
9 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kemampuan Berpikir Kritis Matematika  

Berpikir adalah daya jiwa yang dapat meletakkan hubungan-

hubungan antara pengetahuan kita.
1
 Dalam berpikir kita memerlukan alat 

yaitu akal dan hasil pemikiran itu dapat diwujudkan dengan bahasa. Dengan 

berpikir, manusia mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepada- Nya. 

Maka berpikir adalah awal perjalanan ibadah, yang tanpanya ibadah 

menjadi tak bernilai. Abu Muhammad Hasan az Zaki al Askari berkata, 

“Bukanlah ibadah itu banyaknya puasa dan shalat, akan tetapi ibadah yang 

sesunggunya adalah selalu berpikir akan ciptaan Allah Swt.” 

Berpikir menurut Resnick yaitu suatu proses yang melibatkan 

operasi mental seperti klasifikasi, induksi, deduksi, dan penalaran.
2
 

Sedangkan Menurut Solso dalam Sugihartono, menyatakan bahwa berpikir 

merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru 

melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks 

antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, 

imajinasi dan pemecahan masalah.3 Berpikir adalah suatu proses dialektis. 

Artinya selama proses berpikir, pikiran mengadakan tanya jawab dengan 

                                                           
1
Abu Ahmadi & Widodo Suprino, Psikologi belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2004), hlm. 31. 
2
Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 37. 
3
Sugihartono, dkk, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2007 ), hlm.13. 



10 
 

pikiran itu sendiri untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara 

pengetahuan dengan tepat.4 

Terdapat empat proses yang dilewati dalam berpikir yaitu: Proses 

pembentukan pengertian, yaitu menghilangkan ciri-ciri umum dari sesuatu 

sehingga timbul ciri khasnya; Pembentukan pendapat, yaitu pikiran yang 

menggabungkan (menguraikan) beberapa pengertian sehingga menjadi 

suatu tanda masalah; Pembentukan keputusan, yaitu pikiran yang 

menggabung-gabungkan tanda masalah tersebut; dan Pembentukan 

kesimpulan, yaitu pikiran yang menarik keputusan-keputusan dari 

keputusan lainnya.
5
 

Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, 

dan mengevaluasi semua aspek situasi atau masalah.  Termasuk di dalamnya 

mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa 

informasi.  Berpikir kritis merupakan proses penggunaan keterampilan 

berpikir secara efektif untuk membantu seseorang membuat, mengevaluasi, 

dan menggunakan keputusan tentang apa yang harus diyakini atau 

dikerjakan.
6
 Ennis mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir reflektif 

yang beralasan dan difokuskan pada penetapan apa yang dipercaya atau 

dilakukan.
7

 Berpikir kritis memliki empat komponen yaitu: kejelasan 

(clarity), dasar (bases), inferensi (inference) dan interaksi (interaction). 

                                                           
4
Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004), hlm.56. 

5
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2004), hlm. 31. 
6
Ali Hamzah dan Muhlisrarini, Op.cit., hlm. 38. 

7
Utari Sumarmo, Berpikir dan Disposisi Matematik serta Pembelajarannya, 

(Bandung: FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 305. 
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Mengacu pada pendapat Glaser, berpikir kritis matematis sebagai 

kemampuan dan disposisi yang menggabungkan pengetahuan awal, 

penalaran dan strategi kognitif untuk mengeneralisasikan, membuktikan, 

dan mengevaluasi situasi matematis secara reflektif.
8
 

Selain itu, Langrehr  menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan 

berpikir evaluatif yang melibatkan kriteria yang relevan dalam mengases 

informasi disertai dengan ketepatan (accuracy), relevansi (relevancy), 

kepercayaan (reliability), konsistensi (consistency) dan bias. Serupa dengan 

pendapat Langrehr, Bayer, mengemukakan bahwa berpikir kritis memuat 

kemampuan menetapkan sumber yang dapat dipercaya, membedakan antara 

sesuatu atau data yang relevan dan yang tidak relevan, mengidentifikasi dan 

menganalisis asumsi, mengidentifikasi bias dan pandangan mengases bukti.
9
 

Tujuan dari berpikir kritis sendiri adalah untuk mencapai 

pemahaman yang mendalam atas maksud dari ide dan makna dari suatu 

kejadian dalam kehidupan. Dalam melaksanakan berpikir kritis, terlibat 

disposisi berpikir yang dicirikan dengan: bertanya secara jelas dan beralasan 

berusaha memahami dengan baik, menggunakan sumber dan terpercaya, 

mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, berusaha tetap mengacu dan 

