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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

Menurut Desmita (2009) berpikir merupakan kegiatan  psikis yang 

dilakukan secara intensif (mencoba menghubungkan satu hal dengan hal yang 

lainya sehingga dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi). Berpikir 

kritis berarti merefleksikan permasalahan secara mendalam, mempertahankan 

pemikiran agar tetap terbuka bagi berbagai pendekatan dan perspektif yang  

berbeda, tidak mempercayai begitu saja informasi-informasi yang datang dari 

berbagai sumber (lisan atau tulisan), serta berpikir secara reflektif daripada 

hanya menerima ide-ide dari luar tanpa adanya pemahaman dan evaluasi yang 

signifikan. Menurut Johnson (2009) berpikir kritis merupakan sebuah proses 

terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan 

masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian ilmiah. Dari beberapa uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara logis, reflektif, dan 

produktif yang di aplikasikan dalam menilai  situasi untuk membuat 

pertimbangan dan keputusan yang baik. 

Menurut Ennis (dalam Nugraha, 2013) mengidentifikasi 12 indikator 

berpikir kritis, yang dibagi menjadi lima kelompok yaitu: 

1) Elementary clarification (Memberikan penjelasan sederhana), yang 

meliputi:
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a. Memfokuskan pertanyaan : dalam menyelesaikan soal matematika 

siswa harus fokus tentang apa masalahnya dan apa yang diketahui. 

b. Menganalisis bertanya dan menjawab pertanyaan: memberikan 

penjelasan penjelasan secara sederhana 

c. Menganalisis argument : membuat ringkasan 

2) Basic support (Membangun keterampilan dasar), yang meliputi: 

a. Mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak : dalam 

menentukan keputusan, siswa harus menyertakan alasan (reason). 

Alasan itu dapat berasal dari informasi yang diketahui, teorema ataupun 

sifat. 

b. Mengamati dan mempertimbangkan hasil: dalam mengamati serta 

mempertimbangkan hasil siswa diharapkan berdasarkan alasan / bukti - 

bukti yang benar agar kebenaran pimikiran itu mendapat penguatan. 

3) Inference (Menyimpulkan), yang meliputi: 

a. Mempertimbangkan hasil deduksi: penarikan kesimpulan yang benar 

harus didasarkan pada langkah-langkah dari alasan–alasan ke 

kesimpulan yang masuk akal atau logis.  

b. Mempertimbangkan hasil induksi : penarikan kesimpulan yang benar 

harus didasarkan pada kesimpulan yang masuk akal atau logis sesuai 

dengan langkah-langkah dan alasan–alasan. 

c. Membuat dan menentukan hasil pertimbangan : kesimpulan dapat 

melahirkan sesuatu yang baru, sedangkan alasan merupakan dasar bagi 

suatu proses penarikan kesimpulan. 
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4) Advanced classification (Memberikan penjelasan lanjut), yaitu:  

a. Mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi tersebut, 

membuat bentuk definisi dalam menerapkan strategi. 

b. Mengidentifikasi asumsi : siswa dapat menentukan konsep dalam 

menyelesaiakan masalah.  

5) Strategy and Tactics (Mengatur strategi dan taktik), yang meliputi:  

a. Menentukan tindakan yaitu menentukan solusi dari permasalahan dalam 

soal dan menuliskan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam soal.  

b. Berinteraksi dengan orang lain : menggunakan strategi dalam membuat 

dan mempertahankan keputusan. 

Karena penelitian ini lebih menekankan pada kemampuan berpikir kritis 

maka indikator  kemampuan berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut:   

1) Elementary clarification (Memberikan penjelasan sederhana), yaitu 

memberikan penjelasan penjelasan secara sederhana tentang apa 

masalahnya dan apa yang diketahui. 

2) Advanced classification (Memberikan penjelasan lanjut), yaitu: 

mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi tersebut, 

membuat bentuk definisi dalam menerapkan strategi. 

