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ABSTRAK 

 

Agoestanto, Arief. 2020. Kemampuan Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal dan 

Bentuk Scaffolding pada Mahasiswa Pendidikan Matematika. Disertasi, Program 

Studi S3 Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 

Semarang. Promotor Prof. Dr. YL Sukestiyarno, M.S., Kopromotor Dr. Isnarto, 

M.Si., Anggota Promotor Dr. Rochmad, M.Si. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal, Scaffolding. 

 

Banyak pakar telah meneliti berpikir kritis dan berpikir aljabar khususnya aljabar  

metaglobal. Namun masih jarang penelitian yang meneliti penggabungan keduanya 

yakni berpikir kritis aljabaris metaglobal dan bentuk scaffoldingnya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tingkatan kemampuan berpikir 

kritis aljabaris metaglobal mahasiswa yang valid dan reliabel, serta memperoleh 

bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa agar kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal meningkat. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif 

deskriptif dan eksploratif. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang yang mengambil mata kuliah 

Pengantar Dasar Matematika tahun perkuliahan 2018/2019, sebanyak lima belas 

mahasiswa dengan setiap tingkat kemampuan berpikir  sebanyak tiga mahasiswa. 

Hasil penelitian terdapat 5 tingkat berpikir kritis aljabaris metaglobal (TKBKAM) 

dengan karakteristik sebagai berikut, (1) tingkat kemampuan berpikir kritis 

aljabaris metaglobal 4 mempunyai karakteristik mampu menafsirkan informasi, 

menganalisis argumen, menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada 

masalah aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian, (2) tingkat kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal 3 mempunyai karakteristik mampu menafsirkan 

informasi, menganalisis argumen, dan menarik simpulan, tetapi tidak mampu 

mengevaluasi argumen pada masalah aljabar mencari solusi dan masalah 

pembuktian, (3) tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 2 

mempunyai karakteristik mampu menafsirkan informasi, menganalisis argumen, 

menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada masalah aljabar mencari solusi 

saja, (4) tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 1 mempunyai 

karakteristik mampu menafsirkan informasi, tetapi tidak mampu menganalisis 

argumen, menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada masalah aljabar 

mencari solusi dan masalah pembuktian, dan (5) tingkat kemampuan berpikir kritis 

aljabaris metaglobal 0 mempunyai karakteristik tidak mampu menafsirkan 

informasi, menganalisis argumen, menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen 

pada masalah aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian. Adapun bentuk 

scaffolding diberikan untuk mengatasi hambatan yang dialami subjek TKBKAM 3 

adalah jenis memberi penjelasan. Bentuk scaffolding subjek TKBKAM 2, 1, 0 

memberi petunjuk kunci, mengundang partisipasi mahasiswa, dan memberi 

penjelasan. 
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ABSTRACT 

 

Agoestanto, Arief. 2020. Metaglobal Algebraic Critical Thinking Ability and 

Scaffolding Forms in Mathematics Education Students. Disertasi, Mathematics 

Education Doctoral Study Program, Postgraduate Program, Universitas Negeri 

Semarang. Promotor Prof. Dr. YL Sukestiyarno, M.S., Co-promotor Dr. Isnarto, 

M.Si., Member of Promotor Dr. Rochmad, M.Si. 

 

Keywords: Metaglobal Algebraic Critical Thinking Ability, Scaffolding. 

 

Researchers have studied critical thinking and algebraic thinking, especially 

concerning metaglobal algebra. However, research that examines the combination 

of metaglobal algebraic critical thinking, and its form of scaffolding is still rare. 

The purpose of this study was to obtain a valid and reliable description of the level 

of students’ metaglobal algebraic critical thinking ability and to obtain an 

appropriate form of scaffolding to increase the students’ ability to think critically 

in metaglobal algebraic thinking. The type of this research is descriptive qualitative 

and explorative. The research subjects were 15 students of the Mathematics 

Education Study Program at Universitas Negeri Semarang, who took Introduction 

to Basic Mathematics in the 2018/2019 academic year. Data collection was carried 

out through tests and interviews. The study showed five levels of metaglobal 

algebraic critical thinking (LMACT) with their characteristics. (1) The level 4 of 

LMACT has the characteristics of being able to interpret information, analyze 

arguments, draw conclusions, and evaluate arguments on the problem of seeking 

algebraic solutions as well as in the problem of algebraic proof. (2) The level 3 of 

LMACT has the characteristics of being able to interpret information, analyze 

arguments, and draw conclusions, but not able to evaluate arguments on the 

problem of seeking algebraic solutions as well as in the problem of algebraic proof. 

(3) The level 2 of LMACT has the characteristics of being able to interpret 

information, analyze arguments, draw conclusions, and evaluate arguments on the 

problem of seeking algebraic solutions only. (4) The level 1 of LMACT has the 

characteristics of being able to interpret information, but unable to analyze 

arguments, draw conclusions, and evaluate arguments on the problem of seeking 

algebraic solutions as well as in the problem of algebraic proof. (5) The level 0 of 

LMACT has the characteristics of being unable to interpret information, analyze 

arguments, draw conclusions, and evaluate arguments both on the problem of 

seeking algebraic solutions and in the problem of algebraic proof. Furthermore, the 

scaffolding given to deal with the obstacles experienced at level 3 of LMACT is by 

giving more explanation for students. In comparison, the scaffolding forms for level 

2, level 1, and level 0 of LMACT are by providing directions for key answers and 

giving explanations. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan manusia melalui 

proses yang aktif, dinamis, dan generatif, serta sebagai pengetahuan yang 

terstruktur, mengembangkan sikap berpikir kritis, objektif, dan terbuka menjadi 

sangat penting untuk dimiliki peserta didik dalam menghadapi perkembangan iptek 

yang terus berkembang. Penguasaan matematika yang kuat sangat diperlukan untuk 

membekali peserta didik kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta bekerja sama (Kemendikbud, 2016). Dengan kompetensi tersebut 

peserta didik akan memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi dalam hidup bermasyarakat yang selalu berkembang.  

Dalam belajar matematika peserta didik tidak hanya belajar materi 

matematika saja, tetapi juga belajar menghadapi permasalahan dan tantangan dalam 

hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rasiman (2013) yang 

menyatakan bahwa tujuan diberikannya mata pelajaran matematika pada peserta 

didik adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi berbagai 

perubahan di dalam kehidupan yang selalu berkembang karena mata pelajaran 

matematika dapat melatih peserta didik untuk bertindak atas suatu dasar. Jadi tujuan 

pendidikan matematika tidak hanya membekali materi pelajaran saja, tetapi lebih 
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dari itu peserta didik perlu diberi bekal untuk belajar lebih lanjut menghadapi 

tuntutan sosial bermasyarakat. 

Salah satu bekal yang harus dimiliki peserta didik dalam menghadapi 

permasalahan dan tantangan hidup bermasyarakat adalah kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Menurut Heong et al. (2011), kemampuan berpikir tingkat tinggi 

merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar menghafal dan menyampaikan 

kembali informasi yang diketahui. Kemampuan berpikir tingkat tinggi meliputi 

kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan, 

serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam 

upaya menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru.  

Kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak muncul begitu saja melainkan 

perlu dilatih dan dikembangkan kepada siswa maupun mahasiswa, dengan 

demikian melatih kemampuan mahasiswa tahun pertama dalam berpikir tingkat 

tinggi sangatlah diperlukan. Heong et al. (2011) menyatakan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi merupakan aspek penting dalam proses belajar mengajar terutama 

pada lembaga pendidikan tinggi. Mahasiswa dengan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dapat belajar, meningkatkan kinerja mereka, dan mengurangi kelemahan 

mereka. Zohar & Dori (2003) dalam penelitiannya menyarankan bahwa dosen harus 

mendorong mahasiswa dari semua tingkatan akademik baik berkemampuan rendah 

maupun tinggi untuk terlibat dalam tugas-tugas yang melibatkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi. 

Conklin (2012:14) menyatakan karakteristik keterampilan berpikir tingkat 

tinggi mencakup berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis dan kreatif 
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merupakan dua kemampuan manusia yang sangat mendasar karena keduanya dapat 

mendorong seseorang untuk senantiasa memandang setiap permasalahan yang 

dihadapi secara kritis serta mencoba mencari jawabannya secara kreatif sehingga 

diperoleh suatu hal baru yang lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupannya. 

Dengan demikian, mengembangkan kemampuan berpikir kritis sangatlah 

menunjang mengembangkan berpikir tingkat tinggi. 

Menurut Paul & Elder (2006:4), “Critical thinking is the art of analyzing 

and evaluating thinking with a view to improving it”. Selanjutnya menurut 

Chukwuyenum (2013:24), kemampuan berpikir kritis adalah cara yang efektif 

untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep-konsep matematika 

karena kemampuan tersebut membantu dalam menafsirkan, menganalisis, 

mengevaluasi, serta menyajikan data secara logis dan sistematis. Berpikir kritis juga 

telah menjadi salah satu alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam 

menghadapi tantangan untuk bertahan hidup, serta memecahkan beberapa masalah 

dan mengambil keputusan yang dapat diandalkan dan valid. Thomas (2011) 

menyatakan berpikir kritis dapat dan harus dikembangkan dari tahun pertama dalam 

universitas agar mahasiswa dapat mengatasi permasalahan masa depan mereka dan 

berguna bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan bagian penting dalam 

pembelajaran matematika dan sangat perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa di 

perguruan tinggi untuk dapat menghadapi permasalahan-permasalahan.  

