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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA 

KELAS IX SMP DALAM PEMECAHAN MASALAH PERSAMAAN 

FUNGSI KUADRAT DITINJAU BERDASARKAN GENDER 

 

Abstrak 
 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini guna menguji dan menganalisis 

kemampuan berpikir kritis matematis dari siswa SMP kelas IX dengan mengacu pada 

indikator kemampuan berpikir kritis antara lain: (1) klarifikasi dasar (basic 

clarification), (2) memberika alasan untuk suatu keputusan (the basic for the 

decision), (3) menyimpulkan (inference), (4) klarifikasi lebih lanjut (advanced 

clarification), (5) dugaan dan keterpaduan (supposition and integration). Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian yang dilakukan ini yaitu seluruh siswa 

kelas IX A SMP Negeri 2 Paninggaran, Pekalongan yang terdiri dari 27 siswa dengan 

jumlah siswa laki – laki sebanyak 10 dan jumlah siswa perempuan sebanyak 17. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, teknik tes 

tertulis, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui 3 

komponen yaitu reduksi data, kemudian penyajian data dan verifikasi data. Hasil dari 

penelitian ini yaitu: (1) terdapat 2 siswa masing – masing 1 siswa laki – laki dan 

perempuan kurang mampu dalam memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis sehingga masuk dalam kategori rendah, (2) terdapat 2 siswa masing – 

masing 1 siswa laki – laki dan perempuan mampu dalam memenuhi indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis tetapi masih kurang lengkap dan tidak teliti 

sehingga masuk dalam kategori sedang, (3) terdapat 2 siswa masing – masing 1 siswa 

laki – laki dan perempuan mampu dalam memenuhi semua indikator kemampuan 

berpikir kritis matematis dengan baik dan benar sehingga masuk dalam kategori 

tinggi, (4) gender mempengaruhi perbedaan dari kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa, dimana perempuan lebih unggul daripada laki – laki. 

 

Kata kunci : Berpikir kritis matematis, pemecahan masalah, gender 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this research is to test and analyze the mathematical critical thinking 

skills of grade IX junior high school students with reference to indicators of critical 

thinking skills, including (1) basic clarification, (2) giving reasons for a decision (the 

basic for the decision), (3) conclude (inference), (4) further clarification (advanced 

clarification), (5) supposition and integration. The type of research used descriptive 

research with a qualitative approach. The subjects of this research were all student’s 

of class IX A SMP Negeri 2 Paninggaran, Pekalongan which consistend of 27 
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students with 10 men students and 17 woman students. Data collection techniques in 

this research were observation, test technique writing, interviews and documentation. 

The data analysis technique was carried out through 3 components, namely data 

reduction, then data presentation and data verification. The result of this research are: 

(1) there are 2 students each 1 men and woman students are less able to meet the 

indicators of mathematical critical thinking skill so they fall into the low category, 

(2) there are 2 students each 1 men and woman students are able to meet the indicators 

of mathematical critical thinking skill but are still incomplete and inaccurate so that 

they are in the medium category, (3) there are 2 students each 1 men and woman 

students are able to meet all indicators of mathematical critical thinking skill with 

good and right so that it is included in the high category, (4) gender affects the 

differences in students’ mathematical critical thinking abilities, where woman are 

superior to man. 

 

Keywords: Mathematical critical thinking, problem solving, gender 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi generasi muda penerus 

bangsa. ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, 

sehingga pendidikan menjadi sangat penting guna mencerdaskan manusia sebagai 

objek didik.  Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi yaitu kemampuan berpikir 

kritis. Kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki yaitu kemampuan berpikir 

kritis yang mampu menghasilkan pemikiran yang positif, karena kemampuan 

berpikir kritis yang positif ini tidak akan mampu digantikan oleh perkembangan 

teknologi yang berkembang secara pesat di masa sekarang. 

Pada umumnya kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa sekolah 

menengah berada pada fase dimana mereka mulai mampu mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis dari masing – masing. Namun, kemampuan berpikir kritis 

tersebut terkadang tidak dikembangkan dengan baik. Salah satu materi pembelajaran 

yang mampu menunjang dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

yaitu matematika. Dimana matematika merupakan the queen of science yang 

mendasari berbagai disiplin ilmu yang ada. Matematika juga memiliki peran dalam 

perkembangan teknologi modern dan menjadi salah satu alat untuk meningkatkan 

daya pikir manusia. Melalui pembelajaran matematika diharapkan mampu berpikir 

kritis, analitis, kreatif dan sistematis serta memiliki kemandirian dalam belajar, jujur, 

bertanggung jawab dan tidak mudah menyerah dalam penyelesaian masalah. 
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Kaliky et al., (2018) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis terutama 

yang bersangkutan dengan doing math (aktivitas matematika) perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam pelaksanaan proses pembelajaran matematika. Basri et al., 

(2019) menyatakan bahwa setiap keterampilan berpikir kritis siswa dalam 

memecahkan masalah matematika masih di dalam kategori yang rendah. Terdapat 

enam komponan mengenai keterampilan berpikir kritis antara lain: (1) melaksanakan 

interpretasi, (2) melakukan analisis, (3) melakukan evaluasi, (4) inferensi, (5) 

memberikan penjelasan, dan (6) pengaturan mandiri (Facione, 1990).  

