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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Berpikir kritis matematis merupakan suatu proses penggunaan 

kemampuan berpikir secara rasional dan reflektif yang bertujuan atau 

beralasan untuk mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau 

dilakukan (Ennis, 1991; Ennis, 2011). Menurut Paul, R dan Linda E 

(2007) berpikir kritis matematis adalah proses menganalisis dan menilai 

pemikiran dengan pandangan untuk memperbaiki. Kemampuan berpikir 

kritis matematis merupakan proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, 

menganalisis, menyinkronkan, dan mengonseptualisasikan informasi 

sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran seseorang dengan 

kesadaran diri, dan kemampuan untuk menggunakan informasi ini dengan 

menambahkan kreativitas dan mengambil risiko (Yildirm & Ozkahraman, 

2011). 

Johnson (2007) menyebutkan bahwa berpikir kritis matematis 

merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan untuk 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis 

asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis matematis adalah 

sebuah proses yang sistematis yang memungkinkan siswa untuk 

merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri, 

yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Selain itu, 
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menurut Angelo (1995) berpikir kritis matematis adalah mengaplikasikan 

rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan 

menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, 

menyimpulkan, dan mengevaluasi. 

Beberapa ahli menguraikan indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis. Indikator berpikir kritis matematis secara lebih rinci diuraikan 

oleh Ennis (2011), sebagai berikut. 

a. Kemampuan klarifikasi.  

Pada indikator ini siswa harus mampu memfokuskan pertanyaan, 

mampu menganalisis pernyataan, serta mampu mengklarifikasi 

pertanyaan dan jawaban tentang suatu penjelasan atau pernyataan. 

b. Kemampuan pengambilan keputusan.  

Pada langkah mengambil keputusan siswa harus mampu 

mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak dan 

mengamati serta menilai suatu laporan hasil observasi.  

c. Kemampuan menyimpulkan.  

Siswa mampu menarik kesimpulan sesuai fakta yang ada, dan 

membuat serta menentukan hasil pertimbangan berdasarkan fakta. 

d. Kemampuan memberikan penjelasan lebih lanjut. 

Siswa mampu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu 

pendefinisian yaitu mengidentifikasi pernyataan dengan menangani 

ketidakbenaran suatu pernyataan yang ada. 
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e. Kemampuan memperkirakan dan pengintegrasian.  

Di antaranya siswa harus mampu menarik pertimbangan dan alasan, 

serta menyatukan pikiran dalam membuat dan mempertahankan 

keputusan. 

Menurut Sumarmo, dkk (2012) indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis adalah kemampuan yang meliputi :  

a. Menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti 

Menurut Santoso (2009) menganalisis yaitu siswa mampu 

memahami sebuah konsep umum dengan cara menguraikan atau 

merinci suatu informasi yang didapat, mengevaluasi yaitu siswa 

mampu mensinergikan aspek-aspek kognitif lainnya dalam menilai 

sebuah fakta atau konsep.  

b. Menyusun klarifikasi 

Pada indikator ini siswa mampu memfokuskan pertanyaan, mampu 

menganalisis argument, serta mampu mengklarifikasi pertanyaan dan 

jawaban tentang suatu penjelasan atau pernyataan. 

c. Membuat pertimbangan yang bernilai. 

d. Menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan tidak 

relevan. 

Siswa mampu menjelaskan suatu argumen dengan argumen. 

e. Mengidentifikasi dan mengetahui asumsi.  

Selain itu, indikator kemampuan berpikir kritis matematis menurut 

Angelo (1995) dan Santoso (2009) adalah sebagai berikut. 
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a. Keterampilan menganalisis 

Menganalisis merupakan suatu keterampilan menguraikan sebuah 

struktur ke dalam komponen-komponen agar mengetahui 

pengorganisasian struktur tersebut. Tujuannya untuk memahami sebuah 

konsep secara umum dengan cara menguraikan ke dalam bagian yang 

lebih khusus dan rinci. Jadi, siswa menjadi lebih jelas dengan cara 

mengidentifikasi, membuat diagram, memilah, mengurutkan, dan 

memilih alternatif untuk menghitung. 

b. Keterampilan mensintesis 

Mensintesis merupakan keterampilan menggabungkan bagian 

menjadi sebuah bentukan/susunan yang baru. Keterampilan mensintetis 

dapat di kembangkan dengan adanya sebuah tindakan menggabungkan, 

mengorganisir sebuah permasalahan, sehingga ditemukan penyelesaian. 