 Menurut Paul & Elder (2007), seorang yang berpikir secara kritis mampu 

memunculkan pertanyaan dan masalah yang vital dan merumuskannya secara jelas 
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dan tepat. Ennis (1996) mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu 

proses yang bertujuan agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, 

sehingga apa yang dianggap terbaik tentang suatu kebenaran dapat dilakukan 

dengan benar. Perkins & Murphy (2006) telah melakukan penelitian yang 

menunjukkan pentingnya berpikir kritis dalam proses pendidikan. Dari pendapat-

pendapat tersebut jelaslah pentingnya kemampuan berpikir kritis termasuk 

mahasiswa tahun pertama.  

Mullis et al. (2012:29) menyatakan bahwa kerangka penilaian matematika 

dalam TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) disusun 

dalam dua dimensi yaitu content dimension yang berisi cakupan materi pelajaran 

yang akan dinilai dalam matematika, dan cognitive dimension berisi cakupan proses 

berpikir yang akan dinilai. Cognitive dimension yang dimaksud di atas ada tiga, 

yaitu pengetahuan, penerapan dan penalaran. TIMSS melaporkan prestasi di empat 

poin mengikuti skala sebagai standar pengukuran internasional, yaitu (1) Advanced 

International Benchmark (625), siswa dapat menerapkan pemahaman dan 

pengetahuan mereka dalam berbagai situasi relatif kompleks dan menjelaskan 

alasan mereka; (2) High International Benchmark (550), siswa dapat menerapkan 

pengetahuan dan pemahaman mereka untuk memecahkan masalah; (3) 

Intermediate International Benchmark (475), siswa dapat menerapkan pengetahuan 

dasar matematika dalam situasi langsung; dan (4) Low International Benchmark 

(400), siswa memiliki pengetahuan dasar matematika (Mullis et al., 2012:86-87). 

Menurut Kemendikbud (2012), soal-soal pada Advanced International 

Benchmark mengukur kemampuan sampai pada level reasoning within complete 
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information dan soal-soal pada High International Benchmark mengukur 

kemampuan sampai pada level reasoning. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

Advanced International Benchmark dan High International Benchmark memuat 

soal-soal untuk mengukur kemampuan penalaran. Krulik & Rudnick sebagaimana 

dikutip oleh Fachrurazi (2011:77) menyatakan bahwa penalaran mencakup berpikir 

dasar (basic thinking), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif 

(creative thinking). Jadi, dapat disimpulkan bahwa Advanced International 

Benchmark dan High International Benchmark memuat soal-soal untuk mengukur 

kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, dengan melihat hasil TIMSS juga 

dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan berpikir kritis siswa di Indonesia. 

Banyak pakar dan peneliti telah meneliti berpikir kritis, diantaranya Ennis 

(2011), Paul & Elder (2002, 2007), Perkins & Murphy (2006), Jacob & Sam (2008), 

Facione (2013), dan Watson & Glaser (2008), Rasiman (2015). Perkins & Murphy 

(2006), menghasilkan berpikir kritis menjadi 4 tahap, yaitu klarifikasi, asesmen, 

penyimpulan, dan strategi. Selanjutnya, Watson-Glaser (2008) mengungkapkan 

kompetensi dalam berpikir kritis dalam lima aspek yaitu  asumsi, deduksi, 

interpretasi, simpulan, dan evaluasi. Sedangkan Facione (2013:5), menyatakan 

bahwa ada enam aspek kemampuan berpikir kritis yaitu interpretasi, analisis, 

simpulan, evaluasi, penjelasan, dan pengaturan diri. Rasiman  (2015) berpendapat 

ada empat tingkatan dalam kemampuan berpikir kritis yaitu tidak kritis, kurang 

kritis, kritis, dan sangat kritis. Namun demikian, dari pengamatan peneliti masih 

jarang yang penelitian yang memfokuskan berpikir kritis dalam bidang aljabar.  
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Berpikir aljabar telah menjadi bidang yang menarik untuk diteliti. Morrisey 

(2017) meneliti miskosepsi variabel dan tanda negatif, Panasuk (2010) meneliti 

hubungan fungsional antar variabel dan manipulasi simbol dalam bentuk aljabar 

dan persamaan, Blanton & Kaput (2011) meneliti hubungan fungsional antar 

variabel dan abstraksi perhitungan aritmetika secara aljabar, Vance (1998) dan 

Driscoll (1999) meneliti representasi situasi kuantitatif yang melibatkan variabel, 

serta Kieran (2004) yang mengklasifikasi berpikir aljabar dalam tiga kemampuan 

aljabaris yaitu kemampuan generasional, transformasional, dan metaglobal. 

Penelitian ini difokuskan pada kemampuan aljabaris metaglobal. 

Kemampuan aljabaris metaglobal adalah kemampuan menggunakan aljabar 

sebagai alat pemecah masalah, pemodelan masalah matematika, berkaitan dengan 

sifat struktur aljabar, generalisasi dari suatu operasi, analisis matematika, dan alat 

bukti matematis (Kieran, 2004). Menurut Usiskin (2012), kemampuan ini penting 

dikarenakan pada dasarnya aljabar merupakan salah satu konsepsi yang digunakan 

sebagai alat pemecahan masalah. 

Pendapat Kieran tentang tiga kemampuan berpikir aljabar telah banyak 

dianut oleh peneliti-peneliti lain di bidang Aljabar. Johanning (2004) telah 

melakukan penelitian berpikir aljabar di sekolah menengah. Salah satu hasil 

temuannya adalah siswa yang mempunyai potensi penalaran metaglobal adalah 

siswa yang mampu memahami struktur masalahnya. Nobre et al. (2011)  meneliti 

aktivitas metaglobal pada berpikir aljabar dalam pemodelan matematika siswa kelas 

8 yang dihubungkan dengan media komputer. Berikutnya Eisenmann & Even 

(2011) meneliti jenis-jenis aktivitas yang perlu diberikan guru dalam pembelajaran 
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aljabar yang mengacu pada 3 kemampuan aljabar generasional, transformasional, 

dan metaglobal. Selanjutnya Tam & Thang (2014) meneliti tentang menumbuhkan 

kemampuan mengajar aljabar generasional, transformasional, dan metaglobal di 

sekolah. Tabach et al. (2012), Agoestanto et al. (2019), telah melakukan penelitian 

berpikir aljabar dengan 3 kemampuan aljabar berdasarkan Kieran yang 

menghasilkan kesimpulan aktivitas generasional dan transformasional sangat 

mendukung aktivitas metaglobal, yang berarti jika siswa mempunyai kemampuan 

metaglobal tinggi maka mempunyai  kemampuan  generasional dan 

transformasional tinggi, demikian sebaliknya siswa mempunyai kemampuan 

metaglobal rendah maka mempunyai  kemampuan  generasional dan 

transformasional rendah. Oleh karena itu,  dengan melihat kemampuan metaglobal 

bisa diprediksi kemampuan generasional dan tranformasionalnya. 

Banyak penelitian yang mengangkat tema aktivitas metaglobal dalam 

berpikir aljabar diantaranya Nobre et al. (2011), Eisenmann & Even (2011), Tabach 

et al. (2012), Tam & Thang (2014), kebanyakan hanya melihat bagaimana siswa 

menggunakan aktivitas lain seperti aktivitas berpikir generasional dan 

transformasional dalam memecahkan masalah metaglobal. Masih jarang yang 

melihat bagaimana berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah aljabar 

metaglobal. 

Aljabar juga merupakan salah satu domain dimensi konten yang ada dalam 

pelaksanaan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 

(Balitbang, 2011). Berdasarkan hasil survei TIMSS 2011 bahwa pencapaian rata-

rata persentase yang paling rendah oleh siswa Indonesia berada pada domain 
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kognitif yang di dalamnya termasuk materi aljabar. Menurut Rochmad et al. (2014), 

salah satu penyebab lemahnya siswa dalam memahami konsep aljabar adalah 

kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Hal ini juga didukung oleh 

Agoestanto et al. (2017) yang menyatakan kemampuan berpikir kritis siswa masih 

rendah.  Agoestanto et al. (2019) menyatakan bahwa salah satu penyebab kesalahan 

siswa dalam berpikir aljabar adalah kurangnya pemahaman siswa terkait pemodelan 

bentuk aljabar. Dalam penelitian yang lain, Agoestanto et al. (2015) menemukan 

bahwa siswa-siswa dengan kemampuan berpikir kritis rendah mempunyai 

kemampuan berpikir aljabar transformasional yang rendah. Badawi et al. (2016) 

juga  menegaskan bahwa materi aljabar mempunyai hubungan erat dengan 

kemampuan berpikir kritis. 

