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KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA SOAL-SOAL 

PISA LEVEL 3, 4 DAN 6 Muhammad Huda1, Humairah1, Novi Ismiasi1 1Mahasiswa 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang Muhammad.huda017@gmail.com 

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah pada soal PISA. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 21 siswa kelas VIIIC Mts Muhammadiyah 1 

Malang yang nantinya akan dipilih 3 orang siswa untuk diwawancarai yaitu 1 orang yang 

memiliki kemampuan kritis tinggi, 1 orang yang berkemampuan kritis sedang dan 1 

orang yang berkemampuan kritis rendah. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan 

masalah siswa sedangkan wawancara digunakan untuk mengukur kemampuan argumen 

siswa.  

 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis tes adalah statistika sederhana 

dan wawancara melalui 3 tahap yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) penarikan 

keimpulan. Hasil penelitian menunjuan bahwa (1) berdasarkan tes kemampuan berpikir 

kritis dan pemecahan masalah pada soal PISA dapat disimpulkan siswa kelas VIII C Mts 

Muhammadiyah 1 Malang memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah dan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang rendah pada soal PISA; (2) kemampuan 

berpikir kritis tingkat tinggi mampu memenuhi semua indikator kritis dengan tepat yaitu 

mampu mengfokuskan pertanyaan dengan tepat, menganalisis argumen dengan tepat 

dan membuat kesimpulan dengan tepat; (3) kemampuan berpikir kritis tingkat sedang 

mampu mengfokuskan pertanyaan dengan tepat, menganalisis argumen dengan kurang 

tepat dan membuat kesimpulan dengan kurang tepat; (4) kemampuan berpikir krtis 

tingkat rendah mampu mengfokuskan pertanyaan dengan kurang tepat, tidak mampu 

menganalisis argumen dan tidak mampu membuat kesimpulan; (5) kemampuan 



pemecahan masalah tingkat tinggi mampu memahami masalah dengan tepat, 

merencanakan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan tepat dan memeriksa 

kembali dengan tepat; (6) kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang mampu 

memahami masalah dengan tepat, merencanakan dengan kurang tepat, menyelesaikan 

masalah dengan kurang tepat dan memeriksa kembali dengan kurang tepat; (7) 

kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah mampu memahami masalah dengan 

kurang tepat, salah dalam merencanakan, tidak mampu menyelesaikan masalah dan 

tidak mampu memeriksa kembali.  

 

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah, PISA 



PENDAHULUAN Matematika adalah salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh siswa 

karena banyaknya manfaat matematika dalam kehidupan manusia, perkembangan 

teknologi yang sekarang ini tak terlepas dari peran matematika dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan. Matematika menjadi salah satu ilmu yang harus dikuasai oleh siswa 

karena manfaatnya yang sangat banyak serta tuntutan zaman yang sangat pesat untuk 

dapat bersaing secara global. Pembelajaran matematika disekolah haruslah dapat 

meningkatkan berbagai kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh siswa, menurut 

Kemdikbud (2016) pembelajaran matematika disekolah dari jenjang dasar sampai 

menengah diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, 

analitis, cermat dan teliti, bertangguang jawab dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah serta miliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan 

matematika dengan jelas.  

 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian mengungapkan fakta bahwa masih ditemukan 

siswa dengan kemampuan kritis yang rendah di indonesia, penelitian yang dilakukan 

oleh Gustiningsi (2015) mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil tes berpikir kritis 

siswa SMP Negeri Palembang tergolong dalam tingkat berfikir kritis rendah. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al., (2015) mengungkapkan bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa SMP Negeri 3 Sumber di kabupaten Cirebon masih 

tergolong rendah karena siswa kurang dapat menganalisis informasi yang ada dan 

cenderung menerima apa adanya informasi yang disampaikan baik tertulis maupun 

lisan, selain itu siswa cenderung pasif dalam proses pembelajaran dan malu 

menanyakan hal yang mereka kurang mengerti. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Syutharidho, 2015).  

 

Siswa Kelas VIII SMP PGRI 2 Bandar Lampung menunjukkan bahwa dari 30 siswa ada 5 

siswa (16,7%) yang termasuk dalam katagori memiliki kemampuan kritis yang sangat 

baik, ada 9 siswa (30%) termasuk dalam katagori memiliki kemampuan kritis yang baik, 

ada 12 siswa (40%) termasuk dalam katagori memiliki kemampuan kritis yang cukup, 

dan ada 4 siswa (13,3%) termasuk dalam katagori memiliki kemampuan kritis yang 

kurang. Jadi kemampuan kritis siswa SMP PGRI 2 Bandar Lampung masih rendah atau 

pada katagori cukup baik.  

 

Fakta lain yang diperoleh berdasarkan penelitian mengungkapkan bahwa masih 

diteukan siswa dengan kemampuan pemecahan masalah yang tergolong rendah di 

indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2016) mengungkapkan bahwa 

prestasi siswa SMK dalam pembelajaran matematika masih tergolong rendah terutama 

dalam hal kemampuan memecahkan masalah matematis sebanyak 73% siswa masih 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang relatif kurang. Penelitian dari 

Firmansyah (2017) juga mengungkapkan siswa SMP Negeri 12 Tangerang kelas VII-4 



tahun ajaran 2011/2012, berdasarkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah bahwa 

hanya ada 1 siswa atau 2,5% dari 40 siswa yang mendapatkan skor tes kemampuan 

pemecahan masalah = 70, sedangkan sisanya masih jauh dari harapan atau masih 

sangat kurang.  

 

Hasil studi PISA (Programme for Internasional Student Assessment) menunjukan bahwa 

peserta didik Indonesia kurang mampu menggunakan konsep-konsep matematika 

untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan kehidupan nyata 

(Mahendra, 2017). Indonesia mengikuti tes PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2012 

dengan hasil yang kurang memuaskan pada setiap keikutsertaannya, pada PISA tahun 

2003, dalam bidang matematika, Indonesia berada di peringkat 38 dari 41 negara, pada 

tahun 2006 Indonesia memperoleh peringkat 50 dari 57 negara, pada tahun 2009 

Indonesia menempati peringkat 61 dari 65 negara, pada tahun 2012 Indonesia berada di 

peringkat kedua terbawah pada peringkat 62 dari 63 negara yang mengikuti tes 

(Wulandari, Turmudi, & Hasanah, 2015).  