relevan ke masalah pokok, mencari berbagai alternatif, bersikap terbuka, 

berani mengambil posisi, bertindak cepat, bersikap atau berpandangan 

bahwa sesuatu adalah bagian keseluruhan yang kompleks. Keterkaitan 

Taksonomi Bloom dan soal berpikir kritis menurut Gokhale bahwa soal 

                                                           
8
 Utari Sumarmo, Op.cit., hlm. 201. 

9
 Utari Sumarmo, Op.cit., hlm. 358. 
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berpikir kritis adalah soal yang melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi 

dari suatu konsep.
10

 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai berpikir kritis, dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan yang dikombinasikan 

dengan pengetahuan dan penalaran untuk menggeneralisasikan ataupun 

membuktikan dengan tepat dan konsisten, serta merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan dan pendapat. Sehingga, ketika menjawab dan 

memecahkan suatu masalah disertai dengan alasan dan pendapat yang kuat 

yang didasari oleh analisis yang baik. Analisis dilakukan salah satunya 

dengan mempertimbangkan baik buruknya dan kelogisan setiap 

kemungkinan pemecahan masalah.  

Berpikir kritis dapat dianggap lebih berpikir menggunakan otak kiri. 

Berpikir kritis melibatkan pemikiran logis dan penalaran termasuk 

keterampilan seperti perbandingan, klasifikasi, pengurutan, penyebab/efek, 

pola, jalinan, analogi, penalaran deduktif dan induktif, peramalan, 

perencanaan, hipotesa, dan mengkritisi. Berpikir kritis dapat membekali 

siswa untuk sebaik mungkin menghadapi informasi yang didengar, dibaca, 

dialami sendiri, dan keputusan yang dibuat setiap hari. Kemampuan tersebut 

memungkinkan siswa untuk menganalisis pemikirannya untuk memastikan 

bahwa pilihan yang diambil adalah pilihan yang diambil secara cerdas.  

Keterampilan berpikir kritis dapat membawa siswa untuk bisa 

melihat sebuah masalah dengan sudut pandang yang berbeda, dimana 

                                                           
10

 Utari Sumarmo, Op.cit., hlm. 358. 
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kemampuan berpikir tersebut menuntun siswa untuk bisa menganalisis 

sebuah fenomena yang terjadi dengan melihat kekuatan dan kelemahan dari 

keadaan yang ada. Kemampuan berpikir kritis dapat menuntun siswa untuk 

terus belajar dari setiap hal yang terjadi. Dengan memiliki keterampilan 

berpikir kritis ini, siswa akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan 

ide-ide, selalu mempunyai rasa ingin tahu, fleksibel, berpikiran terbuka, 

jujur, hati-hati dalam membuat judgment, berpikiran jernih, teratur dan 

runut dalam memecahkan suatu masalah, serta pantang menyerah dalam 

mencari hasil yang optimal.  

2. Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Matematika 

Indikator berpikir kritis matematika menurut Ennis adalah sebagai 

berikut: 

a. Memfokuskan diri pada pertanyaan 

b. Menganalisis dan menjelaskan pertanyaan, jawaban, dan argumen 

c. Mempertimbangkan sumber yang terpercaya 

d. Mendeduksi dan menganalisa deduksi 

e. Menginduksi dan menganalisa induksi 

f. Merumuskan penjelasan, kesimpulan dan hipotesis 

g. Menyusun pertimbangan yang bernilai 

h. Berinteraksi dengan orang lain
11

 

 

                                                           
11

 Heris Hendriana, dkk, Hard Skills dan Soft Skills Matematik Siswa, (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2017), hlm.96-97. 
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Indikator berpikir kritis matematika menurut Nickerson dan Bayer 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kredibilitas suatu sumber. 

