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Abstrak 

Berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran matematika. Siswa yang kritis dalam 
pembelajaran matematika akan terbantu dalam memecahkan masalah matematika. Sebaliknya siswa 
yang biasa menyelesaikan masalah matematika akan cenderung berpikir kritis. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga 
dalam pemecahan masalah matematika pada materi pecahan. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive 
sampling, sehingga diperoleh 3 subjek yang diambil dari siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga 
dengan kategori kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan 
matematika rendah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Melalui 
kegiatan subjek dalam menyelesaikan masalah matematika dan dilanjutkan wawancara secara 
mendalam untuk mengungkap proses berpikir kritis mereka. Terdapat empat tahap proses berpikir 
kritis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan siswa dengan kemampuan matematika tinggi 
proses berpikir kritisnya sampai pada tahap strategies. Siswa dengan kemampuan matematika sedang 
proses berpikir kritisnya sampai pada tahap assessment. Siswa dengan kemampuan matematika 
rendah proses berpikir kritisnya sampai pada tahap clarification.  

Kata Kunci : proses berpikir kritis, masalah matematika, pecahan. 

PENDAHULUAN 

Manusia seringkali berhadapan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik yang 

berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya, mulai dari masalah yang 

sederhana sampai masalah yang kompleks. Adanya masalah dalam bidang ilmu pengetahuan 

membuat ilmu pengetahuan semakin berkembang. Masalah dalam matematika biasanya 

berbentuk soal cerita, tetapi tidak semua soal cerita merupakan masalah. Menurut Hudojo 

(1988) suatu pertanyaan disebut masalah tergantung kepada pengetahuan yang dimiliki 

penjawab. Bagi seseorang, suatu soal dapat dijawab dengan menggunakan prosedur rutin, 

maka bagi orang itu soal tersebut bukanlah masalah. Bagi orang lain soal tersebut 

memerlukan pengorganisasian pengetahuan yang telah dimiliki secara tidak rutin dan orang 

tersebut tertantang untuk menjawab/memecahkannya, maka soal tersebut merupakan masalah 

bagi orang itu.  

Seseorang yang sedang berhadapan dengan suatu masalah akan berusaha untuk 

memecahkan masalah tersebut. Menurut Hudojo (1988) pemecahan masalah pada dasarnya 

adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Pemecahan masalah merupakan 
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aktivitas yang penting dalam pembelajaran matematika. Holmes (Haryani, 2012) menyatakan 

bahwa pemecahan masalah adalah “jantung” dari matematika (heart of mathematics).  

Stanick dan Killpatrick (Haryani, 2011) mengatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan inti dari matematika karena memerlukan kemampuan berpikir kritis. The National 

Council for Exellence in Critical Thinking (Tuanakotta, 2011) mendefinisikan berpikir kritis 

sebagai proses intelektual berdisiplin yang secara aktif dan cerdas mengonseptualisasikan, 

menerapkan, menganalisis, mensintesakan, dan/atau mengevaluasi informasi yang 

dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, refleksi (perenungan kembali), 

nalar, atau komunikasi sebagai panduan mengenai apa yang dipercaya dan tindakan yang 

diambil. Menurut Ennis (Fisher, 2009) berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan 

reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Empat 

tahap proses berpikir kritis menurut Jacob dan Sam (2008) adalah clarification, assesment, 

inference dan strategies. 

Pemecahan masalah mempunyai hubungan timbal balik dengan berpikir kritis. Hal ini 

dipertegas dengan pendapat Spliter (dalam Haryani, 2012) bahwa berpikir kritis diperlukan 

dalam pemecahan masalah karena dalam memecahkan masalah berpikir kritis memberikan 

arahan yang tepat dalam berpikir dan bekerja, serta membantu menemukan keterkaitan faktor 

yang satu dengan yang lainnya secara lebih akurat. Siswa yang kritis dalam pembelajaran 

matematika akan terbantu dalam memecahkan masalah matematika. Sebaliknya seorang siswa 

yang biasa menyelesaikan masalah matematika akan cenderung berpikir kritis. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bidang studi matematika kelas V SD Sidorejo Lor 

