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KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN 

SOAL HOTS MATERI SPLDV SMP KELAS 8  

Abstrak 

Kemampuan berpikir kritis siswa dalam memecahkan soal tipe Higher Order 

Thinking Skills (HOTS) masih kurang. Kemampuan berpikir kritis matematika 

merupakan kemampuan yang dibutuhkan setiap individu untuk memecahkan 

masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan kemungkinan dan membuat 

keputusan untuk memperoleh sebuah pngetahuan yang relevan dan bisa 

bertanggunng jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan 

berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal tipe Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) pada materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) SMP kelas 8. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek 

penelitian  siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Purwantoro. Teknik pengumpulan data 

berupa tes, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi 

metode. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian diperoleh bahwa siswa dengan kemampuan 

berpikir kritis rendah mampu memenuhi satu indikator berpikir kritis yaitu indikator 

memberikan penjelasan sederhana, siswa dengan kemampuan berpikir kritis sedang 

mampu memenuhi tiga indikator kemampuan berpikir kritis yaitu memberikan 

penjelasan dasar, memberikan penjelasan lanjut dan mampu membuat kesimpulan, 

dan siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi sudah mampu memenuhi 

indikator kemampuan berpikir kritis yaitu memberi penjelasan sederhana, memberi 

penjelasan dasar, memberi penjelasan lanjut, mengatur strategi dan taktik dan 

memberikan kesimpulan. 

Kata Kunci : Berpikir Kritis, HOTS, SPLDV.   

Abstract 

Students' critical thinking skills in solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

types are still lacking. The ability to think critically in mathematics is the ability 

needed by every individual to solve problems, formulate conclusions, collect 

possibilities and make decisions to obtain relevant and responsible knowledge. This 

study aims to analyze students' critical thinking skills in solving problems of the 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) type on the material of the Two-variable 

Linear Equation System (SPLDV) in 8th grade junior high school. Purwantoro. Data 

collection techniques in the form of tests, interviews, and documentation. The 

validity of the data using triangulation method. Data analysis techniques used are 

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

students with low critical thinking skills were able to meet one indicator of critical 

thinking, namely the indicator of providing simple explanations, students with 

moderate critical thinking skills were able to meet three indicators of critical 

thinking ability, namely providing basic explanations, providing further explanations 

and being able to make conclusions, and students with high-level critical thinking 

skills have been able to meet the indicators of critical thinking skills, namely giving 

simple explanations, giving basic explanations, giving further explanations, setting 

strategies and tactics and providing conclusions.. 
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Keywords: Critical Thinking, HOTS, SPLDV 

1. PENDAHULUAN 

Kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika membantu peserta 

didik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Nuryanti, Zubaidah, & 

Diantoro (2018) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan yang paling dibutuhkan seseorang agar bisa menghadapi berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat.  

Menurut Yolanda (2019) Berpikir kritis merupakan salah satu ketrampilan yang 

harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika pada tingkat SD sampai 

SMA. Üredi & Kösece (2020) dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan pencapaian pemecahan masalah 

matematika siswa pendidikan menengah. 

Maulidiya & Nurlaelah (2019) dalam penelitianya mengemukakan bahwa 

berpikir kritis dalam pembelajaran matematika sangat penting karena fakta bahwa 

berpikir kritis adalah bentuk pemikiran yang dikembangkan untuk memecahkan 

masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan kemungkinan dan membuat 

keputusan dengan tepat dalam matematika. Berdasarkan pendapat para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa pengertian berpikir kritis adalah kemampuan yang 

dibutuhkan setiap individu untuk memecahkan masalah, merumuskan 

kesimpulan, mengumpulkan kemungkinan dan membuat keputusan untuk 

memperoleh sebuah pngetahuan yang relevan dan bisa bertanggunng jawab. 

Menurut Darhim et al., (2020) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi sangat 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam masalah kompleks dalam 

kehidupan multinasional dan hubungan multikultural. Kemampuan berpikir kritis 

siswa masih dalam kategori sedang, hingga memperoleh peningkatan yang lebih 

baik. 