Mengutip dari Renny et al., (2019) yang menyatakan bahwa kemampuan dari 

sebagian siswa dalam melakukan analisis soal matematika yang mana merupakan 

indikator dari kemampuan berpikir kritis yang tergolong rendah. Hal ini disebabkan 

oleh siswa yang jarang sekali diberi tuntutan melakukan analisis mengenai informasi 

yang diberikan pada soal tersbeut bisa digunakan semua atau hanya digunakan 

sebagian saja. Bukan hanya itu, siswa juga tidak diberikan tuntutan untuk 

memperoleh pengetahuan mengenai konsep matematika apa saja yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam melakukan penyelesaian maslaah. Selain itu, 

kemampuan yang dimiliki oleh masing – masing siswa tidaklah sama dalam 

menerima informasi yang diberikan oleh guru data di dalam kelas. 

Sama halnya dengan kutipan tersebut, faktor utama dari rendahnya 

kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki oleh siswa yaitu kurangnya 

minat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis itu sendiri. 

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi yaitu siswa tidak terbiasa dengan 

melakukan kegiatan penyelesaian masalah dengan menekankan kemampuan 

berpikir kritis matematis yang diharuskan melakukan penyelesaian masalah secara 

runtut, tertata (step by step). Selain itu, guru juga dapat dikatakan sebagai patokan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Dimana guru harus 

menanamkan pada siswa bahwa berpikir kritis matematis tidak hanya semata mampu 

menyelesaikan permasalahan saja, melainkan juga kemampuan siswa dalam 

melakukan evaluasi terhadap sebuah penyelesaian masalah.  

Kemampuan berpikir kritis yang rendah juga bisa dipengaruhi oleh kegiatan 

pembelajaran yang berjalan di sekolah. Dimana guru terkadang tidak menanamkan 

dalam diri siswa supaya mereka mau berusaha untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis dengan cara memberikan motivasi kepada siswa supaya 
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mampu memiliki sikap atau kecenderungan menjadi seorang pemikir kritis. Dikutip 

dari Haryani (2011) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah dilakukan sebagai 

usaha dalam mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan dengan memahami 

masalah, membuat perencanaan dan melakukan evaluasi atau melakukan 

pengecakan ulang.  

Dalam penelitian yang dilakukan Ahmad (2016) menemukan bahwa (1) siswa 

pada materi segitiga dengan presentase 76,04%. Indikator ini menempati peringkat 

pertama dengan nilai presentase tertinggi dari indikator – indikator lain. (2) siswa 

mampu merencanakan dan merumuskan cara dalam penyelesaian dari permasalahan 

yang diberikan dengan presentase 71% dari skor ideal. Indikator ini menempati 

peringkat kedua tertinggi pada indikator kemampuan berpikir kritis matematis. (3) 

siswa mampu memberikan alasan atau argumen dalam menyelesaikan masalah di tes 

ini dan menghasilkan presentase 64% dari skor ideal. Indikator ini menempati 

peringkat ketiga tertinggi dari indikator kemampuan berpikir kritis matematis. (4) 

siswa mampu mengevaluasi kebenaran dari penyelesaian masalah dengan nilai 

presentase 56% dan menjadi nilai presentase terendah dari indikator – indikator lain. 

Dalam penelitian yang dilakukan Sari et al., (2019) menemukan bahwa (1) 

siswa dengan kriteria kemampuan berpikir kritis tinggi secara umum dapat 

mengerjakan soal tes dengan baik sesuai dengan indikator dari soal berpikir kritis 

matematis. (2) siswa dengan kriteria kemampuan berpikir kritis sedang secara umum 

belum terlalu mampu untuk menyelesaikan soal indikator berpikir kritis matematis. 

(3) serta siswa dengan kriteria kemampuan berpikir kritis rendah sama sekali belum 

mampu mengerjakan soal tes berpikir kritis matematis dengan baik sesuai indikator 

berpikir kritis matematis.  

Dalam penelitian yang dilakukan Yuwono et al., (2019) menemukan bahwa 

siswa laki – laki dan siswa perempuan telah menemukan 8 indikator kemampuan 

berpikir kritis dalam penyelesaian masalah geometri analitik yaitu mengenai 

kejelasan, kemudian presisi, relevansi, mengenai akurasi, kebenaran yang logis, 

kemudian konsistensi, kelengkapan dan keadilan. Dimana siswa laki – laki mampu 

memecahkan masalah dengan strategi dan menggunakan beberapa alternatif untuk 

menyelesaikan dibandingkan siswa perempuan.  