 

Hasil terbaru menunjukan bahwa pada tahun 2015 indonesia menduduku peringkat 62 

dari 70 negara yang mengikuti tes PISA hal ini mengungkapkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa indonesia pada soal PISA masih rendah (OECD, 2016b). Hasil 

PISA yang rendah tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena siswa Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam 

menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal pada TIMSS dan PISA, 

fokus soal PISA adalah literasi yang menekankan pada keterampilan dan kompetensi 

siswa yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari 

dalam berbagai situasi (Agustyaningrum, 2015).  

 

Alasan lain yang mendasar penyebab Indonesia masih memperoleh peringkat bawah 

pada PISA antara lain; (1) masih lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal 

non-routine atau level tinggi; (2) penggunaan sistem evaluasi di Indonesia yang masih 

menggunakan soal level rendah; (3) dalam proses belajar mengajar siswa terbiasa 

memperoleh dan menggunakan pengetahuan matematika formal di kelas, dan guru 

biasanya memberikan rumus formal kepada siswa tanpa mengetahi dari mana rumus 

tersebut; (4) rendahnya tersedianya soal-soal PISA yang berbahasa Indonesia (Rosa, 

2017).  

 

Salah satu cara untuk mengasah kemampuan bepikir kritis siswa adalah dengan 

memberikan soal-soal yang menantang atau yang memiliki level kesulitan yang tinggi, 

soal PISA merupakan soal yang terdiri dari level mudah sampai pada level sulit, soal 

PISA sangat sesuai untuk mengasah kemampuan berpikir kritis siswa karena soalnya 

yang tergolong sulit dipecahkan atau soal non rutin (Gustiningsi, 2015). PISA 



(Programme International for Student Assesment) merupakan kegiatan internasional 

yang salah satu kegiatannya adalah menilai prestasi literasi membaca, matematika, dan 

sains siswa sekolah berusia antara 15 tahun dimana PISA menggunakan pendekatan 

literasi yang inovatif dalam setiap studinya, yaitu suatu konsep belajar yang berkaitan 

dengan kapasitas para siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

mata pelajaran kunci disertai dengan kemampuan untuk menelaah, memberi alasan, dan 

mengkomunikasikannya secara efektif, serta memecahkan dan menginterpretasikan 

permasalahan dalam berbagai situasi (Asmara, Waluya, & Rochmad, 2016).  

 

Soal-soal PISA sangat menuntut kemampuan penalaran, kritis, kreatif dan logis dalam 

pemecahan masalah PISA, soal-soal PISA terdapat delapan ciri kemampuan kognitif 

matematika yaitu thinking and reasoning, argumentation, communication, modelling, 

problem posing and solving, representation, using symbolic, formal, and technical 

language and operations, and use of aids and tools (Bidasari, 2017). Penelitian Putra & 

Hartono (2016) mengungkapkan bahwa kemampuan literasi matematika siswa masih 

rendah dalam menyelesaikan soal-soal model PISA level 4, 5, 6.  

 

ini terlihat dari hasil penelitian didapatkan 20,45% dari 330 (22 x 15) butir jawaban yang 

dianalisis yang teridentifikasi sebagai jawaban benar. dari analisis komentar siswa pada 

angket bahwa siswa masih kesulitan dalam mengkomunikasikan dan merepresentasikan 

permasalahan kedalam konteks. Berdasarkan penelitain terdahulu yang telah dianalisis 

terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu belum ditemukan adanya penelitian 

yang menjelaskan kemampaun kritis dan pemecahan masalah pada soal-soal PISA 

kebanyakan penelitian yang ditemukan mengkaji tentang pengembangan soal PISA 

berdasarkan konten budaya indonesia seperti penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 

Bidasari (2017) tentang “Pengembangan Soal Matematika Model Pisa Pada Konten 

Quantity Untuk Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah 

Manengah Pertama”, Ahyan et al.,  

 

(2014) tentang “Developing Mathematics Problems Based On Pisa Level”, Fauziah (2016) 

tentang “Desain Soal Matematika Tipe Pisa Pada Konten Uncertainty and Data Untuk 

Mengetahui Kemampuan Argumentasi Siswa”, Fatmawati & Ekawati (2016) tentang 

“Pengembangan Soal Matematika Pisa Like Pada Konten Change And Relationship 

Untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama”, Putra & Hartono (2016) tentang 

“Pengembangan Soal Matematika Model PISA Level 4 , 5 , 6 menggunakan Konteks 

Lampung”, Putra, Zulkardi, & Hartono (2016) tentang “Pengembangan Soal Matematika 

Model Pisa Konten Bilangan Untuk Mengetahui Kemampuan Literasi Matematika Siswa”, 

Sasongko, Dafik, & Oktavianingtyas (2016) tentang “Pengembangan Paket Soal Model 

PISA Konten Space And Shape Untuk Mengetahui level Literasi Matematika Siswa SMP”. 

Berdasarkan berbagai paparan diatas maka peneliti mengangkat judul “ Kemampuan 



Kritis dan Pemecahan Masalah Siswa pada Soal PISA Level 4 dan 6”.  

 

METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini 21 

siswa kelas VIII C Mts Muhammadiyah 1 Malang, pemilihan subjek berdasarkan saran 

dari guru matematka kelas VIII dimana kelas VIII C merupakan kelas pilihan yang dan 

beberapa murid mengikuti kelas olimpiade, dari 21 orang subjek dipilih 3 siswa untuk 

diwawancarai yaitu 1 siswa dengan kemampuan kritis tinggi dan kemampuan 

pemecahan masalah tinggi, 1 siswa dengan kemampuan kritis sedang dan 1 siswa 

dengan kemampuan pemecahan masalah sedang dan 1 siswa dengan kemampuan kritis 

rendah dan kemampuan pemecahan masalah rendah. Prosedur penelitian terdiri dari 

tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan artikel penelitian.  

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah: (1) membuat surat ijin observasi, 

(2) melakukan observasi ke sekolah, (3) membuat surat ijin penelitian, (4) melakukkan 

wawancara dengan guru serta menyepakati waktu penelitian, (5) membuat instrumen 

penelitian berupa tes, pedoman wawancar. Kegiatan pada tahap pelaksanaan yaitu: (1) 

peneliti memberikan tes berupa tes kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah 

berupa soal-soal PISA; (2) melakukan wawancara dengan siswa yang dipilih secara acak 

untuk mengetahuai kemampuan argumen siswa.  

