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Abstrak—Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

menyelesaikan soal berbasis performance task berdasarkan indikator yang telah 

disusun. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini meliputi aspek klasifikasi, 

aspek asesmen, aspek inferensi, dan aspek strategi. Metode pengumpulan data 

meliputi metode tes dan wawancara. Hasil penelitian dari 33 siswa yang tersebar di 

beberapa SMP di Kabupaten Probolinggo didapatkan bahwa 13 siswa mampu 

mencapai aspek klasifikasi, asesmen, inferensi, dam strategi dengan baik dalam 

menyelesaikan soal berbasis performance task, sehingga tergolong siswa yang 

memiliki kemampuan berpikir kritis level atas. Selanjutnya, 20 siswa mampu 

mencapai aspek klasifikasi dan asesmen namun kurang mampu dalam aspek inferensi 

dan strategi, sehingga tergolong siswa yang memiliki keampuan berpikir kritis pada 

level sedang. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merencanakan model atau strategi pembelajaran yang bertujuan mengoptimalkan serta 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal berbasis performance 

task. 

Kata kunci: berpikir kritis, performance task  

 

I. PENDAHULUAN 

Masalah peningkatan mutu pendidikan di indonesia, terutama pada generasi muda untuk hidup 

dalam masyarakat modern merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperbincangkan. Salah satu 

bidang ilmu yang sangat berperan dalam dunia pendidikan adalah matematika. Matematika adalah alat 

penting untuk generasi muda karena mereka menghadapi masalah dan tantangan dalam aspek pribadi, 

pekerjaan, sosial, dan ilmiah kehidupan mereka. Dengan demikian, penting untuk memiliki pemahaman 

tentang sejauh mana peserta didik yang cukup siap untuk menerapkan matematika dalam memecahkan 

masalah [1]. 

Kemampuan siswa mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari merupakan tujuan 

utama pembelajaran matematika [2]. Sehingga guru perlu mengajarkan siswa tentang pemahaman dunia 

nyata (contextual) agar mereka tidak kesulitan memecahkan masalah matematika dalam kehidupan sehari-

hari. Proses penggunaan matematika dalam memecahkan masalah disebut sebagai kemampuan literasi 

matematika. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap literasi matematika juga dapat dilihat dari rumusan 

kompetensi dan tujuan pembelajaran yang terangkum dalam kurikulum. Namun demikian, sistem penilaian 

yang dilakukan di Indonesia saat ini belum secara spesifik mengukur kemampuan literasi matematika 

siswa. Sistem penilaian akhir yang digunakan saat ini adalah ujian nasional dimana sebaran soal-soal ujian 

nasional (UN) masih pada level bawah dari aspek kognitif siswa [3]. Selain itu terkait tujuan yang 

ditetapkan oleh Permendikbud Nomor 59 tahun 2014 dalam pembelajaran matematika penting untuk 

dikembangkan berbagai kemampuan, salah satunya kemampuan berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan [4] 

yang mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika. 

Di era digital yang menumbuhkan pemikiran kritis-kreatif merupakan tantangan bagi pendidik 

matematika [5]. Tentunya upaya mendapatkan informasi pola pikir siswa dalam pembelajaran memerlukan 

sebuah instrumen penilaian. Salah satu bentuk instrumen penilaian yang kita kenal saat ini adalah 

performance assessment. Performance assessment merupakan penilaian dengan berbagai macam tugas 

dan situasi dimana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan 

pengetahuan yang mendalam, serta keterampilan dalam berbagai macam konteks [6]. Tugas guru disini 
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mengamati dan membuat pertimbangan tentang demonstrasi siswa dalam hal kecakapan dan kompetensi 

dalam hal menghasilkan suatu produk. Untuk mengukur kinerja siswa, dapat menggunakan instrumen 

performance assessment yaitu performance task, performance rubric, dan scoring guide. 

Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam memecahkan masalah matematika (i.e., [7], 

[8]). Beberapa dari mereka memperhatikan masalah yang diberikan dengan cara menyelesaikannya secara 

hierarkis, namun ada juga siswa yang hanya sembarangan menjawab masalah saat menghadapi ujian. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap siswa memiliki proses pemikiran atau 

rencana berpikir yang berbeda dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu mereka membutuhkan 

instruksi yang berbeda [9]. Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dari hasil 

penyelesaian soal performance task yang diberikan. Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang kemampuan berpikir kritis sisiwa dalam disiplin ilmu matematika, sehingga dapat 

membantu mengembangkan pola pikir siswa dalam menghadapi masalah dan tantangan di era modern saat 

ini. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini 

dianalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal berbasis performance task 

berdasarkan indikator yang telah disusun. Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini meliputi tahap 

klasifikasi, tahap asesmen, tahap inferensi, dan tahap strategi. Siswa-siswa dalam subjek penelitian ini 

merupakan siswa dari sekolah-sekolah yang berasal dari kabupaten probolinggo, baik sekolah negeri 

mapun sekolah swasta. Masing-masing sekolah diwakili dua orang siswa kelas VII SMP. Untuk mencapai 

sasaran utama dalam penelitian ini, diperlukan suatu prosedur penelitian seperti pada Gambar 1 berikut. 