Kemampuan berpikir kritis matematis dapat dipengaruhi oleh gender. dimana 

siswa perempuan pada dasarnya lebih teliti dan mampu dalam menyelesaikan 
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permaslahan yang diberikan dengan mengacu pada indikator kemampuan berpikir 

kritis. Sedangkan siswa laki – laki terkadang menyepelekan dan kurang teliti dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan.  

Dalam hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu kesenjangan antara 

siswa laki – laki dan perempuan, yang mana siswa perempuan lebih mampu dalam 

menyelesaikan permasalahan secara sistematis walaupun kebenarannya masih 

belum bisa dipastikan. Akan tetapi siswa perempuan lebih memiliki kemauan dalam 

menyelesaikan permasalahan secara terarah dan sistematis. Sedangkan siswa laki – 

laki lebih banyak menyepelekan dan kurang atau bahkan tidak mempunyai keinginan 

dalam menyelesaikan sebuah permasalahan secara sistematis. Hal ini menjadikan 

kesenjangan di dalam lingkungan kelas, yang mana siswa perempuan lebih menonjol 

dan terlihat mau berusaha dibandingkan dengan siswa laki – laki yang sebagian 

memilih untuk menyelesaikan permasalahan secara instan dan singkat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Kelas IX SMP Dalam 

Pemecahan Masalah Persamaan Fungsi Kuadrat Ditinjau Berdasarkan Gender”. 

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana kondisi tingkat 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan untuk memperbaiki sistem pembelajaran supaya lebih variatif dan mampu 

meningkatkan minat siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan sehingga objek penelitian menjadi 

lebih jelas. Subjek penelitian yang dipilih merupakan 27 siswa kelas IX-A dari SMP 

Negeri 2 Paninggaran, Pekalongan. Dilakukan dengan melakukan pengelompokan 

siswa menjadi 3 kategori yaitu siswa kemampuan berpikir kritis tinggi, sedang dan 

rendah yang dilakukan dengan cara melakukan tes tertulis terhadap 27 siswa kelas 

IX-A kemudian dilakukan penskoran dari hasil penyelesaian siswa dan kemudian 

digolongkan atau dikelompokkan menjadi siswa laki – laki dan siswa perempuan. 

Kemudian dikelompokkan kembali menjadi siswa laki – laki dengan kemampuan 

berpikir kritis tinggi, sedang dan rendah serta siswa perempuan dengan kemampuan 
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berpikir kritis tinggi, sedang dan rendah. Setelah dikelompokkan kemudian diambil 

6 sampel dengan 2 siswa dengan kemampuan berpikir kritis tinggi, 2 siswa dengan 

kemampuan berpikir kritis sedang dan 2 siswa dengan kemampuan berpikir kritis 

rendah yang masing – masing 1 siswa laki – laki dan 1 siswa perempuan. Kemudian 

dilakukan tes wawancara guna memastikan bahwa siswa tersebut mengerjakan 

secara mandiri. Teknik dalam pengambilan sampel subjek dengan menggunakan 

nilai kumulatif hasil tes tertulis dari siswa laki – laki dan perempuan. 

Data dari penelitian ini yaitu data dari hasil pekerjaan siswa yang berupa tes 

tertulis, hasil tes wawancara dan hasil observasi. Dimana hasil tersebut digunakan 

untuk memperjelas tingkat kemampuan berpikir kritis matematis yang dicapai oleh 

siswa. Dalam penentuan subjek juga bukan dilihat dari besarnya jumlah orang yang 

diperlukan dalam memberikan data atau informasi, melainkan didasarkan pada 

kooperatif atau tidaknya siswa dan baik tidaknya kemampuan komunikasi siswa. 

Oleh karena itu penelitian ini mengambil 6 subjek. Berikut tabel 6 sample yang 

melakukan tes selanjutnya yaitu tes wawancara 

Tabel 1. Sampel Penelitian 

No Kode Siswa L/P Tingkat Kemampuan Kode Sampel 

1 EMA P Rendah SMR - P 

2 MBES L Rendah SMR – L 

3 ROF P Sedang SMS – P 

4 RBP L Sedang SMS – L 

5 ADS P Tinggi SMT –P 

6 MKR L Tinggi SMT - P 

 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

melakukan observasi, melakukan tes tertulis dan tes wawancara. Observasi 

merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

umum berupa kondisi sekolah, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan sekolah, 

serta kondisi saat pembelajaran matematika berlangsung. Tes tertulis merupakan 

teknik pengumpulan data dengan memberikan soal atau pertanyaan atau 

serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh responden yang berupa soal uraian. 

