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Abstrak—Salah satu keterampilan berpikir yang dibutuhkan pada abad 21 ini adalah 

keterampilan berpikir kritis. Guru matematika harus memiliki kemampuan untuk 

memadukan antara keterampilan berpikir kritis dengan matematika dalam setiap 

pembelajarannya. Secara teori, mata pelajaran matematika memiliki keterkaitan 

dengan keterampilan berpikir kritis, termasuk cabang geometri yang berupa materi 

bangun datar dan bangun ruang yang juga memiliki keterkaitan dengan keterampilan 

berpikir kritis. Namun guru memiliki kesulitan dalam mengkaitkan materi pelajaran 

matematika dengan keterampilan berpikir kritis, hal ini disebabkan karena guru belum 

mengetahui keterampilan berpikir kritis dalam setiap dimensi yang ada di matematika. 

Untuk itulah tujuan tulisan ini adalah mengetahui keterampilan berpikir kritis pada 

dimensi matematika khususnya materi bangun datar dan bangun ruang. Tulisan ini 

merupakan hasil kajian pustaka yang disertai dengan pendapat penulis. Sesuai dengan 

tujuan penulisan artikel ini, maka hasil dari kajian pustaka diperoleh bahwa 

keterampilan berpikir kritis dalam dimensi bangun datar dan bangun ruang meliputi 

keterampilan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Keterampilan 

menganalisis yaitu dengan mengkaitkan konsep bangun datar dengan bangun datar 

yang lain, konsep bangun ruang dengan bangun datar, bangun ruang dengan bangun 

ruang yang lainnya. Sedangkan keterampilan mensintesis yaitu dengan menggunakan 

konsep bangun yang lebih kecil untuk menemukan konsep-konsep yang ada pada 

bangun yang lebih kompleks. Dan keterampilan mengevaluasi yaitu dengan 

memberikan kemungkinan jawaban benar dengan berbagai alasan yang logis, 

sehingga dapat mendukung pernyataannya dan memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengevaluasi suatu pernyaatan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari 

pada bangun datar dan bangun ruang. Karakteristik bangun datar dan bangun ruang 

yang sesuai dengan indikator-indikator keterampilan berpikir kritis masing-maisng 

berbeda, hal ini disesuaikan dengan indikator keterampilan berpikir kritis tersebut 

agar dapat melakukan pembelajaran lebih mudah. 

Kata kunci:  Bangun datar, Bangun ruang, Keterampilan berpikir kritis 

I. PENDAHULUAN 

Manusia memerlukan beberapa keterampilan dalam hidupnya agar dapat menjalani hidup dengan baik 

dan sukses dalam menempuh karir dan cita-citanya. Trilling dan Fadel (dalam Suyitno, 2015:2) 

mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 antara lain: (1) life and 

career skills (keterampilan untuk hidup dan berkarir), (2) Learning and innovation skills (keterampilan 

belajar dan inovasi), (3) information media and teknology skills (keterampilan terkait dengan informasi, 

media, dan teknologi), dan (4) core subjects and 21
st
 century themes (penguasaan pengetahuan dan tema 

abad 21).  

Suyitno (2015:5) menyampaikan, “keterampilan yang kedua dari keterampilan diatas yang berupa 

learning and innovation skills (keterampilan untuk hidup dan berkarir) memuat communication, 

collaboration, critical thinking and problem solving”. Pembelajaran yang bercirikan critical thinking and 

problem solving adalah proses pembelajaran yang menciptakan kondisi sehingga murid berpikir kritis dan 

mampu mengaitkan dengan masalah-masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang 

demikian menjadikan murid memahami makna belajar matematika. Selain itu Suyitno juga menambahkan 

bahwa critical thingking dan problem solving sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika. 

Berkaitan dengan berpikir kritis itu sendiri. Berpikir kritis adalah berpikir logis. Menurut Paul (dalam 

Sihotang et al, 2012:5) berpikir kritis adalah proses disiplin secara intelektual dimana seorang secara aktif 

dan terampil memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesakan, dan/atau mengevaluasi berbagai 
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informasi yang dia kumpulkan atau yang dia ambil dari pengalaman, dari pengamatan (observasi), dari 

refleksi yang dilakukan, dari penalaran, atau dari komunikasi yang dilakukan. Keterampilan berpikir kritis 

pada abad 21 ini sangat dibutuhkan, karena banyaknya masalah dalam kehidupan yang harus dilalui 

dengan penuh kecermatan dan evaluasi sehingga dapat memilih yang terbaik. 