03 Salatiga diungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah 

matematika, terutama pada bentuk soal cerita. Diungkapkan pula oleh guru kelas tersebut 

bahwa terdapat 18 siswa (40%) dari 45 siswa di kelas tersebut masih bingung dalam 

memahami maksud dari soal ketika diberikan latihan soal pada materi pecahan. Ketika siswa 

diminta untuk menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut, setiap siswa 

memiliki cara berpikir yang berbeda dalam mengerjakannya. Pemecahan masalah dalam soal 

cerita memerlukan pemikiran yang masuk akal dan reflektif (perenungan kembali) yang 

berfokus untuk memutuskan apa yang harus dipercaya atau dilakukan, maka perlu melihat 

tahapan berpikir siswa ditinjau dari berpikir kritis siswa. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui proses berpikir kritis siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga dalam 

pemecahan masalah matematika pada materi pecahan. 
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LANDASAN TEORI 

1. Proses Berpikir Kritis

The National Council for Exellence in Critical Thinking (Tuanakotta, 2011) 

mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses intelektual berdisiplin yang secara aktif dan 

cerdas mengonseptualisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesakan dan/atau 

mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui observasi, pengalaman, 

refleksi (perenungan kembali), nalar, atau komunikasi sebagai panduan mengenai apa yang 

dipercaya dan tindakan yang diambil. 

Jacob dan Sam (2008) mendefinisikan 4 tahapan proses berpikir kritis dalam 

pemecahan masalah, yaitu: 

1) Klarifikasi, yaitu tahap dimana siswa merumuskan masalah dengan tepat dan jelas.

2) Assesment, yaitu tahap dimana siswa menemukan pertanyaan yang penting dalam

masalah.

3) Inferensi, yaitu tahap dimana siswa membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang

telah diperoleh.

4) Strategi, yaitu tahap dimana siswa berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan

masalah.

2. Pemecahan Masalah Matematika

Polya (1973) berpendapat bahwa pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk 

menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai 

segera. Pemecahan masalah merupakan aktivitas yang penting dalam pembelajaran 

matematika. Holmes (Haryani, 2012) menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah 

“jantung” dari matematika (heart of mathematics). Sumarmo (Firdaus, 2009) mengartikan 

pemecahan masalah sebagai kegiatan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang 

tidak rutin, mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, 

dan membuktikan atau menciptakan atau menguji konjektur. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik 

pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, sehingga 

diperoleh 3 subjek yang diambil dari siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga dengan 

kategori kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang dan kemampuan 

matematika rendah. Subjek dalam penelitian ini tidak untuk digeneralisasikan, sehingga hasil 

penelitian yang diperoleh hanya berlaku pada ketiga subjek yang ada. Instrumen utama dalam 



4 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun dalam penelitian ini juga terdapat instrumen 

pendukung berupa lembar soal tes matematika dan lembar pedoman wawancara. Soal tes 

matematika digunakan untuk memberi gambaran proses berpikir kritis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika pada materi pecahan. Instrumen soal tes tersebut kemudian 

diuji validitasnya oleh ahli. Validitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah validitas 

muka dan validitas isi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

triangulasi yang terdiri dari penggabungan 3 teknik, yaitu: observasi, wawancara klinis dan 

dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi/kesimpulan. Tabel analisis proses berpikir kritis siswa dalam 

pemecahan masalah matematika yang dikemukakan oleh Jacob dan Sam (Lestari dan 

Wijayanti, 2013) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Analisis Proses Berpikir Kritis dalam Pemecahan Masalah Matematika 

No. 
Tahapan 

Berpikir Kritis 
Deskripsi Karakteristik Berpikir Kritis 

1. Clarification Tahap dimana siswa
merumuskan masalah 
dengan tepat dan 
jelas. 

a. Siswa dapat menyebutkan informasi yang diketahui
dalam soal secara tepat dan jelas.

b. Siswa dapat menyebutkan dengan tepat pertanyaan
yang diminta dari soal.