c. Keterampilan mengenal dan memecahkan masalah 

Keterampilan ini menuntut siswa untuk mampu memahami materi, 

sehingga setelah pembelajaran siswa mampu menangkap beberapa 

pokok pikiran, sehingga mampu mempola sebuah konsep. 

d. Keterampilan menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan menuntut siswa untuk mampu 

menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap agar 

sampai pada suatu formula baru yaitu sebuah kesimpulan. 
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e. Keterampilan mengevaluasi dan menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam 

menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Pada tahap 

ini siswa dituntut untuk mensinergikan aspek-aspek kognitif lainnya 

dalam menilai sebuah fakta atau konsep. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat dirumuskan bahwa kemampuan 

berpikir kritis matematis adalah kemampuan yang membutuhkan proses 

berpikir secara terarah dan jelas yang bertujuan untuk mengambil suatu 

keputusan dengan bijak tentang apa yang diyakini atau dilakukan, yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat menganalisis, mensintesis, 

menyimpulkan, dan mengevaluasi. Adapun indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut. 

a. Menganalisis 

Menganalisis merupakan kemampuan untuk menguraikan 

komponen yang kompleks menjadi bagian-bagian sederhana, sehingga 

mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini siswa dapat menguraikan 

permasalahan menjadi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 

mengidentifikasinya dalam sebuah diagram, memilah, dan mengurutkan 

informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. 

b. Mensintesis 

Mensintesis merupakan kemampuan siswa dalam menggabungkan 

berbagai macam informasi menjadi bagian menjadi sebuah 

bentukan/susunan baru. Pada penelitian ini siswa dapat menggabungkan 
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informasi dari permasalahan menjadi konsep yang utuh, sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

c. Menyimpulkan 

Menyimpulkan merupakan kemampuan yang  menuntut siswa agar 

dapat menguraikan dan memahami berbagai aspek secara bertahap 

hingga menjadi formula baru yaitu sebuah kesimpulan. Pada penelitian 

ini siswa dapat memberi kesimpulan atas suatu jawaban. 

d. Mengevaluasi 

Mengevaluasi merupakan kemampuan siswa untuk dapat menilai 

sebuah fakta atau konsep. Pada penelitian ini siswa mampu menilai 

benar atau salah dari suatu permasalahan serta dapat membuktikannya. 

2. Self Confidence atau Kepercayaan Diri Siswa 

Menurut Zahara, dkk (2017) dan Haeruman (2017) sikap adalah 

tindakan seseorang dalam merespon suatu objek, baik itu manusia, benda, 

dan sebagainya, serta cerminan pertama yang terlihat dari seorang manusia 

ketika bertingkah laku. Salah satu sikap yang penting dimiliki siswa 

adalah sikap percaya diri atau self confidence (Haeruman, dkk, 2017).  

Self confidence merupakan keyakinan yang membentuk pemahaman 

dan perasaan siswa tentang kemampuan yang dimilikinya dalam aspek-

aspek keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, 

serta berpikir rasional dan realistis (Haeruman, dkk, 2017). Self confidence 

adalah sikap positif seseorang untuk merasa memiliki pengetahuan, 

keyakinan dan kemampuan bahwa dia dapat mengembangkan penilaian 
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positif terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan yang dihadapi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Self confidence merupakan suatu 

sikap yakin akan kemampuan diri sendiri sebagai pribadi yang utuh 

dengan mengacu pada konsep diri (Lestari, 2015).  

Menurut Ghufron dan Rini (2017) kepercayaan diri merupakan sikap 

mental seseorang dalam menilai diri maupun objek sekitarnya, sehingga 

orang tersebut mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya untuk 

dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan diri 

juga merupakan keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu pada diri 

subjek sebagai karakteristik pribadi yang di dalamnya terdapat keyakinan 

akan kemampuan diri, optimis,objektif, bertanggungjawab, rasional, dan 

realistis. Al-Hebaish (2012) mengatakan bahwa kepercayaan diri adalah 

faktor pribadi yang membayar peran pendukung dalam pencapaian 

pembelajaran bahasa asing. 

