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KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PEMECAHAN MASALAH SISWA 

PADA SOAL-SOAL PISA LEVEL 4 DAN 6 

 
Muhammad Huda1, Humairah2, Novi Ismiasih3 

1,2,3 Program Studi Magister Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang, 65144 

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 
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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.   

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, 2016).  

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 
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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).  

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. 

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 
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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.  

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 = 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100%, setelah diperoleh 

skor kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah kemudian di subjek 

dikategorikan berdasarkan tabel 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. 

Hasil dan Pembahasan  

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% 
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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. 

1. Memfokuskan pertaaan  

Adapun kriteria dalam mengfokuskan 

pertanyaan yaitu menyebutkan informasi 

yang terkandung dalam soal seperti yang 

diketahui dan merumuskan pertanyaan 

seperti yang ditanya.  

a) Subjek T menyebutkan informasi yang 

terkandung dalam soal 2 dengan tepat 

seperti pada gambar 1 

b) Subjek T merumuskan pertanyaan 

dengan tepat seperti pada gambar 1. 

c) Subjek T memfokuskan pertanyaan 

dengan tepat karena menyebutkan yang 

diketahui dengan tepat dan 

merumuskan pertanyaan dengan tepat. 

2. Menganalisis Argumen 

Adapun kriteria dalam menganalisis 

argumen yaitu menyelesaikan masalah dan 

memberikan argumen dalam 

menyelesaikan masalah. 

a) Subjek T menyelesaikan masalah 

dengan tepat seperti pada gambar 2 

terlihat bahwa subjek T memperoleh 

hasil akhir dari soal 2 yaitu tahun 2027. 

b) Subjek T memberikan argumen dengan 

tepat dalam menyelesaikan soal 2 

terlihat dari gambar 2 dan hasil 

wawancara bahwa subjek T memahami 

soal dengan baik. 

c) Subjek T menganalisis argumen dengan 

tepat karena menyelesaikan masalah 

dengan tepat dan memberikan argumen 

dengan tepat. 

3. Membuat kesimpulan 

Adapun kriteria dalam membuat 

kesimpulan yaitu membuat kesimpulan 

dari permasalah dan memeriksa kembali 

hasil pekerjaan. 

a) Subjek T membuat kesimpulan dengan 

tepat pada soal 2 seperti pada gambar 3 

b) 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. 
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c) Subjek T membuat kesimpulan dengan 

tepat karena membuat kesimpulan 

dengan tepat dan memeriksa kembali 

dengan tepat. 

Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Sedang 

Analisis akan dilakukan pada setiap 

indikator berpikir kritis yaitu memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis argumen dan 

membuat kesimpulan. 

1. Memfokuskan pertanyaan  

Adapun kriteria dalam mengfokuskan 

pertanyaan yaitu menyebutkan informasi 

yang terkandung dalam soal seperti yang 

diketahui dan merumuskan pertanyaan 

seperti yang ditanya.  

a) Subjek S menyebutkan informasi yang 

terkandung dalam soal 1 dengan tepat 

seperti pada gambar 5 

b) Subjek S merumuskan pertanyaan 

dengan tepat seperti pada gambar 5. 

c) Subjek S memfokuskan pertanyaan 

dengan tepat karena menyebutkan yang 

diketahui dengan tepat dan 

merumuskan pertanyaan dengan tepat. 

2. Menganalisis Argumen 

Adapun kriteria dalam menganalisis 

argumen yaitu menyelesaikan masalah dan 

memberikan argumen dalam 

menyelesaikan masalah. 

a) 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 𝑥 dan 𝑦 ke 

model persamaan matematika tower 3. 

b) 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. 

c) Subjek S menganalisis argumen dengan 

kurang tepat karena menyelesaikan 

masalah dengan kurang tepat dan 

memberikan argumen dengan kurang 

tepat. 

3. Membuat kesimpulan 

Adapun kriteria dalam membuat 

kesimpulan yaitu membuat kesimpulan 

dari permasalah dan memeriksa kembali 

hasil pekerjaan. 

a) Subjek S membuat kesimpulan denga 

tepat pada soal 1 seperti pada gambar 7. 

b) 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. 

c) Subjek S membuat kesimpulan dengan 

kurang tepat karena membuat 

kesimpulan dengan tepat dan 

memeriksa kembali dengan kurang 

tepat. 
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Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat 

Rendah 

Analisis akan dilakukan pada setiap 

indikator berpikir kritis yaitu memfokuskan 

pertanyaan, menganalisis argumen dan 

membuat kesimpulan. 

1. Memfokuskan pertanyaan  

Adapun kriteria dalam mengfokuskan 

pertanyaan yaitu menyebutkan informasi 

yang terkandung dalam soal seperti yang 

diketahui dan merumuskan pertanyaan 

seperti yang ditanya.  

a) 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. 

b) 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”. 

c) Subjek R memfokuskan pertanyaan 

dengan kurang tepat karena 

menyebutkan yang diketahui dengan 

kurang tepat dan merumuskan 

pertanyaan dengan kurang tepat. 