Kemudian tes wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan melakukan 

tanya jawab secara lisan dengan subjek terpilih.  
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Pengujian keabsahan data dilakukan dengan melakukan triangulasi data yaitu 

mencari data yang diperlukan secara konsisten. Dimana dalam penelitian ini yang 

digunakan sebagai perbandingan yaitu antara tes tertulis atau tes kemampuan 

berpikir kritis dengan tes wawancara. Kemudian dengan pemeriksaan sejawat 

melalui diskusi yaitu dengan membagikan hasil sementara atau hasil akhir yang 

diperoleh dengan cara berdiskusi dengan teman sejawat. Dalam penelitian ini 

dilakukan dengan dosen pembimbing serta teman sejawat guna memperoleh 

masukan – masukan yang membangun sehingga data yang diharapkan dalam 

penelitian ini tidak menyimpang dan menunjukkan data yang valid. 

Kemudian teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan reduksi 

data yang bertujuan untuk mengumpulkan data – data pokok dan penting, kemudian 

merangkumnya supaya dapat mengkategorikan data sesuai dengan tema penelitian. 

Metode penyajian data dimana peneliti menyajikan hasil reduksi yang berupa teks, 

flowcharts, bagan, uraian dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mempermudah 

peneliti dalam mendalami hasil reduksi dan dapat memudahkan dalam 

memahaminya. Kemudian menggunakan metode penarikan kesimpulan yang 

mengacu pada proses sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara 

merangkum hasil dari reduksi dan penyajian data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama proses penelitian berlangsung, hal pertama yang dilakukan yaitu observasi 

guna mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika yang berlangsung di 

dalam kelas yang diawali dengan pemberian motivasi oleh guru kepada para siswa. 

Peneliti melakukan observasi mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru. Peranan guru sangatlah besar dalam membangun motivasi siswa untuk lebih 

mengasah kemampuan berpikir kritis matematisnya. 

Untuk mendalami menganai kemampuan berpikir kritis matematis dari subjek 

penelitian, maka peneliti menggunakan teknik berupa tes tertulis, tes wawancara dan 

dokumentasi. Dari analisis yang sudah dilakukan, berikut diberikan hasil analisis 

dari kemampuan berpikir kritis matematis utamanya pada materi persamaan fungsi 

kuadrat. 
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Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

No. Indikator SMR-L SMS-L SMT-L SMR-P SMS-P SMT-P 

1 Memberikan penjelasan 

dasar dan penjelasan 

sederhana 

√ √ √ √ √ √ 

2 Menyusun teknik dan 

strategi 
√ √ √ √ √ √ 

3 Memberikan penjelasan 

lanjutan 
- - √ - - √ 

4 Memberikan 

kesimpulan 
- - √ - - √ 

Keterangan: 

Kode Subjek 

SMR – L/SMR - P : Subjek dengan kemampuan berpikir kritis 

                                      matematis rendah laki – laki/perempuan 

SMS – L/SMS – P : Subjek dengan kemampuan berpikir kritis 

                                      matematis sedang laki – laki/perempuan 

SMT – L/SMT – P : Subjek dengan kemampuan berpikir kritis 

                                       matematis tinggi laki – laki/perempuan 

(√)   : Mampu dalam mencapai indikator 

(-)   : Tidak mampu dalam mencapai indikator 

 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa indikator 1 dan indikator 2 dapat dikuasai oleh 

semua subjek, dimana kemampuan berpikir kritis matematis yang dimiliki berbeda 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari masing – masing subjek. Lebih 

rincinya peneliti akan memaparkan data yang sudah dikumpulkan. Berikut hasil tes 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diuraikan. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian dari Kaliky (2018) yang mengatakan 

bahwa siswa laki – laki (SM) dan siswa perempuan (FM) sudah mampu memenuhi 

5 indikator berpikir kritis yaitu (1) mampu merumuskan masalah pokok, (2) mampu 

menjabarkan beberapa kebenaran yang dibutuhkan dan mampu menyelesaikan suatu 

masalah, (3) mampu memilih beberapa pendapat dan mengambil pendapat yang 

logis, relevan dan akurat, (4) mampu mendeteksi bias berbeda pada sudut pandang 

yang berbeda, dan (5) mampu menetukan alasan dari pengambilan sebuah 

keputusan. Dalam proses penyelesaian, perwakilan siswa perempuan cenderung 
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lebih teliti dan sistematis dibandingkan perwakilan laki – laki. 

Selain itu penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yuwono (2019) yang mana hasil penelitiannya adalah siswa laki – laki dan siswa 

perempuan telah memenuhi 8 indikator kemampuan berpikir kritis dalam 

penyelesaian masalah geometri analitik yaitu kejelasan, presisi, relevansi, akurasi, 

kebenaran yang logis, konsistensi, kelengkapan dan keadilan. Basri et al., 2019 juga 

menyatakan bahwa setiap keterampilan berpikir kritis siswa dalam pemecahan 

masalah matematika masih dalam kategori mayoritas tingkat rendah. Terdapat enam 

komponen mengenai keterampilan berpikir kritis yaitu ada analisis, interpretasi, 

kemudian evaluasi, inferensi, penyelesaian dan yang terakhir yaitu pengaturan 

mandiri.  

