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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

2.1.1 Berpikir Kritis 

Presseisen memberi pengertian berpikir sebagai suatu aktivitas mental 

dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan (In Hi Abdullah, 2013, h. 67). 

Berpikir merupakan proses kognitif yang tidak dapat dilihat secara fisik. Hasil dari 

berpikir dapat berupa ide, pengetahuan, prosedur, argumen, dan keputusan. 

Pengertian berpikir menurut Presseisen masih bersifat umum, pengertian berpikir 

dalam bidang matematika dikemukakan oleh  Sumarmo sebagai melaksanakan 

kegiatan atau proses matematika (doing math) atau tugas matematik (mathematical 

task) (In Hi Abdullah, 2013, h. 67).  Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka 

berpikir matematik dapat diartikan sebagai aktivitas mental dalam melaksanakan 

proses matematika (doing math)  atau tugas matematika (mathematical task) (In Hi 

Abdullah, 20 13, h. 67). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang menjadi salah satu isu kecerdasan abad ke-21 (Widha Nur Shanti, 

Dyahsih Alin Sholihah, Adhetia Martyanti, 2017, h. 52). Sehingga berpikir kritis 

adalah kemampuan yang melampaui hafalan (Murat Karakoç, 2016, h. 82). Ketika 

siswa berpikir  kritis, mereka didorong untuk berpikir sendiri, mempertanyakan 

hipotesis, menganalisis dan mensintesis peristiwa, untuk melangkah lebih jauh 

dengan mengembangkan hipotesis baru dan mengujinya terhadap fakta (Murat 

Karakoç, 2016, h. 82). Berpikir kritis dinyatakan sebagai kemampuan untuk 
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menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen (Widha Nur 

Shanti, Dyahsih Alin Sholihah, Adhetia Martyanti, 2017, h. 52). Baron dan 

Stemberg menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu pikiran yang 

difokuskan untuk memutuskan apa yang diyakini untuk dilakukan. Definisi ini 

merupakan gabungan dari lima hal dasar dalam berpikir kritis yaitu praktis, 

reflektif, masuk akal, keyakinan dan tindakan (Rifaatul Mahmuzah, 2015, h. 65). 

Kemampuan paling dasar dalam berpikir kritis adalah kemampuan interpretasi, 

analisis, evaluasi, menyimpulkan, menjelaskan dan pengendalian diri (Ali Salim 

Rashid Alghafri, Hairul Nizam Bin Ismail, 2014, h. 518 ). Dengan demikian, 

kemampuan berpikir kritis penting untuk dikembangkan dalam suatu pembelajaran 

agar mampu memeriksa kebenaran informasi dan mengkomunikasikan ide yang 

mendukung keputusan. Beberapa ahli menyatakan pendapat yang serupa yakni 

kemampuan berpikir kritis sebagai kemampuan dalam mengingat, menganalisis, 

memahami, mengaplikasikan, menyimpulkan, evaluasi dan sintesis (Widha Nur 

Shanti, dkk., 2017, h. 52). Dalam mencapai kategori berpikir kritis yang diperlukan 

adalah menganalisis serta mengembangkan informasi yang diberikan oleh guru atau 

biasa disebut elementary clarification (Ika Rahmawati, dkk., 2016, h. 113). 

Wijaya menyatakan bahwa berpikir kritis mengarah pada kegiatan 

menganalisa gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan sesuatu hal secara 

tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkan ke arah yang 

lebih sempurna (Euis Istianah, 2013, h. 46). Selanjutnya, John Chaffee  

mengartikan berpikir kritis sebagai berpikir yang digunakan untuk menyelidiki 

secara sistematis proses berpikir seseorang dalam menggunakan bukti dan logika 
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pada proses berpikir tersebut (Amir, M. F., 2015, h. 66). Pendapat lain mengatakan 

berpikir kritis adalah keterampilan dalam memeriksa asumsi, membedakan nilai-

nilai tersembunyi, mengevaluasi bukti, dan menilai kesimpulan. Berpikir kritis 

merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan keterampilan 

berpikir siswa (Nur Miftahul, dkk., 2017, h. 102).  

Berpikir kritis menuntut adanya usaha, rasa peduli tentang keakurasian, 

kemauan, dan sikap tidak mudah menyerah ketika menghadapi tugas yang sulit. 

Dalam berpikir juga termuat kegiatan menduga dan menafsir serta melihat 

kemungkinankemungkinan yang ada, membuat analisi dan sintesis, menalar atau 

menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada, menimbang dan memutuskan 

(Aan, Yani Setiani, 2017, h. 62). 

