS disajikan dalam

kutipan berikut.

P :” Apa yang Anda ketahui dari soal yang diberikan?”
SKS :” Diketahui penjual membelicelana dari grosir seharga

empat puluh ribu rupiah, akan dijual diskon lima puluh
persen. Memperoleh harga impas jika dijual dengan harga
delapan puluh ribu, dan memperoleh untung dua puluh
persen dijual dengan harga sembilan puluh enam ribu.”

Dari gambar 2 dan kutipan wawancara peneliti dengan SKS di atas

menunjukkan bahwa SKS kurang tepat dalam mengidentifikasi (merumuskan)

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. SKS tidak1menuliskan apa
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yang1ditanyakan dari1soal nomor 21tersebut. Berdasarkan triangulasi teknik

hasil tes dan wawancara peneliti dengan SKS terkait indikator Elementary

clarification dapat dinyatakan bahwa data SKS valid. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa SKS kurang mampu mengidentifikasi (merumuskan) pertanyaan dan

menjawab pertanyaan.

3.3 Subjek Siswa Kategori Rendah (SKR)

Soal Nomor 2

3.3.1 Elementary clarification

SKR tidak mampu mengidentifikasi (merumuskan) pertanyaan dan menjawab

pertanyaan dalam soal. Hal ini tidak sesuai dengan indikator Elementary

clarifiation. Gambar 3 berikut adalah hasil tes dari SKR:

Gambar 3. Hasil Pekerjaan SKR Soal Nomor 2

Adapun hasil wawancara terkait jawaban dari SKR disajikan dalam

kutipan berikut.

P :” Apa yang Anda ketahui dari soal yang diberikan?”
SKR :”Diketahui seorang penjual membeli celana dari grosir.”

Dari gambar 3 dan kutipan wawancara peneliti dengan SKR di atas

menunjukkan bahwa SKR tidak mampu mengidentifikasi (merumuskan)

pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Berdasarkan triangulasi teknik hasil tes

dan wawancara peneliti dengan SKR terkait indikator Elementary clarification

dapat dinyatakan bahwa data SKR valid. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SKR

tidak mampu mengidentifikasi (merumuskan) pertanyaan dan menjawab

pertanyaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu,

diantaranya adalah penelitian Kempirmase, dkk (2020) yang menyatakan bahwa

berdasarkan1hasil tes dan1wawancara dari1ketiga subjek1menunjukan

bahwa1siswa lebih1cenderung merasa1kesulitan pada1saat memasuki1tahap
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menganalisis1dan mengevaluasi. Siswa1sering lupa1dengan konsep yang1terkait

dengan1soal sehingga menyulitkan1mereka untuk1menyelesaiakan soal

apalagi1soal yang1berbentuk soal1HOTS yang1lebih bersifat1kontekstual dan

membutukan1kemampuan untuk1menganalisis dan1mengevaluasi yang1tinggi.

Hal tersebut juga dapat disebabkan oleh peran guru yang belum maksimal dalam

menerapkan soal-soal berbasis HOTS.

Widana (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan asesmen

HOTS1dalam pembelajaran1matematika berpengaruh1signifikan

terhadap1keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika,

kemudian penelitian oleh Desania, dkk (2020) menghasilkan kesimpulan

kemampuan1berpikir kritis1siswa dalam sistem linier1dengan tiga variabel pada

siswa kelas X MIA2 2019/2020 dengan nilai rata-rata siswa sebesar 71 yang

termasuk dalam kategori sedang.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Faridah (2019) menunjukan1bahwa

guru belum1menyusun soal-soal1berbasis HOTS1 (Higher Order1Thinking Skills)

dan1siswa belum1mampu mencapai1seluruh indikator1berpikir kritis1Ennis.

Untuk1meningkatkan kemampuan1berpikir kritis, 1siswa

perlu1dibiasakan1menggunakan soal1berbasis HOTS1 (Higher Order1Thinking

Skills). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arif & Fitriani (2019)

menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan guru yang diberikan kepada siswa

tidak mencakup evaluasi dan pembuatan proses kognitif. Berdasarkan uraian

tersebut, dapat dikatakan bahwa guru dan siswa sama-sama memiliki peran

penting dalam membiasakan pembelajaran soal berbasis HOTS (Higher Order

Thinking Skills).