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Pebrianto et al., 

2018 yang menyatakan bahwa dalam menunjukkan telah mampu mengklarifikasi 

kesimpulan akhir. Dimana subjek melakukan pengecekan kebenaran dengan 

mengaitkan masalah yang diberikan serta memberikan pertanggungjawaban terhadap 

jawaban yang sudah diperoleh. Maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator 

memperkirakan dan menggambarkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara 

subjek laki – laki dan subjek perempuan. 

3.1 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis antar Siswa Laki – Laki 

Siswa laki – laki memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir kritis 

matematis yang sesuai dengan tingkatannya masing – masing. Dimana hal ini 

dapat dilihat berdasarkan hasil atau indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis yang dicapai oleh siswa laki – laki. Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-

L yang memiliki tingkatan yang berbeda dan kemampuan dalam mencapai 

indikator yang pertama yaitu mengenai penjelasan dasar dan penjelasan 

sederhana memiliki perbedaan yang signifikan. SMR – L mampu dalam 

menentukan informasi mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan tetapi masih salah sedangkan SMS – L mampu dalam menentukan 

informasi mana yang terdapat dalam soal yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan dengan benar tetapi masih belum lengkap dan 

SMT – L mampu dalam menentukan mana saja informasi dalam soal yang akan 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar. Subjek 

SMR-L, SMS-L dan SMT-L saat dilakukan tes wawancara menjawab sesuai 
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dengan jawaban pada tes tertulis yang dilakukan. Sebagai contoh disajikan hasil 

pekerjaan salah satu subjek dalam penyelesaian masalah yang diberikan sebagai 

tes tertulis dan wawancara. 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan SMT – L Memberikan Penjelasan Dasar dan 

Sederhana 

Gambar 1 Merupakan hasil pekerjaan dari subjek dalam soal kemampuan 

berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu dalam memberikan 

penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dan dibuktikan dengan hasil tes 

wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “oke Rozikin, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Apa langkah 

awal yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut?” 

SMT – L : “ya pertamanya menentukan yang diketahui kak” 

Peneliti : “yang diketahui apa?” 

SMT – L : “panjangnya cover buku itu x lalu lebarnya itu x-7 dan luasnya 

450 cm2” 

Peneliti : “kamu yakin dengan jawabanmu?” 

SMT – L : “yakin” 

 

Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-L juga memiliki tingkatan yang berbeda 

dalam mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang kedua yaitu 

melakukan penyusunan teknik dan strategi yang digunakan dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan. SMR-R mampu dalam 

melakukan penyusunan teknik dan strategi yang akan digunakan dalam 

penyelesaian masalah tetapi masih salah sedangkan SMS-L mampu dalam 

melakukan penyusunan teknik dan strategi yang akan digunakan dalam 

penyelesaian masalah dengan benar dan SMT-L mampu dalam melakukan 

penyusunan teknik dan strategi yang akan digunakan dalam penyelesaian 
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masalah dengan baik dan benar. Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-L dalam 

melakukan tes wawancara dapat mempertanggungjawabkan hasil yang telah 

dituliskan. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu subjek dalam 

penyelesaian masalah yang diberikan sebagai ter tertulis dan tes wawancara. 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan SMT – L Menyusun Teknik dan Strategi dalam 

Penyelesaian Masalah 

Gambar 2 merupakan hasil pekerjaan dari subjek dalam soal kemampuan 

berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu dalam menyusun teknik 

dan strategi dalam penyelesaian masalah dan dibuktikan dengan hasil tes 

wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “kemudian, langkah selanjutnya yang kamu lakukan apa?” 

SMT – L : “itu kan pakai rumus luas persegi panjang, tetapi tidak saya 

tulis rumusnya langsung 𝑥. (𝑥 − 7) = 450 hasilnya persamaan 

𝑥2 − 7𝑥 − 450 = 0. Lalu itu nilai a nya 1, nilai b nya -7 dan 

nilai c nya -450” 

Peneliti : “kamu yakin dengan cara yang kamu pilih itu benar?” 

SMT – L : “yakin kak” 

 

Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-L memiliki tingkatan kemampuan 

berpikir kritis yang berbeda pula dalam melakukan pencapaian terhadap 

indikator kemampuan berpikir kritis yang ketiga yaitu kemampuan dalam 

memberikan penjelasan lanjutan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan. Subjek SMR-L tidak mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan 

sedangkan SMS-L tidak mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan dan 

SMT-L mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan dengan baik dan benar. 

Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu subjek dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan sebagai tes tertulis dan wawancara. 
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Gambar 3  Hasil Pekerjaan SMT – L Memberikan Penjelasan Lanjutan 

Gambar 3 merupakan salah satu hasil pekerjaan dari subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu dalam 

memberikan penjelasan lanjutan dan dibuktikan dengan hasil tes wawancara 

sebagai berikut. 

Peneliti : “selanjutnya, setelah menemukan persamaan dan nilai a, c, b 

nya, langkah selanjutnya yang kamu lakukan bagaimana?” 

SMT – L : “mencari nilai x nya kak” 

Peneliti : “dengan cara apa kamu mencari nilai x dari persamaan  yang 

sudah kamu peroleh?” 

SMT – L : 
“saya pakai cara rumus abc kak, kan 

−𝑏±√𝑏2−4.𝑎.𝑐

2𝑎
”yang  nilai 

a, b dan c tadi dimasukkan lalu hasilnya 𝑥1nya itu 25  lalu 

𝑥2nya itu -18” 

Peneliti : “kamu sudah yakin jawabanmu benar?” 

SMT – L : “yakin banget kak” 

 

Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-L memiliki tingkatan yang berbeda 

dalam mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang terakhir yaitu 

kemampuan dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang 

diberikan. Subjek SMR-L tidak mampu dalam memberikan kesimpulan dalam 

penyelesaian masalah yang diberikan sedangkan SMS-L tidak mampu dalam 

memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang diberikan dan SMT-
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L mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah dengan 

benar tetapi masih kurang lengkap. Subjek SMR-L, SMS-L dan SMT-L dalam 

pelaksanaan tes wawancara menjawab dengan kooperatif sesuai dengan jawaban 

yang mereka tuliskan. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu subjek 

dalam penyelesaian masalah yang diberikan sebagai tes tertulis dan tes 

wawancara. 

 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan SMtT – L Menyimpulkan Hasil Penyelesaian 

Masalah 

Gambar 4 merupakan hasil pekerjaan dari salah satu subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu 

memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah dan dibuktikan dengan 

hasil tes wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “terakhir, untuk menyimpulkan hasil penyelesaian masalah. 

Disitu nilai xnya ada dua, kenapa kamu ambil yang x = 25?” 

SMT – L : “soalnya nilai panjang dan lebar tidak mungkin negatif” 

Peneliti : “oke, jadi nilai panjang dan lebarnya berapa?” 

SMT – L : “panjangnya 25 lalu lebarnya kan (x – 7) jadi 25 – 7 = 18” 

Peneliti : “tapi tidak diberi keterangan cm ya?” 

SMT – L : “oiya lupa kak” 

Peneliti : “tapi kamu yakin hasilnya benar?” 

SMT – L : “yakin kak” 

 

3.2 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis antar Siswa Perempuan 

Siswa perempuan memiliki perbedaan mengenai kemampuan berpikir kritis 

matematis yang sesuai dengan tingkatannya masing – masing. Dimana hal ini 

dapat dilihat berdasarkan hasil atau indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis yang dicapai oleh siswa perempuan. Subjek SMR-P, SMS-P dan 

SMT-P memiliki tingkatan yang berbeda dalam mencapai indikator kemampuan 

berpikir kritis yang pertama yaitu mengenai penjelasan dasar dan penjelasan 
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sederhana memiliki perbedaan yang signifikan. Subjek SMR-P mampu dalam 

menentukan informasi mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan 

permaslahan dengan benar tetapi kurang rapi sedangkan SMS-P mampu dalam 

menentukan informasi mana saja yang harus digunakan dlam menyelesaikan 

permaslahan dengan baik dan benar dan SMT-P mampu dalam menentukan 

informasi mana saja yang harus digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

dengan baik dan benar. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu 

subjek dalam penyelesaian masalah yang diberikan sebagai tes tertulis dan tes 

wawancara. 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan SMT – P Memberikan Penjelasan Dasar dan 

Penjelasan Sederhana 

Gambar 5 merupakan hasil pekerjaan dari salah satu subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu dalam 

memberikan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dan dibuktikan dengan 

hasil tes wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “untuk soal nomor 2, langkah awal apa yang kamu lakukan?” 

SMT – P : “seperti yang nomor 1 kak, mencari yang diketahui dan 

ditanya dulu” 

Peneliti : “yang diketahui dari permasalahan nomor 2 apa saja?” 

SMT – P : “ya berarti dimisalkan x dan y kak, jadi 𝑥 + 𝑦 = 6, 𝑥2 𝑦2 =

116 dan 𝑥2 + (6 − 𝑥)2 = 116” 

Peneliti : “kamu sudah yakin?” 