3) Basic support (Membangun keterampilan dasar), yaitu dalam mengamati 

serta mempertimbangkan hasil siswa diharapkan berdasarkan alasan / 

bukti - bukti yang benar agar kebenaran pimikiran itu mendapat 

penguatan. 
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4) Strategy and Tactics (Mengatur strategi dan taktik), yaitu menentukan 

solusi dari permasalahan dalam soal dan menuliskan jawaban atau solusi 

dari permasalahan dalam soal.  

5) Inference (Menyimpulkan), yaitu penarikan kesimpulan dapat melahirkan 

sesuatu yang baru, sedangkan alasan merupakan dasar bagi suatu proses 

penarikan kesimpulan. 

 

B. PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PBM) 

Untuk dapat mengembangkan kemampuan kemampuan berpikir matematis 

dalam pembelajaran, Guru juga perlu mendorong siswa untuk terlibat aktif 

dalam diskusi, bertanya serta menjawab pertanyaan, berpikir secara kritis, 

menjelaskan setiap jawaban yang diberikan, serta mengajukan alasan untuk 

setiap jawaban yang diajukan. Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan 

salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan aktivitas siswa yang 

dominan, sedangkan peranan Guru lebih sebagai fasilitator. Pembelajaran 

Berbasis Masalah pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an di 

Universitas Mc Master Fakultas Kedokteran Kanada, sebagai satu upaya 

menemukan solusi dalam mendiagnosis dengan membuat pertanyaan–

pertanyaan sesuai situasi yang ada. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) Pembelajaran 

Berbasis Masalah adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa 

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki 
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kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajaran ini menggunakan 

pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau menghadapi 

tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Suprijono (2013) Pembelajaran Berbasis Masalah adalah model pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta 

didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. 

Menurut Arends (2008) Pembelajaran Berbasis Maslah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang 

autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, 

mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir, mengembangkan 

kemandirian dan percaya  diri. 

Dengan demikian Pembelajaran Berbasis Masalah siswa diperkenalkan 

pada konsep melalui masalah yang terjadi di lingkungannya. Pembelajaran ini 

memberikan kesepatan kepada siswa belajar lebih aktif untuk 

mengkonstruksikan pengetahuannya dan membangun kemampuan berpikir 

kritis. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) tujuan dan hasil 

dari model pembelajaran berbasis masalah ini adalah: 

1) Keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah 

Pembelajaran berbasis  masalah ini ditujukan untuk mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

2) Pemodelan peranan orang dewasa. 

Bentuk pembelajaran berbasis masalah penting menjembatani antara 
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pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas mental yang lebih praktis 

yang dijumpai di luar sekolah. Aktivitas-aktivitas mental di luar sekolah 

yang dapat dikembangkan adalah: 

a. Pembelajaran Berbasis Masalah mendorong kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. 

b. Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki elemen-elemen magang. 

Hal ini mendorong pengamatan dan dialog dengan yang lain 

sehingga siswa secara bertahap dapat memahami peran yang diamati 

tersebut. 

c. Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan siswa dalam 

penyelidikan pilihan sendiri, yang memungkinkan mereka 

menginterpretasikan dan menjelaskan fenomena dunia nyata. 

3) Belajar Pengarahan Sendiri (self directedlearning) 

Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada siswa. Siswa harus 

dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari, dan dari mana 

informasi harus diperoleh, di bawah bimbingan guru. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh Guru dan siswa dalam suatu kegiatan pada 

Pembelajaran Berbasis Masalah terdiri dari 5 (lima) langkah utama, yaitu : 

Tabel II.1 Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase Langkah– Langkah Kegiatan Guru 

1 Orientasi siswa kepada 

masalah 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan perangkat yang 

dibutuhkan. 

 Memotivasi siswa agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah yang 
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dipilihnya. 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing 

penyelidikan  

individual dan 

kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, model dan berbagi tugas 

dengan teman 

5 Menganalisis dan  

mengevaluasi proses  

pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari / meminta kelompok 

presentasi hasil kerja. 

 

Menurut Nata (2009) Pembelajaran Berbasis Masalah dinilai memiliki 

berbagai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebagai berikut: 

1) Dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan 

kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. 

2) Dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan 

masalah secara terampil, yang selanjutnya dapat mereka gunakan pada 

saat menghadapi masalah yang sesungguhnya di masyarakat kelak. 

3) Dapat merangsang pengembangan kemampuan berpikir secara kreatif 

dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajaran, para siswa 

banyak melakukan proses mental dengan menyoroti permasalahan 

dari berbagai aspek. 

b. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah adalah sebagai berikut: 

1) Sering terjadi kesulitan dalam menemukan permasalahan yang sesuai 

dengan tingkat berpikir para siswa. Hal ini terjadi, karena adanya 
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perbedaan tingkat kemampuan berpikir pada para siswa. Seseorang 

misalnya, menduga bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah hanya 

cocok digunakan untuk siswa SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi. 

Namun yang sesungguhnya Pembelajaran Berbasis Masalah dapat 

diterapkan pada siswa SD, asalkan masalah yang disajikan sesuai 

dengan tingkat kemampuan siswa SD tersebut. 

2) Sering memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan 

metode konvensional. Hal ini terjadi antara lain karena dalam 

memecahkan masalah tersebut sering keluar dari konteksnya atau cara 

pemecahanya yang kurang efisien. 

3) Sering mengalami kesulitan dalam perubahan kebiasaan belajar dari 

yang semula belajar dengan mendengar, mencatat, dan menghafal 

informasi, yang disampaikan guru, menjadi belajar dengan cara 

mencari data, menganalisis, menyusun hipotesis dan memecahkanya 

sendiri. 

 

C. TEKNIK PROBING PROMPTING 

Menurut Komalasari (2011), Teknik adalah cara yang dilakukan 

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Guru 

dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. 

Sedangkan menurut Hamruni (2012), teknik adalah cara yang dilakukan 

orang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode, yaitu cara yang 

harus dilakukan agar metode yang  dilakukan berjalan efektif dan efisien. 
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Menurut Huda (2013) Probing adalah penyelidikan, pemeriksaan, 

sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Teknik Probing 

Prompting adalah pembelajaran yang menyajikan serangkaian pertanyaan 

yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat 

melejitkan proses berfikir yang mampu mengkaitkan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. Probing Prompting sangat erat kaitanya dengan 

pertanyaan. Pertanyaan–pertanyaan yang dilontarkan pada saat 

pembelajaran ini disebut probing question. Probing question adalah 

pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih dalam 

dari siswa yang bermaksud untuk mengembangkan kualitas jawaban, 

sehingga jawaban berikutnya lebih jelas, akurat dan  beralasan (Huda, 

2013). Probing question ini dapat memotivasi siswa untuk memahami lebih 

mendalam suatu masalah hingga mencapai suatu jawaban yang dituju. 

Selama proses pencarian dan penemuan jawaban atas  masalah tersebut, 

mereka berusaha menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

dimiliki dengan pertanyaan yang akan dijawab. Prompting question adalah 

pertanyaan yang ditunjuk untuk menuntun proses berpikir siswa, denga 

harapan siswa dapat memperbaiki / menemukan jawaban yang lebih tepat 

dari jawaban sebelumnya ( Sanjaya, 2006 ). 

Proses tanya jawab dalam pembelajaran dilakukan dengan menunjuk 

siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi 

aktif. Siswa tidak bisa menghindar dari proses pembelajaran, karena setiap 
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saat ia bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab. Lebih jelasnya dapat 

dilihat dari ciri khas teknik Probing Promting adalah sebagai berikut: 

1. Ada sebuah masalah, Guru menunujuk siswa dan meminta tanggapan 

kepada siswa secara acak. Namun jika mengalami kemacetan jawab 

kurang tepat, tidak tepat atau diam, maka guru harus aktif mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan tuntunan yang jawabannya merupakan petunjuk  

jalan penyelesaian. 

2. Lalu dilanjutkan dengan Guru memberikan pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi, sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai 

dengan kompetensi dasar atau indikator.  

3. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk 

lebih menekankan bahwa indikator tersebut  benar - benar telah 

dipahami oleh seluruh siswa. 