 

Setelah data diperoleh selanjutnya tahap penyusunan artikel yaitu (1) menganalisis data 

tes, (2) menyusun artikikel penelitian. Tingkat _Banyaknya _ _ _Kemampuan Pemecahan 

Masalah _Kemampuan Berpikir Kritis _ _Tinggi _3 _3 _ _Persentase _14% _14% _ _Sedang 

_9 _4 _ _Persentase _43% _19% _ _Rendah _9 _14 _ _Persentase _43% _67% _ _Jumlah _21 

_21 _ _Persentase _100% _100% _ _ Instrumen penelitia yaitu terdiri dari tes dan 

pedoman wawancara dimana tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kritis 

dan kemampuan pemecahan masalah, yang dimana tes terdiri dari 3 soal PISA, 1 soal 

PISA level 4 diadaptasi dari Putra & Hartono (2016), 1 soal PISA level 6 diadaptasi dari 

Putra & Hartono (2016), soal dibuat berdasarkan indikator kemampuan kritis dan 

pemecahan masalah.  

 

Pedoman wawancara digunakan untuk melihat kondisi siswa dan sekolah yang cocok 

untuk diberikan soal-soal PISA dan mengukur kemampuan argumen siswa, yang dimana 

disusun secara garis besar dan tidak terstruktur. Adapun pedoman wawancara untuk 

siswa sebagai berikut: (1) apa yang kamu paham tentang soal ini; (2) rencana apa yang 

kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini; (3) coba ceritakan langkah-langkah yang 

kamu lakukan untuk menyelesaikan soal-soal ini; (4) bagaimana kamu mengecek bahwa 

jawaban mu sudah benar. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data 

tes adalah menggunakan statistik deskriptif sederhana.  



 

Indikator berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi acuan untuk membuat 

pendoman penskoran, sehingga persentase kemampuan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah siswa dapat dihitung menggunakan rumus: Persentase indikator = ???????? 

???????? ????????????????h ???????? ???????????????? × 100%, setelah diperoleh skor 

kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah kemudian di subjek dikategorikan 

berdsarakan tabel 1 dan 2 yang di adaptasi dari (Crissanti, 2015) . Langkah-langkah 

analisis data kualitatif dalam penelitia ini adalah sebagai beriku. Proses reduksi data 

wawancara yaitu merangkum hasil wawancara, memilih-milah data yang penting, data 

yang penting dikaitkan dengan hasil tes.  

 

Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif, kemudian 

penarikan kesimpulan berdasarkan data yang valid. Tabel 1: Kriteria Persentase 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Persentase yang diperoleh (??) _Tingkat Kemampuan _ 

_75%=??=100% 50%=??<75% 0%=??<50% _Tinggi Sedang Rendah _ _ Tabel 2: Kriteria 

Persentase Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Persentase yang diperoleh (??) 

_Tingkat Kemampuan _ _75%=??=100% 50%=??<75% 0%=??<50% _Tinggi Sedang 

Rendah _ _ HASIL Kemampuan Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah pada Soal PISA 

Siswa Kelas VIIIC Mts Muhammadiyah 1 Malang Tabel Kemampuan Berpikir Kritis dan 

Pemecahan Masalah Siswa Mts Muhammadiyah 1 Malang Berdasarkan hasil tes 

kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal PISA 

diperoleh bahwa dari 21 siswa 14% atau 3 siswa dengan kemampuan berpikir kritis 

tingkat tinggi, 19% atau 4 siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat sedang dan 

67% atau 14 siswa dengan kemampuan berpikir kritis tingkat rendah.  

 

Adapun kemampuan pemecahan masalah dari 21 siswa 14% atau 3 siswa dengan 

kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi, 43% atau 9 siswa dengan kemampuan 

pemecahan masalah tingkat sedang dan 43% atau 9 siswa dengan kemampuan 

pemecahan masalah tingkat rendah. Kemudian diambil siswa secar acar 1 orang dari 

kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi (subjek T), 1 orang dari kemampuan berpikir 

kritis sedang (subjek S) dan 1 orang dari kemampuan berpikir kritis rendah (subjek R) 

yang selanjutnya dianalisis jawaban dari siswa-siswa tersebut berdasarkan data tes dan 

wawancara untuk menganalisis kemampuan kritis dan pemecahan masalah pada soal 

PISA.  

 

Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi Analisis akan dilakukan pada setiap indikator 

berpikir kritis yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen dan membuat 

kesimpulan. Memfokuskan pertaaan Adapun kriteria dalam mengfokuskan pertanyaan 

yaitu menyebutkan informasi yang terkandung dalam soal seperti yang diketahui dan 

merumuskan pertanyaan seperti yang ditanya. Subjek T menyebutkan informasi yang 



terkandung dalam soal 2 dengan tepat seperti pada gambar 1 Subjek T merumuskan 

pertanyaan dengan tepat seperti pada gambar 1.  

 

Subjek T memfokuskan pertanyaan dengan tepat karena menyebutkan yang diketahui 

dengan tepat dan merumuskan pertanyaan dengan tepat. Menganalisis Argumen 

Adapun kriteria dalam menganalisis argumen yaitu menyelesaikan masalah dan 

memberikan argumen dalam menyelesaikan masalah. Subjek T menyelesaikan masalah 

dengan tepat seperti pada gambar 2 terlihat bahwa subjek T memperoleh hasil akhir 

dari soal 2 yaitu tahun 2027.  

 

Subjek T memberikan argumen dengan tepat dalam menyelesaikan soal 2 terlihat dari 

gambar 2 dan hasil wawancara bahwa subjek T memahami soal dengan baik. Subjek T 

menganalisis argumen dengan tepat karena menyelesaikan masalah dengan tepat dan 

memberikan argumen dengan tepat. P: Apakah kamu tidak mengecek atau memeriksa 

kembali jawaban mu dari awal sampe akhir atau kamu bisa menggunakan cara lain 

untuk mengecek jawaban soal 2 itu 2027? T: Saya sudah cek kok pak ngak ada yang 

salah perhitungan saya dan mudah saja kalau mau tau benar salahnya waktu yg 

dibutuhkan anak krakatau memiliki tinggi yg sama dengan krakatau sebelum meletus 

yaitu 96 tahun, kita subtitusikan aja nilai 96 dikali tinggi anak krakatau tiap tahun 

ditambah dengan tinggi anak krakatau sekarang pasti hasilnya sama dengan tinggi 

krakatau sebelum meletus P: Benar .  