Kemampuan berpikir kritis merupakan komponen penting yang harus 

dimiliki siswa terutama dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa mampu membuat atau merumuskan, mengidentifikasi, 

menafsirkan dan merencanakan pemecahan masalah. Spliter menyatakan bahwa 

siswa yang berpikir kritis adalah siswa yang mampu mengidentifikasi masalah, 

mengevaluasi dan mengkonstruksi argumen serta mampu memecahkan masalah 

tersebut dengan tepat (Rifaatul Mahmuzah, 2015, h. 65). Pendapat yang serupa juga 

diungkapkan oleh Facione yang menyatakan bahwa berpikir kritis yang meliputi 

kemampuan menganalisis, menarik kesimpulan, melakukan interpretasi, 

penjelasan, pengaturan diri, ingin tahu, sistematis, bijaksana mencari kebenaran,  

dan percaya diri terhadap proses berpikir yang dilakukan sangat dibutuhkan 

seseorang dalam usaha memecahkan masalah (Rifaatul Mahmuzah, 2015, h. 65). 
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Glazer menyatakan bahwa berpikir kritis dalam matematika merupakan 

kemampuan kognitif dan disposisi untuk menggabungkan pengetahuan, penalaran, 

serta strategi kognitif dalam menggeneralisasi, membuktikan dan mengevaluasi 

situasi matematik yang tidak dikenali dengan cara reflektif (Rifaatul Mahmuzah, 

2015, h. 66). 

Taksonomi Bloom dalam bentuk menghafal dan menggali kembali 

informasi diklasifikasikan sebagai berpikir tingkat rendah sedangkan menganalisis, 

mensintesis, dan mengevaluasi diklasifikasikan sebagai berpikir tingkat tinggi (In 

Hi Abdullah, 2013, h. 67). Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan 

berpikir siswa untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi 

yang diterima dari luar dengan informasi yang dimiliki (Susilo, dkk., 2016, h. 41). 

Ditinjau dari kedalaman atau kekompleksan kegiatan matematika yang terlibat, 

berpikir matematika dapat digolongkan dalam berpikir matematik tingkat rendah 

(low order mathematical tinking) dan berpikir matematik tingkat tinggi (high order 

mathematical thinking). Berpikir matematik tingkat rendah mencakup pemahaman 

tingkat rendah, seperti  mengenal dan menghafal rumus serta menggunakan dalam 

perhitungan rutin/algoritmik (pemahaman yaitu mekanikal, komputasional, 

instrumental, knowing how to) (In Hi Abdullah, 2013, h. 67).  Berpikir matematik 

tingkat tinggi meliputi pemahaman tingkat tinggi (pemahaman yaitu rasional, 

relasional, fungsional, knowing), berpikir kritis matematis, kreatif  matematis dan 

intuitif (In Hi Abdullah, 2013, h. 67-68). 

Berpikir kritis adalah proses yang didasarkan pada langkah-langkah 

untuk menganalisis, memeriksa dan mengevaluasi argumen (Nur Miftahul, dkk., 
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2017, h. 103). Sementara itu, Walker menyatakan bahwa berpikir kritis adalah 

proses intelektual dalam menciptakan konsep, menerapkannya, menganalisisnya, 

mensintesisnya, dan mengevaluasi banyak informasi yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, pengalaman, dan refleksi semua proses yang digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan tindakan selanjutnya. Berdasarkan definisi tersebut, berpikir 

kritis adalah pemikiran yang melibatkan penalaran dan logika untuk menyelesaikan 

masalah (Nur Miftahul, dkk., 2017, h. 103). 

Berpikir matematis dapat dikelompokkan berdasarkan jenis 

kemampuannya dalam matematika  yaitu: 1) Pemahaman konsep (conceptual 

understanding); 2) Pemecahan masalah (problem solving); 3) Penalaran dan 

pembuktian (reasoning and proof); 4) Komunikasi (communication); 5) Koneksi 

(connection); 6) Representasi (representation). Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

pada jenis pemahaman konsep (conceptual understanding), pemecahan masalah 

(problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and proof), komunikasi 

(communication), koneksi (connection), dan representasi (representation)  termuat 

di dalam National Council  of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) sebagai 

prinsip dan standar matematika sekolah (In Hi Abdullah, 2013, h. 68). 