b. Membedakan antara yang relevan atau valid dari yang tidak relevan atau 

valid dan antara fakta dan penilaian. 

c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, bias dan sudut pandang. 

d. Mengevaluasi bukti untuk mendukung pengakuan.
12

 

 

Indikator berpikir kritis matematika menurut Jayadipura adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi asumsi yang diberikan. 

b. Mengidentifikasi kecukupan unsur untuk menyelesaikan masalah. 

c. Mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian suatu masalah. 

d. Mengidentifikasi data/konsep/definisi/teorema yang mendasari 

penyelesaian masalah. 

e. Menjawab pertanyaan disertai alasan dan konsep, prinsip, aturan, sifat 

yang mendasari jawaban tersebut.
13

 

 

Berdasarkan pendapat beberapa pakar mengenai berpikir kritis yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berpikir 

kritis adalah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah, membuat 

keputusan, dan belajar konsep-konsep baru melalui kemampuan bernalar 

                                                           
12

Utari Sumarmo, Berpikir dan Disposisi Matematik serta Pembelajarannya, 

(Bandung: FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 382. 
13

 Heris Hendriana, dkk, Op.cit., hlm.100-101. 
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dan berpikir reflektif berdasarkan suatu bukti dan logika yang diyakini 

benar. Dengan demikian, untuk mampu berpikir kritis berarti diperlukan 

berpikir secara terbuka, jelas, berdasarkan fakta atau bukti, dan logika dalam 

memberikan alasan-alasan atas pilihan keputusan atau kesimpulan yang 

diambil. 

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan, 

dirumuskan indikator kemampuan berpikir kritis matematika yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Indikator 1: Mengidentifikasi asumsi yang diberikan 

Mengidentifikasi asumsi digunakan untuk melatih penalaran 

implisit siswa, merekonstruksi argumen agar terhindar dari penyesatan 

pemikiran dan terjebak dalam prasangka. Berpikir kritis menuntut kita 

untuk selalu sadar akan setiap pemikiran kita, termasuk asumsi. 

b. Indikator 2: Mengidentifikasi kecukupan unsur untuk menyelesaikan 

masalah  

Dalam hal ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi atau 

merumuskan kecukupan unsur atau informasi yang diketahui untuk 

mencari, menyaring dan memanfaatkan informasi yang jelas dari setiap 

pernyataan, sehingga mampu menentukan solusi masalah.  

c. Indikator 3: Mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian 

suatu masalah 

Artinya, siswa membuat dan menilai pengambilan kesimpulan 

yang logis dan relevan, membuat generalisasi, mempertimbangkan 
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kredibilitas dari suatu sumber dan mampu menginterpretasikan suatu 

pernyataan. Dalam hal ini, siswa diminta untuk menyeimbangkan, 

menimbang, dan membuat keputusan.  

d. Indikator 4: Mengidentifikasi data/konsep/definisi/teorema yang 

mendasari penyelesaian masalah 

Dalam hal ini, siswa diminta untuk membangun keterampilan 

dasar, mengatur strategi dan taktik dalam mempertimbangkan solusi yang 

mungkin (solusi alternatif). 

e. Indikator 5: Menjawab pertanyaan disertai alasan dan konsep, prinsip, 

aturan, sifat yang mendasari jawaban tersebut 

Dalam hal ini, siswa diminta untuk bisa memberikan alasan yang 

mendasari jawabannya berdasarkan konsep yang relevan. 

 

3. Langkah-langkah Berpikir Kritis 

Menurut Arthur L. Costa dikutip Hendra surya langkah-langkah 

berpikir kritis dapat dikelompokkan menjadi tiga langkah, yaitu:
14

 

a. Pengenalan masalah-masalah (defining/clarifying problems) 

b. Menilai informasi (judging informations) 

c. Memecahkan masalah atau menarik kesimpulan (solving 

problems/drawing conclusion) 

Menurut Johnson Elaine B ada 8 langkah yang bisa membuat 

berpikir kritis menyatu dengan diri kita, yaitu:
15

 

                                                           
14

 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2011), hlm. 159. 
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a. Apa sebenarnya isu, masalah, keputusan atau kegiatan yang sedang 

dipertimbangkan? 

b. Apa sudut pandangnya? 

c. Apa alasan yang diajukan? 

d. Asumsi-asumsi apa saja yang dibuat? 

e. Apakah bahasanya jelas? 

f. Apakah alasan didasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan? 

g. Kesimpulan apa yang ditawarkan? 

h. Apakah implikasi dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah diambil? 