Terkait dengan pembelajaran matematika disekolah. Matematika yang diajarkan di sekolah disajikan 

suatu mata pelajaran yang terdiri dari berbagai macam bidang kajian, yaitu Aritmetika, Geometri, Aljabar, 

Statistika dan lain-lain. Pentingnya keterampian berpikir kritis dimasa sekarang menuntut guru untuk dapat 

mengkaitkan keterampilan berpikir kritis dengan setiap mata pelajaran yang di ajarkan kepada siswanya. 

Namun guru memiliki berbagai kendala dalam mengkaitkan keterampilan berpikir kritis dengan mata 

pelajaran yang menjadi bidangnya. Permasalahan guru matematika yang disampaikan oleh Elsenbud 

(dalam Setiawan, 2015) adalah guru matematika memiliki masalah teratur, dimana Guru harus secara rutin 

: memberikan penjelasan yang jelas, memilih contoh yang berguna, mengevaluasi ide-ide siswa, memilih 

representasi yang tepat, memodifikasi masalah menjadi lebih mudah atau sulit, mengenali berbagai cara 

untuk memecahkan masalah yang sama. 

Secara teori, ilmu matematika memiliki kaitan antara keterampilan berpikir kritis. Hal ini didukung 

oleh pendapat beberapa ahli yang mendefinisikan matematika adalah metode berpikir logis; matematika 

adalah sarana berpikir; matematika adalah logika pada masa dewasa; matematika adalah ratunya ilmu dan 

sekaligus menjadi pelayannya; matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran; matematika 

adalah ilmu tentang bilangan dan ruang; matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, 

dan struktur. Menurut Elea Tinggih (dalam Suherman 2003:18) matematika berarti ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan bernalar artinya matematika lebih menekankan aktivitas dalam dunia rasio (penalaran). 

Menurut James dan James (dalam Suherman, 2003:18) dalam kamus matematikanya mengatakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang, 

yaitu aljabar, analisis, dan geometri.  

Telah kita ketahui secara teori ilmu matematika memiliki keterkaitan dengan keterampilan berpikir 

kritis. Salah satu cabang ilmu matematika yang diajarkan di sekolah yaitu geometri. Salah satu materi 

geometri yang diajarkan disekolah adalah bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar dan bangun ruang 

dipelajari semenjak anak berada disekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Hal ini memiliki arti 

bahwa materi bangun datar dan bangun ruang umumnya materi geometri sangat penting diajarkan kepada 

peserta didik. Hal ini didukung oleh pendapat Walle (dalam Nopriana, 2013:1) mengungkap lima alasan 

mengapa geometri sangat penting untuk dipelajari. (1) geometri membantu manusia memiliki apresiasi 

yang utuh tentang dunianya, geometri dapat dijumpai dalam sistem tata surya, formasi geologi, kristal, 

tumbuhan dan tanaman, binatang sampai pada karya seni arsitektur dan hasil kerja mesin. (2) eksplorasi 

geometri dapat membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. (3) geometri memainkan 

peranan utama dalam bidang matematika lainnya. (4) geometri digunakan oleh banyak orang dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. (5) geometri penuh dengan tantangan dan menarik.  

Berkaitan dengan materi geometri memiliki keterkaitan dengan keterampilan berpikir kritis. Hal ini 

dapat kita ketahui dari beberapa pendapat para ahli terkait dengan tujuan pembelajaran geometri. Kennedy 

(1994) menyatakan bahwa Geometri merupakan salah satu cabang matematika, dengan mempelajari 

geometri dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah dan pemberian alasan serta dapat mendukung banyak topik lain dalam matematika. Hal tersebut 

didukung dengan pendapat Bobango (dalam Oktorizal, 2012:60) yang menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan 

matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat 

bernalar secara matematik. 

