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Abstrak— Berpikir kritis merupakan usaha untuk mengumpulkan, 

menginterpretasi, menganalisis, dan megevaluasi dengan tujuan untuk 

mengambil kesimpulan yang dapat dipercaya dan valid. Berpikir kritis dapat 

juga diartikan sebagai suatu kemampuan yang memungkinkan kita untuk 

menganalisis dan mempersatukan informasi untuk memecahkan masalah 

dalam cakupan tertentu. Kemampuan seseorang dalam berpikir kritis 

merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan, pekerjaan, 

dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan lainnya. Matematika 

merupakan salah satu alternative cara yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis seseorang, yang akan bermanfaat bagi kehidupannya di masa 

mendatang. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pembelajaran matematika 

dirancang dengan tepat dan sistematis, sehingga apa yang menjadi tujuannya 

akan mudah dicapai. Problem Based Learning, suatu model pembelajaran 

yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Problem Based 

Learning, model yang membawa masalah dari kehidupan nyata,ke dalam 

matematika, memberi kesempatan bagi siswa membuat pilihan mengenai apa 

yang akan dipelajarinya, sehingga pembelajaran menjadi lebih kolaboratif 

dan pendidikan yang berkualitas pun akan terwujud. Ide-ide dan kemampuan 

mengeksplore mereka pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

kemampuan berpikir kritisnya. Makalah ini memaparkan penggunaan 

problem based learning untuk meningkatkan  kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kritis,  problem based learning 

I. PENDAHULUAN 

Tuntutan zaman yang semakin maju, memaksa seseorang untuk dapat terus bertahan menghadapi 

masalah yang lahir dan muncul seiring perkembangan zaman. Keterpaksaan tersebut mengakibatkan 

timbulnya kesadaran bahwa tiap individu harus memiliki kemampuan andalan untuk kehidupannya, yang 

pada akhirnya membawa mereka masuk ke dunia pendidikan.  Pendidikan, merupakan pondasi utama 

dalam perkembangan kemampuan seseorang. Karena dengan pendidikanlah, potensi yang dimiliki dapat 

dieksplore dan dikembangkan. 

Pendidikan mencakup berbagai bidang yang saling terkait satu dan lainnya, salah satunya yaitu 

matematika. Matematika merupakan bidang pendidikan yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam 

dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, 

tetapi terutama dalam dunia kerja, dan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan  [1]. Potensi 

tersebut dapat terwujud bila pembelajaran matematika menekankan pada aspek peningkatan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang mengharuskan siswa memanipulasi informasi dan ide-ide dalam cara tertentu 

yang memberi mereka pengertian dan implikasi baru[2]. 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari berbagai aspek, salah satunya yaitu kemampuan 

berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan usaha untuk mengumpulkan, menginterpretasi, menganalisis, 

dan megevaluasi dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan yang dapat dipercaya dan valid. Facione [3] 

mengidentifikasi 6 kemampuan kognitif dalam konsep critical thinking yaitu  interpretasi, analisis, 

penjelasan,  evaluasi, pengaturan diri dan inferensi. Menurut Facione, critical thinking skills adalah 

kemampuan yang memungkinkan kita untuk menganalisis dan mempersatukan informasi untuk 

memecahkan masalah dalam cakupan tertentu.  
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Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bertujuan pada penarikan kesimpulan tentang 

kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri tentang apa yang akan kita lakukan. Bukan sekedar 

memperoleh jawaban dan nilai semata, namun yang lebih utama adalah pertanyaan menegenai jawaban, 

fakta, atau informasi yang ada. Jika guru dan pelajar menyadari pentingnya hal ini, maka jaminan akan 

kemampuan berpikir kritis yang tinggi, sudah dalam genggaman. Namun, kenyataan menunujukkan 

bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa-siswa Indonesia masih rendah dan belum memuaskan. 

Terlihat dari rendahnya persentase jawaban benar siswa-siswi SMP Indonesia dalam dua indikator hasil 

belajar internasional yaitu Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 1999 dan 2003 

[4] serta dalam Program for International Students Assessment (PISA) 2003 [5].  

