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Abstrak- Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan memecahkan masalah secara kreatif dan logis sehingga seseorang 

mampu menghasilkan  keputusan yang tepat. Berpikir kritis merupakan suatu karakteristik 

yang dianggap penting karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang  mengarahkan 

hidupnya pada pernyataaan yang dipercayainyan dan pernyataan yang diterimanya. 

Dengan cara itu, seseorang dapat menganalisis  suatu pernyataan  kemudian dapat 

menghasilkan keputusan yang tepat.  Berpikir kritis bukan merupakan suatu keterampilan 

yang dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi keterampilan ini harus dilatih melalui 

pemberian rangsangan yang menuntut seseorang untuk berpikir kritis. Dalam makalah ini 

akan dipaparkan apakah berpikir kritis dan bagaimana kemampuan bepikir kritis 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika.  

 

Kata kunci : berpikir kritis 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di indonesia memberi pengaruh 

kepada pendidikan. Untuk itu setiap individu yang terlibat dalam pendidikan dituntut  untuk 

meningkatkan mutu. Salah satu upaya penggunaan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap 

serta perilaku yang inovatif dan kreatif pada diri siswa. Pendidikan perlu dilaksanakan secara teratur, 

terpadu, dan serasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa perlu 

memiiki keterampilan berpikir yang memadai. Oleh karena itu kemampuan siswa untuk berpikir adalah 

salah satu yang harus diperhatikan. Karena kemampuan berpikir siswa sangat mempengaruhi 

perkembangan pendidikan. Berpikir kritis adalah berpikir yang memeriksa, menghubungkan, dan 

mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah. Termasuk di dalamnya mengumpulkan, 

mengorganisir, mengingat, dan menganalisa informasi. Berpikir kritis termasuk kemampuan membaca 

dengan pemahaman dan mengidentifikasi materi yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Berpikir kritis 

mampu menarik kesimpulan dari data yang diberikan dan mampu menentukan ketidak konsistenan dan 

pertentangan dalam sekelompok data.   

Berpikir kritis adalah analitis dan refleksif.  Berpikir kritis merupakan suatu karakteristik yang 

dianggap penting karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang mengarahkan hidupnya pada pernyataaan 

yang dipercayainya dan pernyataan yang diterimanya. Dengan cara itu, seseorang dapat menganalisis  

suatu pernyataan  kemudian dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Seseorang yang berpikir kritis 

dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penting dengan baik. Berpikir kritis merupakan cara 

bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemikiran menggunakan teknik sistemasi cara 

berpikir dan menghasilkan daya pikir intlektual dalam ide-ide yang digagas[1]. Mata pelajaran 

matematika diberikan kepada semua peserta didik untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama[2]. Oleh karena itu sangat 

diperlukan peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang merupakan salah satu prioritas dalam 

pembelajaran matematika disekolah. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah : 

1. Apa itu berpikir kritis ? 

2. Bagaimana berpikir kritis dikembangkan dalam pembelajaran matematika ? 

B. Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan artikel ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui apa itu berpikir kritis. 

2. Untuk mengetahui bagaimana berpikir kritis dikembangkan dalam pembelajaran matematika.  

C. Manfaat  

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam artikel ini, diharapkan berguna terhadap 

perkembangan pembeajaran matematika, terutama terkait dengan berpikir kritis dikembangkan dalam 

pembelajaran matematika. 

II. PEMBAHASAN 

A. Berpikir Kritis 

Pengertian berpikir, di antaranya para ahli ada yang menganggap berpikir sebagai suatu proses 

asosiasi saja, ada pula yang memandang berpikir sebagai proses penguatan hubungan antara stimulus dan 

respons, ada yang mengemukakan bahwa berpikir itu merupakan suatu kegiatan psikis untuk mencari 

hubungan antara dua objek atau lebih, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa berpikir merupakan 

kegiatan kognitif tingkat tinggi (higher level cohnitive), seiring pula dikemukakan bahwa berpikir itu 

merupakan aktivitas psikis yang intensional. Berpikir kritis, dari beberapa ahli memiliki pendapatnya 

sendiri-sendiri tentang pengertian berpikir kritis, akan tetapi masing-masing komponen berpikir kritis 

yang berbeda-beda dari beberapa ahli itu mengandung banyak kesamaan.  