Aspek indikator berpikir kritis diklarifikasikan menjadi lima menurut 

Ennis yaitu: (1) Memberikan penjelasan sederhana (elementaryclarification), 

melipu: memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab 

pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau tantangan; (2) Membangun 

keterampilan dasar (basic support), meliputi: mempertimbangkan kredibilitas 

sumber dan melakukan pertimbangan observasi; (3) Penarikan kesimpulan 



 

18 
 

(inference), meliputi: menyusun dan mempertimbangkan induksi, menyusun 

keputusan dan mempertimbangkan hasilnya; (4) Memberikan penjelasan lebih 

lanjut (advanced calarification), meliputi: mengidentifikasi istilah dan 

mempertimbangkan definisi dan mengidentifikasi asumsi; (5) Mengatur strategi 

dan taktik (strategies and tactics), meliputi: menentukan suatu tindakan dan 

berintraksi dengan orang lain (Ika Rahmawati, dkk., 2016, h. 1112). 

Aspek indikator yang digunakan pada penelitian ini terdapat pada tabel 

Tabel 2.1 (Anike Putri, 2018, h. 797). 

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Indikator Umum Indikator 

1 Interpretasi 

Memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis 

yang diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan 

tepat. 

2 Analisis 

Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pernyataan-

pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, dan konsep-konsep 

yang diberikan dalam soal yang ditunjukkan dengan 

membuat model matematika dengan tepat dan memberi 

penjelasan dengan tepat.   

3 Evaluasi 
Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengkap dan benar dalam melakukan perhitungan. 

4 Inferensi Membuat kesimpulan dengan tepat. 

 

Instrumen penelitian terdiri dari soal tes kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan Graded Response Models (GRM). Adapun rubrik penilaian skor tes 

kemampuan berpikir kritis matematis yang digunakan pada penelitian ini terlihat 

Tabel 2.2 (Anike Putri, 2018, h. 797-798) 

Tabel 2.2 Rubrik Penilaian Skor Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

Indikator Rubrik Penelitian  Skor 

Interprestasi 

Tidak menulis yang diketahui dan yang ditanyakan. 0 

Menulis yang diketahui dan yang ditanyakan dengan 

tidak tepat. 
1 

Menulis yang diketahui saja dengan tepat atau yang 

ditanyakan saja dengan tepat. 
2 
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Indikator Rubrik Penelitian  Skor 

Menulis yang diketahui dari soal dengan tepat tetapi 

kurang lengkap. 
3 

Menulis yang tidak diketahui dan ditanyakan dari soal 

dengan tepat dan lengkap. 
4 

Analisis 

Tidak membuat model matematika dari soal yang 

diberikan. 
0 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

tetapi tidak tepat. 
1 

Membuat model matematika dari soal yang diberikan 

dengan tepat tanpa memberikan penjelasan. 
2 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

dengan tepat tetapi ada kesalahan dalam penjelasan. 
3 

Membuat model matematika  dari soal yang diberikan 

dengan tepat dan memberikan penejelasan yang benar 

dan lengkap. 

4 

Evaluasi 

Tidak menggunakan strategi dalam menyelesaikan soal. 0 

Menggunakan strategi yang tidak tepat dan tidak 

lengkap dalam menyelesaikan soal. 
1 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, tetapi tidak lengkap atau menggunakan strategi 

yang tidak tepat tetapi lengkap dalam menyelesaikan 

soal. 

2 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengkap tetapi melakukan kesalahan dalam 

perhitungan atau penejelasan. 

3 

Menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan 

soal, lengakap dan benar dalam melakukan perhitungan 

atau penjelasan. 

4 

Inferensi 

Tidak membuat kesimpulan. 0 

Membuat kesimpulan yang tidak tepat dan tidak sesuai 

dengan konteks soal. 
1 

Membuat kesimpulan yang tidak tepat meskipun 

disesuaikan dengan konteks soal. 
2 

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan 

konteks tapi tidak lengkap. 
3 

Membuat kesimpulan dengan tepat, sesuai dengan 

konteks dan lengkap. 
4 

 

 Data dari hasil tes yang diperoleh kemudian diolah dengan  

menggunakan persentase yang dirumuskan oleh Arikanto (Renny, 2019, h. 179) 

sebagai berikut. 
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𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

Keterangan: 

𝑃 = Presentasi 

𝑓 = Frekuensi jawaban siswa 

𝑛 = Jumlah skor keseluruhan (skor maksimum) 

100% = Angka tetap 

Pengelompokan kriteria kemampuan berpikir kritis siswa yang 

digunakan dalam penelitian ini dipersentasekan dalam Tabel 2.3 (Anike Putri, 2018, 

h. 798). 