Dari beberapa uraian diatas dapat diatrik sebuah kesimpulan bahwa keterampilan berpikir kritis 

diperlukan oleh setiap manusia dimasa sekarang dan yang akan datang, agar manusia dapat hidup dengan 

lebih baik. Secara teori mata pelejaran memiliki keterkaitan dengan keterampilan berpikir kritis, khususnya 

cabang geometri yang berupa materi bangun datar dan bangun ruang juga memiliki keterkaitan dengan 

keterampilan berpikir kritis. Namun guru memiliki kesulitan dalam mengkaitkan materi pelajaran 

matematika dengan keterampilan berpikir kritis. Untuk itulah dalam tulisan ini, tujuan yang akan dibahas 

yaitu keterampilan berpikir kritis dengan matematika khususnya pada materi bangun datar dan bangun 

ruang. Sesuai dengan tujuan tulisan ini, maka manfaat secara umum yang diperoleh yaitu dapat mengetahui 

keterampilan berpikir kritis dalam dimensi bangun datar dan bangun ruang. Sedangkan manfaat secara 

khusus, yaitu guru dapat mengggunakan hasil kajian pustaka ini dalam pembelajarannya yang bertujuan 

untuk mengintegrasikan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika.  
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II.  PEMBAHASAN 

Banyak para ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai keterampilan berpikir kritis. Ennis 

(1962) mendefinisikan “berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan”. Definisi tersebut senada 

dengan yang diungkapkan oleh Hassoubah (2007) yang menyatakan “berpikir kritis adalah kemampuan 

memberi alasan secara terorganisasi dan  mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis”. Hal 

tersebut juga didukung oleh pendapat Langrehr (2006:48) yang menyatakan “berpikir kritis adalah berpikir 

dengan penilaian atau berpikir evaluatif”. Meskipun banyak definisi berpikir kritis yang diberikan oleh 

para ahli, namun definisi secara umum sama, yaitu berpikir penilaian. Dimana siswa diberikan sebuah 

pernyataan, kemudian siswa menilai pernyataan tersebut dengan menganalisisnya, mensistesisnya, dan 

mengevaluasinya. Jadi definisi berpikir kritis adalah berpikir evaluatif dalam rangka menentukan 

keputusan yang harus dilakukan. 

Melihat dari definisi berpikir kritis diatas, maka dalam taksonomi tujuan pembelajaran dimensi 

kognitif, keterampilan berpikir kritis termasuk keterampilan berpikir tingkat tinggi pada taksonomi Bloom 

yang lama yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi. Implikasinya adalah pembelajaran yang telah mencapai 

analisis, sintesisi, dan evaluasi maka telah mengajarkan siswa berpikir kritis. Ini berarti keterampilan 

berpikir kritis dalam dimensi bangun datar dan bangun ruang juga meliputi analisis, sintesis, dan evaluasi. 

“Keterampilan menganalisis adalah keterampilan seseorang untuk memperinci atau menguraikan suatu 

bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara 

bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya” (Kunandar, 2014:169). 

Sebagai contoh keterampilan menganalisis dalam bangun datar dan bangun ruang, perhatikan Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Daerah Belah ketupat 

Ani menentukan luas daerah belah ketupat dengan menggunakan rumus 2a x b. Apakah rumus yang 

diapakai ani benar? Jika ia berilah alasan kalian? Berilah contoh untuk mendukung alasan kalian! Dapatkah 

kalian menemukan rumus yang lain? Jika ia tuliskan rumus tersebut! 

Siswa akan menganalisis pernyataan Ani tersebut dengan melakukan beberapa pembuktian oleh peserta 

didik. Dengan pembelajaran seperti ini peserta didik sudah bealajar berpikir kritis. Dimana masing-masing 

peserta didik akan memberikan jawaban yang berbeda. Namun ketika guru langsung memberikan rumus 

saat pembelajaran, peserta didik tidak akan berpikir, mereka hanya menerima hal tersebut sebagai aturan. 

Jadi keterampilan berpikir kritis yang merupakan keterampilan menganalisis dalam dimensi bangun datar 

dan bangun ruang antara lain: mengkaitkan konsep bangun datar dengan bangun datar yang lain, konsep 

bangun ruang dengan bangun datar, bangun ruang dengan bangun ruang yang lainnya, memberi 

kesempatan siswa untuk menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajarinya dengan bimbingan dari 

guru. 

Keterampilan berikutnya adalah keterampilan mensintesis. Keterampilan mensintesis ini merupakan 

kebalikan dari keterampilan analisis. “Keterampilan sistesis adalah keterampilan memadukan konsep atau 

unsur-unsur yang ada sedemikian hingga membentuk struktur atau pola baru” (Kusaeri dan Suprananto, 

2012:59). Sebagai contoh keterampilan mensintesis bangun datar dan bangun ruang, perhatikan Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Daerah Layang-layang 

Dapatkah kalian menentukan luas daerah layang-layang menggunakan konsep segitiga atau persegi 

panjang? Jika ia, tunjukkan cara kalian? Tulislah rumus yang kalian peroleh? Dan berikan contohnya? 