Menurut David (2009) kelebihan teknik Probing Prompting adalah:  

a) Guru tidak perlu memberi penjelasan atau menjawab pertanyaan, 

melainkan cukup mengajak siswa mengamati gambar, mengamati 

benda atau hal hal yang mengandung teka-teki yang menyangkut  

materi yang akan diajarkan untuk kemudian mengajukan serangkaian 

pertanyaan. 

b) Siswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi melalui 

komunikasi langsung dengan guru dalam membangun pengetahuan 

baru. 
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c) Perhatian siswa terhadap bahan yang sedang dipelajarinya cenderung 

lebih terjaga karena siswa selalu mempersiapkan jawaban bila 

sewaktu-waktu ditunjuk oleh Guru.  

Menurut David (2009) kekurangan teknik Probing Prompting adalah:  

a) Sulit merencanakan waktu yang diperlukan secara tepat untuk setiap 

jenis kegiatan, karena kadang-kadang adanya jawaban siswa yang 

menyimpang dari keinginan Guru sehingga terpaksa menyusun 

pertanyaan baru untuk menyelesaikan dengan jawaban siswa tersebut 

agar siswa benar benar dapat membangun pengetahuanya sendiri. Dan 

untuk menyusun pertanyaan yang baru tidak mudah dilakukan scara 

tepat. 

b) Sulit merencanakan serangkaian pertanyaan untuk diajukan satu 

persatu sampai selesai, karena apabila salah satu pertanyaan itu 

dijawab salah atau tidak tepat oleh siswa, lalu Guru mengajukan 

pertanyaan yang lain, maka pertanyaan berikutnya yang telah 

direncanakan itu tidak dipakai. Selain itu juga sulit mengontrol jumlah 

pertanyaan yang diperlukan dalam satu topik tertentu. Jika pertanyaan 

terlalu banyak sementara siswa tidak dapat juga mengambil 

keputusan, maka siswa akan lelah dan bosan. 

c) Sulit menghindari jawaban serempak dari siswa. Setelah dicoba 

mengantisipasinya dengan cara meningkatkan pertanyaan ketingkat 

yang lebih tinggi, siswa menjadi diam. Akhirnya Guru 

menyederhanakan pertanyaan. 
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D. PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN TEKNIK  

PROBING PROMPTING 

     Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) Pembelajaran 

Berbasis Masalah adalah model pembelajaran yang dirancang agar siswa 

mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki 

kecakapan berpartisipasi dalam tim. Langkah – langkah Pembelajaran 

Berbasis Masalah sebagai berikut: 

Tabel II.2 Langkah - Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah 

Fase Langkah– Langkah Kegiatan Guru 

1 Orientasi siswa 

kepada masalah 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan perangkat yang dibutuhkan. 

 Memotivasi siswa agar terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya. 

2 Mengorganisasi 

siswa untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing 

penyelidikan  

individual dan 

kelompok 

Mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah. 

4 Mengembangkan 

dan menyajikan hasil 

karya 

Membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, model dan berbagi tugas dengan 

teman 

5 Menganalisis dan  

mengevaluasi proses  

pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari / meminta kelompok 

presentasi hasil kerja. 

      

Menurut Huda (2013) Probing adalah penyelidikan, pemeriksaan, 

sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Teknik Probing 

Prompting adalah pembelajaran yang menyajikan serangkaian pertanyaan 
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yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat 

melejitkan proses berfikir yang mampu mengkaitkan pengetahuan baru yang 

sedang dipelajari. 

     Dengan demikian teknik Probing Prompting dikombinasi ke dalam 

langkah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Titik awal dari Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan teknik Probing Prompting adalah masalah 

(problem), sehingga dalam pembelajaran menempatkan siswa sebagai 

pemeran utama. 