Saputri dkk (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa pada sebagian sekolah di Indonesia. Rendahnya 

keterampilan berpikir kritis siswa ditandai oleh gejala masalah yang muncul 

termasuk (1) tidak tetili dalam menganalisis suatu permasalahan; (2) sulit untuk 

melakukan pertanyaan tingkat tinggi (C4-C6); (3) kurang aktif ketika melakukan 
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kerja kelompok; (4) sulit untuk menghubungkan konsep dan masalah; (5) sulit 

mengungkapkan pendapat mereka selama diskusi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aspek keterampilan berpikir dalam aspek evaluasi adalah 78%, regulasi 

diri 66%, interpretasi 52%, analisis 56%, kesimpulan 52%, dan penjelasan 42%. 

Hidayat et al (2018) mengemukakan bahwa indikator berpikir kritis yaitu 

interpretasi, analisis, evaluasi, penarikan kesimpulan, penjelasan dan 

kemandirian. Berdasarkan hasil dari tes uraian diperoleh kesimpulan bahwa (1) 

kemampuan berpikir kritis matematika siswa secara keseluruhan ada pada 

kategori rendah, (2) respon siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kritis masih 

sangat rendah, (3) kemandirian belajar siswa secara keseluruhan berada pada 

tingkat sedang dan siswa tidak terbiasa menggunakan indikator kemandirian 

belajar dengan benar. (4) terdapat hubungan yang erat antara kemandirian belajar 

dengan kemampuan berpikir kritis siswa  

Penelitian yang dilakukan oleh Men (2017) mengungkapkan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa SMA 

dalam penyajian soal matematika berdasarkan tiga tingkat kemampuan 

matematika yaitu kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang dan rendah.  

Hasil dari penelitian ini proses berpikir kritis dalam penyajian soal matematika 

berbeda- beda yaitu pada 1) Siswa dengan kemampuan matematika tingkat tinggi 

tergolong kategori baik dalam penyajian soal matematika memahami petunjuk 

dan informasi, menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya 

sebagai sumber ide dan memiliki beberapa kriteria untuk membuat soal. 2) Siswa 

berkemampuan matematika sedang dengan kategori baik dalam penyajian soal 

matematika memahami petunjuk dan informasi pada masalah terkait pengajuan 

soal, mengenali perintah dan mengidentifikasi asumsi-asumsi mendasar berupa 

apa yang diketahui pada informasi yang diberikan. 3) Siswa yang mempunyai 

kemampuan matematika rendah kategori kurang baik dalam penyajian soal 

matematika memahami petunjuk dan informasi yang pada masalah terkait 

pengajuan soal. 

Keterampilan berpikir pada manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 

keterampilan berpikir tingkat rendah atau Lower Order Thinking (LOTS) dan 

ketrampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
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(Ahmad et al., 2018). Dengan kata lain, HOTS adalah bagian dari taksonomi 

bloom domain kognitif (Tanujaya et al., 2017). Higher Order Thinking Skills 

(HOTS) adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam 

kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk sesuatu hal menurut 

(Irfanudin & Sumardi 2020). High Order Thinking Skills (HOTS) adalah suatu 

proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang 

dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi 

pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi bloom, dan taksonomi 

pembelajaran, pengajaran, dan penilaian menurut (Saputra, 2016).  

Agustina & Khotimah (2018) mengemukakan bahwa dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan jenis dan besar presentase kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal bentuk aljabar tipe HOTS pada aspek menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta, serta menganalisis faktor penyebab kesalahan siswa. 

Kemampuan berpikir siswa masih rendah, salah satu penyebabnya yaitu siswa 

belum terbiasa menyelesaikan soal pada tingkat berpikir tinggi atau yang dikenal 

dengan HOTS. 

Kamila et al (2020) mengemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan siswa SMP dalam menyelesaikan soal matematika tipe 

HOTS pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), 

berdasarkan hasil penelitian siswa dalam menyelesaikan soal HOTS kelas 8 D 

SMPN 5 Magelang, ditinjau dari menganalisis, mengevaluasi dan mencipta maka 

dapat disimpulkan bahwa aspek yang paling banyak dicapai yaitu pada aspek 

menganalisis dan mengevaluasi. Sedangkan aspek yang masih banyak terjadi 

kesalahan dan sulit untuk dicapai siswa yaitu pada aspek mencipta. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dangan peneliti-peneliti yang dilakukan 

sebelumnya. Penelitian kemampuan berpikir kritis yang dilakukan berdasarkan 

tingkat kemampuan siswa. Penelitian ini fokus pada materi SPLDV kelas 8 SMP. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu tes kemampuan 

berpikir kritis siswa berupa soal Higer Order Thinking (HOTS) . Hal ini menjadi 

aspek pembeda dengan peneliti yang sebelumnya. 

Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya kemampuan berpikir kritis 

matematika siswa dalam memecahkan masalah matematika pada materi SPLDV, 
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maka diperlukan melakukan penelitian guna mencari solusi dalam pemecahan 

masalah. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah 

yaitu penggunaan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal Higer Order Thinking (HOTS)  materi SPLDV siswa SMP 

kelas 8. 

 

2. METODE  

Penelitian ini berdasarkan pendekatannya menggunakan penelitian kualitatif 

deskriptif yaitu peneliti berusaha memperoleh informasi tentang kemampuan 

berpikir kritis matematika dalam menyelesaikan soal Higer Order Thinking 

(HOTS)  dalam menyelesaikan soal SPLDV siswa kelas 8. Subjek dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas 8 C SMP Negeri 2 Purwantoro, Wonogiri. Subjek 

dipilih yaitu 3 siswa yang akan dikategorikan berdasarkan tingkat kemampuan.  

Kategori yang digunakan dalam pengelompokan kemampuan berpikir kritis 

sesuai tingkatan dibagi menjadi tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi. Rumus 

kriteria pengelompokan seperti yang di ungkapkan HW (2018) yaitu pada tabel 1 

kriteria pengelompokan subjek penelitian sebagai berikut. 

Tabel 1. Kriteria Pengelompokan Subjek Penelitian 

Interval Tingkatan Kemampuan 

    ̅  
 

 
    Rendah 

 ̅   
 

 
         ̅  

 

 
    Sedang 

    ̅   
 

 
    Tinggi 

 

Keterangan : 

 ̅ = rata-rata tes kemampuan berpikir kritis 

SD = standar deviasi 

SD = √
∑  

 
 (

∑ 

 
)
 

 

N = jumlah siswa 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Tes yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan soal Higher Order Thinking Skills (HOTS). Soal yang digunakan 

dalam tes kemampuan berpikir kreatif matematika yaitu : 

Sebuah tempat wisata terdapat 80 kendaraan yang terdiri dari mobil 

beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan 238 buah. 

Biaya parkir sebuah mobil Rp 4.000,00 , sedangkan biaya parkir sebuah motor 

Rp. 2.000,00. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada! 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (1) penjelasan dasar, 

(2) penjelasan sederhana, (3) penjelasan lanjut, (4) mengatur strategi dan taktik 

dan (5) kesimpulan. Hasil penelitian dari soal tes atau wawancara akan lebih 

dipercaya apabila ada dokumentasi yang mendukung. Dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menganalisis hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal SPLDV tipe Higher Order Thinking Skills (HOTS). Dokumen 

pada penelitian ini berupa hasil pekerjaan siswa. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai keabsahan data. Teknik 

triangulasi pada penelitian ini merupakan pengumpulan data yang sifatnya 

menggabungkan data dan sumber lain yang telah ada (Sugiyono, 2010;83). Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode yaitu tes dan wawancara. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang sesuai untuk tahap penelitian 

selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan  dengan uraian singkat 

dan hubungan antar kategori. Penyajian data meliputi hasil pekerjaan siswa 

tertulis dan hasil rekaman wawancara, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan 

dari hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara siswa. Data yang sudah diperoleh 

dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan disimpulkan melalui hasil analisis 

agar menjadi sebuah kesimpulan berupa solusi dari permasalahan yang diteliti. 

Verifikasi digunakan untuk menganalisis kembali  hasil kesimpulan dengan 

rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Peneliti mengoreksi hasil tes siswa dengan memberikan skor berdasarkan 

rubrik penskoran. Setelah mendapatkan rekpitulasi data maka diambil 3 siswa 

yang akan diwawancara. Berikut adalah hasil penelitian tes kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Purwantoro. Data hasil tes seluruh 

siswa dinyatakan dalam Tabel 2. berikut. 