 
GAMBAR 1. PROSEDUR PENELITIAN 

Tahap awal dalam penelitian ini yaitu tahap kegiatan pendahuluan. Tahap pendahuluan, peneliti 

menentukan daerah/tempat penelitian yang meliputi beberapa SMP di Kabupaten Probolinggo. Setelah 

tempat penelitian ditentukan, peneliti menentukan subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu siswa 

SMP kelas VII sebanyak 34 siswa. 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu instrumen penelitian yang valid. Oleh karena itu, sebelum 

peneliti melakukan penelitian harus membuat instrumen penelitian. Instrumen tersebut meliputi 

performance task, performance rubrics, dan pedoman wawancara yang akan divalidasi kepada validator. 

Kemudian pada hasil uji vaidasi, peneliti melakukan analisis terhadap hasil tersebut untuk mengetahui 

tingkat kevalidannya. Jika instrumen telah valid, maka instrumen tersebut dapat digunakan untuk tahap 

penelitian atau pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan tes pada soal berbasis performance task untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Cakupan pada materi tes penelitian ini yaitu tentang bangun 

datar persegi panjang. Setelah tes dilakukan, kemudian dilakukan wawancara terhadap siswa untuk 

menklarifikasi hasil performance task yang dikerjakan sehingga peneliti mengetahui proses berpikir kritis 

yang dilalui siswa dalam menyelesaikan performance task berdasarkan performance rubrics yang telah 

dibuat. 

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini hasil jawaban siswa dari soal tes dan wawancara 

yang telah dilakukan akan dianalisis. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Setelah itu, melakukan pengkategorian dari hasil tes siswa. Adapun langkah-langkah 

pengelompokannya sebagai berikut. Pertama, mencari nilai minimum dengan cara mengalikan banyak soal 

tes dengan skor terendah rubrik penilaian. Langkah kedua, mencari nilai maksimum dengan cara 

mengalikan banyak soal tes dengan skor tertinggi rubrik penilaian. Langkah ketiga, menentukan jangkauan 

data tersebut. Langkah keempat, membagi jangkauan data menjadi tiga bagian, sehingga diperoleh interval 

kelas. Adapun interval kelas meliputi interval kelas rendah, sedang, dan tinggi secara berurutan yang 

mencerminkan kategori siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis rendah, sedang, dan tinggi. Jadi 

pendeskripsian dan pengkategorian tingkat kemampuan berpikir kritis merupakan sasaran utama penelitian 

ini. 

 

Kegiatan Pendahuluan Penentuan Subjek Penelitian Pembuatan Instrumen  Validasi Instrumen  

Analisis Hasil Validasi Pengumpulan Data Analisis Data Kesimpulan 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil skor yang diperoleh dari jawaban tes dan wawancara digunakan dalam menentukan level 

kemampuan berpikir kritis siswa. Dari hasil tes dan wawancara siswa yang meliputi tahap klasifikasi, tahap 

asesmen, tahap inferensi, dan tahap strategi. Klarifikasi dalam performance task diartikan sebagai 

kemampuan siswa dalam menyebutkan dengan tepat pernyataan yang diminta dari soal. Asesmen dalam 

performance task diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menggunakan informasi yang relevan dalam 

soal atau pengetahuan sebelumnya untuk menyelesaikan soal.  Inferensi dalam performance task 

diartikan sebagai kemampuan siswa menemukan langkah untuk menyelesaikan soal dan membuat 

kesimpulan. Strategi dalam performance task diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal dengan cara yang berbeda. Hasil skor tertinggi dan terendah yang didapatkan dalam penelitian ini 

secara berturut-turut adalah 97 dan 27. Dari skor tersebut dibuat kategorisasi tingkat kemampuan spasial 

siswa yang disajikan pada Tabel 1. 