Aspek-aspek kepercayaan diri dikelompokkan menurut Lauster 

(Ghufron dan Rini, 2017) adalah sebagai berikut : 

a. Keyakinan kemampuan diri 

Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang 

dirinya mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukannya. 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa mampu  menunjukkan kesiapan 

dalam menghadapi tantangan, tidak melakukan kecurangan pada saat 

ulangan, menunjukkan sikap tidak bergantung pada orang lain. 
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b. Optimis 

Optimis adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu 

memandang baik segala hal tentang diri dan kemampuannya. Sikap ini 

ditunjukkan dengan siswa harus mampu memandang segala sesuatu 

tentang kemampuan yang dimilikinya dengan sikap yang positif, 

dimana siswa mampu menunjukkan keyakinan akan keberhasilan dalam 

belajar, menunjukkan ketekunan dalam belajar, serta berusaha 

mengerjakan soal dan tugas yang diberikan. 

c. Objektif 

Objektif merupakan sikap seseorang dalam memandang 

permasalahan sesuai dengan fakta yang ada, bukan menurut dirinya 

sendiri. Dalam indikator ini, ditunjukkan dengan siswa mampu 

menerima pendapat orang lain menurut kebenaran yang semestinya 

serta menunjukkan usaha mencari kebenaran dari suatu permasalahan. 

d. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah kesediaannya untuk menanggung segala 

sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya, yang ditunjukkan dengan 

siswa berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu, menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan dengan inisiatif sendiri, dan mengikuti 

jalannya diskusi dengan baik. 
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e. Rasional dan Realistis 

Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, 

sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang 

dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan yang ada.  

Menurut Lestari dan Yhudanegara (2015), indikator self confidence 

sebagai berikut. 

a. Percaya pada kemampuan diri sendiri, yaitu siswa harus percaya dan 

yakin akan kemampuan yang dimiliki dirinya. 

b. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, yaitu siswa harus 

berani mengambil keputusan sendiri saat dihadapkan pada sebuah 

pilihan. 

c. Memiliki konsep diri yang positif, yaitu siswa harus memiliki cara 

pandang dan sikap yang positif terhadap dirinya sendiri. 

d. Berani mengemukakan pendapat. yaitu siswa harus berani 

menyampaikan pendapatnya tanpa ragu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa self confidence 

merupakan sikap mental seseorang dalam menilai diri maupun objek 

sekitarnya, sehingga seseorang mempunyai keyakinan terhadap 

kemampuan yang dimiliki, orang tersebut merasa yakin dan optimis dalam 

menghadapi serta menyelesaikan permasalahan secara mandiri dalam 

mengambil keputusannya. Indikator yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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a. Keyakinan terhadap kemampuan diri 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa mampu menunjukkan kesiapan 

dalam menghadapi tantangan, tidak melakukan kecurangan, 

menunjukkan sikap tidak bergantung pada orang lain. 

b. Optimis 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa mampu menunjukkan keyakinan 

akan keberhasilan belajar, menunjukkan ketekunan dalam belajar. 

c. Objektif 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa harus dapat berusaha mengerjakan 

soal dan tugas yang diberikan, menerima pendapat orang lain menurut 

kebenaran yang semestinya, menunjukkan usaha mencari kebenaran 

dari suatu permasalahan. 

d. Bertanggung jawab 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa mampu berusaha mengumpulkan 

tugas tepat waktu, menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan 

inisiatif sendiri, mengikuti jalannya diskusi dengan baik. 

e. Rasional/ Berpikir secara logis 

Sikap ini ditunjukkan dengan siswa mampu menganalisa suatu 

kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh 

akal. 

f. Berani mengemukakan pendapat 

Dalam indikator ini ditunjukkan dengan siswa mampu  mengemukakan 

pendapatnya tanpa keraguan. 
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3. Model Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) 

Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) berawal dari 

pengaplikasian dalam pembelajaran kimia terutama pada pembelajaran 

kimia umum yang kemudian berlanjut hingga sekarang diaplikasikan 

dalam pembelajaran matematika (Warsono, 2012). Sen, dkk (2016) dan 

Rahman, dkk (2018) menyatakan bahwa POGIL adalah pengajaran yang 

berpusat pada siswa, dimana siswa berperan dengan aktif saat proses 

pembelajaran berlangsung, adapun proses belajarnya dilakukan secara 

berkelompok melalui kegiatan inquiry terbimbing dan pertanyaan yang 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis, 

menyelesaikan masalah, melaporkan, metakognisi, dan tanggungjawab 

individu. POGIL menurut Gale & Boisselle (2015) adalah suatu 

pembelajaran kolaboratif yang menggunakan inkuiri terbimbing dalam 

langkah eksplorasi, penemuan konsep, dan aplikasi. 

