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Abstrak— Pada era informasi global seperti sekarang ini, semua pihak 

memungkinkan mendapatkan informasi secara melimpah, cepat, dan mudah dari 

berbagai sumber dan dari berbagai penjuru dunia.Untuk itu, manusia dituntut 

memiliki kemampuan dalam memperoleh, memilih, mengelola, dan menindaklanjuti 

informasi itu untuk dimanfaatkan dalam kehidupan secara kritis. Kemampuan ini 

dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah.Tujuan paparan 

gagasan artikel ini adalah untuk memaparkan tentang pembelajaran berbasis masalah 

kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis siswa.Pembelajaran berbasis masalah 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah yang 

dirancang dalam konteks yang relevan dengan materi yang dipelajari.Pembelajaran 

berbasis masalah menggunakan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk 

melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk 

menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.Pembelajaran 

berbasis masalah dalam kaitannya dengan matematika adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang diawali dengan menghadapkan siswa dalm masalah 

matematika.Dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya, siswa dituntut untuk 

menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep – konsep matematika.Kata kritis 

berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos dan kriterion. Dewey dalam Fisher (2008), 

menamakan “berpikir kritis’ sebagai “berpikir reflektif” dan mendefinisikan sebagai : 

Perkembangan yang aktif,  persistent (terus – menerus), dan teliti mengenai sebuah 

keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut 

alasan – alasan yang mendukungnya dan kesimpulan – kesimpulan lanjutan yang 

menjadi kecenderungannya. Bedasarkan pemaparan di atas,  pembelajaran berbasis 

masalah berkontribusiterhadap pembentukan kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap matematika. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran ini dapat digunakan 

untuk meningkatkan kompetensi afektif siswa, bukan saja terhadap sikap yang positif, 

namun juga terhadap kecenderungan berpikir dan berbuat pada hal yang positif. 

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, kemampuan berpikir kritis 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Indonesia berpartisipasi dalam studi PISA (Programme for International Student Assessment) 

matematika sebanyak lima kali selama tahun 2000-2012. Namun, sejak pertama kali keikustsertaan ini, 
prestasi siswa-siswa Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam kurun waktu 2003-
2009 hampir 80% siswa Indonesia hanya mampu mencapai di bawah garis batas level 2 dari enam level 
soal yang diujikan. Lebih lanjut  pada PISA matematika tahun 2009, hampir semua siswa Indonesia hanya 
mencapai level 3 saja, sedangkan hanya 0,1% siswa Indonesia yang mampu mencapai level 5 dan 6. 
Keterpurukan prestasi ini semakin terlihat pada survei PISA terbaru tahun 2012 dimana sebagian besar 
siswa Indonesia belum mencapai level 2 (75%) dan 42 % siswa bahkan belum mencapai level terendah 
(level 1)[3]. 

Nilai rata-rata matematika siswa kelas VIII (kali ini Indonesia tidak mengikutkan siswa kelas IV) hanya 
386 dan menempati urutan ke-38 dari 42 negara.Di bawah Indonesia ada Suriah, Maroko, Oman, dan 
Ghana.Negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, berada di atas Indonesia.Singapura 
bahkan di urutan kedua dengan nilai rata-rata 611.Nilai ini secara statistik tidak berbeda secara signifikan 
dari nilai rata-rata Korea, 613, di urutan pertama dan nilai rata-rata Taiwan, 609, di urutan ketiga.Hasil 
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Sains tak kalah mengecewakan.Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara dengan nilai rata-rata 406.Di 
bawah Indonesia ada Maroko dan Ghana.Yang mencengangkan, nilai matematika dan sains siswa kelas 
VIII Indonesia bahkan berada di bawah Palestina yang negaranya didera konflik berkepanjangan.Hasil 
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2011, yang juga baru diterbitkan, menempatkan 
siswa kelas IV Indonesia di urutan ke-42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428.Di bawahnya ada Qatar, 
Oman, dan Maroko. 