2. Assessment Tahap dimana siswa 
menemukan 
pertanyaan yang 
penting dalam 
masalah. 

a. Siswa dapat memilah  informasi dari soal yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan soal dengan
informasi yang tidak dibutuhkan untuk
menyelesaikan soal.

b. Siswa dapat menemukan pertanyaan yang penting
dalam soal berdasarkan informasi yang dibutuhkan.

3. Inference Tahap dimana siswa 
membuat kesimpulan 
berdasarkan 
informasi yang telah 
diperoleh. 

a. Siswa dapat menggunakan  informasi-informasi
yang relevan dalam soal dan atau pengetahuan
sebelumnya yang ia peroleh untuk menyelesaikan
soal.

b. Siswa dapat menjelaskan bagaimana hubungan tiap
informasi yang ada.

c. Siswa menemukan langkah untuk menyelesaikan
soal.

d. Siswa dapat menarik kesimpulan.
4. Strategies Tahap dimana siswa 

berpikir secara 
terbuka dalam 
menyelesaikan 
masalah. 

a. Siswa dapat menjelaskan dengan baik langkah
penyelesaian yang sudah ia temukan.

b. Siswa dapat menemukan langkah lain untuk
menyelesaikan soal atau jawaban lain.

Melalui analisis data hasil soal tes matematika dan analisis wawancara berdasarkan Tabel 1, 

maka dapat diketahui proses berpikir kritis siswa. Siswa dikatakan dapat melalui setiap tahap 

proses berpikir kritis jika siswa dapat memenuhi seluruh karakteristik berpikir kritis pada 

setiap tahapnya. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara diperoleh data sebagai berikut. 

1. Proses berpikir kritis subjek ZW pada setiap nomor soal sampai pada tahap ke empat, yaitu

strategies.

2. Proses berpikir kritis subjek DK pada soal nomor 1, 2 dan 4 sampai pada tahap assessment,

pada soal nomor 4 sampai pada tahap inference, sedangkan pada soal nomor 5 sama sekali

tidak melalui tahap berpikir kritis.

3. Proses berpikir kritis subjek RA pada soal nomor 3 sampai pada tahap assessment, pada

soal nomor 4 sampai pada tahap clarification, sedangkan pada soal nomor 1, 2 dan 5 sama

sekali tidak melalui tahap berpikir kritis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses berpikir kritis siswa yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini dalam pemecahan masalah matematika pada materi pecahan, 

berbeda-beda satu dengan lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan rangkuman karakteristik 

yang dimiliki oleh setiap subjek pada setiap tahap berpikir kritis. 

Tabel 2. Rangkuman Karakteristik Proses Berpikir Kritis Setiap Subjek 

Tahapan 
berpikir 

kritis 
Karakteristik Berpikir Kritis 

Nomor Soal 

Subjek ZW Subjek DK Subjek RA 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

C
la

ri
fi

ca
ti

o
n a. Siswa dapat menyebutkan informasi yang

diketahui dalam soal secara tepat dan
jelas.

         × ×    × 

b. Siswa dapat menyebutkan dengan tepat
pertanyaan yang diminta dari soal.

         ×  ×   × 

A
ss

es
sm

en
t 

a. Siswa dapat memilah  informasi dari soal
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
soal dengan informasi yang tidak
dibutuhkan untuk menyelesaikan soal.

         × × ×  × × 

b. Siswa dapat menemukan pertanyaan yang
penting dalam soal berdasarkan informasi
yang dibutuhkan.

         × ×   × × 

In
fe

re
nc

e 

a. Siswa dapat menggunakan  informasi-
informasi yang relevan dalam soal dan
atau pengetahuan sebelumnya yang ia
peroleh untuk menyelesaikan soal.

     × ×   × ×  × ×  

b. Siswa dapat menjelaskan bagaimana
hubungan tiap informasi yang ada.

     × ×  × × × × × × × 

c. Siswa menemukan langkah untuk
menyelesaikan soal.