TABEL 1. KATEGORISASI SKOR KEMAMPUAN SPASIAL SISWA 

No. Skor Kelompok 

1. 0   skor   33,33 Bawah 

2. 33,33   skor   66,67 Tengah 

3. 66,67   skor   100 Atas 

Adapun hasil penelitian yang didapat, dari 34 subjek penelitian didapatkan 14 siswa tergolong pada 

kelompok atas, dan 20 siswa tergolong pada kelompok tengah. Tes yang diberikan ialah soal performance 

task berisi topik, standar tugas, deskripsi tugas, dan  kondisi penyelesaian tugas tentang permasalahan 

persegi panjang yang disajikan dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan permasalahan nyata. 

Berikut akan disajikan hasil pengerjaan beberapa siswa yang mewakili dalam kemampuan berpikir kritis 

level tinggi dan sedang. 

A. Aspek Klarifikasi 

 

 

GAMBAR 2. HASIL PENGERJAAN S1 DAN S2 PADA TAHAP KLASIFIKASI 

Pengerjaan S2 

Pengerjaan S1 
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S1 dan S2 merupakan salah satu siswa pada kelompok atas dan tengah. Adapun hasil pengerjaan siswa 

tersebut dalam tahap kasifikasi disajikan pada Gambar 2. Pada tahap ini, siswa kelompok atas dan tengah 

dapat menyebutkan informasi-informasi yang diketahui dalam soal secara tepat dan jelas, selain itu juga 

dapat menyebutkan dengan tepat pertanyaan yang diminta dari soal. Referensi [10] menyatakan bahwa 

ketika siswa memahami suatu masalah, maka secara tidak langsung mereka dapat mengkategorikan apa 

yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Kemampuan untuk membedakan antara apa yang 

diketahui dan yang tidak diketahui merupakan suatu hal penting untuk meraih keberhasilan dalam semua 

setting akademis [11]. 

B. Aspek Asesmen 

Pada tahap asesmen ini, siswa pada kelompok atas dan tengah dapat melewati tahap ini. Berdasarkan 

Gambar 3, mereka menggunakan informasi-informasi yang relevan dalam soal serta dapat menjelaskan 

hubungan tiap informasi yang ada. Dari hasil pengerjaan kelompok atas terlihat bahwa subjek dapat 

menggunakan pengetahuan sebelumnya yang mereka peroleh seperti rumus yang digunakan yaitu rumus 

persegi dan persegi panjang, mengkonversi satuan dari hektar ke meter persegi, dan melakukan operasi 

bilangan. Pada siswa kategori tengah terlihat bahwa mereka menggunakan informasi yang relevan dalam 

soal yaitu dengan mengkonversi 1 hektar  kedalam meter persegi sehingga dapat mengetahui panjang sisi 

taman. Aktifitas ini sesuai dengan referensi [12] bahwa pada tahap asesmen siswa dapat menggunakan 

pernyataan yang penting/relevan sebagai awal penyelesaian masalah. Dari hasil ini juga sejalan dengan 

referensi [13] bahwa siswa yang mampu mencari sumber informasi relevan serta mengetahui cara 

mengolah informasi tersebut untuk memecahkan masalah dapat dikatakan siswa tersebut memiliki 

kemampuan berpikir kritis. 

 

 

GAMBAR 3. HASIL PENGERJAAN S1 DAN S2 PADA TAHAP KLASIFIKASI 

C. Aspek Inferensi 

Pada siswa kelompok atas dapat menentukan dan menuliskan langkah untuk menyelesaikan soal 

dengan benar dan runtut. Seperti halnya pada soal nomor 3 pada Gambar 4, S1 terlebih dahulu menghitung 

luas taman, luas kolam, dan luas jalan. Kemudian mengerjakan dengan cara luas taman dikurangi luas 

kolam dan dikurangi lagi dengan luas jalan. Begitu pula dengan soal nomor 4, S1 menjawab dengan cara 

membaginya menjadi dua bagian yaitu bagian kanan jalan dan bagian kiri jalan. Dalam mencari banyak 

tanaman pada bagian kanan jalan adalah mencari panjang sisinya terlebih dahulu. Kemudian setelah 

diketahui panjang sisinya, masing-masing sisi dibagi oleh 5-meter yang hasilnya akan dikalikan. Langkah 

ini juga sama digunakan untuk mencari bagia kiri jalan. Sehingga didapatkan hasil penyelesaian dengan 

menjumlahkan bagian kanan jalan dan bagian kiri jalan. Pada soal nomor 5, S1 juga menjawab dengan 

lengkap dan benar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa S1 dapat menentukan dan menuliskan langkah 

dalam menyelesaikan permasalahan dengan benar dan juga dapat membuat kesimpulan dengan benar. 