Kurangnya kemampuan berpikir kritis dan aljabar siswa juga diduga masih 

terbawa saat mereka duduk di bangku perkuliahan. Hal ini dapat terlihat pada 

mahasiswa tahun pertama dan awal tahun kedua Prodi Pendidikan Matematika 

Jurusan Matematika FMIPA UNNES saat diberi masalah sebagai berikut. 

Soal: 

Tabel berikut menunjukkan usia anak pada suatu RT dua tahun yang lalu 

Usia Banyak anak 

5 3 

6 5 

7 8 

8 4 

 

Jika pada tahun ini tiga anak yang berusia 7 tahun pindah, dan seorang anak yang 

berusia 8 tahun meninggal dunia, berapakah rata-rata usia anak yang masih 

tinggal di RT tersebut? 
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Dari soal tersebut untuk mahasiswa semester satu rombel dua tahun 

perkuliahan 2016/2017 yang menjawab tepat hanya tujuh mahasiswa atau sebanyak 

24% dan yang menjawab tidak tepat ada sebanyak dua puluh satu mahasiswa atau 

sebanyak 76%, sedangkan untuk rombel tiga yang menjawab tepat sebanyak 

delapan mahasiswa atau sebanyak 34,7% yang menjawab tepat dan yang menjawab 

tidak tepat ada sebanyak lima belas mahasiswa atau sebanyak 65,3%. Demikian 

pula dengan mahasiswa semester tiga rombel tiga dari tiga puluh satu mahasiswa 

yang diambil sebagai sampel hanya tujuh belas yang menjawab tepat atau sebanyak 

54,8%. Berdasarkan hasil tersebut patut diduga bahwa kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa tahun pertama dan awal tahun kedua masih rendah. Kebanyakan 

mahasiswa masih tidak cermat pada dalam mengidentifikasi masalah atau 

menafsirkan informasi. 

Berikut ini contoh jawaban salah satu mahasiswa semester 1. 

 

Gambar 1.1  Kesalahan Mahasiswa dalam Berpikir Kritis Menyelesaikan 

Masalah Aljabar Mencari Solusi 

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa mahasiswa masih tidak cermat  dalam 

mengidentifikasi masalah yaitu tabel yang disajikan pada permasalahan adalah data 

dua tahun lalu, pekerjaan mahasiswa data pada tahun ini. Dari ketidakcermatan 

mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah berakibat tidak tepat dalam 

penyelesaian dan akhirnya tidak tepat menyimpulkan hasil pemecahan masalah. 
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Demikian pula saat mahasiswa diberi soal kritis pada materi aljabar sebagai 

berikut.  

Soal : 

Buktikan jumlah tiga bilangan asli yang berurutan sama dengan tiga kali bilangan 

tengahnya. 

Dari soal tersebut untuk mahasiswa semester satu rombel dua tahun 

perkuliahan 2016/2017 ada delapan mahasiswa atau 27,5% mahasiswa yang 

pekerjaannya melibatkan variabel dalam pembuktiannya, sedangkan untuk rombel 

tiga sebanyak sembilan mahasiswa atau 39,1% yang pekerjaannya melibatkan 

variabel. Demikian pula dengan mahasiswa semester tiga rombel tiga dari tiga 

puluh satu mahasiswa yang diambil sebagai sampel hanya delapan belas mahasiswa 

atau 58,1% yang pekerjaannya melibatkan variabel.  

Berikut adalah contoh jawaban mahasiswa semester 1. 

 

Gambar 1.2 Kesalahan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Pembuktian 

Berdasar pekerjaan mahasiswa pada Gambar 1.2 menunjukkan bahwa 

mahasiswa menggunakan contoh bilangan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut, mereka belum menggunakan variabel sebagai simbol bilangan, sehingga 
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pembuktian yang dilakukan tidak tepat. Representasi yang melibatkan variabel 

merupakan salah satu indikator kemampuan berpikir aljabar. Dengan demikian 

dapat diduga kemampuan berpikir aljabar mahasiswa masih rendah. 

Kemampuan berpikir kritis aljabaris mahasiswa yang belum optimal 

ternyata berlanjut saat mereka mengikuti Program Profesi Guru (PPG). Hal ini 

terlihat dari hasil pekerjaan mahasiswa PPG SM3T dan PPG Prajab tahun 2018 

yang diberi permasalahan di atas hanya 52% yang menjawab benar, sisanya 48% 

menjawab salah. Kebanyakan dari yang menjawab salah disebabkan kesalahan 

dalam menafsirkan informasi.  

Rendahnya kemampuan berpikir kritis mahasiswa juga telah dilaporkan 

oleh Mclean (2005), berdasar hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas berpikir 

kritis mahasiswa rendah dan sedang. Menurut McLean (2005), hasil ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanuka & Anderson (1998), Hara et al. 

(2000), serta Rose (2004).  

Menurut Shim & Walczak (2012), terdapat berbagai tingkat pertumbuhan 

dalam pemikiran kritis mahasiswa selama tahun pertama mereka di perguruan 

tinggi. Berpikir kritis bukanlah kemampuan umum melainkan serangkaian faktor 

umum dan spesifik yang kompleks (Richardson & Ice, 2010). Dari pendapat-

pendapat ini maka berbagai pengukuran pemikiran kritis mahasiswa pada tahun 

pertama hendaknya dilakukan. Dengan demikian diperlukan suatu pedoman 

kriteria tingkatan kemampuan berpikir kritis untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa. Kriteria tingkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa bisa 

berguna sebagai pembanding atau acuan untuk mengetahui karakteristik 
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kemampuan mahasiswa dan letak kelemahannya serta cara mengatasi kelemahan 

tersebut sehingga dosen dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa.  

Ide tentang tingkat kemampuan berpikir kritis telah diungkapkan oleh 

beberapa ahli, di antaranya yaitu Paul & Elder (2008), Greenlaw & DeLoach (2003) 

dan Rasiman (2015). Paul & Elder (2008) menggolongkan tingkat berpikir kritis 

antara lain (1) berpikir yang tidak direfleksikan (unreflective thinking), (2) berpikir 

yang menantang (challenged thinking), (3) berpikir permulaan (beginning 

thinking), (4) berpikir latihan (practicing thinking), (5) berpikir lanjut (advanced 

thinking), dan (6) berpikir yang unggul (master thinking). Greenlaw & DeLoach 

(2003) membuat level berpikir kritis siswa kemudian disebut Taksonomi Greenlaw 

& DeLoach. Taksonomi Greenlaw & DeLoach mempunyai 7 level dari level 0 

sampai dengan level 6 yang terdiri dari level 0, level 1 deskripsi unilateral, level 2 

alternatif/argumen sederhana, level 3 analisis dasar, level 4 simpulan teoritis, level 

5 simpulan empiris, level 6 penggabungan nilai dengan analisis. Rasiman membagi 

level kemampuan berpikir kritis mahasiswa pendidikan matematika dalam 

pemecahan masalah matematis ke dalam 4 level meliputi : (1) mahasiswa yang tidak 

kritis dalam berpikir sama sekali (LCTA-0); (2) mahasiswa yang kurang kritis 

dalam berpikir (LCTA-1); (3) mahasiswa yang berpikir kritis (LCTA-2); dan (4) 

mahasiswa yang sangat kritis dalam berpikir (LCTA-3). Berbagai rumusan 

tingkatan berpikir kritis para ahli tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemampuan 

berpikir kritis seseorang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dimana setiap individu 

dapat ditempatkan pada tingkat kemampuan berpikir kritis tertentu.  
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Tingkatan kemampuan berpikir kritis telah diteliti oleh para ahli, namun 

penelitian yang yang mengangkat tema tingkatan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan masalah aljabar metaglobal masih jarang 

ditemukan. Oleh karena itu, penelitian tentang tingkatan kemampuan berpikir 

kritis dalam masalah aljabar metaglobal menjadi sebuah penelitian yang menarik 

dalam dunia pendidikan matematika. Penelitian ini berupaya merumuskan 

tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal sekaligus menemukan 

ciri-ciri tahap-tahap berpikir kritis untuk tiap tingkatan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal berdasarkan kajian dari para ahli berpikir kritis yang dilakukan pada 

penelitian ini serta menggabungkannya dengan beberapa fakta yang ditemukan di 

lapangan saat melakukan penelitian. 

Terbentuknya rumusan tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal mahasiswa akan mendorong dosen dalam menentukan strategi yang 

tepat dan memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih baik. Adapun untuk membantu 

mahasiswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

diperlukan bantuan dosen, pemberian bantuan ini dinamakan scaffolding. Dengan 

pemberian scaffolding yang tepat diharapkan mampu mengatasi masalah yang 

dihadapi mahasiswa terutama mahasiswa pada kelompok rendah. Pada penelitian 

ini diupayakan pula untuk menemukan bentuk-bentuk scaffolding yang tepat 

diberikan sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobalnya. 