Memang tidak berlebihan jika melihat buruknya prestasi siswa Indonesia ini  dari sisi level soal yang 
berhasil dikerjakan. Dalam PISA, level soal menggambarkan  kecakapan siswa dalam memecahkan 
masalah sehari-hari yang membutuhkan matematika dalam menyelesaikannya. Kecakapan yang biasa 
disebut oleh PISA sebagai literasi matematika ini merujuk pada kemampuan siswa dalam merumuskan 
masalah secara matematis berdasarkan konsep-konsep dan hubungan-hubungan yang melekat pada 
masalah tersebut, lalu menerapkan prosedur matematika untuk memperoleh ‘hasil matematika’ dan 
menafsirkan kembali hasil tersebut ke dalam bentuk yang berhubungan dengan masalah awal. Lalu, 
bagaimana dengan kondisi kemampuan literasi matematika siswa Indonesia? 

Beberapa studi ilmiah telah memaparkan beberapa alasan mengapa siswa Indonesia tidak cakap dalam 
berliterasi matematika.Siswa Indonesia tidak terbiasa dengan soal yang berbau pemodelan, dimana 
kemampuan untuk menerjemahkan masalah sehari-hari ke dalam bentuk matematika formal dibutuhkan 
dalam menyelesaikannya. Selain itu siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah kontekstual disebabkan 
kurangnya buku teks matematika di Indonesia yang menekankan pada pemecahan masalah sehari-hari 
seperti yang diujikan dalam PISA. Pada kenyataanya, banyak soal-soal yang ditemukan di lapangan 
termasuk ujian nasional  hanya menguji keterampilan menggunakan prosedur matematika saja seperti 
perhitungan rumit yang sebenarnya sudah bisa digantikan tugasnya oleh alat seperti kalkulator.  Padahal, 
dalam PISA sendiri kemampuan menggunakan alat semacam itu malah dianjurkan dalam penyelesaian 
soal, bahkan dinilai sebagai salah satu kompetensi dalam komponen literasi matematika (OECD, 2013).[3] 

Matematika merupakan pengetahuan universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, dan 
mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu. Demikian pula matematika dengan hakikatnya 
sebagai suatu kegiatan manusia melalui proses yang aktif, dinamis, dan generatif serta sebagai pengetahuan 
yang terstruktur, mengembangkan sikap berpikir kritis, objektif, dan terbuka menjadi sangat penting untuk 
dimiliki peserta didik dalam menghadapi perkembangan IPTEK yang terus berkembang. Untuk itu 
diperlukan kurikulum yang tepat dalam upaya memaksimalkan kesiapan siswa dalam menghadapi 
kehidupan yang semakin berkembang pesat baik itu dari segi sosial ataupun teknologi. Seperti yang kita 
ketahui, dalam jangka waktu tertentu kurikulum di negara kita sering berubah – ubah, baik itu komponen 
penilaiannya ataupun proses yang dialami oleh siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik 
tantangan internal maupun tantangan eksternal.Tantangan internal yaitu adanya tuntutan nilai minimal 
kelulusan yang ditetapkan oleh Negara sedangkan salah satu tuntutan eksternal yaitu kemampuan 
berkomunikasi dan memiliki kesiapan untuk bekerja.Pada tahun 2014, secara serentak diterapkan 
kurikulum yang baru bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum 2013. 

Dalam implementasi kurikulum 2013 digunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan beberapa 
model pembelajaran yaitu model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning = PjBL), model 
Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning), model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 
Learning) [9]. Model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning / PBL) adalah suatu 
pendekatan pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah yang dirancang dalam konteks yang 
relevan dengan materi yang dipelajari. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan berbagai macam 
kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan 
untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada.Pembelajaran berbasis masalah 
dalam kaitannya dengan matematika adalah suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan 
menghadapkan siswa dalam masalah matematika.Dengan segenap pengetahuan dan kemampuannya, siswa 
dituntut untuk menyelesaikan masalah yang kaya dengan konsep – konsep matematika.Menurut Hobri [7], 
pembelajaran berbasis masalah menorganisasi pembelajaran antara pertanyaan – pertanyaan dan masalah – 
masalah (baik secara personal dan sosial) sehingga penting dan bermakna bagi siswa.Pembelajaran 
berbasis masalah menunjukkan sesuatu yang sebenarnya, situasi kehidupan nyata yang menghindari 
jawaban sederhana dan hanya melengkapi jawaban yang sudah ada. 