Tabel II.3 Perbedaan Pembelajaran Berbasis Masalah 

dan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing Prompting 

Pembelajaran Berbasis 

Masalah 

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

teknik Probing Prompting 

1. Dilihat dari langkah 

langkah PBM secara 

murni ada 5 langkah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menggunakan 

pendekatan saintifik  

1. Dilihat dari langkah langkah Pembelajaran 

Berbasis Masalah dengan teknik Probing 

Prompting ada 5 langkah. Langkah PBM 

yang ke 1 dan ke 3 dikombinasi dengan 

teknik Probing Prompting yaitu  

a) Guru aktif memberikan pertanyaan-

pertanyaan tuntunan yang jawabannya 

merupakan petunjuk  jalan penyelesaian. 

b) Kemudian Guru memberikan pertanyaan 

dengan tingkat kesulitan yang lebih 

tinggi. 

 

2. Sama mengunakan pendekatan saintifik 

tetapi lebih menekankan permasalahan yang  

menuntun dan menggali, sehingga 

pendekatan saintifiknya lebih terlaksana 

dengan maksimal serta kemampuan berpikir 

kritis siswa lebih baik. 
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Tabel II.4 Langkah – Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah dengan 

Teknik Probing Propmting. 

No Deskripsi Kegiatan 

1 

 
Pendahuluan 

1. Guru memberikan salam dan memerintah siswa untuk berdoa. 

2. Guru mengecek kehadiran siswa. 

3. Guru menanyakan materi yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5. Guru menginformasikan tentang aktivitas yang akan dilakukan 

dalam pembelajaran yaitu menggunakan Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan teknik Probing Prompting. 

2 Kegiatan Inti 

A. Orientasi siswa pada masalah 

Mengamati 

1. Guru memberikan masalah dengan menghadapkan siswa pada 

situasi baru, yaitu dengan menunjukkan  alat peraga segitiga 

dan segiempat. 

2. Guru aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan tuntunan yang 

jawabannya merupakan petunjuk  jalan penyelesaian. 

3. Kemudian Guru memberikan pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi. 

 

B. Mengorganisasikan siswa untuk belajar 

4. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. 

Menanya 

5. Guru mengajukan persoalan-persoalan / membagikan LKS. 

 

C. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok 

Mengumpulkan Informasi 

6. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

pengamatan, merumuskan jawaban atau melakukan diskusi 

kecil dalam merumuskanya.   

7. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara Guru 

aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan tuntunan yang 

jawabannya merupakan petunjuk  jalan penyelesaian. 

8. Kemudian Guru memberikan pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang lebih tinggi. 

 

D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Mengasosiasi 

9. Guru meminta salah satu siswa untuk memaparkan hasil 

belajarnya. 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir..., Muslichatun, FKIP UMP, 2015



21 

 

 
 

10. Guru meminta tanggapan siswa yang lain. 

E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Mengkomunikasikan 
11. Guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa.  

12. Guru dengan siswa mengoreksi hasil karyanya, mengevaluasi 

penyelidikan dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. 

III Penutup 

1. Guru membimbing siswa menyimpulkan tentang materi yang telah 

diberikan. 

2. Siswa diingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. 

3. Guru memberi salam penutup kepada siswa. 

 

E. MATERI 

     Teorema pythagoras merupakan salah satu materi matematika di SMPN 2 

Kebasen yang sesuai dengan kurikulum 2013. Materi ini diajarkan pada kelas 

VIII C Semester 1 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai 

berikut: 

Kompetensi Inti, terdiri dari: 

KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,   

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 :   Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
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sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang / teori. 

Kompetensi Dasar, terdiri dari: 

1.1   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2.1  Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung  

jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan 

masalah.  

2.2   Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika 

serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang 

terbentuk melalui pengalaman belajar.  

2.3   Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya 

teman dalam interaksi kelompok  maupun aktivitas sehari-hari. 

3.8 Memahami Teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan  

berbagai pola bilangan. 

4.3   Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah nyata. 

4.5 Menggunakan Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai   

masalah. 