Menurut Saputro et al. (2017), peran dosen akan lebih membantu siswa 

untuk mampu membangun ide-ide dan gagasan dalam penyelesaian suatu masalah 
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yang dihadapi mahasiswa terutama mahasiswa pada kelompok bawah. Selain itu, 

memahami kesalahan mahasiswa dalam memecahkan masalah matematika 

memberikan wawasan bagi dosen tentang penyebab apa yang mungkin 

mempengaruhi kesalahan mereka dan solusi untuk menghindari kesalahan seperti 

itu di masa depan (Lestiana et al., 2016).  

Menurut Bikmaz et al. (2010:27), scaffolding adalah strategi dukungan 

untuk pengembangan daerah konvergen anak. Hal ini didasarkan pada bantuan yang 

dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah atau memahami konsep yang 

tidak dapat menyelesaikan secara mandiri (Wulandari & Damayanti, 2018). 

Amiripour et al. (2012) menyatakan bahwa scaffolding merupakan metode yang 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran matematika. 

scaffolding sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yang dapat diungkap adalah 

sebagai berikut. 

1. Rendahnya kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal mahasiswa tahun 

pertama. 

2. Perlu dianalisis kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal mahasiswa 

tahun pertama. 
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3. Perlu dianalisis bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa 

tahun pertama dalam memecahkan masalah matematika, sehingga meningkat 

berpikir kritis aljabaris metaglobal. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

mahasiswa dalam memecahkan masalah matematika yang valid dan reliabel? 

2. Bagaimana bentuk scaffolding yang perlu diberikan kepada mahasiswa agar 

kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal meningkat? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh deskripsi tingkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam 

memecahkan masalah aljabar metaglobal yang valid dan reliabel. 

2. Memperoleh scaffolding yang dapat diberikan kepada mahasiswa dalam 

memecahkan masalah matematika, sehingga meningkat berpikir kritis 

aljabaris metaglobalnya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah (1) dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya, (2) dapat menjadi referensi dalam mengukur kemampuan 

berpikir kritis metaglobal mahasiswa dan memperoleh deskripsi tingkatan berpikir 

kritis metaglobal mahasiswa, dan (3) dapat menjadi referensi teknik scaffolding 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis metaglobal mahasiswa. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat mengantarkan mahasiswa sejak 

awal memiliki pola pikir matematis dalam memecahkan masalah aljabar mencari 

solusi dan pemecahan masalah pembuktian. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIK, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1 Berpikir Kritis 

Glaser sebagaimana dikutip oleh Fisher (2007) mendefinisikan berpikir 

kritis sebagai (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-

masalah dan hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang, (2) 

pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan penalaran yang logis, dan 

(3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut. 

Berdasarkan definisi ini, berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa 

setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti pendukungnya dan 

simpulan-simpulan lanjutan yang diakibatkannya. Artinya, seseorang dapat 

dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis jika nalar dan kemampuan 

argumentasinya melibatkan tiga hal yang diungkapkan Glaser. Sedangkan 

Karbalaei (20012) menyatakan salah satu faktor penentunya adalah kemampuan 

akademik adalah kemampuan berpikir kritis, siswa-siswa kemampuan akademik 

baik akan lebih kompeten membangun ide dan menyelesaikan masalah secara logis. 

Ennis (2011) juga mendefinisikan tentang berpikir kritis yaitu “critical 

thinking is reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to 

believe or do”. Menurut definisi ini, berpikir kritis adalah berpikir yang masuk akal 

dan reflektif dengan penuh pertimbangan dan berfokus pada pengambilan 



18 
 

 
 

keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Dalam berpikir kritis, 

keputusan yang diambil harus didasarkan pada informasi yang akurat serta 

pemahaman yang jelas terhadap situasi yang dihadapi. Karena jika keputusan tidak 

didasarkan pada informasi serta asumsi yang benar, maka simpulan tidak memiliki 

dasar yang benar. 

Menurut Arend (2012:326), berpikir kritis diperlukan dalam analisis dan 

evaluasi proses kognitif dan utamanya terdiri atas analisis argumen untuk ketetapan 

logika dalam urutan untuk mengetahui dugaan dan kekeliruan alasan. Sedangkan 

Paul & Elder (2006:4) menyatakan berpikir kritis adalah seni untuk menganalisis 

dan mengevaluasi pemikiran dengan pandangan untuk meningkatkan kemampuan 

tersebut. 

Watson-Glaser (2008) mengemukakan bahwa berpikir kritis sebagai 

gabungan sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Kompetensi dalam berpikir kritis 

direpresentasikan dengan kecakapan-kecakapan berpikir kritis sebagai berikut (1) 

inference, yaitu kecakapan untuk membedakan antara tingkat-tingkat kebenaran 

dan kepalsuan. Inference merupakan simpulan yang dihasilkan oleh seseorang dari 

observasi sesuai fakta tertentu, (2) pengenalan asumsi-asumsi, yaitu kecakapan 

untuk mengenal asumsi-asumsi. Asumsi merupakan sesuatu yang dianggap benar, 

(3) deduksi, yaitu kecakapan untuk menentukan simpulan-simpulan tertentu yang 

perlu mengikuti informasi di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, (4) 

interpretasi, yaitu kecakapan menimbang fakta-fakta dan menghasilkan simpulan-

simpulan berdasarkan pada data yang diberikan. Interpretasi adalah kecakapan 

untuk menilai apakah simpulan secara logis berdasarkan informasi yang diberikan, 
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dan (5) evaluasi, yaitu kecakapan membedakan antara argumen yang kuat atau 

relevan dan argumen yang lemah atau tidak relevan.  

Berdasarkan pendapat Glaser sebagaimana dikutip oleh Fisher (2007), 

Ennis (2011), Arend (2012:326), dan Watson-Glaser (2008) maka dapat 

disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir dalam usaha untuk 

memperoleh pengetahuan atau informasi dengan menganalisis dan mengevaluasi 

serta melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berfokus pada pengambilan 

keputusan yang diyakini. 

Berpikir kritis perlu dikembangkan dalam pendidikan modern. Menurut 

Tilaar (2011), ada 4 pertimbangan mengapa berpikir kritis perlu dikembangkan 

dalam pendidikan modern, yaitu (1) mengembangkan berpikir kritis dalam 

pendidikan berarti memberikan penghargaan kepada siswa sebagai pribadi (respect 

as person), (2) berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal dalam pendidikan karena 

mempersiapkan siswa untuk kehidupan kedewasaannya, (3) pengembangan 

berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan suatu cita-cita tradisional seperti 

apa yang ingin dicapai melalui pelajaran ilmu-ilmu eksakta, dan (4) berpikir kritis 

merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokratis. Hal-hal 

tersebut yang menyebabkan berpikir kritis haruslah dikembangkan. 

Menurut Perkins & Murphy (2006:301), berpikir kritis dibagi dalam 4 tahap 

sebagai berikut. 
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1) Klarifikasi (clarification)  

Tahap klarifikasi merupakan tahap menyatakan, mengklarifikasi, 

menggambarkan atau mendefinisikan masalah, mencakup kegiatan 

mengidentifikasi dan menganalisis masalah. 

2) Asesmen (assessment) 

Tahap asesmen, mengemukakan fakta-fakta argumen atau menghubungkan 

masalah dengan masalah lain, mencakup kegiatan memilih informasi/ide/konsep 

yang relevan, menghubungkan informasi/ide/konsep dari masalah dengan 

informasi/ide/konsep yang relevan, dan menilai penalaran yang dibuatnya sendiri. 

3) Penyimpulan (inference) 

Tahap penyimpulan, siswa dapat menggambarkan simpulan yang tepat 

dengan deduksi dan induksi, menggeneralisasi, menjelaskan dan membuat 

hipotesis, mencakup kegiatan menyusun hipotesis dan membuat simpulan melalui 

berpikir deduksi maupun berpikir induksi. 

4) Strategi/taktik (strategy/tactic) 

Tahap strategi/taktik merupakan tahap mengajukan, mengevaluasi sejumlah 

tindakan yang mungkin, mencakup kegiatan penggunaan strategi berpikir yaitu 

penggunaan algoritma berpikir yang diwujudkan dalam tindakan mengajukan dan 

menyelesaikan masalah. 

Menurut Ennis (2011), kemampuan berpikir kritis dapat dirangkum dalam 

5 kemampuan yaitu sebagai berikut.  
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(1) Klarifikasi dasar (basic clarification) yang meliputi (a) memfokuskan 

pertanyaan, (b) menganalisis argumen, dan (c) bertanya dan menjawab 

pertanyaan klarifikasi dan atau pertanyaan yang menantang. 

(2) Dasar membuat keputusan (bases for the decision) yang meliputi (a) 

mempertimbangkan kredibilitas sumber informasi dan (b) melakukan 

observasi dan mempertimbangkan hasil observasi. 

(3) Menyimpulkan (inference) yang meliputi (a) membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi, (b) membuat dan mempertimbangkan hasil 

induksi, dan (c) mengevaluasi. 

(4) Klarifikasi lebih lanjut (advanced clarification) yang meliputi (a) 

mendefinisikan dan mempertimbangkan definisi dan (b) mengidentifikasi 

asumsi. 