Tabel 2. Data Hasil Tes Seluruh Siswa 

Kategori Presentase Jumlah siswa 

Rendah 31,25% 5 

Sedang 43,75% 7 

Tinggi 25% 4 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas ditunjukkan bahwa siswa kelas VII terdiri dari 

31,25% siswa tingkat kemampuan rendah,  43,75% siswa tingkat kemampuan 

sedang dan 25% siswa tingkat kemampuan tinggi. Berdasarkan tabel 3. di atas 

dipilih tiga subjek penelitian untuk di wawancara dinyatakan dalam Tabel 

3.subjek penelitian untuk wawancara sebagai berikut: 

Tabel 3. Subjek Penelitian untuk Wawancara 

No Kode Subjek           Jumlah Siswa 

1. S1(R)         1 

2. S2(S)         1 

3. S3(T)         1 

 

Berikut deskripsi kemampuan berpikir kritis matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal Higer Order Thinking (HOTS)  materi SPLDV siswa SMP 

kelas 8 dilakukan oleh subjek penelitian dinyatakan dalam Tabel 4 rangkuman 

hasil kemampuan berpikir kritis matematika sebagai berikut: 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Kemampuan Berpikir Kritis Matematika 

No Subjek 
Indikator 

1 2 3 4 5 

1. Siswa dengan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis 

S1(R) √     

2. Siswa dengan 

Kemampuan Berpikir 

Kritis 

S2(S) √ √ √   

3. Siswa dengan S3(T) √ √ √ √ √ 
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Kemampuan Berpikir 

Kritis 
 

Keterangan: 

1 : Memberi penjelasan sederhana 

2 : Memberi penjelasan dasar 

3 : Memberi penjelasan lanjut 

4 : Memberi strategi atau taktik  

5: Memberi kesimpulan 

Hasil pekerjaan S1(R) dapat dilihat pada gambar 1. 

 

                  

Gambar 1 Hasil Pekerjaan S1(R)  

Hasil pekerjaan S1(R)  pada gambar 1 sudah mampu memberikan 

penjelasan sederhana dengan benar namun tidak lengkap,  karena S1(R)  hanya 

menuliskan x = mobil dan y = motor saja. S1(R)  tidak dapat menuliskan 

pertanyaan sesuai dengan informasi  yang diperoleh dari soal sehingga belum 

mampu memberikan penjelasan dasar. Sudah mampu menuliskan bentuk 

persamaan pada soal tetapi, masih ada kesalahan dalam menuliskan persamaan 

yaitu 4x +2y = 248 seharusnya 4x + 2y = 238. Oleh karena itu, pada indikator 

penjelasan lanjut dan kesimpulan menuliskan penyelesaiannya masih salah. 
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Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada S1(R), 

berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan S1(R) : 

  Hasil pekerjaan S2 (S) dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2 Hasil Pekerjaan S2(NB-K) 

P : Berdasarkan soal nomor 1 apa yang diketahui? 

S : Pemisalan mobil dan motor 

P : Selanjutnya, dari soal tersebut apa yang diketahui? 

S : Pendapatan dari uang yang ada? 

P : Langkah pertama apa yang kamu lakukan untuk menuliskan soal 

tersebut? 

S : Langkah pertama yaitu eliminasi  

P : Setelah melakukan langkah itu, apa yang kamu lakukan? 

S : Menjawab soal  

P : Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil ? 

S  Jadi pendapatan uang parkir adalah Rp. 109.000 
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Hasil pekerjaan S2 (S) pada gambar 2 sudah mampu memberikan 

penjelasan sederhana dengan benar namun tidak lengkap,  karena tidak 

menuliskan permisalan pada soal. S2(S) dapat menuliskan apa yang diketahui 

pada soal, sehingga sudah mampu meberikan penjelasan dasar. Pada indikator 

mengatur strategi dan taktik penyelesaian, S2(S) sudah mampu mencapai 

indikator tersebut namun dalam penulisannya masih kurang lengkap karena 

tidak di berikan keterangan persamaan I dan persamaan II nya. Sudah mampu 

memberikan penjelasan lanjut dengan benar dan S2(S) belum mampu 

memberikan kesimulan dengan benar. Peneliti melakukan wawancara kepada 

S2(S), berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan S2(S) : 

 

 

 

 

 

 

 

P : Berdasarkan soal nomor 1 apa yang diketahui? 