Dalam pendekatan berbasis masalah, masalah yang nyata dan kompleks memotivasi siswa untuk 
mengidentifikasi dan meneliti konsep dan prinsip yang mereka perlu ketahui dalam rangka untuk 
berkembang melalui masalah tersebut. Siswa bekerja dalam tim kecil dan memperoleh, 
mengkomunikasikan, serta  memadukan informasi dalam proses yang menyerupai atau mirip dengan 
menemukan (inquiry). Masalah kontekstual berguna untuk mengembangkan keyakinan siswa bahwa 
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pelajaran matematika tidak semuanya abstrak dan tidak hanya berisi rumus – rumus yang harus 
dihafalkan. Dengan menggunakan masalah nyata tersebut, diharapkan siswa akan terbiasa 
mengerjakan soal – soal yang berkaitan dengan kehidupan yang sering mereka alami dan hal ini dapat 
menumbuhkan berpikir kritis dalam diri siswa. 

Berpikirkritis merupakan suatu kompetensiyang harusdilatihkan pada peserta didik, karena 
kemampuan ini sangat diperlukan dalam kehidupan. Guru perlu membantu siswa untuk mengembangkan 
keterampilan berpikir kritis melalui strategi, dan metode pembelajaran yang mendukung siswa untuk 
belajar secara aktif. Dalam pembelajaran, jawaban yang diperoleh siswa tidak hanya dilihat dari hasil 
jawaban yang diperoleh namun juga memperhatikan bagaimana sikap atau proses berpikir siswa untuk 
mendapatkan jawaban dari soal yang mereka kerjakan. Para pendidik beranggapan bahwa berpikir kritis 
penting bagi masa depan siswa, karena secara tidak langsung berpikir kritis juga mempersiapkan siswa 
untuk menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka, karier dan pada tingkat 
kewajiban dan tanggung jawab pribadi mereka. Tan [12] menyebutkan  bahwa PBL telah diakui sebagai 
suatu pengembangan pembelajaran aktif dan pendekatan  yang berpusat pada siswa, dimana masalah – 
masalah yang tidak terstruktur (masalah–masalah dunia nyata atau masalah- masalah simulasi yang 
kompleks) digunakan sebagai titik awal dan jangkar atau sauh untuk proses pembelajaran. Model 
pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berfikir secara kritis, mengajukan ide 
kreatif  mereka sendiri, dan mengkomunikasikan dengan temannya secara matematis. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hal tersebut menjadi dasar untuk memberikan paparan gagasan 
yang berjudul “Pembelajaran Berbasis Masalah Kaitannya dengan Kemampuan Berpikir Kritis”. Rumusan 
masalah pada paparan gagasan ini adalah bagaimana pembelajaran berbasis masalah kaitannya dengan 
berpikir kritis?. Sedangkan tujuan paparan gagasan pada makalah ini adalah mendeskripsikan model 
pembelajaran berbasis masalah kaitannya dengan kemampuan berpikir kritis. Manfaat dari paparan 
gagasan ini adalah dapat dijadikan acuan terutama bagi para pendidik untuk memilih metode mengajar 
yang tepat agar siswa terbiasa untuk berpikir kritis dalam kehidupannya. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kegiatan utama dalam proses pendidikan di sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar yang ada menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. 
Siswa yang belajar diharapkan mengalami perubahan baik dalam bidang pengetahuan, pemahaman, 
keterampilan, nilai dan sikap. Proses perubahan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek fisiologis dan aspek psikologis, sedangkan salah satu 
faktor eksternal adalah model pembelajaran. Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis 
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.Dapat juga diartikan suatu 
pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan guru dalam proses pembelajaran 
kurikulum 2013 adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning). Pendekatan 
pembelajaran berbasis masalah menggambarkan suatu suasana pembelajaran di mana masalahlah yang 
memandu,mengemudikan,menggerakkan,atau mengarahkan pembelajaran. Yaitu,  pembelajaran  dimulai 
dengan suatu masalah yang harus diselesaikan, dan masalah tersebut diajukan dengan cara sedemikian 
hingga para siswa memerlukan tambahan pengetahuan baru sebelum mereka dapat menyelesaikan 
masalah tersebut. Tidak sekedar mencoba atau mencari jawab tunggal yang benar, para siswa akan  
menafsirkan masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang diperlukan, mengenali penyelesaian yang 
mungkin, menilai beberapa pilihan, dan menampilkan  kesimpulan. 