(5) Anggapan dan integrasi (supposition and integration) yang meliputi (a) 

mempertimbangkan dan memberi alasan suatu tindakan dan (b) 

mengintegrasikan kemampuan dalam membuat dan mempertahankan 

keputusan. 

Facione (2013:4) mengungkapkan berpikir kritis merupakan kegiatan 

berpikir yang memiliki tujuan untuk mencari simpulan, interpretasi, arti dari 

sesuatu, dan memecahkan masalah. Facione (2013:5) menyatakan bahwa ada enam 

aspek kemampuan berpikir kritis, yaitu interpretation (interpretasi), analysis 

(analisis), inference (simpulan), evaluation (evaluasi), explanation (penjelasan), 

dan self-regulation (pengaturan diri). 
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Teori-teori tentang berpikir kritis di atas kemudian dibandingkan dan dilihat 

kesamaannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Kesamaan indikator yang diambil 

sebagai indikator kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Menurut Ahli 
Aspek kemampuan berpikir kritis 

Ringkasan Facione 

(2013) 

Perkins & 

Murphy 

(2006) 

Watson-

Glaser (2008) 

Ennis 

(2011) 

 

Interpretation 

(Interpretasi) 

Clarification 

(Klarifikasi) 

Interpreting 

information 

(Menafsirkan 

informasi) 

Basic 

clarification 

(Klarifikasi 

dasar) 

Menafsirkan/ 

mengklarifikasi 

informasi yang 

ada 

Analysis 

(Analisis) 

Assessment 

(Asesmen) 

Assumptions 

(Pengenalan 

asumsi) 

Basis for a 

decision 

(Dasar 

membuat 

keputusan 

Menganalisis 

sejumlah 

argumen 

sebagai dasar 

membuat 

keputusan 

Deductions 

(Deduksi) 

Inference 

(Penarikan 

simpulan) 

Inference 

(Penyimpulan) 

Inference 

(Penarikan 

simpulan) 

Inference 

(Penarikan 

simpulan) 

Menarik 

simpulan 

Evaluation 

(Evaluasi) 

Strategies 

(Strategi/Taktik) 

Evaluation 

(Evaluasi) 

Advanced 

clarification 

(Klarifikasi 

lebih lanjut) 

Mengevaluasi 

tindakan yang 

telah dilakukan 

Explanation 

(Penjelasan) 

Supposition 

and 

integration 

(Anggapan 

dan 

integrasi) 

Self-

Regulation 

(Pengaturan 

diri) 

Indikator dari beberapa ahli kemudian diringkas menjadi 4 indikator 

berpikir kritis yang ada dalam penelitian ini. Berpikir kritis dalam penelitian ini 

memiliki indikator sebagai berikut (1) menafsirkan informasi, (2) menganalisis, (3) 

menarik simpulan, dan (4) mengevaluasi. Pada menafsirkan informasi mencakup 

kegiatan (a) mengidentifikasi informasi pada permasalahan, (b) mengidentifikasi 

masalah yang ada, dan (c) mendefinisikan masalah menjadi lebih rinci. Pada tahap 

menganalisis argumen mencakup kegiatan (a) menghubungkan informasi dalam 
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masalah untuk menentukan strategi penyelesaian masalah, dan (b) melaksanakan 

prosedur penyelesaian masalah sesuai dengan strategi yang dipilih. 

Indikator pada tahap menarik simpulan, mencakup kegiatan (a) menarik 

simpulan sesuai fakta dan (b) membuat kalimat simpulan yang sesuai dengan 

permasalahan. Pada tahap mengevaluasi argumen mencakup kegiatan memberikan 

alasan pada setiap prosedur penyelesaian masalah. 

 

2.1.2 Aljabar  

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli tentang aljabar (Ulusoy, 2013). 

Menurut Berdnaz et al. sebagaimana dikutip oleh Ulusoy (2013), ada ahli yang 

menyatakan aljabar sebagai “cara mengekspresikan sesuatu yang bersifat umum 

dan pola”, “studi tentang manipulasi simbol dan penyelesaian persamaan”, “studi 

tentang fungsi dan transformasinya”, “cara menyelesaikan masalah”, dan 

“pemodelan”. Mason et al. sebagaimana dikutip oleh Becker & Rivera (2007:1) 

mengatakan bahwa setiap siswa yang memulai sekolah telah menunjukkan 

kemampuan untuk menggeneralisasikan dan mengabstraksikan kasus-kasus 

tertentu dimana hal ini merupakan akar dari aljabar.  

Menurut Watson (2007: 3), aljabar adalah cara kita menyatakan generalisasi 

tentang bilangan, kuantitas, relasi, dan fungsi. Van Amerom (2003:64) 

mengemukakan beberapa perspektif berbeda mengenai aljabar di antaranya: "(1) 

aljabar sebagai aritmatika umum, (2) aljabar sebagai alat pemecahan masalah, (3) 

aljabar sebagai studi hubungan, dan (4) aljabar sebagai studi struktur". Selanjutnya 

Grove (1960) berpendapat aljabar adalah studi utama tentang ekspresi 
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keseimbangan atau kesetaraan yang disebut persamaan. Menurut Lew (2004), 

aljabar adalah subjek yang berhubungan dengan ekspresi dengan simbol dan angka 

untuk menyelesaikan persamaan, untuk menganalisis fungsi, dan untuk 

menentukan struktur sistem representasi yang terdiri dari ekspresi dan hubungan. 

Definisi lain tentang aljabar juga diungkapkan oleh Driscoll (1999) yang 

menyatakan aljabar sebagai kapasitas untuk merepresentasikan bentuk kuantitatif 

sehingga hubungan antar variabel menjadi jelas. Vance (1998) menjelaskan 

pemahaman aljabar sebagai suatu bentuk penalaran yang melibatkan variabel, 

generalisasi, representasi dari berbagai bentuk hubungan, dan abstraksi dari 

berbagai bentuk perhitungan. 

Berdasarkan pendapat Berdnaz, Kieran & Lee sebagaimana dikutip oleh 

Ulusoy (2013), Mason et al. sebagaimana dikutip oleh Becker & Rivera (2007:1), 

Watson (2007: 3), Van Amerom, (2003: 64), Grove (1960), Lew Hee-Chan (2004), 

Driscoll (1999), dan Vance (1998) dapat disimpulkan aljabar merupakan cabang 

dari matematika yang mengkaji generalisasi tentang bilangan, kuantitas, relasi, dan 

fungsi; representasi dari berbagai bentuk hubungan antar variabel; ekspresi dengan 

simbol dan angka untuk menyelesaikan persamaan; dan abstraksi dari berbagai 

bentuk perhitungan. 

Pemahaman tentang aljabar sangat diperlukan dalam pemecahan matematika. 

Blanton & Kaput (2011) menyebutkan beberapa kategori bentuk pemahaman 

aljabar dalam bentuk secara langsung atau terencana dalam pembelajaran di kelas, 

antara lain: generalisasi aritmetika, hubungan fungsional, sifat bilangan dan 

operasinya, dan perlakuan bilangan secara aljabar. Menurut Panasuk (2010), 
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pemahaman proses dalam aljabar dikaitkan dengan generalisasi aritmetika, di mana 

proses operasi dan aturan yang digunakan dalam aljabar pada dasarnya merupakan 

kelanjutan dari aritmetika. Melihat pentingnya pemahaman aljabar dalam 

pembelajaran dapat disimpulkan perlu adanya penelitian yang mendalam mengenai 

kemampuan aljabar. Hal ini sejalan dengan Becker & Rivera (2007:1) yang 

mengatakan karena kemampuan untuk menggeneralisasikan merupakan aspek yang 

penting dari berpikir aljabar dan penalaran, maka bagian dari penelitian aljabar ini 

mendapat perhatian lebih dalam komunitas pendidikan matematika. 

 

2.1.3 Kemampuan Aljabaris Metaglobal  

Menurut Kieran (2004), kemampuan aljabar terdiri dari tiga kemampuan 

atau aktivitas yaitu kemampuan generasional, kemampuan transformasional, dan 

kemampuan metaglobal. 

1) Kemampuan Generasional  

 Menurut Keiran (2004), kemampuan generasional adalah kemampuan yang 

melibatkan bentuk dan persamaan aljabar, seperti (1) persamaan yang mengandung 

unsur yang tidak diketahui dalam representasi masalah, (2) bentuk umum dari pola 

geometri dan barisan bilangan, dan (3) bentuk dari aturan yang mengatur hubungan 

numerik. Objek yang mendasari bentuk dan persamaan aljabar adalah variabel, 

sehingga termasuk dalam kemampuan generasional. Kemampuan aljabar dari 

beberapa ahli yang telah dijelaskan sebenarnya sudah tercakup dalam kemampuan 

generasional, misalnya pemahaman variabel dan tanda sama dengan (Knuth et al, 

2005), hubungan fungsional antar variabel (Panasuk, 2010; Blanton & Kaput, 
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2011), representasi bentuk kuantitatif yang melibatkan variabel (Vance, 1998; 

Driscoll, 1999), sudah tercakup dalam kemampuan generasional.  