a 

b 
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Untuk menentukan luas layang-layang tersebut peserta didik akan berpikir bagaimana menggunakan 

konsep segitiga atau konsep persegi panjang dengan berbagai cara sehingga dapat menemukan rumus 

untuk mencari luas layang-layang. Hal ini telah sesuai dengan berpikir kritis yang merupakan sintesis. Jadi 

keterampilan berpikir kritis yang merupakan keterampilan mensintesis dalam dimensi bangun datar dan 

bangun ruang antara lain: menggunakan konsep bangun yang lebih kecil untuk menemukan konsep-konsep 

yang ada pada bangun yang lebih kompleks, memberi kesempatan siswa untuk menemukan sendiri konsep 

yang sedang dipelajarinya dengan bimbingan guru. 

Keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengevaluasi. “Keterampilan mengevaluasi yaitu 
keterampilan membuat keputusan evaluatif terkait dengan kualitas atau nilai sesuatu demi suatu tujuan 

yang telah dinyatakan” (Kusaeri & Suprananto, 2012:59). Sebagai contoh dari keterampilan mengevaluasi 

dari materi bangun datar atau bagun ruang, perhatikan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Segitiga Sebarang 

Yayan akan membagi daerah segitiga diatas menjadi tiga bagian yang memiliki luas daerah yang sama. 

Mungkinkah Yayan membagi segitiga tersebut menjadi tiga bagian yang memiliki luas daerah yang sama? 

Jika mungkin, berilah alasanmu? Kemudian berilah contohnya? 

Yang harus dilakukan siswa terlebih dahulu adalah mengevaluasi pernyataan tersebut, mungkin, atau 

tidak mungkin. Hal membuat siswa berpikir kritis, yaitu jika tidak mungkin mereka akan memberi 

alasannya, dan jika mungkin mereka juga akan memberikan alasannya. Hal ini telah sesuai dengan berpikir 

kritis yang merupakan evaluasi. Jadi keterampilan berpikir kritis yang merupakan keterampilan 

mengevaluasi dalam dimensi bangun datar dan bangun ruang antara lain: memberikan kemungkinan 

dengan berbagai alasan yang logis dan mendukung pernyataannya, memberi kesempatan siswa untuk 

mengevaluasi suatu pernyaatan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari. 

Selain dilihat dari definisi berpikir kritis, untuk lebih detailnya tentang unsur-unsur bangun datar dan 

bangun ruang apa saja yang memiliki keterkaitan dengan keterampilan berpikir kritis dapat ditinjau dari 

indikator-indikator berpikir kritis itu sendiri. Ennis (1962) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis 

dikelompokkan ke dalam lima indikator kemampuan, yaitu: (1) memberikan penjelasan sederhana, (2) 

membangun keterampilan dasar, (3) menyimpulkan, (4) memberikan penjelasan lebih lanjut, dan (5). 

mengatur strategi dan taktik. Tidak semua unsur-unsur bangun datar dan bangun ruang sesuai dengan 

kelima indikator keterampilan berpikir kritis tersebut. Seorang guru harus mengetahui karakteristik mana 

dari bangun datar dan bangun ruang yang sesuai dengan kelima indikator keterampilan berpikir kritis. Jika 

kita memaksakan untuk memasukkan setiap indikator keterampilan berpikir kritis ke dalam materi bangun 

datar dan bangun ruang, hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran maupun mendesain 

soal. Guru besar matematika yang ahli dibidang pembelajaran geometri Universitas Jember Prof. Dr. 

Sunardi, M.Pd. menyampaikan bahwa dalam mendesain soal atau pembelajaran harus menyesuaikan 

antara unsur-unsur pada bangun datar dan bangun ruang dengan indikator keterampilan berpikir kritis 

yang sesuai, namun dalam membuat soal tidak boleh mengurangi keterampilan berpikir kritis. Berikut ini 

tujuan pembelajaran bangun datar dan bangun ruang yang sesuai dengan indikator-indikator keterampilan 

berpikir kritis dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Tujuan Pembelajaran Bangun datar dan bangun ruang  

yang berkaitan dengan indikator-indikator berpikir kritis 

No. Indikator Berpikir Kritis Tujuan Pembelajaran Bangun Datar dan Bangun Ruang 

1 Memberikan penjelasan 

sederhana 

a. Pemahaman terkait dengan definisi-definisi pada bangun datar 

dan bangun ruang 

b. Terkait dengan menentukan ukuran-ukuran pada bangun datar 

dan bangun ruang yang meliputi luas, keliling, luas selimut, luas 

permukaan, dan volume. 

c. Pemahaman terkait dengan unsur-unsur pada bangun datar dan 

bangun ruang 

d. Pemahaman terkait konsep yang ada pada bangun datar, yaitu 

teorema pythagoras, kesebangunan atau kekongruenan. 