2. Menganalisis Argumen 

Adapun kriteria dalam menganalisis 

argumen yaitu menyelesaikan masalah dan 

memberikan argumen dalam 

menyelesaikan masalah. 

a) 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. 

b) 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  

c) Subjek R tidak menganalisis argumen 

pada soal 3 karena tidak menyelesaikan 

masalah dan tidak memberikan 

argumen dikarenakan subjek R 

kesulitan memahami soal 3. 

3. Membuat kesimpulan 

Adapun kriteria dalam membuat 

kesimpulan yaitu membuat kesimpulan 

dari permasalah dan memeriksa kembali 

hasil pekerjaan. 

a) 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. 

b) Subjek R tidak melakukan tahap 

memeriksa kembali terlihat dari hasil 

wawancara bahwa subjek R setiap kali 
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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.   

c) 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. 

1. Memahami masalah  

Adapun kriteria dalam memahami masalah 

adalah menyebutkan yang diketahui dan 

yang ditanyakan pada soal. 

a) 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. 

b) Subjek T menyebutkan yang ditanya 

dengan tepat pada soal 2 yaitu tahun 

berapa tinggi anak krakatau sama 

dengan tinggi krakatau sebelum 

meletus ?.  

c) Subjek T memahami masalah dengan 

tepat karena menyebutkan yang 

diketahui dan yang ditanya dengan 

tepat 

2. Merencanakan 

Adapun kriteria dalam merencanakan yaitu 

membuat sebuah model matematika dari 

persoalan yang ada yang dimulai dari 

permisalan. 

a) 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. 

3. Menyelesaikan masalah 

Adapun kriteria dalam menyelesaikan 

masalah adalah memperoleh hasil akhir 

atau jawaban dari persoalan dan membuat 

kesimpulan dari permasalahan. 

a) Subjek T menyelesaikan masalah 

dengan tepat seperti pada gambar 15 

terlihat bahwa subjek T memperoleh 

hasil akhir dari soal 2 yaitu tahun 2027. 

b) Subjek T membuat kesimpulan dengan 

tepat seperti pada gambar 15.   

c) Subjek T menyelesaikan masalah 

dengan tepat karena memperoleh hasil 

akhir dengan tepat dan membuat 

kesimpulan dengan tepat. 

4. Memeriksa kembali 

Adapun kriteria dalam memeriksa kembali 

adalah melakukan cara penyelesaian yang 
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lain atau menggunakan metode lain namun 

menghasilkan hasil yang sama. 

a) 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. 

1. Memahami masalah  

Adapun kriteria dalam memahami masalah 

adalah menyebutkan yang diketahui dan 

yang ditanyakan pada soal. 

a) Subjek S menyebutkan yang diketahui 

dengan tepat seperti pada gambar 17. 

b) Subjek S menyebutkan yang ditanya 

dengan tepat pada soal 1. 

c) Subjek S memahami masalah dengan 

tepat karena menyebutkan yang 

diketahui dan yang ditanya dengan 

tepat 

2. Merencanakan 

Adapun kriteria dalam merencanakan yaitu 

membuat sebuah model matematika dari 

persoalan yang ada yang dimulai dari 

permisalan. 

a) 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. 

a) 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 𝑥 = 2 dan 𝑦 = 5 ke 

dalam model matematika tower 3 yaitu 

2𝑥 + 𝑦 yang menghasilkan tinggi tower 

3 adalah 9 meter seperti pada gambar 2 

dan hasil wawancara dengan subjek S. 

b) Subjek S membuat kesimpulan dengan 

tepat seperti pada gambar 19.   

c) Subjek S menyelesaikan masalah 

dengan kurang tepat karena 

memperoleh hasil akhir dengan kurang 

tepat dan membuat kesimpulan dengan 

tepat. 

4. Memeriksa kembali 

Adapun kriteria dalam memeriksa kembali 

adalah melakukan cara penyelesaian yang 

lain atau menggunakan metode lain namun 

menghasilkan hasil yang sama. 

a) 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 
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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. 

1. Memahami masalah 

Adapun kriteria dalam memahami masalah 

yaitu menyebutkan yang diketahui dan 

yang ditanya pada soal.  

a) 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. 

b) 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”. 

c) Subjek R memahami masalah dengan 

kurang tepat karena menyebutkan yang 

diketahui dengan kurang tepat dan 

merumuskan pertanyaan dengan kurang 

tepat. 

2. Merencanakan 

Adapun kriteria dalam merencanakan yaitu 

membuat sebuah model matematika dari 

persoalan yang ada yang dimulai dari 

permisalan. 

a) 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. 

3. Menyelesaikan masalah 

Adapun kriteria dalam menyelesaikan 

masalah adalah memperoleh hasil akhir 

atau jawaban dari persoalan dan membuat 

kesimpulan dari permasalahan. 

a) 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. 

b) 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. 

c) Subjek R tidak menyelesaikan masalah 

karena kesulitan untuk memahami soal 

3. 

4. Memeriksa Kembali 

Adapun kriteria dalam memeriksa kembali 

adalah melakukan cara penyelesaian yang 

lain namun menghasilkan hasil yang sama. 
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a) 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.   

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 
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