Tabel 2.3 Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kriteria Kemampuan Berpikir Kritis 

Skor Kriteria 

80% <  𝑝 ≤  100% Sangat Tinggi 

60% <  𝑝 ≤  80% Tinggi 

40% <  𝑝 ≤  60% Sedang 

20% <  𝑃 ≤  40% Rendah 

0% <  𝑃 ≤  20% Sangat Rendah 

 

2.1.2 Graded Response Models (GRM) 

Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil 

tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran Graded Response Model (GRM), 

merupakan salah satu pendekatan model IRT (Item Respon Theory) dimana 

bertujuan untuk menampilkan kemampuan berpikir matematis siswa, karena bentuk 

tes yang digunakan dalam penyekoran model ini adalah uraian, yang menuntut 

siswa untuk mampu berpikir kritis, dan setiap butir soal dibuat berdasarkan tingkat 

kes  ulitan dari mudah hingga sukar (Friyatmi, 2018, h. 22). IRT adalah sebuah 

model probabilitas yang berusaha menjelaskan hubungan antara respon seorang 

terhadap sebuah butir dengan variabel laten (kemampuan/ability atau sifat/trait) 

yang diukur oleh tes (Fajrianthi, dkk., 2016, h. 47). Model analisis IRT yang 
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biasanya digunakan untuk menganalisis butir data berbentuk politomus diantaranya 

Nominal Respons Model (NRM), Rating Scale Model (RSM), Partial Credit Model 

(PCM), Graded Respon Model (GRM) dan Generalized  Partial Credit Model 

(GPCM). Setiap model memiliki karakteristik khas sendiri yang membedakan satu 

dengan yang lainnya. Model GRM digunakan untuk respon yang bersifat 

kategorikal dan merupakan pengembangan model IRT 2-PL yang mampu 

mengungkap dua parameter butir, yaitu tingkat kesukaran dan daya pembeda 

(Friyatmi, 2018, h. 22). 

Penyekoran GRM yang merupakan pendekatan model IRT bertujuan 

untuk menampilkan kemampuan berpikir matematis siswa, karena bentuk tes yang 

digunakan dalam penyekoran model ini adalah uraian, yang menuntut siswa untuk 

mampu berpikir kritis, dan setiap butir soal dibuat berdasarkan tingkat kes  ulitan 

dari mudah hingga sukar (Muhammad Syahrul Kahar, 2017, h. 12). Graded 

Response Models atau Model Penskoran Bertingkat merupakan sebuah metode 

pembelajaran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis 

matematika siswa, pengukuran sama dengan penskoran, pengukuran sebagai suatu 

prosedur untuk memberikan angka (biasanya disebut skor) (Muhammad Syahrul 

Kahar, 2017, h. 12). Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa penskoran 

adalah sebuah proses pemberian angka atau pengkuantifikasian tiap butir pada tes 

maupun kuisioner. Bila ditinjau dari bentuk-bentuk tes dan kuisioner, maka proses 

penskoran pun akan berbeda untuk jenis  tes maupun  kuisioner  tertentu. Penskoran 

tes jenis objektif akan berbeda dengan penskoran tes essay, demikian halnya dengan 

tes pilihan ganda dan jawaban pendek (Muhammad Syahrul Kahar, 2017, h. 12). 
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Model GRM sangat tepat untuk digunakan untuk butir yang memiliki respons 

kategorikal seperti skala Likert. Model GRM tidak menghendaki kesamaan jumlah 

kategori respons antar butir. Hal ini tidak berlaku untuk model skala rating untuk 

dijelaskan pada bagian selanjutnya. Model GRM merupakan perluasan Model 2-PL 

dimana setiap kategori respons pada butir diperlakukan layaknya butir dikotomi 

sehingga kurva probabilitas jumlah kategori responden (Wahyu, 2010, h. 1). 

Uraian diatas menjelaskan bahwa penyekoran Graded Response Model 

(GRM), sangat cocok diterapkan terutama pada bidang studi yang membutuhkan 

keteraturan/runtut dalam menjawab item tes. Graded Response Model (GRM) atau 

model respon berjenjang adalah sistem penyekoran dimana tingkat kesukaran tiap 

kategori pada item tes disusun secara berurutan sehingga jawaban peserta tes 

haruslah terurut dari kategori yang rendah hingga kategori yang tinggi. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Matteuci dan Staqcuarusi mengatakan bahwa Graded 

Response Model (GRM) merupakan salah satu model Item Response Theory (IRT) 

untuk data politimus (data yang memiliki banyak nilai). Graded Response Model 

(GRM) digunakan dengan tujuan menampilkan estimasi parameter butir dan 

kemampuan siswa (Junaidi, 2013, h.13). 