 

_ _Wawancara dengan subjek T berkaitan dengan tahap memeriksa kembali jawaban 

Membuat kesimpulan Adapun kriteria dalam membuat kesimpulan yaitu membuat 

kesimpulan dari permasalah dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Subjek T membuat 

kesimpulan dengan tepat pada soal 2 seperti pada gambar 3 Subjek T melakukan tahap 

memeriksa kembali dengan tepat terlihat pada gambar 4 dan hasil wawancara dengan 

subjek T melakukan pemeriksaan dengan cara mengsubtitusikan nilai n (tahun) dikali 

tinggi anak krakatau tiap tahun ditambah tinggi anak krakatau saat ini hasilnya tinggi 

krakatau sebelum meletus. Subjek T membuat kesimpulan dengan tepat karena 

membuat kesimpulan dengan tepat dan memeriksa kembali dengan tepat.  

 

Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Sedang Analisis akan dilakukan pada setiap 

indikator berpikir kritis yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen dan 

membuat kesimpulan. Memfokuskan pertanyaan Adapun kriteria dalam mengfokuskan 

pertanyaan yaitu menyebutkan informasi yang terkandung dalam soal seperti yang 

diketahui dan merumuskan pertanyaan seperti yang ditanya. Subjek S menyebutkan 

informasi yang terkandung dalam soal 1 dengan tepat seperti pada gambar 5 Subjek S 

merumuskan pertanyaan dengan tepat seperti pada gambar 5.  

 



Subjek S memfokuskan pertanyaan dengan tepat karena menyebutkan yang diketahui 

dengan tepat dan merumuskan pertanyaan dengan tepat. Menganalisis Argumen 

Adapun kriteria dalam menganalisis argumen yaitu menyelesaikan masalah dan 

memberikan argumen dalam menyelesaikan masalah. Subjek S menyelesaikan masalah 

dengan kurang tepat seperti pada gambar 6 terlihat bahwa subjek S memperoleh hasil 

akhir dari soal 1 namun hasil yang diperoleh tidak jelas dari mana yang seharusnya hasil 

akhir diperoleh dari subtitusi nilai ?? dan ?? ke model persamaan matematika tower 3.  

 

Subjek S memberikan argumen dengan kurang tepat dalam menyelesaikan soal 1 

terlihat dari hasil wawancara bahwa subjek S memahami soal dengan baik namun 

menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri sehingga susah bagi orang lain 

mengerti apa yang ia lakukan seperti langsung membuat model persamaan matematika 

dari soal 1 tanpa permisalan dan hasil akhirnya langsung dijumlahkan tanpa adanya 

model persamaan dari tower 3. Subjek S menganalisis argumen dengan kurang tepat 

karena menyelesaikan masalah dengan kurang tepat dan memberikan argumen dengan 

kurang tepat.  

 

Membuat kesimpulan Adapun kriteria dalam membuat kesimpulan yaitu membuat 

kesimpulan dari permasalah dan memeriksa kembali hasil pekerjaan. Subjek S membuat 

kesimpulan denga tepat pada soal 1 seperti pada gambar 7. Subjek S melakukan tahap 

memeriksa kembali dengan kurang tepat terlihat dari hasil wawancara bahwa subjek S 

melakukan pemeriksaan kembali dengan cara melihat-lihat kembali pekerjaannya bukan 

dengan metode atau cara lain yang menghasilkan hasil yang sama. Subjek S membuat 

kesimpulan dengan kurang tepat karena membuat kesimpulan dengan tepat dan 

memeriksa kembali dengan kurang tepat.  

 

Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Rendah Analisis akan dilakukan pada setiap 

indikator berpikir kritis yaitu memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen dan 

membuat kesimpulan. Memfokuskan pertanyaan Adapun kriteria dalam mengfokuskan 

pertanyaan yaitu menyebutkan informasi yang terkandung dalam soal seperti yang 

diketahui dan merumuskan pertanyaan seperti yang ditanya. Subjek R menyebutkan 

informasi yang terkandung dalam soal 3 dengan kurang tepat seperti pada gambar 9 

terlihat bahwa subjek R menuliskan 3 informasi dari 5 informasi yang diketahui, subjek R 

tidak menuliskan informasi waktu tiba budi di penginapan jam 8 malam dan kecepatan 

turun yang diperkirakan toni 2 kali kecepatan naik gunung.  

 

Subjek R merumuskan pertanyaan dengan kurang tepat dalam soal 3 seperti pada 

gambar 9 terlihat bahwa subjek R merumuskan pertanyaan dengan kalimat yang kurang 

tepat yaitu “ jam berapa toni pergi” yang seharusnya “ jam berapa toni pergi sehingga 

dia bisa kembali jam 8 malam dipenginapan”. Subjek R memfokuskan pertanyaan 



dengan kurang tepat karena menyebutkan yang diketahui dengan kurang tepat dan 

merumuskan pertanyaan dengan kurang tepat. Menganalisis Argumen Adapun kriteria 

dalam menganalisis argumen yaitu menyelesaikan masalah dan memberikan argumen 

dalam menyelesaikan masalah.  

 

Subjek R tidak menyelesaikan masalah seperti pada gambar 10 terlihat bahwa subjek R 

tidak menuliskan jawabannya sama sekali pada kolom menyelesaikan masalah 

dikarenakan subjek R tidak mengerti persoalan pada soal 3 yang menurutnya soal cerita 

tersebut terlalu sulit dipahami seperti yang terlihat pada wawanara dengan subjek R. 

Subjek R tidak memberikan argumen dalam menyelesaikan masalah pada soal 3 terlihat 

dari hasil wawancara dengan subjek R bahwa subjek R tidak mengerti persoalan no 3 

Subjek R tidak menganalisis argumen pada soal 3 karena tidak menyelesaikan masalah 

dan tidak memberikan argumen dikarenakan subjek R kesulitan memahami soal 3. 

Membuat kesimpulan Adapun kriteria dalam membuat kesimpulan yaitu membuat 

kesimpulan dari permasalah dan memeriksa kembali hasil pekerjaan.  

 

Subjek R tidak membuat kesimpulan pada soal 3 seperti pada gambar 11 karena tidak 

bisa menyelesaikan masalah pada soal 3 disebabkan subjek R merasa kesulitan dalam 

memahami soal 3. Subjek R tidak melakukan tahap memeriksa kembali terlihat dari hasil 

wawancara bahwa subjek R setiap kali mengerjakan soal yang diberikan tidak 

melakukan tahap pemeriksaan kembali karena menurutnya membutuhkan waktu yang 

lama untuk melakukan tahap pemeriksaan kembali atau mengecek jawabannya 

sedangkan waktu yang diberikan dalam tiap kali ujian selalu sedikit.  