     × ×   × × × × ×  

d. Siswa dapat menarik kesimpulan.      × ×   × × × × ×  

St
ra

te
gi

es
 

a. Siswa dapat menjelaskan dengan baik
langkah penyelesaian yang sudah ia
temukan.

     × ×   × ×  × ×  

b. Siswa dapat menemukan langkah lain
untuk menyelesaikan soal atau jawaban
lain.

     × × × × × × × × × × 
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Soal nomor 1, subjek ZW dan DK dapat melalui tahap berpikir kritis yang pertama, 

yaitu clarification, sedangkan subjek RA tidak melalui tahap ini. Hal ini dikarenakan subjek 

RA belum dapat memahami kalimat soal dengan baik sehingga tidak dapat menyebutkan 

informasi yang diketahui dalam soal secara tepat dan jelas. Subjek ZW dan DK dapat melalui 

tahap berpikir kritis selanjutnya, yaitu assessment, tahap dimana siswa dapat menemukan 

pertanyaan yang penting dalam masalah. Subjek RA tidak melalui tahap ini karena tidak dapat 

memilah informasi dari soal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal serta tidak dapat 

menemukan pertanyaan yang penting dalam soal berdasarkan informasi yang dibutuhkan. 

Tahap selanjutnya adalah inference. Subjek ZW dapat melalui tahap ini dengan baik, 

sedangkan subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini. Hal ini dikarenakan subjek DK dan RA 

tidak dapat membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Tahap yang 

terakhir yaitu strategies. Subjek ZW dapat melalui tahap ini karena ia dapat berpikir secara 

terbuka dalam menyelesaikan masalah. Berbeda dengan ZW, subjek DK dan RA tidak 

melalui tahap ini. Subjek DK dan RA dapat menjelaskan langkah penyelesaian yang sudah 

mereka temukan, namun langkah penyelesaian mereka dan jawaban akhir mereka salah. 

Selain itu, subjek DK dan RA tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

Soal nomor 2, subjek ZW dan DK dapat melalui tahap berpikir kritis yang pertama, 

yaitu clarification, sedangkan subjek RA tidak melalui tahap ini. Hal ini dikarenakan 

walaupun subjek RA dapat menyebutkan informasi yang diketahui dalam soal secara tepat 

dan jelas, namun dalam menyebutkan pertanyaan yang diminta dari soal masih kurang 

lengkap dan tepat. Subjek ZW dan DK dapat melalui tahap berpikir kritis selanjutnya, yaitu 

assessment, tahap dimana siswa dapat menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah. 

Subjek RA tidak melalui tahap ini karena tidak dapat memilah informasi dari soal yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan soal serta tidak dapat menemukan pertanyaan yang penting 

dalam soal berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah inference. 

Subjek ZW dapat melalui tahap ini dengan baik, sedangkan subjek DK dan RA tidak melalui 

tahap ini. Subjek RA dapat menggunakan informasi-informasi yang relevan dalam soal dan 

atau pengetahuan sebelumnya yang ia peroleh untuk menyelesaikan soal, namun ia tidak 

dapat menjelaskan hubungan tiap informasi yang ada, tidak dapat menemukan langkah untuk 

menyelesaikan soal serta tidak dapat menarik kesimpulan, sedangkan subjek DK sama sekali 

tidak memenuhi karakteristik berpikir kritis pada tahap ini. Tahap yang terakhir yaitu 

strategies. Subjek ZW dapat melalui tahap ini karena ia dapat berpikir secara terbuka dalam 

menyelesaikan masalah. Berbeda dengan ZW, subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini. Hal 
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ini dikarenakan walaupun subjek RA dapat menjelaskan dengan baik langkah penyelesaian 

yang sudah ia temukan, namun ia tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan 

soal atau jawaban lain. Subjek DK dapat menjelaskan langkah penyelesaian yang sudah ia 

temukan, namun langkah penyelesaian dan jawaban akhirnya salah. Selain itu, subjek DK 

tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Soal nomor 3, subjek ZW, DK dan RA dapat melalui tahap berpikir kritis yang pertama, 

yaitu clarification, tahap dimana siswa dapat merumuskan masalah dengan tepat dan jelas. 