Dalam bidang pendidikan berpikir kritis didefinisikan sebagai pembentukan kemampuan aspek logika 

seperti kemampuan memberikan argumentasi, silogisme dan pernyataan yang proposional [3]. Berpikir 

kritis adalah kumpulan operasi-operasi spesifik yang mungkin dapat digunakan satu persatu atau dalam 

banyak kombinasi atau urutan dan setiap operasi berpikir kritis tesebut memuat analisis dan evaluasi [4].   

Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan 

keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan[5]. Oleh karena itu, indikator kemampuan 

berpikir kritis dapat diturunkan dari aktivitas kritis siswa sebagai berikut : 

1.      Mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. 

2.      Mencari alasan. 

3.      Berusaha mengetahui informasi dengan baik. 

4.      Memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan menyebutkannya. 

5.      Memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. 

6.      Berusaha tetap relevan dengan ide utama 

7.      Mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. 

8.      Mencari alternatif. 

9.      Bersikap dan berpikir terbuka 

10.    Mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. 

11.    Mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan. 

12.    Bersikap secara sistimatis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. 

Dalam mengetahui bagaimana mengembangkan berpikir kritis pada diri seseorang, definisi berpikir 

kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa 

yang harus dipercayai atau dilakukan[6]. Beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir 

kritis, yaitu: “Kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, menyeleksi informasi yang penting 

untuk menyelesaikan masalah, memahami asumsi-asumsi, merumuskan dan menyeleksi hipotesis yang 

relevan, serta menarik kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari kesimpulan-

kesimpulan”[7]. 

Berpikir kritis mengacu kepada indikator, adapun indikator keterampilan berpikir kritis, meliputi: 

(1) Menyatakan kebenaran pertanyaan atau pernyataan 

(2) Menganalisis pertanyaan atau pernyataan; 

(3) Berpikir logis; 

(4) Mengurutkan, misalnya secara temporal, secara logis, secara sebab akibat; 

(5) Mengklasifikasi, misalnya gagasan objek-objek; 

(6) Memutuskan, misalnya apakah cukup bukti; 

(7) Memprediksi (termasuk membenarkan prediksi); 

(8) Berteori; 

(9) Memahami orang lain dan dirinya[8]. 

Berpikir kritis berarti : (1) Bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan 

diterima atau apa yang akan dilakukan dengan alasan yang logis. (2) Memakai standar penilaian sebagai 

hasil dari berpikir kritis dalam membuat keputusan. (3)  Menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan 
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memberikan alasan untuk menentukan serta menerapkan standar tersebut. (4) Mencari dan menghimpun 

informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang mendukung suatu penilaian [9]. Tujuan 

dari berpikir kritis adalah agar dapat menjauhkan seseorang dari keputusan yang keliru dan tergesa-gesa 

sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman atau pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah dapat 

merangsang keterampilan berpikir kritis siswa[3]. Pertukaran gagasan yang aktif didalam kelompok kecil 

tidak hanya menarik perhatian siswa tetapi juga dapat mempromosikan pemikiran kritis. Kerjasama dapat 

memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam diskusi, bertanggung jawab terhadap pelajaran 

sehingga dengan begitu mereka menjadi pemikir yang kritis. Dari beberapa pendapat tersebut berpikir 

kritis merupakan kemampuan menelaah atau menganalisis suatu sumber, mengidentifikasi sumber yang 

relevan dan yang tidak relevan, mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan berbagai strategi 

untuk membuat keputusan  yang sesuai dengan standar penilaian. 