SMT – P : “iya yakin kak” 

 

Subjek SMR-P, SMS-P dan SMT-P juga memiliki tingkatan yang 

berbeda dalam mencapai indikator kemampuan berpiki kritis yang kedua yaitu 

kemampuan untuk melakukan penyusunan teknik dan strategi yang digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Subjek SMR-P mampu 
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dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan tetapi masih kurang lengkap dan 

salah sedangkan SMS-P mampu dlam melakukan penyusunan teknik dan strategi 

yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan 

dengan benar dan SMT-P mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan 

strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan dengan baik dan benar. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah 

satu subjek dalam penyelesaian masalah yang diberikan sebagai tes tertulis dan 

tes wawancara. 

 

Gambar 6. Hasil Pekerjaan SMT – P Menyusun Teknik dan Strategi dalam 

Penyelesaian Masalah 

Gambar 6 merupakan hasil pekerjaan dari salah satu subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu dalam 

menyusun teknik dan strategi dalam penyelesaian masalah dan dibuktikan 

dengan hasil tes wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “dari poin yang diketahui, bagaimana cara atau teknik yang 

kamu ambil untuk menyelesaikan permasalahan?” 

SMT – P : “yang pertama membuat persamaan dengan 𝑥2 + (6 − 𝑥)2 =

116 lalu diperoleh persamaan 2𝑥2 −  12𝑥 + 36 = 116” 

Peneliti : “kamu sudah yakin dengan teknik yang kamu ambil?” 

SMT – P : “iya kak yakin” 

 

Subjek SMR-P, SMS-P dan SMT-P memiliki tingkatan yang berbeda 

dalam mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang ketiga yaitu 

kemampuan dalam memberikan penjelasan lanjutan guna menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Subjek SMR-P tidak mampu dalam memberikan 

penjelasan lanjutan sedangkan SMS-P tidak mampu juga dalam memberikan 
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penjelasan lanjutan dan SMT-P mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan 

dengan baik dan benar. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu 

subjek dalam penyelesaian masalah yang diberikan debagai tes tertulis dan tes 

wawancara. 

 

Gambar 7. Hasil Pekerjaan SMT – P Memberikan Penjelasan Lanjutan 

Gambar 7 merupakan hasil pekerjaan dari salah satu subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu 

memberikan penjelasan lanjutan dan dibuktikan dengan hasil tes wawancara 

sebagai berikut. 

Peneliti : “oke selanjutnya, dari persamaan yang kamu peroleh tadi, 

apa yang kamu lakukan selanjutnya?” 

SMT – P : “persamaanya disama dengankan 0 kak” 

Peneliti : “bisa dijelaskan bagaimana caranya?” 

SMT – P : “jadi itu 116nya dipindah ruas jadi 2𝑥2 − 12𝑥 + 36 

 116 = 0 lalu hasilnya jadi 2𝑥2 − 12𝑥 − 80 = 0” 

Peneliti : “kamu yakin?” 

SMT – P : “iya sudah yakin” 

 

Subjek SMR-P, SMS-P dan SMT-P memiliki tingkatan yang berbeda 

dalam mencapai indikator kemampuan berpikir kritis yang terakhir yaitu 

memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang diberikan. Subjek 

SMR-P tidak mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian 

masalah sedangkan SMS-P juga tidak mampu dalam memberikan kesimpulan 

dan SMT-P mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah 

dengan baik dan benar. Sebagai contoh disajikan hasil pekerjaan salah satu 

subjek dalam penyelesaian masalah yang diberikan sebagai tes tertulis dan tes 

wawancara. 
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Gambar 8. Hasil Pekerjaan SMT – P Menyimpulkan Hasil Penyelesaian 

Masalah 

Gambar 8 merupakan hasil pekerjaan dari salah satu subjek dalam soal 

kemampuan berpikir kritis matematis yang diberikan. Subjek mampu 

memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah dan dibuktikan dengan 

hasil tes wawancara sebagai berikut. 

Peneliti : “yang terakhir, kesimpulan dari hasil penyelesaian masalah 

pada nomor 2 bagaimana?” 

SMT – P : “dari persamaan yang tadi didapat nilai 𝑥 + 4 = 0 dan  2𝑥 −

20 = 0” 

Peneliti : “lalu dari hasilmu berapa dua nilai bilangan yang diminta?” 

SMT – P : “berati dua bilangannya itu x = -4 dan x = 10 kak” 

Peneliti : “kamu sudah yakin benar?” 

SMT – P : “yakin kak” 

Peneliti : “tetapi kenapa tidak diberi kalimat kesimpulan?” 

SMT – P : “eh iya kak, lupa” 

 

3.3 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis antara Siswa Laki-Laki dan Siswa 

Perempuan Bersadarkan Tingkatannya 

Kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa laki – laki dan siswa 

perempuan berdasarkan tingkatan memiliki perbedaan yang signifikan 

didasarkan pada pencapaian indikator kemampuan berpikir kritis. Pada siswa 

dengan tingkatan kemampuan berpikir kritis matematis rendah, dimana siswa 

laki – laki mampu dalam menentukan informasi mana yang harus digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan akan tetapi masih salah, 

salah menyusun teknik dan strategi dalam penyelesaian masalah yang diberikan 

dan tidak mampu dalam memberikan solusi serta kesimpulan. Sedangkan siswa 

perempuan mampu dalam menentukan informasi mana yang harus digunakan 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan benar, mampu 



18 

 

menyusun teknik dan strategi dalam penyelesaian masalah tetapi masih kurang 

lengkap dan tidak mampu dalam memberikan solusi serta kesimpulan. 