Siswa yang mencoba memecahkan masalah mereka bisa saja 

mempersingkat proses pemecahan masalahnya yang dari 8 langkah siswa 

hanya perlu konsentrasi pada pertanyaan berikut: 

a. Apa masalahnya? 

b. Apa hasil yang saya cari? 

c. Solusi apa saja yang mungkin dan apa alasan yang mendukungnya? 

d. Apa kesimpulannya? 

 

Berikut merupakan beberapa cara yang para guru gunakan untuk 

membangun pemikiran kritis dalam rencana pembelajaran mereka: 

a. Tanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga “bagaimana” dan 

“mengapa”. 

b. Periksalah “fakta-fakta” yang dianggap benar untuk menentukan apakah 

terdapat bukti untuk mendukungnya. 

                                                                                                                                                               
15

 Johnson Elaine B, op. cit., hlm. 192-200 
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c. Berargumen dengan cara bernalar daripada menggunakan emosi. 

d. Kenalilah bahwa kadang-kadang terdapat lebih dari satu jawaban atau 

penjelasan yang bagus. 

e. Bandingkan beragam jawaban dari sebuah pertanyaan dan nilailah mana 

yang benar-benar merupakan jawaban terbaik. 

f.  Evaluasi dan lebih baik menanyakan apa yang dikatatakan orang lain 

daripada segera menerimanya sebagai kebenaran. 

g. Ajukan pertanyaan dan lakukan spekulasi lebih jauh yang telah kita 

ketahui untuk menciptakan ide-ide baru dan informasi-informasi baru 

 

4. Model Pencapaian Konsep  

Bruner, Goodnow, dan Austin menyatakan bahwa pencapaian 

konsep merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat 

digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-

contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori.
16

 Model pencapaian konsep 

adalah model pembelajaran yang dirancang untuk menata atau menyusun 

data sehingga konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan 

efisien.
17

  

Jadi model pembelajaran pencapaian konsep adalah model 

pembelajaran yang dirancang untuk menata, atau menyusun data sehingga 

konsep-konsep penting dapat dipelajari secara tepat dan efisien, dimana 

                                                           
16

Joyce, B., Weil, M., & Calhaun, E, Models of Teaching:Model-Model Pengajaran, 

Edisi ke-8, Terjemahan oleh Achmad F. dan Ateilla M., (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm. 125.   
17

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 158. 
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model ini memiliki pandangan bahwa, siswa tidak hanya dituntut untuk 

mampu membentuk konsep melalui proses pengklasifikasian data, akan 

tetapi mereka juga harus dapat membentuk susunan konsep dengan 

kemampuannya sendiri. Model pencapaian konsep dirancang untuk 

membantu siswa mencapai dua jenis tujuan belajar yaitu membangun dan 

mengembangkan pemahaman mereka terhadap konsep, dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.
18

 

Model pembelajaran pencapaian konsep terbagi ke dalam tiga tahap. 

yakni: Presentasi Data dan Identifikasi Data, Menguji Pencapaian dari suatu 

Konsep, dan Analisis Strategi Berpikir.
19

 Adapun penjelasan mengenai 

tahap-tahap model pembelajaran pencapaian konsep tersebut sebagai 

berikut: Tahap pertama; siswa diberikan contoh dan bukan contoh. 