2 Membangun keterampilan dasar a. Penyelesaian masalah nyata terkait dengan penerapan konsep-

konsep bangun datar dan bangun ruang. 
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No. Indikator Berpikir Kritis Tujuan Pembelajaran Bangun Datar dan Bangun Ruang 

b. Menentukan luas bangun datar tidak beraturan dan volume 

bangun ruang tidak beraturan 

3 Menyimpulkan a. Pemahaman terkait dengan definisi-definisi pada bangun datar 

dan bangun ruang 

b. Terkait dengan menentukan ukuran-ukuran pada bangun datar 

dan bangun ruang yang meliputi luas, keliling, luas selimut, luas 

permukaan, dan volume. 

c. Pemahaman terkait dengan unsur-unsur pada bangun datar dan 

bangun ruang 

d. Pemahaman terkait konsep yang ada pada bangun datar, yaitu 

teorema pythagoras, kesebangunan atau kekongruenan. 

e. Penyelesaian masalah nyata terkait dengan penerapan konsep-

konsep bangun datar dan bangun ruang.  

f. Menentukan luas bangun datar tidak beraturan dan volume 

bangun ruang tidak beraturan 

4 Memberi penjelasan lebih lanjut a. Pemahaman terkait dengan definisi-definisi pada bangun datar 

dan bangun ruang 

b. Terkait dengan menentukan ukuran-ukuran pada bangun datar 

dan bangun ruang yang meliputi luas, keliling, luas selimut, luas 

permukaan, dan volume. 

c. Pemahaman terkait konsep yang ada pada bangun datar, yaitu 

teorema pythagoras, kesebangunan atau kekongruenan. 

5 Mengatur strategi dan taktik a. Terkait dengan menentukan ukuran-ukuran pada bangun datar 

dan bangun ruang yang meliputi luas, keliling, luas selimut, luas 

permukaan, dan volume. 

b. Pemahaman terkait konsep yang ada pada bangun datar, yaitu 

teorema pythagoras, kesebangunan atau kekongruenan. 

c. Penyelesaian masalah nyata terkait dengan penerapan konsep-

konsep bangun datar dan bangun ruang. 

Dalam memilih tujuan pembelajaran bangun datar dan bangun ruang yang sesuai dengan keterampilan 

berpikir kritis dilakukan dengan mengidentifikasi berdasarkan penjelasan dari masing-masing indikator-

indikator keterampilan berpikir kritis. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Keterampilan berpikir kritis dalam dimensi bangun datar dan bangun ruang meliputi keterampilan 

menganalisis, menisntesis, dan mengevaluasi. Keterampilan menganalisis yaitu dengan mengkaitkan 

konsep bangun datar dengan bangun datar yang lain, konsep bangun ruang dengan bangun datar, bangun 

ruang dengan bangun ruang yang lainnya. Sedangkan keterampilan mensintesis yaitu dengan 

menggunakan konsep bangun yang lebih kecil untuk menemukan konsep-konsep yang ada pada bangun 

yang lebih kompleks. Dan keterampilan mengevaluasi yaitu dengan memberikan jawaban  mungkin atau 

tidak mungkin dengan berbagai alasan yang logis dan mendukung pernyataannya, memberi kesempatan 

siswa untuk mengevaluasi suatu pernyaatan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari pada bangun datar 

dan bangun ruang. Karakteristik bangun datar dan bangun ruang yang sesuai dengan indikator-indikator 

keterampilan berpikir kritis masing-maisng berbeda, hal ini disesuaikan dengan indikator keterampilan 

berpikir kritis agar dapat melakukan pembelajaran lebih mudah. 

Penulis menyarankan kepada para pendidik pada umumnya agar memasukkan keterampilan-

keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ini, salah satunya adalah keterampilan berpikir kritis. Hal 

tersebut dilakukan agar peserta didik kita memiliki kemampuan dalam menjalani kehidupan kelak. Bagi 

guru matematika, hasil kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam pembuatan perangkat 

pembelajaran maupun desain soal-soal keterampilan berpikir kritis pada materi bangun datar dan bangun 

ruang. 
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