Landasan teoritik dari pembelajaran berbasis masalah, menurutI brahim dan Nur [8] adalah teori John 
Dewey dengan kelas demokrasinya, Piaget dan Vygotsky dengan konstruktivismenya, dan Jarome Bruner 
dengan pembelajaran penemuannya, dimana akar intelektualnya ada pada metode Socrates yang  
dicetuskan padazaman Yunan awal, yang menekankan pentingnya penalaran induktif dan dialog pada 
proses belajar mengajar. John Dewey memberikan agak rinci pentingnya apa yang disebut berfikir 
reflektif, dan proses yang seharusnya digunakan guru untuk membantu siswa menerapkanketerampilan 
berfikir produktif danketrampilan proses. Dalam bukunya, Dewey menggambarkan suatu pandangan 
tentang pendidikan yang mana sekolah seharusnya mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas 
merupakan laboratorium untuk pemecahan masalah kehidupan yang nyata. Ilmu mendidik Dewey 
menganjurkan guru untuk mendorong siswa terlibat dalam proyek atau tugas berorentasi masalah dan 
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membantu mereka menyelidiki masalah–masalah intelektual dan social [8]. Dasar filosofis Dewey inilah 
yang digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah. 

Jika Dewey telah memberikan dasar filosofisuntukPBL, maka teori konstruktivisme dari Piaget dan 
Vygotsky telah menjadi dasat teoritis untuk PBL. Piaget beranggapan bahwa pengetahuan tidaklah statis 
tetapi secara terus menerus tumbuh dan berubah pada saat siswa menghadapi pengalaman baru yang 
memaksa mereka membangun dan memodifikasi pengetahuan awal mereka. Berkaitan dengan bagaimana 
pengetahuan seseorang berkembang, menurut pahamkonstruktivis, pengetahuan adalah hasil konstruksi 
manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan obyek, 
fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka [11]. Sedangkan Piaget beranggapan bahwa berhadapan 
dengan tantangan, pengalaman, gejala yang baru, dan skema pengetahuan yang sudah dipunyai, seseorang 
ditantang untuk menanggapinya. Dalam menghadapi hal-hal baru ini dapat terjadi skema seseorang 
dikembangkan lebih umum atau lebih rinci, dapat pula mengalami perubahan total karena skema yang 
lama tidak cocok lagi untuk menjawab dan menginterpretasikan pengalaman baru. Proses assimilasi dan 
akomodasi terhadap skema ini diatur otomatis oleh keseimbangan dalam pikiran manusia. Dengan cara 
seperti inilah pengetahuan seseorang berkembang. Oleh karena itu, memberi tantangan kepada siswa 
berupa masalah yang harus dipecahkannya akan menjadikan pengetahuan mereka berkembang. 

Sebagaimana Piaget, Vygotsky juga percaya  bahwa  perkembangan intelektual terjadi pada saat 
individu berhadapan dengan pengalaman baru  dan menantang, dan ketika mereka  berusaha memecahkan 
masalah yang dimunculkan oleh pengalaman tersebut. Namun berbeda dengan Piaget, Vygotsky memberi 
tempat yang lebih penting pada aspek social pembelajaran [8]. Vygotsky percaya bahwa interaksi social 
dengan orang lain akan memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. 
Masih terkait dengan konstruktivisme, Roh [10] menyebutkan bahwa keefektifan dari PBL tergantung 
pada karakteristik siswa dan kebiasaan klas (classroomculture), dan juga tugas – tugas (masalah) yang 
diberikan. Para pendukung pembelajaran berbasis masalah yakin bahwa ketika para siswa 
mengembangkan metode atau cara untuk mengkonstruksi prosedur mereka sendiri, mereka sedang 
memadukan pengetahuan konseptual mereka dengan ketrampilan prosedural mereka. 

Dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, maka pembelajaran berbasis masalah mempunyai 
banyak keunggulan, antara lain lebih menyiapkan siswa untuk menghadapi masalah pada situasi dunia 
nyata, memungkinkan siswa menjadi produsen pengetahuan, dan dapat membantu siswa mengembangkan 
komunikasi, penalaran, dan ketrampilan berfikir kritis. Menutut Smith, Ericson, dan Lubienski, yang 
dikutip oleh Roh [10] kebalikan dengan lingkungan atau suasana kelas yang konvensional, lingkungan 
atau suasana kelas pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengembangkan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan mengubah suatu metode atau  cara ke 
dalam situasi baru yang cocok. Siswa-siswa dalam lingkungan atau suasana kelas pembelajaran berbasis 
masalah secara khusus mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar proses matematika yang 
berkaitan dengan komunikasi, representasi, pemodelan, dan penalaran. Tan [12] menyatakan bahwa 
dibandingkan pendekatan pembelajaran tradisional, pembelajaran berbasis masalah membantu siswa 
dalam konstruksi pengetahuan dan keterampilan penalaran. 