 

Subjek R tidak membuat kesimpulan dari soal 3 karena subjek R merasa kesulitan dalam 

memahami soal 3 sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah soal 3 berakibat pada 

tidak dapatnya subjek R membuat sebuah kesimpulan. Kemampuan Pemecahan 

Masalah Tingkat Tinggi Analisis akan dilakukan pada setiap indikator pemecahan 

masalah yaitu memahami masalah, Merencanakan, menyelesaikan masalah, memeriksa 

kembali. Memahami masalah Adapun kriteria dalam memahami masalah adalah 

menyebutkan yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal.  

 

Subjek T menyebutkan yang diketahui dengan tepat seperti pada gambar 13, subjek T 

dengan tepat menyebutkan 5 informasi yang ada pada soal 2 yaitu tinggi anak krakatau 

tiap tahun 20 kaki, tinggi anak krakatau saat ini 230 m dan tinggi krakatau sebelum 

meletus adalah 813 m. Subjek T menyebutkan yang ditanya dengan tepat pada soal 2 

yaitu tahun berapa tinggi anak krakatau sama dengan tinggi krakatau sebelum meletus 

?. Subjek T memahami masalah dengan tepat karena menyebutkan yang diketahui dan 

yang ditanya dengan tepat Merencanakan Adapun kriteria dalam merencanakan yaitu 

membuat sebuah model matematika dari persoalan yang ada yang dimulai dari 



permisalan.  

 

Subjek T merencanakan penyelesaian dengan tepat pada soal 2 terlihat digambar 14 

bahwa subjek T berhasil membuat permisalan dari informasi yang diketahui disoal untuk 

memudahkan subjek T memahami masalah dan memudahkan penyelesaian masalah. 

Menyelesaikan masalah Adapun kriteria dalam menyelesaikan masalah adalah 

memperoleh hasil akhir atau jawaban dari persoalan dan membuat kesimpulan dari 

permasalahan. Subjek T menyelesaikan masalah dengan tepat seperti pada gambar 15 

terlihat bahwa subjek T memperoleh hasil akhir dari soal 2 yaitu tahun 2027. Subjek T 

membuat kesimpulan dengan tepat seperti pada gambar 15.  

 

Subjek T menyelesaikan masalah dengan tepat karena memperoleh hasil akhir dengan 

tepat dan membuat kesimpulan dengan tepat. Memeriksa kembali Adapun kriteria 

dalam memeriksa kembali adalah melakukan cara penyelesaian yang lain atau 

menggunakan metode lain namun menghasilkan hasil yang sama. Subjek T melakukan 

tahap memeriksa kembali dengan tepat terlihat dari hasil wawancara dengan subjek T 

melakukan pemeriksaan dengan cara mengsubtitusikan nilai n (tahun) dikali tinggi anak 

krakatau tiap tahun ditambah tinggi anak krakatau saat ini hasilnya tinggi krakatau 

sebelum meletus Kemampuan Pemecahan Masalah Tingkat Sedang Analisis akan 

dilakukan pada setiap indikator pemecahan masalah yaitu memahami masalah, 

Merencanakan, menyelesaikan masalah, memeriksa kembali.  

 

Memahami masalah Adapun kriteria dalam memahami masalah adalah menyebutkan 

yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Subjek S menyebutkan yang diketahui 

dengan tepat seperti pada gambar 17. Subjek S menyebutkan yang ditanya dengan 

tepat pada soal 1. Subjek S memahami masalah dengan tepat karena menyebutkan 

yang diketahui dan yang ditanya dengan tepat Merencanakan Adapun kriteria dalam 

merencanakan yaitu membuat sebuah model matematika dari persoalan yang ada yang 

dimulai dari permisalan.  

 

Subjek S merencanakan penyelesaian dengan kurang tepat pada soal 1 terlihat 

digambar 1 bahwa subjek S berhasil membuat 2 model matematika tanpa permisalan 

dari tower 1 dan tower 2 namun tidak membuat model matematika dari tower 3. 3. 

Menyelesaikan masalah Adapun kriteria dalam menyelesaikan masalah adalah 

memperoleh hasil akhir atau jawaban dari persoalan dan membuat kesimpulan dari 

permasalahan. Subjek S memperoleh hasil akhir dari permasalahan soal 1 dengan benar 

namun hasil akhir yang diperoleh tidak jelas dari mana yang seharusnya dari subtitusi 

nilai ??=2 dan ??=5 ke dalam model matematika tower 3 yaitu 2??+?? yang 

menghasilkan tinggi tower 3 adalah 9 meter seperti pada gambar 2 dan hasil wawancara 

dengan subjek S. Subjek S membuat kesimpulan dengan tepat seperti pada gambar 19.  



 

Subjek S menyelesaikan masalah dengan kurang tepat karena memperoleh hasil akhir 

dengan kurang tepat dan membuat kesimpulan dengan tepat. Memeriksa kembali 

Adapun kriteria dalam memeriksa kembali adalah melakukan cara penyelesaian yang 

lain atau menggunakan metode lain namun menghasilkan hasil yang sama. Subjek S 

melakukan tahap memeriksa kembali dengan kurang tepat terlihat dari hasil wawancara 

bahwa subjek S melakukan pemeriksaan kembali dengan cara melihat-lihat kembali 

pekerjaannya bukan dengan metode atau cara lain yang menghasilkan hasil yang sama 

Kemampuan Pemecahan Masalah Tingkat Rendah Analisis akan dilakukan pada setiap 

indikator pemecahan masalah yaitu memahami masalah, merencanakan, menyelesaikan 

masalah dan memeriksa kembali.  

 

Memahami masalah Adapun kriteria dalam memahami masalah yaitu menyebutkan 

yang diketahui dan yang ditanya pada soal. Subjek R menyebutkan informasi yang 

diketahui dalam soal 3 dengan kurang tepat seperti pada gambar 21 terlihat bahwa 

subjek R menuliskan 3 informasi dari 5 informasi yang diketahui, subjek R tidak 

menuliskan informasi waktu tiba budi di penginapan jam 8 malam dan kecepatan turun 

yang diperkirakan toni 2 kali kecepatan naik gunung.  

 

Subjek R merumuskan pertanyaan dengan kurang tepat dalam soal 3 seperti pada 

gambar 21 terlihat bahwa subjek R merumuskan pertanyaan dengan kalimat yang 

kurang tepat yaitu “ jam berapa toni pergi” yang seharusnya “ jam berapa toni pergi 

sehingga dia bisa kembali jam 8 malam dipenginapan”. Subjek R memahami masalah 

dengan kurang tepat karena menyebutkan yang diketahui dengan kurang tepat dan 

merumuskan pertanyaan dengan kurang tepat. Merencanakan Adapun kriteria dalam 

merencanakan yaitu membuat sebuah model matematika dari persoalan yang ada yang 

dimulai dari permisalan.  