Kelebihan dan kekurangan model POGIL menurut Malik, dkk (2017) & 

Zawadzki (2010) sebagai berikut. 

Kelebihan : 

a. Membantu peserta didik untuk lebih menemukan sendiri 

pengetahuannya. 

b. Mudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan. 

c. Membantu peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses, 

bertanya, dan mengkomunikasikan pengetahuan. 

d. Dapat menjangkau materi pelajaran dalam cakupan yang luas. 
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e. Dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam problem solving.  

Kekurangan : 

a. Sulitnya mengalokasikan waktu dengan tepat. 

b. Sulit dilaksanakan apabila sarana penunjang seperti buku paket tidak 

disediakan di sekolah. 

c. Pembelajaran tidak akan efektif apabila dilaksanakan pada kelas yang 

sulit diarahkan. 

Menurut Hanson (2005) dan Warsono (2012), langkah pembelajaran 

POGIL setiap kegiatan terdiri dari lima tahap. Berikut adalah kelima 

tahapan model POGIL : 

a. Orientasi (Orientation) 

Tahap ini mempersiapkan siswa untuk belajar. Guru 

memberikan motivasi dan pengetahuan umum tentang materi yang 

akan dipelajari. 

b. Eksplorasi (Exploration) 

Pada tahap ini siswa diberikan serangkaian tugas yang mengarah 

pada tujuan pembelajaran, siswa menanggapi serangkaian pertanyaan 

yang akan memandunya pada suatu proses untuk mengeksplorasi 

model atau tugas yang harus diselesaikan. 

c. Penemuan konsep atau pembentukan konsep (concept invention or 

concept formation) 

Guru mengarahkan dan membimbing siswa dalam membangun 

konsep melalui pertanyaan yang akan menghubungkan informasi 
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yang diperoleh dengan tugasnya. Pada tahap ini peserta didik secara 

efektif dipandu dan didorong untuk mengeksplorasi kemudian 

membuat kesimpulan dan membuat prediksi.  

d. Aplikasi (Application) 

Peserta didik mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan 

untuk menyelesaikan soal latihan yang diberikan guru. 

e. Penutup (Closure) 

Kegiatan ini berakhir dengan guru memberikan penguatan dan 

membimbing peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi 

kinerja kelompoknya. 

Pada POGIL setiap anggota kelompok memiliki peran masing-

masing, tetapi semua anggota kelompok harus berpartisipasi secara penuh 

dalam membuat kesepakatan hasil diskusi. Peran anggota kelompok 

menurut Hanson (Gale, dkk, 2015) yaitu : 

a. Manajer (The Manager) 

 Siswa memiliki tanggung jawab menjaga kelompok pada tugas 

itu dan berusaha untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok 

berperan serta dalam memahami apa yang telah dikerjakan oleh 

kelompoknya. 

b. Perekam (Recorder) 

 Siswa mempersiapkan laporan akhir dari hasil diskusinya. 
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c. Analis strategi (Strategy Analyst) 

 Siswa merefleksikan apa yang sudah dipelajari dan apa yang 

belum dipahami, serta apa yang perlu diperbaiki dalam diskusi 

kelompok. 

d. Juru bicara (Spokenperson) 

 Siswa bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan hasil 

diskusinya didepan kelompok yang lain. 

 Berdasarkan pembagian peran di atas, maka kontribusi dalam 

kelompok akan adil, tidak hanya mengandalkan siswa yang pintar dan aktif 

saja melainkan mereka semua dapat berperan aktif dalam pembelajaran. 

Pembagian peran di atas akan membuat siswa memiliki sifat tanggung 

jawab atas peran masing-masing dan meningkatkan kemampuan bekerja 

sama yang baik. Pembagian peran tersebut setiap pertemuan akan 

bergiliran, sehingga semua siswa merasakan peran yang berbeda-beda. 

Kegiatan pembelajaran melalui model POGIL dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Orientasi (Orientation) 

Guru mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan dapat 

mendukung terjadinya proses pembelajaran di kelas. Guru 

mengkondisikan keadaan siswa di dalam kelas. Selanjutnya, guru 

memberikan motivasi dan minat belajar siswa. 