Soal-soal1higher order1thinking skill1 (HOTS) merupakan1aspek

yang1sangat penting1untuk diberikan1dalam pembelajaran1matematika

karenadalam menyelesaikan permasalahan1nyata yang1tidak rutin1siswa

memerlukan1kemampuan berpikir1kritis (Kempirmase, F dkk, 2020). Menurut

Saputra (dalam Neneng Eliana, 2020), Higher Order1Thinking Skills1merupakan

suatu1proses berpikir1peserta didik1dalam level kognitif1yang lebih1tinggi yang

dikembangkan1dari berbagai konsep1dan metode kognitif1dan
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taksonomi1pembelajaran seperti1metode problem1solving, taksonomi Bloom,

dan1taksonomi pembelajaran, 1pengajaran, dan1penilaian.

Pentingnya optimalisasi kemampuan berfikir tingkat tinggi dalam

pembelajaran didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian siswa belum mampu

untuk menghubungkan antara pengetahuan yang sudah dipelajari di sekolah

dengan bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan nyata (Acesta,

2020). Oleh karena itu, diharapkan seluruh siswa dibiasakan1menggunakan soal

berbasis1HOTS (Higher Order Thinking1Skills).

Kemampuan memecahkan masalah adalah salah1satu

kemampuan1berpikir tingkat1tinggi (HOTS) (Anggraeni dan Kadarisma, 2020).

Siswa dituntut aktif bereksplorasi, observasi, eksperimen, dan investigasi dalam

kemampuan memecahkan masalah. Keaktifan siswa menunjukan kemampuan

dalam memecahkan masalah cenderung1lebih baik daripada1siswa yang pasif

dalam kegiatan1pembelajaran, serta diharapkan dengan

kemampuan1memecahkan masalah siswa mampu menemukan konsep

matematika dengan sendirinya. Kemampuan siswa tersebut dapat diterapkan ke

dalam kehidupan yang dialami saat ini (Ar-rasyid et al., 2020). Aritmatika1sosial

adalah salah1satu pelajaran matematika1yang berkaitan dengan permasalahan

dalam kehidupan sehari- hari. Hal ini mencakup harga jual, harga beli, laba, rugi,

diskon, bruto, tara, netto, dan yang lainnya. Siswa yang terbiasa mengerjakan

soal aritmatika berbasis HOTS akan lebih mudah memecahkan masalah yang

dihadapi dalam kehidupan sehari- hari. Hasil belajar tersebut merupakan

pencapaian bentuk perubahan perilaku yang cenderung menetap dari ranah

kognitif, afektif, dan psikomotor dari proses yang dilakukan dalam waktu tertentu

(Nasional, S dan Matematika, P, 2019).

4. PENUTUP

4.1 Siswa kategori tinggi memenuhi semua indikator berpikir1kritis yaitu,

Elementary clarification, Basic support, Inference, Advanced clarification, dan

Strategies and tactics pada semua nomor soal, dapat1dilihat dari

kemampuan1siswa merumuskan pertanyaan dan1menjawab pertanyaan1dengan
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tepat, mempertimbangkan1hasil observasi1dengan tepat, membuat

dan1mempertimbangkan nilai keputusan dengan tepat, memberikan asumsi

dengan tepat, serta mampu menentukan tindakan yang tepat atas jawaban yang

siswa berikan.

4.2 Siswa kategori sedang memenuhi indikator berpikir kritis yaitu, Elementary

clarification, Basic support, Inference, Advanced clarification, dan Strategies

and tactics pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2, siswa kurang mampu

memenuhi indikator Elementary clarification dan Strategies and tactics, siswa

mampu memenuhi indikator Basic support, serta siswa belum mampu

memenuhi indikator Inference dan Advanced clarification. Pada soal nomor 3,

siswa kurang mampu memenuhi indikator Elementary clarification dan siswa

mampu memenuhi indikator Basic support, Inference, Advanced clarification,

serta Strategies and tactics, dapat dilihat bahwa siswa kurang tepat dalam

merumuskan pertanyaan dan menjawab pertanyaan, siswa mampu

mempertimbangkan hasil observasi dengan tepat, siswa tidak mampu membuat

dan mempertimbangkan nilai keputusan, tidak dapat memberikan asumsi, serta

kurang tepat dalam menentukan tindakan atas jawaban yang siswa berikan.

4.3 Siswa kategori rendah belum mampu memenuhi semua indikator berpikir

kritis, yaitu Elementary clarification, Basic support, Inference, Advanced

clarification, dan Strategies and tactics pada semua nomor soal, dapat dilihat

dari siswa tidak mampu mengidentifikasi (merumuskan) pertanyaan dan

menjawab pertanyaan, siswa tidak mampu mempertimbangkan hasil observasi,

membuat dan mempertimbangkan nilai keputusan, serta tidak mampu

menentukan tindakan atas jawaban yang siswa berikan, siswa tidak mampu

memberikan asumsi.
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