Menurut Hobri [7], ciri dari model pembelajaran berbasis masalah adalah : (a) memberikan pertanyaan 
atau masaah; (b) difokuskan pada interdisipliner ilmu; (c) investigasi sebenarnya; (d) kolaborasi; dan (e) 
hasil kerja siswa dalam bentuk artifacts dan exhibits (artifacts adalah benda atau barang hasil kecerdasan 
manusia, seperti perkakas, senjata dan lain – lain; sedangkan exhibits adalah barang atau kemampuan yang 
dapat dipamerkan). Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasi pembelajaran antara pertanyaan – 
petanyaan dan masalah – masalah (baik secara personal dan sosial) sehingga penting dan bermakna bagi 
siswa. Pembelajaran berbasis masalah ini menunjukkan sesuatu yang sebenarnya, situasi kehidupan nyata 
yang menghindari jawaban sederhana dan hanya melengkapi jawaban yang sudah ada. 

Hmelo-Silver, Chernoblisky, dan DaCosta [6] juga menyatakan bahwa para siswa yang belajar 
pengetahuan dalam konteks pemecahanmasalah, kemungkinan besar dapat mengingat kembali dan 
mentransfer pengetahuan mereka untuk masalah baru. Mendukung keunggulan pembelajaran berbasis 
masalah, maka sebuah artikel dalam bulletin CIDR [1] mengemukakan alasan mengapa digunakan 
pembelajaran berbasis masalah, adalah karena: (1) pembelajaran berbasis masalah menyiapkan siswa  lebih 
baik untuk menerapkan pembelajaran (belajar)  mereka pada situasi dunia nyata, (2) pembelajaran berbasis 
masalah memungkinkan siswa menjadi produsen pengetahuan, dari pada hanya konsumen, (3) 
pembelajaran berbasis masalah dapat membantu siswa mengembangkan komunikasi, penalaran, dan 
keterampilan berpikir kritis. 

Berpikir kritis penting bagi masa depan siswa, karena hal tesebut berguna untuk mempersiapkan siswa 
dalam menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka, karier dan pada tingkat 
kewajiban dan tanggung jawab pribadi mereka Kata kritis berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos dan 
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kriterion. Kata kritikos berarti “pertimbangan” sedangkan kriterion mengandung makna “ukuran baku” 
atau “standar”.Sehingga secara etimologi, kata “kritis” mengandung makna “pertimbangan yang 
didasarkan padasuatu ukuran baku atau standar’.Dengan demikian secara etimologi berpikir kritis 
mengandung makna suatu kegiatan mental yang dilakukan seseorang untuk dapat memberi pertimbangan 
dengan menggunakan ukuran atau standar tertentu. 

Terdapat beberapa definisi tentang berpikir kritis yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya oleh 
John Dewey, Edward Glaser, Robert Ennis, Richard Paul, dan Michael Scriven.Berikut penejelasan tentang 
definisi berpikir kritis menurut para ahli tersebut. 

1. Berpikir Kritis Menurut John Dewey 

 

Dewey dalam Fisher [4], menamakan “berpikir kritis’ sebagai “berpikir reflektif” dan mendefinisikan 

sebagai “perkembangan yang aktif,  persistent (terus – menerus), dan teliti mengenai sebuah 

keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan – alasan 

yang mendukungnya dan kesimpulan – kesimpulan lanjutan yang menjadi kecenderungannya”. 

 

2. Berpikir Kritis Menurut Edward Glaser 

 

Definisi berpikir kritis tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Edward Glaser. Glaser mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah – masalah dan 

hal – hal yang berda dalam jangkauna pengalaman seseorang; (2) pengetahuan tentang metode – 

metode pemeriksaan dan penalaran yang logis; dan (3) semacam suatu keterampilan untuk 

menerapkan metode – metode tersebut. Berpikir kritis menuntut upaya untuk memeriksa setiap 

keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan – kesimpulan 

lanjutan yang diakibatkannya [4]. 