Data yang diperoleh dari TIMSS, kelemahan siswa-siswi Indonesia terletak pada bagian 

menyelesaikan soal-soal tidak rutin yang memerlukan justifikasi atau pembuktian, pemecahan masalah 

yang memerlukan penalaran matematika, menemukan generalisasi atau konjektur, dan menemukan 

hubungan antara data-data atau  akta yang diberikan.  

Sedang dari data yang diperoleh PISA, letak kelemahan siswa Indonesia yaitu dalam hal 

menyelesaikan soal-soal yang difokuskan pada literature matematika yaitu berupa kemampuan siswa 

dalam menggunakan matematika yang mereka pelajari untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan kedua fakta tersebut, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir 

kritis, kreatif, dan reflektif siswa pada umumnya masih tergolong rendah. 

Dalam Pembelajaran matematika di Indonesia, faktanya banyak guru matematika yang masih 

menganut paradigma lama, yaitu transfer ilmu, guru sebagai sumber informasi dan siswa sebagai 

penerima informasi. Kelemahan dalam hal ini interaksi dalam pembelajaran hanya terjadi satu arah yaitu 

dari guru ke siswa. Siswa tidak banyak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

kegiatan belajar-mengajar, atau lebih berpusat pada guru, bukan siswa. Kelamahan lainnya, pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan dengan cara ini seringkalai berorientasi lebih pada hasil dan bukan kepada 

proses penguasaan ilmu.  

Oleh sebab itu,  seorang guru harus cepat menyadari kelemahan ini dan memulai untuk 

mengembangkan dan memulai perubahan sejak dini. Mulai merubah dari system teacher centered, ke 

student centered yang mengutamakan proses dan pengembangan kemampuan serta eksplorasi potensi 

siswa melalui pembelajaran. Hal ini disebabkan tantangan terbesar untuk pendidikan yang lebih tinggi 

saat ini adalah mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran 

bermakna bisa didapatkan dari pembelajaran yang melibatkan  lingkungan nyata, karena dari lingkungan 

sekitar itulah masalah muncul. Model problem based learning dapat menjadi salah satu alternative model 

pembelajaran di sekolah. 

Model problem based learning membuat siswa pro aktif sehingga memacu untuk menggunakan dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian diharapkan melalui pembelajaran 

problem based learning , siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

kritisnya dalam menyelesaikan masalah.  

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai kemampuan berpikir kritis,  problem based learning, 

berbagai hal peningkat kemampuan berpikir kritis, serta manfaat penggunaannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel adalah: 
1. Apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa? 
2. Apa yang dimaksud dengan problem based learning ? 
3. Bagaimana problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? 

Tujuan  

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, problem based 
learning, dan pemberian problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Manfaat 

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai diharapkan berguna sebagai masukan terhadap 

perkembangan pembelajaran matematika terutama terkait kemampuan berpikir kritis, problem based 

learning, dan pemberian problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa   
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II. PEMBAHASAN 

A. Kemampuan Berpikir Kritis  

Berpikir kritis merupakan proses menganalisis atau mengevaluasi informasi suatu masalah 

berdasarkan pemikiran yang logis untuk menentukan keputusan. Pengertian tersebut sejalan dengan 

pendapat Kuswana [6] yang menjelaskan bahwa “berpikir kritis merupakan analisis situasi masalah 

melalui evaluasi potensi, pemecahan masalah, dan sintesis informasi untuk menentukan keputusan”. Dan 

sejalan dengan pendapat Fisher [7] yang berpendapat bahwa “ berpikir kritis adalah interpretasi dan 

evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi, dan argumentasi”. 

Lipman menyatakan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran yang memungkinkan penilaian, didasarkan 

pada kriteria, mengoreksi diri dan konteks sensitive [8]. Sedangkan Desmita [9] mengemukakan berfikir 

kritis adalah pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, mempertahankan 

pikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda, tidak mempercayai 

begitu saja informasi-informasi yang datang dari berbagai sumber (lisan atau tulisan) dan berfikir secara 

reflektif dan evalutif Karena itu, Schafersman [10] menyarankan penerapan critical thinking strategis 

dalam pembelajaran di kelas. Dengan demikian, guru pun dianjurkan untuk mengembangkan strategi ini 

termasuk dalam pembelajaran matematika. 