Subjek ZW, DK dan RA dapat menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah. Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa subjek ZW, DK dan RA melalui tahap assessment. Tahap 

selanjutnya adalah inference. Subjek ZW dan DK dapat melalui tahap ini dengan baik, 

sedangkan subjek RA tidak melalui tahap ini. Hal ini dikarenakan subjek RA tidak dapat 

membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Tahap yang terakhir adalah 

strategies. Subjek ZW dapat melalui tahap ini karena ia dapat berpikir secara terbuka dalam 

menyelesaikan masalah. Berbeda dengan ZW, subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini. 

Subjek DK dapat menjelaskan dengan baik langkah penyelesaian yang sudah ia temukan, 

namun ia tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan soal atau jawaban lain. 

Subjek RA dapat menjelaskan langkah penyelesaian yang sudah ia temukan, namun langkah 

penyelesaian dan jawaban akhirnya salah. Selain itu, subjek RA tidak dapat menemukan 

langkah lain untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Soal nomor 4, subjek ZW, DK dan RA dapat melalui tahap berpikir kritis yang pertama, 

yaitu clarification, tahap dimana siswa dapat merumuskan masalah dengan tepat dan jelas. 

Subjek ZW dan DK dapat menemukan pertanyaan yang penting dalam masalah. Oleh karena 

itu dapat dikatakan bahwa subjek ZW dan DK melalui tahap assessment, sedangkan subjek 

RA tidak melalui tahap ini. Hal ini dikarenakan subjek RA tidak dapat memilah informasi 

dari soal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, serta tidak dapat menemukan pertanyaan 

yang penting dalam soal berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah 

inference. Subjek ZW dapat melalui tahap ini dengan baik, sedangkan subjek DK dan RA 

tidak melalui tahap ini. Walaupun subjek DK telah memenuhi tiga karakteristik berpikir kritis 

pada tahap ini, namun ada satu karakteristik yang tidak ia miliki, yaitu subjek DK tidak dapat 

menjelaskan bagaimana hubungan tiap informasi yang ada. Berbeda dengan subjek DK, 

subjek RA tidak melalui tahap ini dikarenakan sama sekali tidak memiliki karakteristik 

berpikir kritis pada tahap ini. Tahap yang terakhir yaitu strategies. Subjek ZW dapat melalui 

tahap ini karena ia dapat berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah, sedangkan 

subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini. Subjek DK dapat menjelaskan dengan baik 
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langkah penyelesaian yang sudah ia temukan, namun ia tidak dapat menemukan langkah lain 

untuk menyelesaikan soal atau jawaban lain. Subjek RA dapat menjelaskan langkah 

penyelesaian yang sudah ia temukan, namun langkah penyelesaian dan jawaban akhirnya 

salah. Selain itu, subjek RA tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

Soal nomor 5, subjek ZW dapat melalui tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu 

clarification, sedangkan subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini dikarenakan tidak dapat 

merumuskan masalah dengan tepat dan jelas. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah 

subjek DK dan RA belum dapat memahami kalimat soal dengan baik dan belum 

menyebutkan secara lengkap apa yang ditanyakan dalam soal.  Subjek ZW melalui tahap 

berpikir kritis yang kedua, yaitu assessment, sedangkan subjek DK dan RA tidak melalui 

tahap ini. Hal ini dikarenakan subjek DK dan RA tidak dapat memilah informasi dari soal 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal serta tidak dapat menemukan pertanyaan yang 

penting dalam soal berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya adalah 

inference. Subjek ZW dapat melalui tahap ini dengan baik, sedangkan subjek DK dan RA 

tidak melalui tahap ini. Walaupun subjek RA telah memenuhi tiga karakteristik berpikir kritis 

pada tahap ini, namun ada satu karakteristik yang tidak ia miliki, yaitu subjek RA tidak dapat 

menjelaskan bagaimana hubungan tiap informasi yang ada. Berbeda dengan subjek RA, 