 

F. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VIII C SMPN 2 Kebasen masih kurang baik, maka 

untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir kritis maka peneliti 

memberikan alternatif pembelajaran yaitu tahapan  Pembelajaran Berbasis 
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Masalah dengan teknik Probing Prompting. Berdasarkan indikator 

kemampuan berpikir kritis matematika siswa terlihat pada tahapan  

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan teknik Probing Prompting sebagai 

berikut: 

1. Tahap 1 pada Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu (orientasi siswa pada 

masalah) dikombinasi dengan teknik Probing Prompting yaitu 

menghadapkan siswa pada situasi baru. Jika mengalami kesulitan jawab, 

maka guru harus aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tuntunan, 

kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan pada tingkat kesulitan yang lebih 

tinggi. Pada tahap ini dapat meningkatkan indikator berpikir kritis ke 1 

yaitu elementary clarification (memberikan penjelasan sederhana). Hal ini 

dikarenakan untuk dapat menyelesaikan soal matematika siswa harus 

fokus tentang apa masalahnya, apa yang diketahui. 

2. Tahap 2 pada Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu mengorganisasi siswa 

untuk belajar. Pada tahap ini siswa  diminta untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang 

disajikan. Pada tahap ini dapat meningkatkan indikator berpikir kritis ke 5 

yaitu strategy and tactics (mengatur strategi dan taktik). Hal ini 

dikarenakan pada tahap ini siswa harus mampu menghubungkan ide-ide 

matematika sesuai kondisi permasalahan dan menentukan strategi yang 

beragam untuk langkah penyelesaian yang berkaitan dengan konsep 

tersebut. 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir..., Muslichatun, FKIP UMP, 2015



24 

 

 
 

3. Tahap 3 pada Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu membimbing 

penyelidikan individu maupun kelompok, dikombinasi dengan teknik 

Probing Prompting. Guru membimbing siswa dengan cara aktif 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tuntunan, kemudian dilanjutkan 

dengan pertanyaan pada tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pada tahap ini 

kemampuan komunikasi masing-masing siswa sangat diperlukan supaya 

terjadi pertukaran informasi yang akan digunakan dalam proses 

penyelesaian masalah. Informasi-informasi tersebut harus dijelaskan 

secara rinci dan runtut yang disesuaikan dengan prosedur matematika yang 

dapat meningkatkan indikator berpikir kritis ke 2 yaitu advanced 

classification (memberikan penjelasan lanjut),  

4. Tahap 4 pada Pembelajaran Berbasis Masalah yaitu mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. Pada tahap ini penyelesaian atau jawaban akhir 

harus  berbeda dari jawaban individu atau kelompok lain, sehingga pada 

tahap ini dapat meningkatkan indikator berpikir kritis yang ke 3 yaitu 

basic support (membangun keterampilan dasar), supaya saat disajikan 

penyelesaiannya dapat dipertaggungjawabkan oleh masing-masing penyaji 

sehingga akan memunculkan proses diskusi. 

5. Tahap 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, 

yaitu pertanyaan akhir. Tahap ini merupakan langkah terakhir pada 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Pada saat menganalisis siswa harus 

mampu menyelesaikan masalah dengan lancar. Sedangkan saat 

mengevaluasi proses pemecahan masalah tidak hanya mengevaluasi secara 
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tertulis saja namun juga secara lisan maupun dalam bentuk visual lainya. 

Di tahap akhir ini akan diperoleh penyelesaian final yang ditarik dari hasil 

diskusi sehingga dapat meningkatkan indikator berpikir kritis yang ke 5 

yaitu inference (menyimpulkan). 

Selain pada uraian diatas, salah satu tujuan Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan teknik Probing Prompting yaitu membantu siswa 

mengembangkan ketrampian berpikir kritis,  jelas menunjukan adanya kaitan 

diantara 3 variabel  tersebut. Dengan inovasi ini diharapkan pendekatan 

saintifiknya lebih telaksana dengan maksimal, karena selain menggunakan 

pendekatan saintifik model ini lebih menekankan pada teknik Probing 

Prompting ( pertanyaan pertanyaan yang menuntun dan menggali ). Oleh 

karena itu maka penulis menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah 

dengan teknik Probing Prompting untuk dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VIII  C SMPN 2 Kebasen. 

 

G. HIPOTESIS TINDAKAN 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan di atas, maka 

hipotesis tindakan yang diajukan yaitu melalui Pembelajaran Bebasis 

Masalah dengan teknik Probing Prompting dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VIII C SMPN 2 Kebase
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