 

3. Berpikir Kritis Menurut Robert Ennis 

 

Robert Ennis dalam Fisher [4] memberikan definisi berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal 

dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka kemampuan berpikir kritis menurut Ennis terdiri atas dua belas indikator yaitu 

: (1) Merumuskan masalah; (2) Menganalisis argumen; (3) Menanyakan dan menjawab pertanyaan; 

(4) Menilai kredibilitas sumber informasi; (5) Melakukan observasi dan menilai laporan hasil 

observasi; (6) Membuat deduksi dan menilai deduksi; (7) Membuat induksi dan menilai induksi; (8) 

Mengevaluasi; (9) Mendefinisikan dan menilai definisi; (10) Mengidentifikasi asumsi; (11) 

Memutuskan dan melaksanakan; (12) Berinteraksi dengan orang lain. 

 

4. Berpikir Kritis Menurut Richard Paul 

 

Definisi berpikir kritis yang dikemukakan oleh Richard Paul terlihat berbeda dari definisi – definisi 

yang sudah dipaparkan di atas. Menurut Paul dalam Fisher [4] berpikir kritis adalah mode berpikir 

mengenai hal, substansi atau masalah apa saja dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya 

dengan menangani secara terampil struktur – struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan 

standar – standar intelektual padanya. Paul mengarahkan perhatian pada keistimewaan berpikir kritis 

dimana para guru dan peneliti dibidang pendidikan untuk menyetujui bahwa satu – satunya cara untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis seseorang ialah dengan melalui “berpikir tentang 

pemikiran diri sendiri” (atau sering disebut ‘metakognisi’), dan secara sadar berupaya 

memperbaikinya dengan merujuk pada beberapa model berpikir yang baik dalam bidang tersebut. 

 

5. Berpikir Kritis Menurut Michael Scriven 

 

Michael Scriven beragumentasi bahwa berpikir kritis merupakan “kompetensi akademis yang mirip 

dengan membaca dan menulis” dan hampir sama pentingnya. Scriven mendefiniskan berpikir kritis 

sebagai : “Berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi 

dan komunikasi, informasi dan argumentasi” [5]. Definisi yang disampaikan oleh Scriven ini 

menekankan pada berpikir kritis sebagai aktivitas “yang terampil”.  Agar kritis, berpikir harus 

memenuhi standar – standar tertentu yaitu mengenai kejelasan, relevansi, masuk akal, dan lain – lain 

dari seseorang bisa lebih atau kurang terampil dalam hal ini. Scriven juga mendefinisikan berpikir 
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kritis sebagai proses “aktif”, sebagian karena berpikir kritis melibatkan tanya jawab dan sebagian 

karena peran yang dimainkan oleh metakognisi. Selain itu Scriven juga berpendapat bahwa 

“observasi” juga merupakan bagian dari berpikir kritis. 

 

6. Berpikir Kritis Menurut Michael Johnson 

 

Menurut Johnson, berpikir kritis merupakan proses mental yang terorganisasi dengan baik dan 

berperan dalam proses mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dengan menganalisis dan 

menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri ilmiah. Pemikir kritis secarasistematis menganalisis 

aktivitas mental untuk menguji tingkat keandalanya. Mereka tidak menerima begitu saja cara 

mengerjakan sesuatu hanya karena selama ini memang begitulah cara mengerjakannya, dan mereka 

juga tidak menganggap suatu pernyataan benar hanya karena orang lain membenarkannya. Sebaliknya 

mereka menggeneralisasikan berdasarkan informasi – informasi dan argumen yang logis. 

 
Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, siswa akan terbiasa untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari – harinya dengan cara yang menurut 
mereka paling efisien dan efektif. Jika hal ini secara kontinyu dilakukan, maka akan terbentuk sikap atau 
cara berpikir kritis pada diri siswa. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan salah satu pendekatan 
pembelajaran yang digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi siswa dalam situasi yang 
berorientasi pada masalah dunia nyata, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. 