Fisher [11] mengemukakan enam indikator berpikir kritis yaitu: (1) mengidentifikasi masalah, (2) 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, (3) menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah, 

(4) membuat ke-simpulan, (5) mengungkapkan pendapat, dan (6) mengevaluasi argumen. Sedangkan 

menurut Ennis [12], terdapat duabelas indikator keterampilan berpikir kritis pada Tabel 1. 

Kemampuan berpikir kritis seseorang akan muncul ketika sedang berada dalam keadaan kritis 

dimana ia diharuskan memecahkan suatu masalah yang rumit dan memerlukan cara-cara penyelesaian 

yang tidak biasa. Misalnya, ketika seorang siswa diharuskan untuk menghasilkan gagasan dalam upaya 

penyelesaian suatu soal matematika, dari pengamatan dan eksplorasi yang ia lakukan serta mengkaitkan 

situasi yang dihadapinya dengan pengetahuan matematika yang ia miliki, maka ia juga harus kritis dalam 

memilih strategi serta mengontrol pemikirannya, apa yang ia dapat lakukan ataupun yang telah ia 

lakukan. Dalam hal ini, proses metakognitifnya harus diberdayakan, yaitu memonitor, mengontrol serta 

membuat keputusan yang tepat. Dan ini sesungguhnya adalah apa yang dikemukakan oleh Tang dan 

Ginsburg  dalam NCTM [13] kemampuan metakognitif, yaitu “seseorang yang berpikir mengenai 

pikirannya sendiri”. Dalam hal ini ia harus berani mengambil resiko serta bertanggung jawab terhadap 

pilihan atau keputusannya. Ia belajar untuk tidak ragu membuat keputusan. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa berpikir kritis dan kreatif saling menunjang dalam upaya seseorang menyelesaikan suatu masalah. 

Santrock (Desmita, 2006:162) mengemukakan untuk mampu berfikir secara kritis siswa harus 

mengambil peran aktif dalam proses belajar. Sehubungan dengan itu, maka peran guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang memungkinkan atau memberikan kesempatan siswa untuk 

berfikir kritis. Oleh sebab itu, maka guru perlu mengetahui fase-fase dalam mengembangkan berfikir 

kritis agar kemampuan tersebut dapat optimal. Ada beberapa pendapat para ahli tentang fase-fase berfikir 

kritis, namun jika didalami dengan baik semua fase-fase tersebut pada dasarnya tidak berbeda. Dari 

pendapat-pendapat tersebut dapat disarikan bahwa fase-fase berfikir kritis adalah fase memicu kejadian 

(konfik kognitif), eksplorasi (menggali atau menemukan), menarik kesimpulan, klarifikasi dan resolusi. 

 Konflik kognitif, merupakan awal dari siswa menerapkan kemampuan berfikirnya untuk memahami 

dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Oleh sebab itu, permasalahan yang 

diajukan guru harus mampu membangkitkan keinginan atau motivasi siswa untuk menyelesaikannya. Hal 

penting yang menjadi perhatian guru dalam pemilihan masalah ini adalah upayakan permasalahan 

tersebut dikenal baik oleh siswa atau menyentuh masalah-masalah real yang dihadapi siswa dan pastikan 

siswa telah memiliki kemampuan dasar untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Eksplorasi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami, menggali, dan menemukan 

penyelesaikan masalah yang dihadapkan. Guru memberikan fasilitas yang optimal kepada siswa dalam 

upaya mereka melakukan eksplorasi, sehingga mereka merasakan makna dari belajar membangun 

pengetahuan. Menarik kesimpulan, merupakan inti dari suatu kegiatan eksplorasi. Dorong siswa dalam 

hal ini dengan memberikan fasilitas yang optimal dan kembangkan keterampilan personal mereka agar 

berani untuk mengungkapkan apa yang mereka peroleh dengan mengedepankan sikap bahwa kesalahan 

adalah sebuah pembelajaran menuju hal yang benar. 

Klarifikasi dan resolusi, memastikan kebenaran apa yang disimpulkan siswa adalah hal yang sangat 

penting. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak belajar dari kesimpulan yang salah dan menggunakan hal 

tersebut untuk menyelesaikan masalah lain yang terkait. Oleh sebab itu, sebelum siswa menggunakan hal 
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yang mereka simpulkan lebih jauh, guru senantiasa mengklarifikasinya agar tidak menimbulkan dampak 

negative bagi siswa dalam belajar matematika. 