S : Total mobil dan motor 238 lalu biaya masing-masing kendaraan 

Rp 4.000 dan Rp 2.000 

P : Selanjutnya, dari soal tersebut apa yang diketahui? 

S : Pendapatan dari uang yang ada? 

P : Langkah pertama apa yang kamu lakukan untuk menuliskan soal 

tersebut?  

S :  Langkah pertama yaitu menuliskan bentuk persamaan 

P : Setelah melakukan langkah itu, apa yang kamu lakukan? 

S : Menyelesaikan soal dengan mensubstitusi ke persamaan x dan y  

P : Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil ? 

S  Kesimpulannya yaitu pendapatan parikir Rp 238.000 
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Hasil pekerjaan S3 (T) dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

Gambar 3. Hasil Pekerjaan S3(T) 

Hasil pekerjaan S3 (T) pada gambar 3. sudah menuliskan permisalan 

bilangan x dan y serta sudah menuliskan yang diketahui pada soal. Sudah 

mampu memberikan penjelasan sederhana dengan benar namun masih kurang 

lengkap yaitu uang parkir kendaraan? Seharusnya berapa pendapatan uang 

parkir dari kendaraan yang ada? S3(T) sudah bisa menyelesaikan permasalah 
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soal HOTS yang ada pada soal dengan benar. Mampu memberikan kesimpulan 

dengan jelas. Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan wawancara 

kepada S3(T), berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan S3(T) : 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara terhadap subjek mengenai 

kemampuan berpikir kritis matematika dalam menyelesaiakan soal HOTS 

materi SPLDV SMP kelas 8. Dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat 

kemampuan siswa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematika siswa dalam menyelesaikan soal HOTS materi SPLDV. Siswa 

dengan tingkat kemampuan berpikir kritis rendah secara keseluruhan sudah 

mampu memberikan penjelasan sederhana dengan benar namun tidak lengkap. 

Tidak mampu memberikan penjelasan dasar. Mampu mengatur strategi dan 

taktik penyelesaian namun salah. Mampu memberikan penjelasan lanjutan 

namun salah. Mampu membuat kesimpulan namun salah. Hidayat et al., (2018) 

mengemukakan bahwa respon siswa dalam menyelesaikan soal berpikir kritis 

P : Berdasarkan soal nomor 1 apa yang diketahui? 

S : Total mobil dan motor 238 lalu biaya masing-masing kendaraan 

Rp 4.000 dan Rp 2.000. Banyak mobil= y dan banyak motor=x. 

P : Selanjutnya, dari soal tersebut apa yang diketahui? 

S : Pendapatan dari uang yang ada? 

P : Langkah pertama apa yang kamu lakukan untuk menuliskan soal 

tersebut?  

S :   Langkah pertama yaitu menuliskan bentuk persamaan yang   

  terdapat pada soal nomor 1. 

P : Setelah melakukan langkah itu, apa yang kamu lakukan? 

S : Menyelesaikan soal dengan eliminasi nilai y sehingga 

mendapatkan nilai x = 39 setelah itu disubstitusikan ke persamaan 

y dan menghasilkan nilai y = 41 

P 

S 

: 

: 

Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat kamu ambil ?  

Kesimpulannya yaitu setelah memasukkan nilai x dan y, 

kepersamaan 400x + 2.000 y menghasilkan jumlah parikir Rp 

238.000 
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masih sangat rendah. Erdogan (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis masih dalam kategori rendah. 

Siswa dengan kemampuan berpikir kritis sedang sudah mampu 

memberikan penjelasan sederhana dengan benar namun tidak lengkap. Pada 

indikator ketrampilan memberikan penjelasan dasar belum mampu mencapai 

indikator tersebut namun masih kurang lengkap. Sudah mampu mengatur 

strategi dan taktik penyelesaian dengan benar dan lengkap. Mampu 

memberikan penjelasan lanjutan dengan benar dan lengkap. Mampu membuat 

kesimpulan dengan benar dan lengkap.  

Siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat tinngi sudah mampu 

memberikan penjelasan sederhana dengan benar dan lengkap. Pada indikator 

ketrampilan memberikan penjelasan dasar  mampu mencapai indikator tersebut 

namun masih kurang lengkap. Sudah mampu mengatur strategi dan taktik 

penyelesaian dengan benar dan lengkap. Mampu memberikan penjelasan 

lanjutan dengan benar dan lengkap. Mampu membuat kesimpulan dengan 

benar dan lengkap. Musafak et al., (2021) menyatakan bahwa peserta didik 

dengan kemampuan berpikir kritis tinggi mampu menyelesaikan soal dengan 

baik dan memenuhi hampir seluruh indikator kemampuan berpikir kritis 

meskipun pada indikator membuat kesimpulan masih terlewatkan tidak 

menuliskan kesimpulan jawaban akhir sesuai dengan soal. 

Tanujaya et al., (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan salah satu aspek 

ketrampilan berpikir yang sistematis dengan cenderung lebih berhasil dalam 

menyelesaikan soal. 

Musafak et al., (2021) yaitu a) peserta didik dengan kemampuan berpikir 

kritis tinggi mampu memenuhi seluruh indikator. b) peserta didik dengan 

kemampuan berpikir kritis sedang mampu memenuhi tiga indikator. c) peserta 

didik dengan kemampuan berpikir kritis rendah mampu memenuhi dua 

indikator. 

 Safrida et al., (2018) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis 30 mahasiswa menggunakan 
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metode tes dan wawancara.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tes 

menunjukkan bahwa 23.33% atau 7 mahasiswa atau yang mulai berpikir kritis. 

Kelima indikator berpikir kritis hanya mampu dicapai oleh kurang dari 25% 

mahasiswa. Hanya 4 siswa yang berhasil mencapai kelima indikator berpikir 

kritis hingga menarik kesimpulan dengan tepat   

Dinni (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa High Order 

Thinking (HOTS) terjadi ketika peserta didik terlibat dengan apa yang mereka 

ketahui sedemikian rupa untuk mengubahnya, artinya siswa mampu mengubah 

atau mengkreasi pengetahuan yang mereka ketahui dan menghasilkan sesuatu 

yang baru. Melalui high order thinking peserta didik akan dapat membedakan 

ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan 

masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu berhipotesis dan 

memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas, dimana kemampuan ini jelas 

memperlihatkan bagaimana peserta didik bernalar. 

Men (2017) mengungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa SMA dalam penyajian soal 

matematika berdasarkan tiga tingkat kemampuan matematika yaitu 

kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang dan rendah.  Hasil dari 

penelitian ini proses berpikir kritis dalam penyajian soal matematika berbeda- 

beda yaitu pada 1) Siswa dengan kemampuan matematika tingkat tinggi 

tergolong kategori baik dalam penyajian soal matematika memahami petunjuk 

dan informasi, menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya 

sebagai sumber ide dan memiliki beberapa kriteria untuk membuat soal. 2) 

Siswa berkemampuan matematika sedang dengan kategori baik dalam 

penyajian soal matematika memahami petunjuk dan informasi pada masalah 

terkait pengajuan soal, mengenali perintah dan mengidentifikasi asumsi-asumsi 

mendasar berupa apa yang diketahui pada informasi yang diberikan. 3) Siswa 

yang mempunyai kemampuan matematika rendah kategori kurang baik dalam 

penyajian soal matematika memahami petunjuk dan informasi yang pada 

masalah terkait pengajuan soal. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, mengenai analisis kemampuan berpikir 

kritis matematika dalam menyelesaiakan soal HOTS materi SPLDV kelas 8. 

Siswa dengan kategori tingkat kemampuan berpikir kritis rendah mencapai satu 

indikator berpikir kreatif. Siswa dengan kategori tingkat sedang hanya bisa 

mencapai tiga indikator berpikir kritis yaitu ketrampilan mengatur strategi dan 

taktik penyelesaian, ketrampilan memberikan penjelasan lanjutan dan 

ketrampilan membuat kesimpulan. Sedangkan siswa dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi sudah mampu mencapai indikator penjelasan sederhana, 

ketrampilan memberikan penjelasan dasar, ketrampilan mengatur strategi dan 

taktik penyelesaian, ketrampilan memberikan penjelasan lanjutan dan 

ketrampilan membuat kesimpulan. 
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