Tujuannya untuk memperkenalkan kepada siswa tentang konsep dari suatu 

objek berdasarkan ciri esensial yang dimiliki oleh objek tersebut, sedangkan 

bukan contoh diberikan agar siswa dapat menemukan ciri esensial yang 

lebih spesifik dari objek. Siswa mengembangkan suatu hipotesis tentang 

hakekat konsep dengan membandingkan dan mengidentifikasi ciri-ciri dari 

perbedaan yang ada pada contoh. Selanjutnya siswa menyatakan definisi 

konsep sesuai dengan ciri-ciri esensial dari objek. Tahap kedua; siswa 

                                                           
18

Eggen & Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran (Mengajarkan Konten dan 

Keterampilan Berpikir), Edisi Ke-6, Terjemahan oleh Satrio Wahono, (Jakarta: Indeks, 

2012), hlm. 219.   
19

Charis Fathul Hadi & Edy Sulistyo, Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

dengan Model Concept Attainment pada Mata Pelajaran Memperbaiki Sistem Penerima 

Televisi Siswa Kelas XI-TAV SMK Negeri 1 Sidoarjo, (Universitas Negeri Surabaya: Jawa 

Timur/Sidoarjo, 2014), Vol. 03 Nomor 02 303-310. 
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menguji konsep yang ditemukan dengan mengidentifikasi secara tepat 

contoh tambahan yang tidak diberi label dari konsep itu. Kemudian siswa 

membuat contoh yang lain. Setelah itu, guru bersama siswa mengkonfirmasi 

kebenaran hipotesis mereka, merevisi definisi konsep atau ciri-ciri yang 

sudah mereka tetapkan sebagaimana mestinya. Tahap ketiga; siswa mulai 

menganalisis strategi yang digunakan dalam mencapai atau menemukan 

konsep. Guru menyarankan siswa untuk membangun konsepnya. Mungkin 

ada yang mulai membangun konsep dari yang luas dan secara bertahap lebih 

dipersempit, atau sebaliknya. Siswa dapat menjelaskan pola-pola yang 

sudah dibuatnya. Dari hal ini dapat dilihat, apakah siswa fokus terhadap ciri-

ciri atau konsep dan dalam berapa langkah mereka menemukan konsep 

tersebut. Selanjutnya, bagaimana jika hipotesis siswa tidak dikonfirmasi, 

maka secara bertahap mereka dapat membandingkan keefektifan setiap 

strategi yang sudah diterapkan. 
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TABEL II.1
20

 

STRUKTUR PENGAJARAN MODEL PENCAPAIAN KONSEP 

Tahap Pertama: 

Penyajian Data dan 

Identifikasi  Konsep 

Tahap Kedua: 

Pengujian Pencapaian Konsep 

 

Guru menyajikan contoh-

contoh yang telah 

dilabeli 

 

Siswa mengidentifikasi contoh-contoh 

tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda Ya 

dan Tidak 

 

 

Siswa membandingkan 

sifat-sifat/ciri-ciri dalam 

contoh -contoh positif 

dan contoh- contoh 

negatif 

 

 

Guru menguji hipotesis, menamai konsep, dan 

menyatakan kembali definisi-definisi menurut 

sifat-sifat/ ciri-ciri yang paling esensial 

 

 

Siswa  menjelaskan 

sebuah definisi menurut 

sifat-sifat/ciri-ciri yang 

paling esensial 

Siswa membuat contoh-contoh 

 

Tahap Ketiga 

Analisis Strategi-Strategi Berpikir 

Siswa mendeskripsikan pemikiran-pemikiran 

Siswa mendiskusikan peran sifat-sifat dan hipotesis-hipotesis 

Siswa mendiskusikan jenis dan ragam hipotesis 

           

5. Hubungan Model Pencapaian Konsep dengan Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematika  

Pembelajaran model pencapaian konsep adalah suatu strategi 

mengajar bersifat induktif didefinisikan untuk membantu siswa dari semua 

usia dalam memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep yang 

                                                           
20

 Joyce, B., Weil, M., & Calhaun, E, Models of Teaching:Model-Model Pengajaran, 

Edisi ke-8, Terjemahan oleh Achmad F. dan Ateilla M., (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 

hlm. 136.   
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dipelajari dari melatih menguji hipotesis. Model tersebut pertama kali 

diciptakan oleh Joyce dan Weil yang berpijak pada karya Bruner, Goodnow, 

dan Austin. Model pencapaian konsep bermanfaat untuk memberikan 

pengalaman metode sains kepada para siswa dan secara khusus menguji 

hipotesis. Model pencapaian konsep ini penting untuk belajar bagaimana 

mengklasifikasikan informasi, berpikir dan cara siswa menerima konsep, 

dan dalam hal ini guru membimbing siswa dalam berasumsi.
21

  