Kemampuan berpikir kritis mendorong siswa untuk aktif, mengembangkan kepercayaan dan 

melakukan tindakan. Hal ini menunjukan jika berfikir kritis akan memberikan keterampilan yang 

membuat pola pikir berkembang. Swartz dan Perkeins menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis 

berarti bertujuan untuk mencapai penilaian yang akan dilakukan dengan penalaran [14]. Kemampuan 

penaralan akan mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Sehingga kemampuan berpikir kritis 

merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa karena 

kemampuan ini didukung dengan kemampuan interpretasi, analisis, evaluasi, dan menyajikan data secara 

logis dan berurut [15].   

 

B. Problem Based Learning 

Hiebert et al dalam Erickson [16], menjelaskan satu prinsip esensial yang berfokus pada 

membangun pemahaman matematika siswa adalah “Make the subject problematic.” Pembelajaran harus 

memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir “mengapa”, melakukan inkuiri, mencari solusi, dan 

memverifikasi solusi. Ini berarti, pembelajaran harus dimulai dengan masalah, dilema, atau pertanyaan 

bagi siswa. Dengan dasar itu, pembelajaran matematika harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi 

bukan menerima pengetahuan. Dalam proses pembelajaran matematika sangat diharapkan siswa 

membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar  mengajar  [17].  

Sementara guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai fasilitator guru berperan dalam 

mengembangkan kesadaran siswa mengenai apa yang harus dilakukan dalam belajar matematika, 

berusaha melibatkan siswa sehingga diharapkan siswa terpacu untuk aktif belajar dan terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, siswa mengalami sendiri, 

menemukan sendiri dan tidak hanya sekadar menghapal. 

Titik awal dari Problem-Based Learning (PBL) adalah masalah (problem). Dalam PBL siswa 

didorong untuk menganalisis suatu permasalahan dan mempertimbangkan analisis alternatif. Oleh karena 

itu PBL menempatkan siswa sebagai pemeran utama dalam pembelajaran dan keterampilan berpikir. 

Siswa dilatih untuk berpikir mandiri dan mengembangkan kepercayaan diri dan menghargai aktivitas 

yang sedang terjadi.Dengan demikian, PBL menciptakan suasana yang mendukung siswa dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir mereka. 

Problem-Based Learning dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif dan  berkontribusi untuk 

mengembangkan  kognitif dan kemampuan berpikir metakognitif siswa. Barrows dan Tamblyn [18]  

mendefinisikan PBL, sebagai pembelajaran yang dihasilkan dari proses bekerja menuju pemahaman atau 

memecahkan masalah. PBL adalah metodologi pembelajaran kompleks dan bermakna dimana masalah 

dibingkai dalam konteks nyata [18].  

Barrows, mengemukakan beberapa karakteristik Problem based learning, yakni (1) Proses 

pembelajaran bersifat Student-Centered; (2) Proses pembelajaran berlasung dalam kelompok kecil; (3) 

Guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing; (4) Permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam 

setting pembelajaran diorganisasi dalam bentuk dan fokus tertentu dan merupakan stimulus pembelajaran; 

(5) Informasi baru diperoleh melalui belajar secara mandiri (Self-directed learning); dan (6)  Masalah 

(problems) merupakan wahana untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah klinis[19]. 

Padmavathy [20] mengungkapkan, 7 tahapan problem based learning, yaitu (1) Identifikasi 

masalah;(2) Pembatasan masalah; (3) Menetapkan fokus kajian; (4) Menghimpun data; (5) Mengelolah 

dan membahas data; (6) Mencoba dengan teori atau hipotesis; (7) Menyusun dan menyajikan laporan  

Keuntungan Pembelajaran berbasis masalah menurut Boud yaitu siswa bekerja dengan masalah yang 

memungkinkan mereka mengasah kemampuan untuk berpikir dan menerapkan pengetahuan sebagai 

tantang dan dievaluasi sesuai dengan  tingkat belajar mereka. Bagian pembelajaran masalah diidentifikasi 

dalam proses kerja dan digunakan sebagai panduan untuk belajar individual [21]. Pembelajaran dengan 

masalah akan memacu perkembangan pengetahuan. Menurut Lee  siswa mulai dengan dasar praktek dan 

teori tumbuh dari praktek [22]. Hal ini menegaskan pertumbuhan pengetahuan selalu terjadi dalam 

keadaan praktek. Pengetahuan siswa pada PBL lebih terperinci dan hasilnya siswa lebih baik mengingat 

pengetahuan mereka [ 23]. 