Menganalisis data tes kemampuan berpikir kritis matematis dengan 

menggunakan Graded Response Models berdasarkan data yang diperoleh, data 

diinput  menggunakan Microsoft Excel untuk mengetahui hasil estimasi parameter. 

Adapun langkah-langkah untuk memperoleh hasil estimasi parameter yang 

digunakan rujukan penelitian dari Renny (Renny, dkk., 2019, h. 181-182) adalah 

sebagai berikut. 
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2.1.2.1 Daya Pembeda  

Kemampuan suatu instrument penilaian untuk membedakan 

antara siswa yang sudah mengusai materi dan siswa yang belum 

mengusai materi yaitu daya beda. Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut: 

𝐷𝑃 =
∑ 𝐵𝑎 − ∑ 𝐵𝑏

𝐽𝑎
 

Keterangan: 

𝐷𝑃   = Daya Pembeda 
∑ 𝐵𝑎 = Jumlah rata-rata skor peserta tes pada kelompok atas 
∑ 𝐵𝑏 = Jumlah rata-rata skor peserta tes pada kelompok bawah 

𝐽𝑎      = Jumlah peserta yang mengikuti tes 

Setelah menghitung hasil perhitungan daya pembeda, 

konfirmasikan dengan kategori daya pembeda soal dan berikan 

rekomendasi sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria daya pembeda dapat 

dilihat dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

0,00 Sangat Jelek 

0,00 < 𝐷𝑃 ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < 𝐷𝑃 ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < 𝐷𝑃 ≤ 0,70 Baik 

𝐷𝑃 > 0,70 Sangat Baik 

 

2.1.2.2 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah proporsi jumlah peserta tes 

yang menjawab benar, yaitu perbandingan jumlah peserta tes yang 

menjawab benar dengan jumlah peserta tes seluruhnya. Rumus 

menghitung tingkat kesukaran soal adalah sebagai berikut. 

𝑇𝐾 =
𝐵

𝑇
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Keterangan: 

𝑇𝐾 = Tingkat kesukaran soal 

𝐵   = Jumlah skor peserta siswa tes 

𝑇   = Jumlah seluruh peserta yang ikut tes 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal yang dapat 

dikategorikan dapat dilihat dalam Tabel 2.5 

Tabel 2.5 Kriteria Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 ≤ 𝑃 ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ 𝑃 ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ 𝑃 ≤ 1,00 Mudah 

Keterangan: 𝑃 adalah Presentase siswa 

 

Setelah nilai dari daya pembeda dan tingkat keseukaran 

diperoleh, selanjutnya nilai dimasukkan kedalam rumus Graded 

Response Models (GRM). Adapun rumus Graded Response Models 

(GRM) sebagai berikut. 

𝑃𝐽𝑘(𝜃) =
𝑒𝑥𝑝[𝐷𝑎𝑗(𝜃 − 𝑏𝑗𝑘)]

1 + 𝑒𝑥𝑝[𝐷𝑎𝑗(𝜃 − 𝑏𝑗𝑘)]
 

Keterangan: 

𝑎𝑗  = Indeks daya beda butir j 

𝜃  = Kemampuan peserta atau siswa 

𝑏𝑗𝑘  = Indeks kesukaran kategori 𝑘 butir 𝑗 

𝑃𝑗𝑘(𝜃) = Probabilitis peserta berkemampuan  𝜃 yang memperoleh skor 

kategori 𝑘 pada butir 𝑗 

𝐷     = Faktor skala. Dalam mengetahui hasil probabilitas peserta peneliti 

menggunakan kemampuan  peserta (𝜃) mulai dari −4 sampai 4 dengan 

faktor skala (𝐷)1,7  

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil 

penelitian sebelumnya. Sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya 
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pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, dengan ini, 

maka peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan.  