 

Subjek R merencanakan masalah dengan salah terlihat seperti gambar 22 bahwa subjek 

R tidak membuat permisalan dari yang diketahui sehingga memudahkan subjek R untuk 

mengerti persoalan yang ada. Menyelesaikan masalah Adapun kriteria dalam 

menyelesaikan masalah adalah memperoleh hasil akhir atau jawaban dari persoalan dan 

membuat kesimpulan dari permasalahan. Subjek R tidak menyelesaikan masalah seperti 

pada gambar 23 terlihat bahwa subjek R tidak menuliskan jawabannya sama sekali pada 

kolom menyelesaikan masalah dikarenakan subjek R tidak mengerti persoalan pada soal 

3 yang menurutnya soal cerita tersebut terlalu sulit dipahami seperti yang terlihat pada 

wawancara dengan subjek R.  

 

Subjek R tidak membuat kesimpulan pada soal 3 seperti pada gambar 23 dan hasil 

wawancara karena tidak bisa menyelesaikan masalah pada soal 3 disebabkan subjek R 



merasa kesulitan dalam memahami soal 3. Subjek R tidak menyelesaikan masalah 

karena kesulitan untuk memahami soal 3. Memeriksa Kembali Adapun kriteria dalam 

memeriksa kembali adalah melakukan cara penyelesaian yang lain namun menghasilkan 

hasil yang sama. Subjek R tidak melakukan tahap memeriksa kembali terlihat dari hasil 

wawancara bahwa subjek R setiap kali mengerjakan soal yang diberikan tidak 

melakukan tahap pemeriksaan kembali karena menurutnya membutuhkan waktu yang 

lama untuk melakukannya sedangkan waktu yang diberikan dalam tiap kali ujian selalu 

sedikit. PEMBAHSAN Kesimpulan yang diperoleh bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas VIIIC Mts Muhammadiyah 1 Malang tergoloong rendah dan kemampuan 

pemecahan masalah pada soal PISA pun tergolong rendah.  

 

Banyak penyebab kenapa kemampuan kritis dan pemecahan masalah pada soal PISA 

rendah, salah satu faktor penyebabnya adalah karena siswa Indonesia pada umumnya 

kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal 

pada TIMSS dan PISA, fokus soal PISA adalah literasi yang menekankan pada 

keterampilan dan kompetensi siswa yang diperoleh dari sekolah dan dapat digunakan 

pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai situasi (Agustyaningrum, 2015). Hasil 

temuan ini juga sejalan dengan hasil studi PISA (Programme for Internasional Student 

Assessment) menunjukan bahwa peserta didik Indonesia kurang mampu menggunakan 

konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan 

kehidupan nyata (Mahendra, 2017).  

 

Indonesia mengikuti tes PISA tahun 2000, 2003, 2006, 2009 dan 2012 dengan hasil yang 

kurang memuaskan pada setiap keikutsertaannya, pada PISA tahun 2003, dalam bidang 

matematika, Indonesia berada di peringkat 38 dari 41 negara, pada tahun 2006 

Indonesia memperoleh peringkat 50 dari 57 negara, pada tahun 2009 Indonesia 

menempati peringkat 61 dari 65 negara, pada tahun 2012 Indonesia berada di peringkat 

kedua terbawah pada peringkat 62 dari 63 negara yang mengikuti tes (Wulandari et al., 

2015). Hasil terbaru menunjukan bahwa pada tahun 2015 indonesia menduduku 

peringkat 62 dari 70 negara yang mengikuti tes PISA hal ini mengungkapkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa indonesia pada soal PISA masih rendah (OECD, 

2016b).  

 

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan sebagai berikut: (1) berdasarkan tes kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah pada soal PISA dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VIII C Mts 

Muhammadiyah 1 Malang memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah dan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang rendah pada soal PISA; (2) kemampuan 

berpikir kritis tingkat tinggi mampu memenuhi semua indikator kritis dengan tepat yaitu 

mampu mengfokuskan pertanyaan dengan tepat, menganalisis argumen dengan tepat 



dan membuat kesimpulan dengan tepat; (3) kemampuan berpikir kritis tingkat sedang 

mampu mengfokuskan pertanyaan dengan tepat, menganalisis argumen dengan kurang 

tepat dan membuat kesimpulan dengan kurang tepat; (4) kemampuan berpikir krtis 

tingkat rendah mampu mengfokuskan pertanyaan dengan kurang tepat, tidak mampu 

menganalisis argumen dan tidak mampu membuat kesimpulan; (5) kemampuan 

pemecahan masalah tingkat tinggi mampu memahami masalah dengan tepat, 

merencanakan dengan tepat, menyelesaikan masalah dengan tepat dan memeriksa 

kembali dengan tepat; (6) kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang mampu 

memahami masalah dengan tepat, merencanakan dengan kurang tepat, menyelesaikan 

masalah dengan kurang tepat dan memeriksa kembali dengan kurang tepat; (7) 

kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah mampu memahami masalah dengan 

kurang tepat, salah dalam merencanakan, tidak mampu menyelesaikan masalah dan 

tidak mampu memeriksa kembali SARAN Berdasarkan hasil penelitian peneliti 

mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini, yakini diharapkan 

penelitian selanjutnya dapat “ Mengembangkan soal PISA berdasarkan budaya jawa dan 

mengukur kemampuan kreatif dan hots dari siswa” PUSTAKA Abdullah, I. H. (2013). 

Berpikir Kritis Matematika. Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2(1), 35–45. 

ACER. (2015). Pisa 2015 Draft Mathematics Framework. Australian. Agusman. (2016).  

 

Desain Model Pembelajaran MatematikaYang Mengembangkan Kemampuan Berpikir 

Kritis. Jurnal Pendidiikan Matematika, 2(2), 111–121. Agustyaningrum, N. (2015). 

Mengembangkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Dalam Pembelajaran Matematika 

Smp. Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 4(1), 39–46. Ahyan, S., Zulkardi, & 

Darmawijoyo. (2014). Developing Mathematics Problems Based On Pisa Level. 

IndoMS-JME, 5(1), 47–56. Anggoro, B. S., Kusumah, Y. S., Darhim, & Afgani, J. D. (2014). 

Enhancing Students Critical Thinking Ability In Mathematics By Through Improve 

Method. Mathematical Theory and Modeling, 4(5), 68–78. Ardiyaningrum, M. (2013).  

 

Upaya Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas Vii Smp 

Muhammadiyah 9 Yogyakarta Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Problem 

Posing. Jurnal Literasi, 4(1), 53–70. Asmara, A. S., Waluya, S. B., & Rochmad. (2016). 

Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa Kelas X Berdasarkan Kemampuan 

matematika. Jurnal Scholaria, 7(2), 135–142. Babys, U. (2016). Kemampuan Literasi 

Matematis Space And Shape Dan Kemandirian Siswa SMA Pada Discovery Learning 

Berpendekatan RME-PISA. Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, 1(2), 43–49. 

Bidasari, F. (2017). Pengembangan Soal Matematika Model Pisa pada Konten Quantity 

untuk Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah 

Manengah Pertama. Jurnal Gantang, II(1), 63–78.  

 

Retrieved from http://ojs.umrah.ac.id/index.php/gantang/index Crissanti, D. (2015). 



Keefektifan Pendekatan Metakognitif di Tinjau dari Prestasi Belajar, Kemampuan Berpikir 

Kritis dan Minat Belajar Matematika. Jurnal Riset Pendidikan Matematika, 2(1), 51–62. 

https://doi.org/http://journal.uny.ac.id/index.php/jrpm/index Ersoy, E. (2016). Problem 

solving and its teaching in mathematics. The Online Journal of New Horizons in 

Education, 6(2), 79–87. Fatmawati, D., & Ekawati, R. (2016). Pengembangan Soal 

Matematika Pisa Like Pada Konten Change And Relationship Untuk Siswa Sekolah 

Menengah Pertama. Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, 1(5), 74–79. Fauziah, A. 

((STKIP P. Lu. (2016).  

 

Desain Soal Matematika Tipe Pisa Pada Konten Uncertainty and Data Untuk Mengetahui 

Kemampuan Argumentasi Siswa. Seminar Nasional Dan Lokakarya PISA 2016, 1–10. 

Retrieved from 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ua

ct=8&ved=0ahUKEwjmoObktsTWAhVFOY8KHdrXCrwQFghXMAY&url=http://eprints.uns

ri.ac.id/6918/1/Anna_Fauziah.docx&usg=AFQjCNHByleCQIPG9PM0JLlqq24ga16ZDA 

Fauziah, A., & Sukasno. (2015). Pengaruh Model Missouri Mathematics Project (MMP) 

terhadap Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMA N 

1 Lubuklinggau. Ilmiah Program Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung, 4(1), 10–21. 

Firmansyah, M. A. (2017). Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematik Melalui Model Learning Cycle Dalam Pembelajaran Matematika. Prima: Jurnal 

Program Studi Pendidikan Dan Penelitian Matematika, 6(1), 103–116. Gustiningsi, T. 

(2015).  

 

Pengembangan Soal Matematika Model PISA Untuk Mengetahui Kemampuan Berfikir 

Kritis Matematika Siswa Kelas VII. Jurnal Pendidiikan Matematika, 1(1), 140–159. Hawa, 

A. M. (2014). Analisis Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Matematika Bertipe PISA. 

Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan, 121–128. Hija, A., Nirawati, R., & Prihatiningtyas, 

N. C. (2016). Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation ( GI ) Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Materi Peluang Kelas X MIPA. 

Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia, 1(1), 25–33. Juliana, Ekawati, D., & Basir, F. 

(2014). Deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Pedagogy, 2(1), 121–133. 

Kemdikbud. (2016).  

 

Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah 

Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Sma/Ma/Smk/Mak) Mata. In Silabus (Vol. 

57946100, pp. 1–24). Kurniawati, L., Akbar, R. O., & Misri, A. (2015). Pengaruh Penerapan 

Metode Pembelajaran Praktikum Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Matematika 

Siswa Kelas Viii Smp N 3 Sumber Kabupaten Cirebon. Eduma, 4(2), 62–74. Mahendra, I. 

W. E. (2017). Project based learning bermuatan etnomatematika dalam pembelajar 



matematika. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia), 6(1), 106–114. 

https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v6i1.9257 OECD. (2016a).  

 

PISA 2015 Assessment and Analytical Framework Science, Reading, Mathematic and 

Financial Literacy (1st ed.). Paris: OECD. https://doi.org/10.1787/9789264255425-en 

OECD. (2016b). PISA 2015 Results in Focus. Oecd. 

https://doi.org/10.1787/9789264266490-en Palinussa, A. L. (2013). Students Critical 

Mathematical Thinking Skills And Character. JME, 4(1), 75–94. Pehkonen, E., Näveri, L., & 

Laine, A. (2013). On Teaching Problem Solving in School Mathematics. FOCUS, 3(4), 

9–23. Polya, G. (1945). How to Solve It. The Mathematical Gazette. 

https://doi.org/10.2307/3609122 Putra, Y. Y., & Hartono, Y. (2016). Pengembangan Soal 

Matematika Model PISA Level 4 , 5 , 6 menggunakan Konteks Lampung. Jurnal 

Matematika Kreatif Inovatif, 7(1), 10–16. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/kreano.v7i1.4832 Putra, Y. Y., Zulkardi, & 

Hartono, Y. (2016). Pengembangan Soal Matematika Model Pisa Konten Bilangan Untuk 

Mengetahui Kemampuan Literasi Matematika Siswa. Jurnal Elemen, 2(1), 14–26. Rosa, A. 

T. R. (2017).  

 

Melatih Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Melalui Pengembangan Soal Matematika 

Model Pisa. Jurnal Tekno Efisiensi, 2(2), 206–216. Sasongko, T. P. M., Dafik, & 

Oktavianingtyas, E. (2016). Pengembangan Paket Soal Model PISA Konten Space And 

Shape Untuk Mengetahui level Literasi Matematika Siswa SMP. Jurnal Edukasi, 3(1), 

27–32. Simbolon, M., Mulyono, Surya, E., & Syahputra, E. (2017). The Efforts To 

Improving The Mathematical Critical Thinking Students Ability Through Problem Solving 

Learning Strategy By Using Macromedia Flash. American Journal of Educational 

Research, 5(7), 725–731. https://doi.org/10.12691/education-5-7-5 Sumartini, T. S. 

(2016). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Mosharafa, 8(3), 11–21. Syutharidho, R. R. M. (2015). 

Pengembangan Soal Berpikir Kritis untuk Siswa SMP Kelas VIII.  

 

Jurnal Pendidiikan Matematika, 6(2), 219–227. Wulandari, I. C., Turmudi, & Hasanah, A. 

(2015). Studi Cross-Sectional Tingkat Kemampuan Literasi Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama di Bandung Berdasarkan Pengujian Soal PISA. Jurnal Lingkar 

Widyaiswara, 2(3), 10–25. Yee, S. P., & Bostic, J. D. (2014). The Journal of Mathematical 

Behavior Developing a contextualization of students ’ mathematical problem solving. 