 

C. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dengan Problem Based Learning  

Problem based learning merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja 

teoritik konstruktivisme. Pembelajaran problem based learning berfokus pada masalah yang dipilih 

sehingga siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga 
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metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, tidak hanya konsep yang relevan 

dengan masalah yang menjadi focus pembelajaran tetapi juga pengalaman belajar, ketrampilan 

menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. 

Rusman [24] menjelaskan bahwa “Salah satu alternatif model pembelajaran yang memungkinkan 

dikembangkannya keterampilan berpikir siswa (penalaran, komunikasi dan koneksi) dalam memecahkan 

masalah adalah pembelajaran berbasis masalah”. Tan menyatakan bahwa 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 [25]. 

Menurut penelitian Noer [26], terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas peningkatan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan PBL . Kualitas peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan PBL  lebih baik daripada siswa yang pembelajaran 

matematikanya secara konvensional baik pada peringkat sekolah tinggi, peringkat sekolah sedang dan 

gabungan kedua peringkat sekolah. 
Peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan problem based learning secara nyata di tunjukkan 

oleh penelitian Newell & Simon [27] yang menunjukkan bahwa PBL melatih kemampuan siswa untuk 
menganalisis, berpikir kritis, serta metakognitif. Didukung juga oleh penelitian Sheprerd [28] yang 
menunjukkan bahwa PBL meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara signifikan. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
 
Kemampuan berpikir kritis merupakan bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menuntut 

siswa untuk mengembangkan proses menganalisis atau mengevaluasi informasi suatu masalah berdasarkan 
pemikiran yang logis untuk menentukan keputusan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan 
memberi pemahaman baru terhadap konsep yang ada. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui 
penerapan model pembelajaran problem based learning. Model problem based learning berfokus pada 
masalah yang dipilih sehingga siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan 
masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, tidak hanya 
konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi focus pembelajaran tetapi juga pengalaman belajar, 
ketrampilan menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. 

Dalam PBL, siswa diharapkan dapat merumuskan masalah dari suatu situasi matematis, yang 

memuat suatu prosedur yang tidak rutin. Kemudian, siswa harus menggali informasi yang terkait dengan 

masalah, membuat konjektur, dan menggeneralisasi konsep dan prosedur matematika. Di samping itu, 

siswa diharapkan dapat membuat koneksi antar ide-ide matematis dengan menyelesaikan masalah yang 

baru bagi mereka dalam berbagai cara penyelesaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model problem 

based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis untuk 

memperoleh pengetahuan dan belajar mengambil keputusan. Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa 

kemampuan berfikir kritis siswa dapat ditingkatkan dengan penerapan model pembelajaran problem 

based learning dalam proses pembelajaran. 

 

 

B. Saran 

 

Penerapan model pembelajaran problem based learning yang dapat membantu meningkatkan 

kemampuan berfikir kritis siswa telah dibuktikan oleh banyak peneliti. Oleh sebab itu, penulis 

menyarankan untuk menerapkan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran, 

terlebih lagi dalam pembelajaran yang membutuhkan kemampuan siswa untuk menganalisis, berpikir 

kritis, serta metakognitif. 
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A. Gambar dan Tabel  
TABEL 1. INDIKATOR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

NO KELOMPOK INDIKATOR 

1 Memberikan penjelasan sederhana (praktis) Memfokuskan pertanyaan  

Menganalisis argumen  

Bertanya dan menjawab pertanyaan  

2 Membangun keterampilan dasar  Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak  

Mengobservasi dan mempertimbangkan laporan observasi  

3 Menyimpulkan  
 

Mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi  

Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi  

Membuat dan menentukan hasil pertimbangan  

4 Keyakinan  
 

Mendefinisikan istilah danmempertimbangkan suatu definisi  

Mengidentifikasi asumsi-asumsi  

5 Tindakan  Menentukan suatu tindakan  

Berinteraksi dengan orang lain  
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