Pada siswa dengan tingkatan kemampuan berpikir kritis matematis 

sedang, dimana siswa laki – laki mampu dalam menentukan informasi mana 

yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan dengan 

benar tetapi kurang lengkap, mampu menyusun teknik dan strategi dalam 

penyelesaian masalah dan tidak mampu dalam memberikan solusi serta 

kesimpulan. Sedangkan siswa perempuan mampu dalam menentukan informasi 

mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diberikan 

dengan benar, mampu menyusun teknik dan strategi dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan dengan benar dan tidak mampu dalam memberikan 

solusi serta kesimpulan. 

Mengutip dari Murtiyasa, B., & Wulandari, V (2020) yang menyatakan 

bahwa kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan penyelesaian 

soal cerita yaitu kesalahan dalam memahami, dimana penyebab kesalahan yang 

dilakukan dalam penyelesaian masalah yaitu siswa tidak memahami maksud 

dari soal yang diberikan. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan kesalahan 

yaitu transformasi dimana penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 

penyelesaian masalah yaitu kurang memahami soal yang diberikan sehingga 

tidak mampu menentukan operasi apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal dan siswa tidak mengetahui rumus atau operasi yang 

digunakan. Kemudian faktor ketiga yaitu kesalahan keterampilan proses dimana 

penyebab siswa melakukan sebuah kesalahan karena siswa lupa bagaimana cara 

mengerjakan soal yang diberikan, yang mana kesalahan dalam menentukan 

rumus dan tidak teliti dalam menentukan proses menghitungnya. Selanjutnya 

faktor keempat yaitu kesalahan dalam penulisan jawaban, dimana hal ini terjadi 

karena siswa tidak terbiasa dalam menuliskan jawaban akhir atau kesimpulan 

dan adanya kesalahan pada saat proses perhitungan. 

Dapat dikatakan bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pemecahan masalah 

persamaan dan fungsi kuadarat.  Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang sudah 

dilakukan, dimana subjek perempuan dengan tingkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis rendah, sedang dan tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis 
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matematis yang lebih baik dibandingkan dengan subjek laki – laki dengan 

tingkatan kemampuan berpikir kritis matematis rendah, sedang dan tinggi. 

Meskipun perbedaan yang diperlihatkan tidak dominan. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis 

pada poin sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa dalam pemecahan masalah pada materi persamaan fungsi kuadrat 

yang ditinjau berdasarkan gender. 

 Kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki – laki dengan tingkat 

pencapaian indikator rendah dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan 

mampu dalam menentukan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana tetapi masih 

salah, mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna menyelesaikan 

masalah tetapi tidak lengkap dan salah, tidak mampu dalam memberikan penjelasan 

lanjutan dan tidak mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian 

masalah yang diberikan. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki – laki dengan tingkat 

pencapaian indikator sedang dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan 

mampu dalam memberikan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dengan benar, 

mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna menyelesaikan 

masalah dengan benar, tidak mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan dan 

tidak mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang 

diberikan. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa laki – laki dengan tingkat 

pencapaian indikator tinggi dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan 

mampu dalam menentukan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dengan baik 

dan benar, mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna 

menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, mampu dalam memberikan 

penjelasan lanjutan dengan baik dan benar dan mampu dalam memberikan 

kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang diberikan dengan benar tetapi kurang 

lengkap. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa perempuan dengan tingkat 

pencapaian indikator rendah dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan 
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mampu dalam memberikan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dengan benar, 

mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna menyelesaikan 

masalah tetapi masih salah, tidak mampu dalam memberikan penjelasan lanjutan dan 

tidak mampu dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang 

diberikan. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa perempuan dengan pencapaian 

indikator sedang dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan mampu 

dalam memberikan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dengan benar, mampu 

dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna menyelesaikan masalah 

dengan benar, tidak mampu memberikan penjelasan lanjutan dan tidak mampu 

dalam memberikan kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang diberikan. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa perempuan dengan pencapaian 

indikator tinggi dalam melakukan penyelesaian masalah yang diberikan mampu 

dalam memberikan penjelasan dasar dan penjelasan sederhana dengan baik dan 

benar, mampu dalam melakukan penyusunan teknik dan strategi guna 

menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, mampu dalam memberikan 

penjelasan lanjutan dengan baik dan benar dan mampu dalam memberikan 

kesimpulan dalam penyelesaian masalah yang diberikan dengan baik dan benar. 
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