Aktivitas ini sesuai referensi [12] bahwa pada tahap inferensi dapat berupa tahap dimana siswa dapat 

membuat kesimpulan yang benar berdasarkan informasi yang telah diperoleh 

Sedangkan pada siswa kelompok tengah tidak seluruhnya melewati tahap inferensi dikarenakan 

terdapat beberapa kesalahan konsep dalam menyelesaikannya. Seperti halnya pada soal nomor 4, S2 

kurang tepat dalam mengambil langkah menyelesaikan permasalahan sehingga menyebabkan kesalahan 

dalam menyelesaikannya. Dalam mencari banyak tanaman pada bagian kanan jalan S2 mencari luas 

lahan terlebih dahulu kemudian membaginya dengan jarak antar tanaman. Begitupula dengan lahan bagian 

kiri, S2 juga mencari luas lahan terlebih dahulu kemudian membaginya dengan jarak antar tanaman. 

Kesalahan ini juga berakibat pada menentukan kesimpulan akhir yaitu pada sola nomor 5. Maka dari itu S2 

tidak dapat melewati tahap inferensi dikarenakan tidak memenuhi indikator pada tahap inferensi. 

Pengerjaan S2 

Pengerjaan S1 
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GAMBAR 4. HASIL PENGERJAAN S1 DAN S2 PADA TAHAP INFERENSI 

D. Aspek Strategi 

Tahap strategi hanya dilakukan oleh siswa kelompok atas. Mereka dapat menemukan langkah   lain   

untuk   menyelesaikan   soal   dengan   benar,   serta   dapat menjelaskan dengan baik langkah penyelesaian 

yang sudah ia temukan. Hal ini sesuai dengan referensi [12] bahwa tahap strategi merupakan tahap dimana 

siswa berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah sehingga memungkinkan siswa untuk dapat 

menemukan beberapa strategi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tidak dilakukan oleh siswa kelompok 

tengah. Gambar 5 menunjukkan hasil pengerjaan siswa pada tahap strategi. 

 

GAMBAR 5. HASIL PENGERJAAN S1 DAN S2 PADA TAHAP STRATEGI 

Siswa kelompok tengah tidak terbiasa menjawab satu permasalahan dengan dua ataupun lebih cara 

berbeda untuk menyelesaikannya. Mereka merasa bingung untuk melakukan cara berbeda dalam 

Pengerjaan S2 

Pengerjaan S1 

Pengerjaan S2 

Pengerjaan S1 
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menyelesaikan permasalahan yang akan dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena mereka terbiasa untuk 

menyelesaikan satu permasalahan dengan satu cara penyelesaian saja. Sehigga secara sistematis hasil 

proses berpikir kritis siswa di kabupaten probolinggo dapat dilihat pada pada Tabel 2 berikut. 

TABEL 1. HASIL PROSES BERPIKIR KRITIS 

Aspek Indikator 
Siswa Kelompok 

Atas 

Siswa Kelompok 

Tengah 

Klarifikasi 

Menyebutkan dan menuliskan hal-hal yang  

diketahui dalam suatu permasalahan √ √ 

Menyebutkan dan menuliskan hal-hal yang 

ditanyakan dalam suatu permasalahan √ √ 

Asesmen 
Menggunakan informasi yang relevan 

dalam menyelesaikan masalah  

√ √ 

Inferensi 

Menjalankan strategi penyelesaian √ √ 

Membuat kesimpulan yang benar √  

Strategi 
Menemukan dan menjelaskan strategi lain 

dalam menyelesaikan masalah 

√  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kemampuan berpikir siswa kelompok atas telah mampu 

memenuhi indikator-indikator pada tahap klasifikasi, tahap asesmen, tahap inferensi, dan tahap strategi 

dalam menyelesaikan soal performance task. Sedangkan siswa kelompok sedang kurang mampu 

memenuhi beberapa indikator pada tahap tahap inferensi, ataupun tahap strategi dalam menyelesaikan soal 

performance task. Berdasarkan hasil analisis juga didapatkan bahwa beberapa siswa tidak bisa melakukan 

beberapa strategi dalam penyelesaian soal. Sehingga berdasarkan temuan ini diharapkan pendidik dapat 

menyajikan permasalahan dengan pemecahan masalah dengan berbagai strategi (flexibility) dan solusinya 

juga bisa beragam (multi jawab, fluency). Sehingga siswa dapat terbiasa menyelesaikan satu permasalahan 

dengan berbagai strategi. Siswa juga diberikan kebebasan agar siswa memperoleh kemajuan dalam 

memecahkan masalah matematika sesuai dengan kemampuan dan minat siswa itu sendiri. Hal ini dapat 

memberikan peluang kepada siswa untuk menumbuhkan berpikir kritis siswa. 
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