2) Kemampuan Transformasional 

 Kemampuan transformasional adalah kemampuan yang meliputi 

pemfaktoran, perluasan bentuk aljabar, substitusi, penjumlahan dan perkalian 

bentuk polinom, eksponensial polinom, penyelesaian persamaan, penyederhanaan 

bentuk aljabar, menyelesaikan bentuk dan persamaan yang ekivalen (Keiran, 2004). 

Jenis-jenis kemampuan tersebut berkaitan dengan ide mengubah bentuk atau 

persamaan dengan tidak mengubah nilai untuk mempertahankan ekuivalensi. 

Selanjutnya, pemahaman tentang manipulasi simbol dalam bentuk aljabar dan 

persamaan (Panasuk, 2010), dan abstraksi perhitungan aritmetika secara aljabar 

(Vance, 1998; Blanton & Kaput, 2011) tercakup dalam kemampuan 

transformasional. 

3) Kemampuan Metaglobal 

Pada bagian ini aljabar digunakan sebagai alat pemecah masalah, 

pemodelan masalah matematika, berkaitan dengan sifat struktur aljabar, 

generalisasi dari suatu operasi, analisis matematika, dan alat bukti matematis 

(Kieran, 2004). Sedangkan untuk kemampuan metaglobal, penjelasan para ahli 

belum sepenuhnya mengarah pada kemampuan tersebut, karena memang ini 

mengarah pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi (pemecahan masalah, 

pemodelan matematika, analisis matematis, dan sebagai alat bukti). Namun, 

menurut Usiskin (2012), kemampuan ini sangat penting dikarenakan bahwa salah 

satu konsepsi aljabar adalah sebagai alat pemecahan masalah. 
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Kemampuan aljabar metaglobal dalam penelitian ini adalah kemampuan 

penggunaan aljabar dalam memecahkan masalah, pemodelan matematika, analisis 

matematis, dan alat bukti dalam aljabar, dengan indikator sebagai berikut. 

a. Mahasiswa dapat menggunakan aljabar untuk melakukan pemodelan 

matematika. 

b. Mahasiswa dapat menggunakan aljabar untuk memecahkan masalah mencari 

solusi. 

c. Mahasiswa dapat menggunakan aljabar untuk memecahkan masalah 

pembuktian. 

Tahapan berpikir kritis dalam penelitian ini diterapkan pada memecahkan 

masalah aljabar mencari solusi dan memecahkan masalah pembuktian. Menurut 

Matlin (2009), tahapan pemecahan masalah adalah memahami masalah, memilih 

strategi memecahkan masalah, dan menggunakan strategi tesebut untuk 

memecahkan masalah. Sedangkan menurut Polya (1973:16), tahapan dalam 

memecahkan masalah adalah memahami masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan melihat kembali pemecahan 

masalah yang sudah dilakukan. Pada tahap memahami masalah meliputi kegiatan 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, data apa yang 

dimiliki, mencari hubungan-hubungan apa yang diketahui. Tahap merencanakan 

pemecahan masalah meliputi kegiatan mempertanyakan hubungan antara yang 

diketahui dan ditanya, teori mana yang dapat digunakan dalam masalah ini, 

memperhatikan yang ditanyakan, mencoba memikirkan soal yang pernah diketahui 

dengan pertanyaan yang sama atau serupa. Pada tahap melaksanakan pemecahan 
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masalah meliputi melaksanakan rencana pemecahan dengan melakukan 

perhitungan yang diperlukan untuk mendukung jawaban suatu masalah. Pada tahap 

melihat kembali meliputi melihat kelemahan dari solusi yang didapatkan dan 

menerjemahkan hasil operasi hitung dari model matematika ke masalah awal. 

Tahapan dalam pemecahan masalah oleh Matlin (2009) dan Polya (1973) 

sejalan dengan tahapan kemampuan berpikir kritis untuk pemecahan masalah 

mencari solusi pada penelitian ini. Keterkaitan tahapan pemecahan masalah dengan 

tahapan berpikir kritis dijabarkan sebagai berikut. 

1. Pada tahap merencanakan pemecahan masalah yang meliputi kegiatan  

mempertanyakan hubungan antara yang diketahui dan ditanya, teori mana yang 

dapat digunakan dalam masalah ini, memperhatikan yang ditanyakan, ini 

sejalan dengan tahap menafsirkan informasi yang meliputi mengidentifikasi 

masalah dan informasi pada masalah, mendefinisikan masalah menjadi lebih 

rinci untuk mendapat model bentuk aljabar. 

2. Tahap merencanakan pemecahan masalah meliputi kegiatan mempertanyakan 

hubungan antara yang diketahui dan ditanya, teori mana yang dapat digunakan 

dalam masalah ini, memperhatikan yang ditanyakan, mencoba memikirkan 

soal yang pernah diketahui dengan pertanyaan yang sama atau serupa, sejalan 

dengan tahap menganalisis argumen yaitu menghubungkan informasi dalam 

masalah untuk menentukan strategi penyelesaian masalah. 

3. Pada tahap melaksanakan pemecahan masalah meliputi melaksanakan rencana 

pemecahan dengan melakukan perhitungan yang diperlukan untuk mendukung 

jawaban suatu masalah, sejalan dengan tahap menganalisis argumen pada 
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kegiatan melaksanakan prosedur penyelesaian masalah sesuai dengan strategi 

yang dipilih. 

4. Pada tahap melihat kembali dengan menerjemahkan hasil operasi hitung dari 

model matematika ke masalah awal sejalan dengan tahap menarik kesimpulan. 

sedangkan melihat kelemahan dari solusi yang didapatkan sejalan dengan tahap 

mengevaluasi argumen. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahapan dalam berpikir 

kritis pada penelitian ini dapat diterapkan dalam pemecahan masalah mencari 

solusi. 

Selanjutnya analisis tahapan berpikir kritis dengan pemecahan masalah 

pembuktian. Heinze (2004) merumuskan detail deskripsi proses pembuktian 

matematis dengan memodifikasi fase Boero ke kategori pengkodean berikut. 

1. Fase 1: Fase pertama terdiri dari eksplorasi situasi masalah, generalisasi dugaan 

dan identifikasi berbagai jenis argumen untuk masuk akalnya dugaan ini. 

2. Fase 2: Fase kedua terdiri dari formulasi yang tepat dari dugaan sesuai dengan 

konvensi tekstual bersama.  

3. Fase 3: Fase eksploratif yang didasarkan pada konjungsi yang dirumuskan. 

Tujuannya adalah identifikasi argumen yang sesuai untuk dugaan dan 

perencanaan kasar dari strategi pembuktian.  

4. Fase 4: Berdasarkan pada ide bukti dan argumen yang dipilih dari Fase 3 yang 

diikuti kombinasi argumen-argumen ini ke dalam rantai deduktif yang 

merupakan sketsa bukti terakhir.  
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5. Fase 5: Ini adalah fase terakhir untuk proses pembuktian dalam matematika 

sekolah. Secara khusus, penting bahwa fase ini juga memberikan gambaran 

retrospektif tentang proses pembuktian. 

Knipping & Reid (2015) menyarankan tiga tahapan dalam proses 

pembuktian yaitu : (1) merekonstruksi urutan dan makna pembicaraan di kelas 

(termasuk menafsirkan transkrip); (2) menganalisis argumentasi lokal dan struktur 

argumentasi global (merekonstruksi langkah-langkah lokal) argumen dan urutan 

pendek dari langkah-langkah yang membentuk "aliran" (merekonstruksi struktur 

global); dan (3) akhirnya membandingkan argumentasi lokal dan membandingkan 

struktur argumentasi global, dan mengungkapkan alasan mereka. 

Fase-fase proses pembuktian matematis hasil modifikasi oleh Heinze (2004) 

dan tahap-tahap proses pembuktian yang diusulkan oleh Knipping & Reid (2015) 

sejalan dengan indikator kemampuan berpikir kritis untuk masalah pembuktian 

pada penelitian ini. Keterkaitan fase-fase dan tahapan tersebut dijabarkan sebagai 

berikut. 

1. Fase pertama terdiri dari eksplorasi situasi masalah, generalisasi dugaan, dan 

identifikasi berbagai jenis argumen untuk masuk akalnya dugaan ini. Fase ini 

sejalan dengan proses mengidentifikasi informasi pada masalah aljabar 

pembuktian dan mengidentifikasi hal yang akan dibuktikan karena keduanya 

sama-sama kegiatan mengidentifikasi informasi terkait apa yang akan 

dibuktikan.  

2. Fase kedua terdiri dari formulasi yang tepat dari dugaan sesuai dengan 

konvensi tekstual bersama. Fase ini sejalan dengan mendefinisikan masalah 
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menjadi lebih rinci dengan melakukan pemodelan bentuk aljabar karena 

keduanya sama-sama membentuk suatu formulasi dari dugaan yang sesuai 

seperti halnya memodelkan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Tahap 

pertama sejalan dengan indikator menafsirkan informasi dimana keduanya 

merupakan kegiatan menafsirkan suatu informasi tertulis atau transkip. Jadi, 

fase pertama dan fase kedua proses pembuktian matematis hasil modifikasi 

oleh Heinze (2004) dan tahap pertama proses pembuktian yang diusulkan oleh 

Knipping & Reid (2015) sejalan dengan indikator menafsirkan informasi ada 

penelitian ini. 