 

 

Pengaruh Model Pogil ..., Erlin Prihastini, FKIP, UMP 2019 



22 

 

b. Eksplorasi (Exploration) 

Guru membimbing pembentukan kelompok dengan empat atau 

lima kelompok dimana anggota kelompok mempunyai peran masing-

masing, kemudian diberikan LKPD kepada setiap kelompok sebagai 

bahan diskusi. Apabila dalam satu kelompok terdapat lima anggota, 

maka ada dua anggota yang memiliki peran sama. Pada setiap 

pertemuan, pembagian peran setiap siswa harus berbeda-beda agar 

siswa merasakan segala peran yang ada. Di dalam LKPD tersebut 

terdapat beberapa pertanyaan yang akan memandunya pada proses 

untuk mengeksporasi model. 

c. Penemuan konsep atau pembentukan konsep (concept invention or 

concept formation) 

Pada tahap ini siswa diberi serangkaian pertanyaan pada LKPD 

yang mengarah pada penemuan konsep untuk membantu siswa 

menemukan konsep yang sedang mereka cari. 

d. Aplikasi (Application) 

Guru memerintahkan siswa untuk mengerjakan LKPD. Agar 

kemampuan siswa meningkat, maka guru memerintahkan siswa untuk 

mengaplikasikan konsep yang telah ditemukannya pada soal dengan 

konteks baru. Hasil diskusi dicatat agar setiap kelompok mempunyai 

arsip hasil diskusi untuk di presentasikan. 
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e. Penutup (Closure) 

Pada tahap terakhir, guru meminta spoken person sebagai 

perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

Kemudian, bersama siswa mengkonfirmasi jawaban tersebut. Di akhir 

pembelajaran strategi analys atau reflektor memandu pengisian 

lembar refleksi proses pembelajaran, pengisian lembar tersebut 

berdasarkan masukan dari teman-teman sekelompoknya. Selain itu, 

masing-masing anggota kelompok mengisi lembar penilaian kinerja 

atas keikutsertaan teman satu kelompoknya selama diskusi 

berlangsung. 

4. Definisi Pengaruh 

 Pengaruh merupakan kekuatan yang dimiliki seseorang terhadap 

orang lain atau target untuk mendorong perubahan, termasuk perubahan 

pada perilaku, pendapat, sikap, tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai, serta 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam arah tertentu 

(Hall, dkk, 2007). Pengaruh merupakan daya yang timbul untuk 

mendorong atau mengubah sesuatu ke arah tertentu.  Pada penelitian ini 

dikatakan berpengaruh jika rata-rata dari skor kemampuan berpikir kritis 

matematis dan self confidence siswa yang mengikuti model POGIL lebih 

baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 

B. Penelitian Relevan 

Hasil Nisa (2018) menunjukkan terdapat pengaruh pembelajaran model 

POGIL berbasis etnomatika terhadap kemampuan komunikasi matematis 
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peserta didik di kelas VII SMP Negeri 1 Sarirejo Lamongan tahun ajaran 

2017/2018, rata-rata kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan 

model POGIL jauh lebih baik daripada penggunaan model pembelajaran 

sebelumnya. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2018), 

Fujiati, dkk (2014) menyatakan bahwa pembelajaran model POGIL 

berbantuan alat peraga dan berbasis etnomatika dapat digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Hasil penelitian Adam Malik, dkk 

(2017) mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kritis peserta didik 

mengalami peningkatan setelah diterapkan model POGIL pada materi fluida 

statis yang ditunjukkan dengan rata-rata indeks normal sebesar 0,61 termasuk 

pada kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dalam hasil analisi uji hipotesis 

pada penelitian tsb, di mana disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan mengenai penerapan model POGIL dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi fluida statis.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nisa (2018) dan Fujiati, dkk 

(2014) adalah model pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan model 

POGIL, sedangkan persamaan penelitian ini dengan Adam Malik, dkk (2017) 

menggunakan model pembelajaran yang sama dan salah satu kemampuan 

yang diukur sama dengan penelitian ini.  