Penelitian pertama dilakukan oleh Renny Ninda Sari, Mujib dan Siska 

Andriani dengan judul Penggunaaan Graded Response Models (GRM) dalam 

Menganalisis Proses Berpikir Kritis Matematis tahun 2018 hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan rendah belum sama 

sekali mampu dalam mengerjakan soal tes berpikir kritis matematis dengan baik 

sesuai dengan kriteria berpikir kritis matematis. Persamaan penelitian oleh Renny 

Ninda Sari, Mujib dan Siska Andriani dengan penelitian ini yaitu sama – sama 

menggunakan Graded Response Models (GRM) untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kritis. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu 

pada penelitian Renny Ninda Sari, Mujib dan Siska Andriani mengkaji bagaimana 

proses berpikir kritis matematis menggunakan Graded Response Models (GRM). 

Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang deskripsis kemampuan berpikir kritis 

siswa. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Gita Alexandra dan Novisita Ratu  

dengan judul Profil Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa SMP dengan 

Graded Response Models tahun 2018 hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa  

memiliki kemampuan berpikir kritis yang sama dengan interpretasi kemampuan 

rata-rata dengan kemampuan antara 1,00 sampai −1,00. Persamaan penelitian oleh 

Gita Alexandra dan Novisita Ratu dengan penelitian ini yaitu sama – sama 

mengkaji tentang kemampuan berpikir ktitis dengan menggunakan Graded 

Response Models. Perbedaannya terletak pada teori penelitian oleh Gita Alexandra 
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dan Novisita Ratu  mengenai Graded Response Models masih terbatas sedangkan 

penelitian ini akan lebih mengkaji serta mendalami Graded Response Models. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul Kahar 

Analisis dengan judul Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA Kota Sorong 

terhadap Butir Soal dengan Graded Response Model  tahun 2017 hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan Graded Response Models (GRM) efektif dalam 

menganalis kemampuan berpikir matematis terhadap butir soal. Persamaan 

penelitian oleh Muhammad Syahrul Kahar dengan penelitian ini yaitu sama – sama 

mengkaji tentang kemampuan berpikir ktitis siswa dengan menggunakan graded 

response models. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian serta subjek 

penelitian. Muhammad Syahrul Kahar menggunakan metode penelitian Kuantitatif 

yang melibatkan siswa SMA kelas XI dengan tujuan untuk menentukan keefektifan 

penggunaan Graded Response Models. Sedangkan penelitian bertujuan untuk 

menganalisis tingkat kemampuan berikir kritis siswa. 

Penelitian keempat dilakukan oleh Tria Nur Indah Sari dengan judul 

Profil Kemampuan Berpikir Kritis Matematik Siswa ditinjau dari Kemampuan 

Spasial dengan Menggunakan Graded Response Model (GRM) tahun 2017 hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa yang berkemampuan spasial tinggi memiliki 

kemampuan berpikir kritis matematik yang tinggi, siswa yang berkemampuan 

spasial sedang memiliki kemampuan berpikir kritis matematik yang sedang, siswa 

yang berkemampuan spasial rendah memiliki kemampuan berpikir kritis matematik 

yang rendah. Persamaan penelitian oleh Indah dengan penelitian ini yaitu sama – 

sama mengkaji tentang kemampuan berpikir ktitis dengan menggunakan Graded 
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Response Models. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada 

penelitian Indah meninjau dengan kemampuan spasial siswa yaitu kemampuan 

seseorang untuk menvisualisasikan gambar atau menciptakannya dalam bentuk dua 

atau tiga dimensi (Tria Nur Indah Sari, 2017, h. 4). Sedangkan dalam menelitian ini 

menggunakan tes kemampuan berpikir kritis berdasarkan GRM untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Widha Nur shanti, dkk. dengan judul 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis melalui Problem Posing tahun 2017 

hasil penelitian menunjukkan bahwa  menumbuhkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam belajar matematika dapat diwujudkan melalui proses pembelajaran 

yang menerapkan prinsip pembelajaran abad ke-21 dimana siswa terlibat secara 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan Problem Posing sangat 

mendukung terlaksananya prinsip pembelajaran tersebut melalui tahapan 

pembelajaran, antara lain  membuat situasi matematika, membuat pertanyaan 

matematika dan mengaplikasikan matematika. Persamaan penelitian oleh Whida 

dengan penelitian ini yaitu sama – sama mengkaji tentang kemampuan berpikir 

ktitis. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Whida 

mengkaji bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematik 

menggunakan Problem Posing. Sedangkan dalam menelitian ini mengkaji 

kemampuan berpikir kritis matematis dengan menggunakan Graded Response 

Models (GRM), yaitu menggunakan butir soal untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

 