B. Bagaimana Berpikir Kritis Dikembangkan Dalam Pembelajaran Matematika 

Beberapa “ciri khas” pembelajaran berpikir kritis meliputi : (1) Meningkatkan interaksi antar siswa, 

(2) Dengan mengajukan pertanyaan open-ended, (3) Memberikan waktu yang memadai kepada siswa 

untuk memberikan refleksi terhadap pertanyaan yang diajukan atau masalah-masalah yang diberikan, dan 

(4) Teaching for transfer (Mengajar untuk dapat menggunakan kemampuan yang baru saja diperoleh 

terhadap situasi-situasi lain dan terhadap pengalaman sendiri yang para siswa miliki)[10].   

Berpikir kritis penting bagi masa depan siswa, mengingat bahwa itu mempersiapkan siswa untuk 

menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka, karier dan pada tingkat kewajiban 

dan tanggung jawab pribadi mereka. Berpikir kritis adalah: (1) sikap penyelidikan yang melibatkan 

kemampuan untuk mengenali keberadaan dan penerimaan kebutuhan umum untuk bukti dalam apa yang 

ditegaskan untuk menjadi kenyataan, (2) pengetahuan tentang alam dari kesimpulan yang valid, abstraksi 

dan generalisasi di mana bobot akurasi berbagai jenis bukti ditentukan secara logis, dan (3) keterampilan 

dalam menggunakan dan menerapkan di atas sikap dan pengetahuan. Berpikir kritis juga 

dikonseptualisasikan sebagai berorientasi pada hasil, rasional, logis, dan reflektif berpikir evaluatif, dalam 

hal apa untuk menerima (atau menolak) dan apa yang harus percaya, diikuti oleh keputusan apa yang 

harus dilakukan (atau tidak melakukan), kemudian  bertindak dengan sesuai sikap yang diambil dan 

bertanggung jawab baik keputusan yang dibuat dan konsekuensinya[11].  

Dalam pembelajaran matematika berpikir kritis sangat penting, maka untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis. Seseorang guru harus menciptakan kondisi belajar dikelas yang mengarah 

kepada peningkatan kemampuan berpiir kritis. Salah satu caranya yaitu mengikuti empat tahapan berikut : 

1.Tahap persiapan (Planning): pembiasaan memahami suatu masalah. 

2.Tahap inkubasi : memikirkan cara menyelesaikan masalah. 

3.Tahap iluminasi : gagasan yang mengarah pada penyelesaian suatu masalah. 

4.Tahap verifikasi : memeriksa jawaban kembali. 

Beberapa pertanyaan – pertanyaan yang dapat digunakan untuk merangsang kemampuan berpikir 

kritis berupa “Apakah solusi lain ?”, “ Apakah jika. . . ?”, “Apa yang salah ?”, “ Apa yang akan kamu 

lakukan ?” 

a. Apakah solusi lain ? 

Setelah solusi dari persoalan ditemukan dan di cek, guru meminta peserta didik untuk mencari solusi 

atau jalan lain dalam menyelesaikan prsoalan tersebut. Aktivitas menemukan solusi terbaik dalam 

pemecahan masalah adalah salah satu praktek kemampuan berpikir kreatif.  

Contoh : Budi memiliki sejumlah uang yang terdiri dari mata uang dua ribuan  dan lima ribuan. 

Jumlah uang budi seluruhnya adalah Rp. 76000,-.  Jika budi mempunyai 20 lembar uang. Berapa 

lembar masing- masing uang  budi ? adakah cara lain untuk mengerjakan soal dengan jawaban  yang 

sama  

b.  Apakah jika ?  

Peserta didik diminta menyelesaikan sebuah persoalan, setelah solusinya ditemukan guru 

memodifikasi soal tersebut. Meodifikasi bisa dengan cara menghilangkan salah satu komponen soal 

yang diketahui atau mengganti sebuah komponen dengan sesuatuyang kontradiksi. Kemudian peserta 

didik diminta menemukan solusi dari persoalan yang sudah dimodifikasi . Hal ini menecerminkan 

peningkatan kemampuan berpkir kritis. 