Selain itu, perbedaan penelitian ini ada pada penerapan model POGIL 

dalam pembelajaran, di dalam penelitian ini diterapkan pada pembelajaran 

matematika sedangkan penelitian Adam Malik, dkk (2017) diterapkan dalam 
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pembelajaran sains yaitu fisika, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian Nisa (2018) adalah kemampuan yang diukur dalam penelitian ini 

yaitu kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian orang lain pada penelitian relevan di atas, 

dapat diduga jika model POGIL dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

berpikir kritis matematis dan self confidence siswa kelas VIII SMP N 2 

Kemangkon. 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki oleh siswa, begitupula dengan self confidence. Salah satu faktor untuk 

mengembangkannya yaitu dengan menggunakan model POGIL. Pada 

penerapan POGIL di kelas, siswa memperoleh informasi, konsep, dan dapat 

membangun pemahaman melalui Lembar Kerja Siswa (LKPD) yang 

dikerjakan secara berkelompok. Model POGIL memiliki lima tahapan.  

Tahap pertama  POGIL adalah orientasi (orientation), dalam tahap ini 

bertujuan untuk memberikan motivasi, rangsangan dan menciptakan rasa ingin 

tau siswa terhadap materi yang akan diajarkan serta membuat koneksi dengan 

pengetahuan sebelumnya. Pada pemberian motivasi dan rangsangan, guru 

memberikan pertanyaan pada siswa untuk mencari contoh bangun ruang sisi 

datar yang ada di dalam kelas, sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis pada indikator menganalisis dimana siswa dapat 

menyebutkan maca-macam bangun ruang sisi datar yang ada di sekitar. 

Dengan adanya pemberian motivasi dan rangsangan siswa akan menjadi dan 
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dapat mengembangkan self confidence siswa pada indikator keyakinan 

terhadap kemampuan diri dan optimis.  

Tahap kedua POGIL adalah Eksplorasi (Exploration) yang bertujuan 

untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang konsep dengan cara 

menanggapi serangkaian pertanyaan yang akan memandunya untuk 

menyelesaikan tugas. Selain itu, pada tahap ini siswa berkumpul bersama 

kelompoknya dan memilih peran masing-masing. Tahap ini dapat mendorong 

dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

matematis dalam indikator menganalisis, dan mengembangkan self confidence 

siswa dalam indikator keyakinan terhadap kemampuan diri dalam sub 

indikator menunjukkan kesiapan dalam menghadapi tantangan. 

Tahap ketiga POGIL adalah penemuan konsep atau pembentukan konsep 

(Concept invention or concept formation), pada tahap ini bertujuan untuk 

merancang pembentukan konsep siswa. Permasalahan dalam LKPD yang 

mengarah pada penemuan konsep akan membantu siswa untuk menemukan 

konsep yang sedang dicari. Siswa akan berdiskusi bersama teman 

sekelompoknya untuk megidentifikasi bangun apa saja yang telah diketahui 

pada LKPD dan berdiskusi bagaimana cara mereka menyelesaikan persoalan 

yang ada. Hal ini dapat  mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

matematis dalam indikator menganalisis, mensintesis, serta dapat 

mengembangkan self confidence siswa dalam indikator objektif dimana siswa 

memandang sebuah permasalahan menurut kebenaran yang semestinya, 
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dengan adanya diskusi mereka akan berlatih untuk berani mengemukakan 

pendapatnya. 

Tahap keempat POGIL adalah Aplikasi (Application), pada tahap ini 

bertujuan untuk mengaplikasikan konsep yang telah ditemukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru. Siswa akan 

menggabungkan beberapa konsep yang ada untuk kemudian menyelesaikan 

suatu permasalahan. Hal tersebut dapat mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis dalam indikator 

menganalisis, mensintesis, menyimpulkan, dan mengevaluasi, serta dapat 

mengembangkan self confidence pada indikator objektif, dimana siswa dapat 

berusaha mengerjakan soal dan tugas yang diberikan, siswa menunjukkan 

usaha mencari kebenaran dari suatu permasalahan, siswa berani 

mengemukakan pendapatnya, dan siswa mampu berpikir secara rasional atau 

logis. 

Tahap kelima POGIL adalah Penutup (Closure), tahap ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan pada siswa agar lebih aktif yaitu dengan cara 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian guru dan siswa 

bersama-sama mengkonfirmasi jawaban tersebut. Hal tersebut dapat 

mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

matematis dalam indikator menyimpulkan, dan mengevaluasi hasil diskusi 

yang dipresentasikan di depan, serta dapat mengembangkan self confidence 

siswa dalam indikator bertanggungjawab dengan sikap bertindak mandiri 

dalam mengambil keputusan, serta berani mengemukakan pendapat.  
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII SMP N 2 

Kemangkon. 

2. Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) berpengaruh terhadap 

self confidence siswa kelas VIII SMP N 2 Kemangkon. 
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