Salah satu tujuan model pencapaian konsep adalah tujuan 

pengembangan berpikir kritis siswa.
22

 Model pencapaian konsep dirancang 

secara unik untuk memberi siswa latihan membuat kesimpulan dan 

menilainya. Jadi, model ini lebih memfokuskan pada pengembangan 

berpikir kritis siswa dalam bentuk menguji hipotesis. Dalam pembelajaran 

harus ditekankan pada analisis siswa terhadap hipotesis yang ada dan 

mengapa hipotesis itu diterima, dimodifikasi, atau ditolak. Siswa harus 

dilatih dalam menciptakan jenis-jenis kesimpulan, sepeti membuat contoh 

penyangkal atau non contoh dan sebagainya.  

Ditambah juga dengan pendapat Prabhakaram yang mengatakan 

bahwa matematika pada dasarnya merupakan rangkaian logis dari konsep-

konsep dasar tertentu.
23

 Dalam belajar matematika penting untuk memahami 

                                                           
21

 Bhargava, Ruchi, Effect of Concept Attainment Model on Achievement in Social 

Sciences, (International Journal of Science and Research (IJSR), 2016), Vol. 5 Nomor 5, hlm. 

699. 
22

Eggen & Kauchak, Strategi dan Model Pembelajaran (Mengajarkan Konten dan 

Keterampilan Berpikir), Edisi Ke-6, Terjemahan oleh Satrio Wahono, (Jakarta: Indeks, 2012), 

hlm. 219.   
23 Prabhakaram, K.S., dan Rao, Digumarti Bhaskara, Concept Attainment Model in 

Mathematics Teaching, (New Delhi: Discovery Publishing House, 2011), hlm. 2). 
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konsep-konsep dan kemudian mengembangkan proses berpikir logis. 

Tujuan pembelajaran harus ditekankan pada dua aspek tersebut, yaitu 

pengembangan konsep dan relasi-relasi antara konsep yang terkait erat, serta 

latihan berpikir keritis terutama salam merumuskan dan menguji hipotesis. 

Aspek penting dalam perencanaan pelajaran adalah guru harus mengetahui 

persis apa yang diinginkan dari siswanya. 

Ada dua peran pokok guru dalam pembelajaran model pencapaian 

konsep yang perlu diperhatikan, yaitu a. Menciptakan suatu lingkungan 

sedemikian hingga siswa merasa bebas untuk berpikir dan menduga tanpa 

rasa takut dari kritikan atau ejekan, b. Menjelaskan dan mengilustrasikan 

bagaimana model pencapaian konsep itu seharusnya berlangsung, 

membimbing siswa dalam proses itu, membantu siswa menyatakan dan 

menganalisis hipotesis, dan mengartikulasi pemikiran-pemikiran mereka. 

Dalam membimbing aktifitas itu, ada tiga cara penting yang dapat 

dilakukan oleh guru. Pertama, guru mendorong siswa untuk menyatakan 

pemikiran mereka dalam bentuk hipotesis, bukan dalam bentuk observasi. 

Kedua, guru menuntun jalan pikiran siswa ketika mereka menetapkan 

apakah suatu hipotesis diterima atau tidak. Ketiga, guru meminta siswa 

untuk menjelaskan mengapa mereka menerima atau menolak suatu 

hipotesis.  Dalam membantu siswa mempelajari berbagai konsep, guru harus 

menfokuskan pelajaran kepada pemahaman konsep yang berorientasi pada 
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pengembangan domain kognitif siswa dan pada pendekatan-pendekatan 

yang menyangkut pengembangan keterampilan berpikir. 