3. Fase ketiga merupakan fase eksploratif yang didasarkan pada konjungsi yang 

dirumuskan. Tujuannya adalah identifikasi argumen yang sesuai untuk dugaan 

dan perencanaan kasar dari strategi pembuktian. Fase ini seperti halnya dengan 

menghubungkan informasi dalam masalah untuk menentukan strategi 

pembuktian dan melaksanakan prosedur pembuktian sesuai dengan strategi 

yang dipilih karena keduanya erat kaitannya dengan perumusan strategi yang 

akan digunakan untuk proses pembuktian. Tahap kedua sejalan dengan 

indikator menganalisis argumen dimana keduanya merupakan kegiatan 

menganalisis suatu argumen. Jadi, fase ketiga proses pembuktian matematis 

hasil modifikasi oleh Heinze (2004) dan tahap kedua proses pembuktian yang 

diusulkan oleh Knipping & Reid (2015) sejalan dengan indikator menganalisis 

argumen ada penelitian ini. 

4. Fase keempat didasarkan pada ide bukti dan argumen yang dipilih dari fase 

ketiga yang diikuti kombinasi argumen-argumen ini ke dalam rantai deduktif 
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yang merupakan sketsa bukti terakhir. Fase ini seperti menarik simpulan sesuai 

fakta dan membuat kalimat simpulan yang sesuai dengan pembuktian sebagai 

sketsa pembuktian terakhir karena menarik simpulan merupakan sketsa bukti 

terakhir pada pembuktian. Tahap kedua juga sejalan dengan indikator menarik 

simpulan dimana keduanya merupakan kegiatan membentuk langkah-langkah 

sehingga menjadi suatu aliran dengan menulis simpulan hasil pembuktian pada 

langkah terakhirnya. Jadi, fase keempat proses pembuktian matematis hasil 

modifikasi oleh Heinze (2004) dan tahap kedua proses pembuktian yang 

diusulkan oleh Knipping & Reid (2015) sejalan dengan indikator menarik 

simpulan ada penelitian ini. 

5. Fase kelima sebagai fase terakhir untuk proses pembuktian dalam pendidikan 

matematika. Secara khusus, penting bahwa fase ini juga memberikan gambaran 

retrospektif tentang proses pembuktian. Hal ini sama halnya dengan mengecek 

kembali hasil pekerjaan yang mencakup kegiatan memberikan alasan pada 

setiap prosedur pembuktian karena restrospektif berarti melihat ke belakang 

atau masa lampau yang mengindikasikan bahwa pada fase ini juga dilakukan 

pengecekan kembali terhadap hasil pekerjaan. Tahap ketiga sejalan dengan 

indikator mengevaluasi argumen dimana keduanya merupakan proses untuk 

membandingkan hasil dan alur pembuktian dengan cara mengecek kembali 

serta mengungkap alasan pada setiap prosedur pembuktian. Jadi, fase kelima 

proses pembuktian matematis hasil modifikasi oleh Heinze (2004) dan tahap 

ketiga proses pembuktian yang diusulkan oleh Knipping & Reid (2015) sejalan 

dengan indikator mengevaluasi argumen ada penelitian ini. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahapan dalam berpikir kritis 

pada penelitian ini dapat diterapkan dalam pemecahan masalah aljabar mencari 

solusi dan masalah pembuktian 

 

2.1.4 Kemampuan Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal  

Mengacu pada pengertian berpikir kritis yang dinyatakan (Fisher, 2007), 

Ennis (2011), Arend (2012) dan Watson-Glaser (2008), serta pengertian tentang 

kemampuan aljabaris metaglobal yang dinyatakan Kieren (2004), maka dalam 

penelitian ini kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal adalah suatu 

kemampuan berpikir dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan atau informasi 

dengan menganalisis dan mengevaluasi serta melakukan pertimbangan-

pertimbangan yang berfokus pada pengambilan keputusan yang melibatkan 

penggunaan aljabar sebagai alat pemecah masalah, pemodelan masalah 

matematika, analisis matematika, dan alat bukti matematis. 

Dari pengertian tersebut kemudian disusunlah indikator kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal sebagai berikut. 

1. Mampu menafsirkan informasi ke bentuk pemodelan pada masalah aljabar 

mencari solusi dan masalah pembuktian. 

2. Mampu menganalisis argumen pada masalah aljabar mencari solusi dan 

masalah pembuktian. 

3. Mampu menarik simpulan pada masalah aljabar mencari solusi dan masalah 

pembuktian. 
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4. Mampu mengevaluasi argumen pada masalah aljabar mencari solusi dan 

masalah pembuktian. 

Secara lebih rinci, pada indikator mampu menafsirkan informasi mencakup 

(a) mampu mengidentifikasi informasi pada masalah aljabar mencari solusi dan 

masalah pembuktian, (b) mampu mengidentifikasi masalah yang ada atau hal yang 

akan dibuktikan, dan (c) mampu mendefinisikan masalah menjadi lebih rinci 

dengan melakukan pemodelan bentuk aljabar. Pada indikator mampu menganalisis 

argumen mencakup (a) mampu menghubungkan informasi dalam masalah untuk 

menentukan strategi penyelesaian masalah/pembuktian, dan (b) mampu 

melaksanakan prosedur penyelesaian masalah/pembuktian sesuai dengan strategi 

yang dipilih. 

Indikator mampu menarik simpulan mencakup (a) mampu menarik 

simpulan sesuai fakta, dan (b) mampu membuat kalimat simpulan yang sesuai 

dengan permasalahan. Pada indikator mampu mengevaluasi argumen yaitu mampu 

memberikan alasan pada setiap prosedur penyelesaian masalah/pembuktian. 

Kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal dalam penelitian ini diukur 

menggunakan tes tertulis yang didasarkan pada indikator-indikator kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal di atas. Dari hasil tes tertulis ini selanjutnya 

diperdalam dengan wawancara untuk mendapatkan deskripsi karakteristik 

kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal. 
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2.1.5 Scaffolding 

Vygotsky seorang ahli psikologi dari Rusia adalah orang pertama kali yang 

menggagas ide tentang Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Schunk (2012:341) menyatakan Zone of 

Proximal Development/Zona perkembangan proksimal adalah jarak antara level 

potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri 

dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah 

dengan bantuan orang dewasa atau dengan bekerja sama dengan teman-teman 

sebaya yang lebih mampu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa level 

perkembangan aktual merupakan batas bawah ZPD, sedangkan level 

perkembangan potensial merupakan batas atasnya. Vygotsky juga mencatat bahwa 

dua anak yang mempunyai level perkembangan aktual sama dapat berbeda level 

perkembangan potensialnya. Untuk memahami batasan ZPD anak bisa dilakukan 

dengan cara memahami tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat 

dikerjakan anak dengan bantuan guru/instruktur yang mampu. 

 ZPD juga bisa merepresentasikan jumlah pembelajaran yang mungkin 

dijalani oleh seorang siswa/mahasiswa dengan kondisi-kondisi pengajaran yang 

tepat. Wertsch (1985:67) sebagaimana dikutip oleh Siyepu (2013) menyatakan 

bahwa “ZPD digunakan untuk menangani dua masalah praktis dalam situasi belajar 

yaitu penilaian kemampuan intelektual peserta didik dan evaluasi dalam 

pembelajaran. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang menantang pemikiran peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 
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Ide penting lain yang diturunkan dari teori Vygotsky adalah scaffolding. 

Pada hakikatnya, Vygotsky tidak pernah menyebutkan istilah scaffolding, 

pengikutnyalah yang mempopulerkan istilah tersebut. Wood et al. (1976) 

sebagaimana dikutip oleh Anghileri (2006:33) memperkenalkan gagasan tentang 

“scaffolding” untuk menggambarkan cara belajar anak-anak yang mendapatkan 

bantuan pada tahap awal pembelajaran, kemudian bantuan tersebut pada akhirnya 

dihapus ketika anak dapat belajar secara mandiri. Pendapat lain dari Veeramuthu 

(2011:934) menyatakan “Scaffolding is an instructional technique whereby the 

teacher models the desired learning strategy or task and then gradually shifts 

responsibility to the students”. Menurut Woolfolk (2001:49), “scaffolding is 

support for learning and problem solving. The support could be clues, reminders, 

encouragement, breaking the problem down into steps, providing an example, or 

anything else that allow the students to grow in independence as learner”. Ini 

berarti scaffolding merupakan dukungan dalam belajar dan memecahkan masalah. 

Bantuan yang dimaksud dapat berupa petunjuk, pengingat, dukungan, membagi 

masalah ke dalam beberapa langkah, menyediakan contoh, atau bentuk lain yang 

dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri. 