Journal of Mathematical Behavior, 36, 1–19. 

https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2014.08.002 Yuan, S. (2013). Incorporating Pólya’s 

Problem Solving Method in Remedial Math. Journal of Humanistic Mathematics, 3(1), 

96–107. https://doi.org/10.5642/jhummath.201301.08  

 



INTERNET SOURCES: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

<1% - 

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-widihastuti-spdmpd/journal-pep-p

ps-uny-widihastuti-2014.pdf 

2% - http://research-report.umm.ac.id/index.php/semnasmat/article/view/2369 

<1% - http://repository.upi.edu/4337/6/S_BIO_0800095_Chapter3.pdf 

<1% - 

http://pasca.um.ac.id/conferences/index.php/sntepnpdas/article/download/930/602 

<1% - https://online-journal.unja.ac.id/edumatica/article/download/4728/3413/ 

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/27422/1/Moh%20Naufal%20D04211031.pdf 

<1% - https://text-id.123dok.com/document/zk8oo11z-nasution.html 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/287064446_Kemampuan_Berpikir_Kritis_dan_K

reatif_Matematis_Siswa_SMP_Melalui_Pembelajaran_Berbasis_Masalah_dengan_Strategi_

Konflik_Kognitif 

<1% - https://myscipt.blogspot.com/2015/08/skripsi-ptk-penelitian-tindakan-kelas.html 

<1% - https://issuu.com/jurnalal-jabar/docs/82-94_syutharidho_dan_rosida_rakhma 

<1% - https://docobook.com/kemampuan-penalaran-matematis-dalam.html 

<1% - 

https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/download/mv5n2_1

2/275 

<1% - 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/3226/1/PENGGUNAAN%20MEDIA%20LIDI%20DALAM

%20MENINGKATKAN%20HASIL%20BELAJAR%20MATEMATIKA%20PADA%20SISWA%20

KELAS%20I%20DI%20SD%20NEGERI%20TAHUNAN%2003%20TEGALOMBO%20PACITA

N%20TAHUN%20PELAJARAN%202014-2015.pdf 

1% - http://juliwi.com/published/E0203/Juliwi0203_10-25.pdf 

<1% - http://repository.upi.edu/17965/6/S_MTK_0800440_Chapter1.pdf 

1% - 

https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalphythagoras/article/download/567/430 

<1% - 

https://id.123dok.com/document/qmowx17y-prosiding-semnas-2015-bu-puji-unnes.ht

ml 

1% - http://www.indonesiapisacenter.com/2014/03/tentang-website.html 

<1% - https://issuu.com/alobatnic/docs/alobatnic_prosiding_sinafi_2018 

1% - 

https://ftik.iain-tulungagung.ac.id/tmt/wp-content/uploads/Prosiding-SEMNASDIKTA-V-

2019.pdf 

<1% - 



https://www.researchgate.net/publication/317432273_Rocmad2017_Analisis_Kemampua

n_Literasi_Matematika_Siswa_Kelas_X_Berdasarkan_Kemampuan_Matematika 

<1% - https://www.slideshare.net/wuliemasihberjuang/pro-dan-kontra-ujian-nasiona 

<1% - https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jpm/article/download/335/101 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/335069745_Teacher's_strategies_to_promote_

student's_mathematical_competencies_in_algebra_a_case_study 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/307700409_Pengembangan_Soal_Matematika

_Model_PISA_Level_4_5_6_Menggunakan_Konteks_Lampung 

<1% - 

https://text-id.123dok.com/document/yee26d7y-analisis-kesulitan-siswa-dalam-menyel

esaikan-soal-matematika-berbasis-pisa-level-3.html 

<1% - 

https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/mosharafa/article/view/mv9n1_04 

<1% - https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-kualitatif/ 

<1% - https://core.ac.uk/download/pdf/92529346.pdf 

<1% - 

https://mafiadoc.com/i-upaya-meningkatkan-kemampuan-berpikir-kritis-dan-_5a05976f

1723dd9df5fd641d.html 

<1% - 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51094/Chapter%20II.pdf;sequen

ce=3 

<1% - 

https://pt.scribd.com/document/258575186/Prosiding-Seminar-Nasional-Pendidikan-Mi

pa-2011 

<1% - http://journal.upgris.ac.id/index.php/JP2F/article/download/5533/3087 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/48159/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 

<1% - 

https://catatanyusufjabung.blogspot.com/2015/12/idik4007-metode-penelitian.html 

<1% - http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/download/11910/5653 

<1% - https://issuu.com/waspada/docs/waspada_jumat_28_desember_2018 

<1% - http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/pspm/article/download/2439/1940 

<1% - http://digilib.uinsby.ac.id/35788/2/Mu%27arrifati%20Qodriyyah_D04215015.pdf 

<1% - http://eprints.umpo.ac.id/3898/4/3.%20BAB%20II.pdf 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/323938813_Kemampuan_Pemecahan_Masala

h_Matematis_Siswa_SMP_pada_Materi_Bangun_Ruang 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/57072/24/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 

<1% - 



https://repository.stkipgetsempena.ac.id/bitstream/691/1/019_MUHAMMAD_YANI.pdf 

<1% - 

https://www.slideshare.net/HendroTanzil/instrumen-penilaian-hasil-belajar-matematika 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/313478527_PENGEMBANGAN_LITERASI_MAT

EMATIKA_SEKOLAH_DALAM_PERSPEKTIF_MULTIPLE_INTELLIGENCES 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/70068/13/HALAMAN%20DEPAN-52.pdf 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/47802/16/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf 

<1% - https://id.scribd.com/doc/305739757/PROSIDING-SENDIKMAD-2015 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/320275862_Kemampuan_Literasi_Matematis_S

pace_And_Shape_Dan_Kemandirian_Siswa_SMA_Pada_Discovery_Learning_Berpendekata

n_RME-PISA 

<1% - http://repository.unsri.ac.id/view/subjects/L7-991.html 

<1% - 

https://www.researchgate.net/publication/331394055_Kemampuan_Siswa_Dalam_Menye

lesaikan_Soal_Matematika_Berbasis_Masalah 

<1% - https://www.scribd.com/document/389182860/DAFTAR-PUSTAKA-pdf 

<1% - http://scholar.google.co.id/citations?user=OWg0QDEAAAAJ&hl=id 

<1% - http://www.sciepub.com/reference/207135 

<1% - http://eprints.ums.ac.id/50413/11/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 

 