Salah satu ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah adalah jenis pembelajaran yang berpusat 
pada siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, metode pembelajaran berbasis masalah 
merupakan  salah satu factor yang mendukung berpikir kritis siswa di sekolah dengan melibatkan siswa 
untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Peranguru sebagai fasilitator dalam Pembelajaran 
berbasis masalah bertugas untuk membantu memberikan pengalaman kepada siswa dalam mendesain 
memecahkan masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Siswa diharapkan mampu berinteraksi   
untuk menghasilkan solusi dari permasalahan. Dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis 

masalah, siswa diharapkan mampu mengubah prestasinya dari hasil yang kurang baik menjadi hasil yang 

lebih baik. Dengan metode pembelajaran ini, memberikan peluang bagi siswa untuk melakukan penelitian 
dengan berbasis masalah nyata dan autentik. Sehingga metode pembelajaran berbasis masalah sangat 
cocok untuk diterapkannya dalam permasalah – permasalahan dalam kehidupan dunia nyata. Pembelajaran 
berbasis masalah merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar “belajar untuk belajar”, 
bekerjasama dalam kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk 
mengaitkan rasa keingintahuan  serta kemampuan analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. 

Menurut penulis, berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang perlu dilatihkan 
pada siswa. Dengan berpikir kritis akan melatih siswa untuk tidak menerima begitu saja informasi yang 
diterimanya, namun menelusuri terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Berpikir kritis juga 
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yaitu membantu dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, 
mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis alternatif – alternatif pemecahan masalah untuk 
menentukan pilihan terbaik, dan membantu mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Jika seluruh 
siswa terbentuk dengan kebiasaan berpikir kritis, bisa dipastikan akan muncul kreatifitas yang baru dan 
siswa bisa terus menerus mengalami pertumbuhan yang lebih baik disetiap aspek dari bidang yag sedang 
ditekuni.  

Ada beberapa cara melatih berpikir kritis pada anak didik, diantaranya melalui kegiatan Karya Ilmiah 
Remaja (KIR), latihan penelitian, memecahkan soal – soal berbasis masalah, diskusi kelompok kecil. 
Pembelajaranberbasis masalah mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analitis, untuk mencari serta 

menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai. Dengan model ini, siswa dihadapkan pada 
permasalahan kehidupan nyata sehingga diharapkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapinya baik itu disekolah ataupun dirumah. Hal ini juga mampu membekali siswa ketika mereka 
berada didunia kerja nantinya. Misalnya saja siswa sudah terbiasa  untuk menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan perhitungan barang ataupun menghitung laba maksimum. 
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III. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan berpikir kritis siswa 

tergantung dari beberapa hal, yaitu kemampuan guru dalam: (1) memilih masalah yang beragam, 

kontekstual, dan menantang untuk “memandu” jalannya pembelajaran, (2) merancang dan melaksanakan 

pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan  bagi siswa, dan (3) melakukan intervensi pada saat siswa 

memerlukan bantuan. Ketepatan intervensi, baikcara, waktu, maupun sasaran, akan membangkitkan 

motivasi siswa untuk tidak menyerah. 

Penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

menumbuhkan berpikir kritis pada siswa karena dengan metode ini menunjukkan sesuatuyang 

sebenarnya,situasi kehidupan nyata yang menghindari jawaban sederhana dan hanya melengkapi jawaban 

yang sudah ada. Pembelajaran berbasis masalah berkontribusiterhadap pembentukan kemampuan berpikir 

kritis siswa terhadap matematika. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan kompetensi afektif siswa, bukan saja terhadap sikap yang positif, namun juga terhadap 

kecenderungan berpikir dan berbuat pada hal yang positif. 

Berdasarkan hasil pemaparan gagasan yang telah dikemukakan di atas dan dengan berbagai 
keterbatasan dalam penelitian ini, serta implikasinya dalam upaya peningkatan pemahaman konsep 
matematis, berikut ini dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada guru bidang studi matematika agar dalam proses pembelajaran, sebaiknya 

menggunakan metodepembelajaranberbasismasalahdalamkegiatanbelajarmengajar sehingga dapat 

menumbuhkanberpikir kritis pada siswa. 

2. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penelitian yang serupa agar melakukan penelitian 

dan pengkajian yang lebih dalam dengan referensi yang lebih lengkap. 

3. Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usahanya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan kualitas peserta didiknya sehubungan dengan factor yang mempengaruhi berpikir 

kritis siswa khususnya bidang matematika dengan menggunakan metode Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan berbagai inovasinya. 
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