Meninjau dari uraian di atas, maka model pencapaian konsep ini 

melibatkan seluruh proses yang ada dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa. Pada model pembelajaran ini akan disisipakan 

sejumlah pertanyaan berbasis pemikiran yang dimasukkan dalam 

pembelajaran dan membantu siswa mengkontruksi pemahaman terhadap 

suatu topik secara lebih mendalam. Mendorong siswa untuk bertanya, 

merenungkan, menyelidiki, meneliti, dan menyelesaikan masalah yang 

diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir kritis siswa.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian (tesis) yang dilakukan oleh Nur Janah pada tahun 2009 

dengan judul “Metode Pembelajaran Concept Attainment (Pencapaian Konsep) 

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Tipe Belajar 

Siswa”, Program Studi Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian Nur Janah diperoleh 

kesimpulan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang diberikan 

pendekatan pembelajaran Concept Attaiment lebih baik daripada siswa yang 

diberikan pendekatan pembelajaran ceramah. Pembelajaran Concept 

Attainment memberikan prestasi yang lebih baik daripada menggunakan 
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pembelajaran ceramah pada siswa dengan tipe belajar visual, auditif, dan 

kinestik.
24

 

Penelitian yang dilakukan oleh Zuhri pada tahun 2011 dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Model Pencapaian Konsep dengan Pendekatan 

Kontekstual untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa” diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pencapaian konsep dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara efektif serta 

motivasi siswa lebih baik dari sebelumnya. Penelitina yang dilakukan oleh 

Shaikh Kashefa Anjum pada tahun 2014 dengan judul “Study of Effect of 

Concept Attainment Model on Achievement of Geometric Concepts of VIII 

Standard Students of English Medium Students of Aurangabad City” diperoleh 

kesimpulan bahwa dengan menerapkan model pencapaian konsep dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep geometri siswa 

dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran tradisional, serta 

meningkatkan aktivitas dan motivasi siswa.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan terhadap konsep teoretis. Hal ini sangat perlu agar 

tidak terjadi kesalahpahaman pada penelitian ini, serta mudah diukur 

dilapangan sesuai dengan judul yang diteliti. 
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 Nur Janah, Metode Pembelajaran Concept Attainment dalam Meningkatkan Prestasi 

BelajarMatematika ditinjau dari Tipe Belajar Siswa, Tesis pada Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, 2009. (Tidak diterbitkan) 
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Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan 

model pembelajaran pencapaian konsep dan kemampuan berpikir kritis 

matematika siswa. 

1. Penerapan Model  Pencapaian Konsep 

 Penerapan Model Pencapaian Konsep adalah sebagai berikut: 

a. Guru mempersiapkan siswa untuk belajar.  

b. Apersepsi: Guru mengecek pemahaman siswa tentang materi sebelumnya 

yang berkaitan dengan materi geometri yang akan dipelajari. 

c. Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi Geometri dengan 

kehidupan sehari-hari. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

e. menyampaikan sistem pembelajaran yang menggunakan model 

pencapaian konsep. 

f. Guru mengorganisir siswa ke dalam beberapa kelompok dan memberikan 

LKS kepada setiap kelompok. 

g. Siswa mengamati dan berdiskusi secara berkelompok terhadap data yang 

telah disajikan guru di dalam LKS tersebut.  

h. Siswa menuliskan hipotesa sementara yang telah dicapai dari hasil 

diskusi 

i. Guru mengkonfirmasi hipotesis/dugaan siswa terhadap konsep tersebut. 

j. Guru meminta mereka untuk merevisi konsep yang masih kurang tepat. 

k. Siswa kembali berdiskusi dengan kelompoknya sampai mereka 

memperoleh konsep yang benar. 
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l. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi contoh-contoh lain.  

m. Siswa diminta untuk membuat atau mencari contoh lain 

n. Guru meminta siswa menguraikan pemikirannya tentang konsep yang 

ditemukan berdasarkan ciri-cirinya. 

o. Siswa mempresentasikan hasil dari kelompok mereka masing-masing. 