Contoh : Dalam sebuah kantong terdapat 10 bola pink, 6 bola biru, dan 4 bola kuning. Pada 

pengambilan pertama secara acak diperoleh bola biru dan tidak dikembalikan. Tentukan peluang 
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terambilnya bola pink pada pengambilan kedua ? dan bagaimana jika bola kuning pada pengambilan 

pertama dikembalikan ? berapa peluang terambilnya bola pink pada pengambilan kedua ? 

c.  Apa yang salah ? 

Peserta didik diberikan sebuah ilustrasi yang berisi masalah dan solusi yang mengandung kesalahan 

baik secara konseptual atau perhitunganya. Kemudian peserta didik diminta menemukan kesalahan 

tersebut, memperbaikinya dan menjelaskan apa yang salah, kenapa salah dan apa yang dilakuakan 

untuk membetulkannya. 

 Contoh : Bela berbelanja ke sebuah toko sembako ia membeli beberapa keperluan warungnya yaitu 

beras sebanyak 3 karung dengan harga Rp. 130000,-  per karung, teh 4 kotak dengan harga Rp. 5000,- 

per kotak, kopi  5 bungkus dengan harga Rp. 4000,- perbungkus, sabun sebanyak 7 buah dengan harga 

Rp 2500,- perbuah. Toko tersebut memberi nota pembelanjaan bela dengan total Rp. 487,500,- . 

Amati apakah toko memberi nota yang salah kepada bela ? jika terjadi kesalahan coba anda perbaiki !  

d.  Apa yang akan kamu lakukan ? 

Pertanyaan ini dirancang untuk merangsang kemampuan berpikir kreatif. Setelah menemukan solusi – 

solusi dari persoalan secara matematika, pesertadidik diharapkan pada sebuah keptusan yang akan 

diambil. Keputusan didasarkan pada ide personal atau pengalaman pribadi. Peserta didik harus 

menjelaskan nilai/pengaruh matematis dari keptusan yang dibuat. Penjelasan yang diberikan bisa 

berupa format paragraf sehingga peserta didik langsung mempraktekan kemampuan berkomunikasi 

dengan baik.   

Contoh : Andika ditawari oleh temannya untuk memilih salah satu dari dua minuman ringan. 

Minuman yang pertama dengan merk “X” berbentuk tabung dengan jari-jari 7cm dan tinggi 16cm. 

Minuman yang kedua merk “Y” berbentuk balok dengan berukuran panjang 4cm lebar 6cm dan tinggi 

8cm. Minuman yang mana dipilih andika jika dia mengukur volume kaleng minuman tersebut?  

III. KESIMPULAN 

Dalam pembelajaran matematika berpikir kritis sangat penting mengingat bahwa mempersiapkan siswa 
untuk menghadapi banyak tantangan yang akan muncul dalam hidup mereka, karier dan pada tingkat 
kewajiban dan tanggung jawab pribadi mereka. Berpikir kritis merupakan kemampuan menelaah atau 
menganalisis suatu sumber, mengidentifikasi sumber yang relevan dan yang tidak relevan, 
mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi, menerapkan berbagai strategi untuk membuat keputusan  yang 
sesuai dengan standar penilaian. Dalam pembelajaran matematika guru harus menciptakan kondisi belajar 
di kelas yang mengarah kepada peningkatan kemampuan berpikir kritis. Salah satu caranya yaitu mengikuti 
empat tahapan berikut :1.Tahap persiapan (Planning): pembiasaan memahami suatu masalah; 2.Tahap 
inkubasi : memikirkan cara menyelesaikan masalah; 3.Tahap iluminasi : gagasan yang mengarah pada 
penyelesaian suatu masalah; 4.Tahap verifikasi : memeriksa jawaban kembali. Sehingga siswa dapat 
mengikuti pembelajaran dengan baik. 
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