subjek DK dikatakan tidak melalui tahap ini karena sama sekali tidak memiliki karakteristik 

berpikir kritis pada tahap ini. Tahap yang terakhir yaitu strategies. Subjek ZW dapat melalui 

tahap ini karena ia dapat berpikir secara terbuka dalam menyelesaikan masalah. Berbeda 

dengan ZW, subjek DK dan RA tidak melalui tahap ini. Subjek RA dapat menjelaskan dengan 

baik langkah penyelesaian yang sudah ia temukan, namun ia tidak dapat menemukan langkah 

lain untuk menyelesaikan soal atau jawaban lain. Subjek DK dapat menjelaskan langkah 

penyelesaian yang sudah ia temukan, namun langkah penyelesaian dan jawaban akhirnya 

salah. Selain itu, subjek DK tidak dapat menemukan langkah lain untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa subjek yang mempunyai 

kemampuan matematika tinggi dapat melalui seluruh tahap proses berpikir kritis, yang terdiri 

dari clarification, assessment, inference dan strategies pada setiap nomor soal. Kedua subjek 

lainnya yang memiliki kemampuan matematika sedang dan rendah tidak dapat melalui salah 

satu atau lebih dari empat tahap proses berpikir kritis.  
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Proses berpikir kritis siswa kategori tinggi dalam pemecahan masalah matematika pada

materi pecahan sampai pada tahap terakhir, yaitu strategies. Hal ini ditunjukkan dengan

siswa dapat melalui seluruh tahapan berpikir kritis, yaitu clarification, assessment,

inference dan strategies pada setiap nomor soal.

2. Proses berpikir kritis siswa kategori sedang dalam pemecahan masalah matematika pada

materi pecahan sampai pada tahap ke dua, yaitu assessment. Hal ini ditunjukkan dengan

siswa dapat melalui tahap clarification pada soal nomor 1, 2, 3 dan 4, sedangkan pada soal

nomor 5 siswa tidak melalui. Siswa dapat melalui tahap assessment pada soal nomor 1, 2, 3

dan 4, sedangkan pada soal nomor 5 siswa tidak melalui. Siswa melalui tahap inference

pada soal nomor 3, sedangkan pada soal nomor 1, 2, 4 dan 5 siswa tidak melalui. Siswa

tidak melalui tahap strategies pada setiap nomor soal.

3. Proses berpikir kritis siswa kategori sedang dalam pemecahan masalah matematika pada

materi pecahan sampai pada tahap ke pertama, yaitu clarification. Hal ini ditunjukkan

dengan siswa dapat melalui tahap clarification pada soal nomor 3 dan 4, sedangkan pada

soal nomor 1, 2 dan 5 siswa tidak melalui. Siswa dapat melalui tahap assessment pada soal

nomor 3, sedangkan pada soal nomor 1, 2, 4 dan 5 siswa tidak melalui. Siswa tidak melalui

tahap inference pada setiap nomor soal. Siswa tidak melalui tahap strategies pada setiap

nomor soal.
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	Berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran matematika. Siswa yang kritis dalam pembelajaran matematika akan terbantu dalam memecahkan masalah matematika. Sebaliknya siswa yang biasa menyelesaikan masalah matematika akan cenderung berpikir kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir kritis siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga dalam pemecahan masalah matematika pada materi pecahan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh 3 subjek yang diambil dari siswa kelas V SDN Sidorejo Lor 03 Salatiga dengan kategori kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika rendah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Melalui kegiatan subjek dalam menyelesaikan masalah matematika dan dilanjutkan wawancara secara mendalam untuk mengungkap proses berpikir kritis mereka. Terdapat empat tahap proses berpikir kritis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan siswa dengan kemampuan matematika tinggi proses berpikir kritisnya sampai pada tahap strategies. Siswa dengan kemampuan matematika sedang proses berpikir kritisnya sampai pada tahap assessment. Siswa dengan kemampuan matematika rendah proses berpikir kritisnya sampai pada tahap clarification. 