Langkah-langkah Model Pencapaian Konsep ini diterapkan pada 

materi Geometri kelas X MAN 2 Model Pekanbaru dimana setiap siswa 

dibentuk menjadi beberapa kelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya, 

kemudian masing-masing siswa diberi 1 LKS yang berisi data-data atau 

contoh yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari, dan siswa 

dituntut untuk mengamati data tersebut dengan kelompoknya sehingga 

siswa dapat mempelajari konsep-konsep penting secara tepat dan efisien, 

dimana model ini memiliki pandangan bahwa, para siswa tidak hanya 

dituntut untuk mampu membentuk konsep melalui proses pengklasifikasian 

data, akan tetapi mereka juga harus dapat membentuk susunan konsep 

dengan kemampuannya sendiri dari contoh mereka sendiri sehingga siswa 

dapat memahami konsep dan mengaplikasikan pemahamannya ke dalam 

kegiatan belajar. 

2. Kemampuan Berpikir Kritis Matematika 

Berpikir kritis selalu membawa dan menuntun siswa atau seseorang 

untuk selalu mencari, menemukan, memahami dan menjelaskan kebenaran 

segala hal yang dilandaskan pada pemikiran yang jernih, akal sehat dan 
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berlandaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
25

 

Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa pada proses 

pembelajaran matematika adalah : 

a. Siswa mampu mengidentifikasi asumsi yang diberikan. 

b. Siswa mampu mengidentifikasi kecukupan unsur untuk menyelesaikan 

masalah. 

c. Siswa mampu mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian 

suatu masalah. 

d. Siswa mampu mengidentifikasi data/konsep/definisi/teorema yang 

mendasari penyelesaian masalah. 

e. Siswa mampu menjawab pertanyaan disertai alasan dan konsep, prinsip, 

aturan, sifat yang mendasari jawaban tersebut. 

 

Untuk penilaian, peneliti menetapkan penskoran kemampuan 

berpikir kritis matematika berdasarkan kriteria seperti pada Tabel II.2 

berikut: 
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TABEL II.2 

PEDOMAN PENSKORAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIKA 

Kemampuan 

yang diukur 
Skor Respon siswa terhadap soal 

Mengidentifikasi 

asumsi yang 

diberikan 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

Mengidentifikasi asumsi yang diberikan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 

hampir seluruh penyelesaiannya telah 

dilaksanakan dengan benar 

Mengidentifikasi asumsi yang diberikan dan 

seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 

dengan benar 

Mengidentifikasi 

kecukupan unsur 

untuk 

menyelesaikan 

masalah 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

Mengidentifikasi kecukupan unsur sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengidentifikasi kecukupan unsur dan hampir 

seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 

dengan benar 

Mengidentifikasi kecukupan unsur dan seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengevaluasi 

argumen yang 

relevan dalam 

penyelesaian 

masalah 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

Mengevaluasi argumen yang relevan dan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengevaluasi argumen yang relevan dan hampir 

seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 

dengan benar 

Mengevaluasi argumen yang relevan dan seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengidentifikasi 

data/konsep/ 

definisi/teorema 

yang mendasari 

penyelesaian 

masalah. 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

Mengungkapkan konsep yang diberikan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Mengungkapkan konsep yang diberikan dan 

hampir seluruh penyelesaiannya telah 
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4 

dilaksanakan dengan benar 

Mengungkapkan konsep yang diberikan dan 

seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan 

dengan benar 

Menjawab 

pertanyaan 

disertai alasan 

dan konsep, 

prinsip, aturan, 

sifat yang 

mendasari 

jawaban tersebut. 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Tidak menjawab apapun atau menjawab tidak 

sesuai permasalahan 

Merumuskaan hal-hal yang diketahui dengan 

benar 

Jawaban yang diberikan sebagian penyelesaiannya 

telah dilaksanakan dengan benar 

Jawaban yang diberikan hampir seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

Jawaban yang diberikan seluruh penyelesaiannya 

telah dilaksanakan dengan benar  

 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan rumusan jawaban sementara yang harus diuji 

kebenarannya dengan data yang dianalisis dalam kegiatan penelitian.
26

 Sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu: 

Ha  : Terdapat pengaruh model pencapaian konsep terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematika siswa MAN 2 Model Pekanbaru. 

H0  : Tidak terdapat pengaruh model pencapaian konsep terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematika siswa MAN 2 Model 

Pekanbaru. 
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