Well sebagaimana dikutip oleh Shabani et al. (2010:241) mendefinisikan 

scaffolding sebagai “a way of operationalizing Vygotsky’s concept of working in 

the zone of proximal development”. Sedangkan Mercer & Fisher sebagaimana 

dikutip oleh Shabani et. al. (2010:241) mengungkapkan tujuan utama scaffolding 

dalam pembelajaran yang dilakukan oleh dosen yang memperlihatkan karakteristik 

ZPD pada proses penyampaian tugas kepada mahasiswa. Scaffolding akan 
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memberikan pengarahan yang jelas kepada siswa/mahasiswa dalam pembelajaran 

sehingga kebingungan siswa/mahasiswa sebanyak mungkin dapat dikurangi. 

Menurut Roehler & Cantlon sebagaimana dikutip oleh Bikmaz et al. 

(2010:25) dan Hogan & Pressley sebagaimana dikutip oleh Lange (2002), terdapat 

lima teknik berbeda dalam scaffolding yaitu memodelkan perilaku tertentu 

(modelling of desire behaviors), menyajikan penjelasan (offering explanations), 

mengundang siswa/mahasiswa partisipasi (inviting student participation), 

verifikasi dan klarifikasi pemahaman siswa/mahasiswa (verifying and clarifying 

student understanding), serta mengajak siswa/mahasiswa memberikan 

petunjuk/kunci (inviting students to contribute clues). 

Memodelkan perilaku tertentu umumnya merupakan langkah pertama 

dalam scaffolding. Definisi memodelkan menurut Hogan & Pressley sebagaimana 

dikutip oleh Lange (2002) adalah “teaching behaviour that shows how one should 

feel, think, or act within a given situation”. Berdasarkan definisi memodelkan 

tersebut, terdapat tiga tipe memodelkan yaitu memodelkan berpikir keras (thinking-

aloud modelling), memodelkan berbicara keras (talk-aloud modeling), dan 

memodelkan kinerja (performance modeling). Memodelkan berpikir keras adalah 

verbalisasi proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. 

Memodelkan berbicara keras berarti mendemonstrasikan penyelesaian tugas 

bersamaan dengan verbalisasi proses berpikir atau strategi penyelesaian masalah 

yang membawa pemodel memperoleh simpulan. Memodelkan kinerja adalah 

demonstrasi sederhana tugas yang diselesaikan. Memodelkan kinerja tidak 

melibatkan penjelasan verbal. 
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Teknik scaffolding yang kedua, yaitu memberikan penjelasan. Penjelasan 

adalah pernyataan eksplisit yang familiar di telinga mahasiswa agar mereka dapat 

memunculkan pemahaman tentang apa yang sedang dipelajari (pengetahuan 

deklaratif atau pengetahuan awal), mengapa dan kapan pengetahuan digunakan 

(kondisional atau situasional) dan bagaimana pengetahuan digunakan (pengetahuan 

prosedural) (Lange, 2002).  

Teknik scaffolding yang ketiga adalah mengundang partisipasi mahasiswa. 

Dosen harus mengajak mahasiswa berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas. 

Praktik ini mendorong mahasiswa belajar dan menyediakan pengalaman belajarnya 

sendiri (Lange, 2002).  

Teknik scaffolding yang keempat adalah mengajak mahasiswa memberikan 

petunjuk atau kata kunci. Mahasiswa didorong memberikan kunci/petunjuk 

bagaimana ia menyelesaikan tugas (Roehler & Cantlon sebagaimana dikutip oleh 

Bikmaz, et al., 2010). Ketika mahasiswa menyumbangkan ide-ide mereka tentang 

suatu topik atau keterampilan, dosen dapat menambahkan idenya untuk 

membimbing diskusi. Jika pemahaman mahasiswa tidak tepat atau sebagian tidak 

tepat, guru dapat memperbaikinya dan memberikan penjelasan berdasarkan apa 

yang sudah diperoleh mahasiswa selama diskusi. 

Teknik scaffolding yang kelima adalah verifikasi dan klarifikasi. Setelah 

mahasiswa memperoleh pengalaman terhadap pengetahuan yang baru, dosen perlu 

menilai pemahaman mahasiswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik 

(feedback). Ketika pemahaman yang dimunculkan mahasiswa dapat diterima secara 

nalar, dosen memverifikasinya. Namun jika pemahaman mahasiswa keliru, dosen 
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memberikan klarifikasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hogan & Pressley 

sebagaimana dikutip oleh Lange (2002), “Verifying and clarifying student 

unsderstanding is essentially offering affirmative feedback to reasonable 

understandings, or corrective feedback to unreasonable understandings”. 

Anghileri (2006:38) mengemukakan tiga tingkat scaffolding sebagai 

serangkaian strategi pembelajaran yang efektif yang mungkin atau tidak mungkin 

terlihat di kelas. Tingkat yang paling dasar adalah environmental provisions, yaitu 

penataan lingkungan belajar yang memungkinkan berlangsung tanpa intervensi 

langsung dari guru. Selanjutnya pada tingkat kedua, interaksi guru/dosen semakin 

diarahkan untuk mendukung siswa/mahasiswa belajar, yaitu melalui penjelasan 

(explaining), peninjauan (reviewing), dan restrukturisasi (restructuring). Pada 

tingkat ketiga interaksi guru diarahkan untuk pengembangan pemikiran konseptual 

(developing conceptual thinking). 

Berdasar pendapat Veeramuthu (2011:934), Woolfolk (2001:49), dan 

Anghileri (2006:33) pada penelitian ini, scaffolding adalah cara belajar mahasiswa 

yang mendapat dukungan yang akhirnya dukungan perlahan dihapus ketika 

mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Sedangkan teknik scaffolding yang 

digunakan berdasar pendapat Roehler & Cantlon sebagaimana dikutip oleh Bikmaz 

et al. (2010:25), Hogan & Pressley sebagaimana dikutip oleh Lange (2002), dan 

Anghileri (2006), serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu yang pertama 

memberi petunjuk kunci dengan meminta mahasiswa mengecek kembali jawaban 

yang sudah dibuat, menanyakan apakah jawaban yang masih ada kesalahan, 

menunjukkan letak kesalahan jawaban, yang kedua mengundang partisipasi 
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mahasiswa dengan menanyakan kembali materi prasyarat, peninjauan kembali 

masalah dengan memaknai masalah, memberi pertanyaan yang mengarah pada 

strategi penyelesaian masalah, serta yang ketiga memberi penjelasan. 

 

2.1.6 Validitas dan Reliabilitas Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis 

Aljabaris Metaglobal 

 

Menurut Merriam (2009:200), terminologi validitas dan reliabilitas pada 

penelitian kuantitatif juga dapat diterapkan dalam penelitian kualitatif, walaupun 

ada sedikit perbedaan. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif bisa diterapkan 

validitas internal dan reliabilitas untuk menilai keabsahan data. Validitas internal 

berkaitan dengan pertanyaan bagaimana temuan hasil penelitian cocok atau sesuai 

dengan realitas. Karena manusia merupakan instrumen utama pengumpul data dan 

penganalisis dalam penelitian kualitatif, interpretasi-interpretasi terhadap realitas 

diakses secara langsung melalui pengamatan dan wawancaranya.  

Menurut Sukardi (2010:32), dilihat dari rentetan berpikirnya validitas ada 

dua macam yaitu validitas logik dan empiris. Validitas logik pada prinsipnya 

mencakup validasi isi, yang ditentukan utamanya atas dasar pertimbangan para 

pakar, validitas empiris ditentukan dengan menghubungkan performansi sebuah tes 

terhadap kriteria tes lainnya dengan menggunakan formulasi statistik. Ratnawulan 

& Rusdiana (2015:169) memberi istilah validitas teoritis (rasional) dan validitas 

empiris. Validitas teoritis (rasional) adalah validitas yang dalam pertimbangannya 

dilakukan dengan cara rasional, sedangkan validitas empiris yang dalam 

pertimbangannya dilakukan dengan cara menganalisis data-data empiris. Menurut 
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Sukmadinata (2009), penggunaan istilah validitas empiris dikarenakan validitas ini 

melalui penggunaan instrumen di lapangan.  

 Sujadi (2010) dan Rasiman (2015) menggunakan istilah validitas isi dan 

validitas empiris untuk menguji validitas internal teori tingkat berpikir yang 

dikembangkan. Validitas isi berisi ketepatan teori-teori yang digunakan sebagai 

bahan rujukan dan konsistensi antara bagian-bagian teori yang digunakan atau teori 

yang dikembangkan disusun konsisten dalam bagian-bagiannya. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian pada kelayakan berdasarkan 

hasil analisis rasional oleh validator yang berkompeten atau melalui penilaian para 

ahli. Validasi dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah teori tentang tingkat 

berpikir yang dikembangkan ini sudah memenuhi syarat sebagai suatu hasil 

pemikiran yang logis dan rasional secara teoritik. Sedangkan validitas empiris 

dipenuhi jika teori yang dikembangkan sesuai dengan kenyataan (realitas) di 

lapangan yang diamati. Validitas empiris ditunjukkan pada adanya bukti nyata 

bahwa terdapat mahasiswa yang menempati masing-masing tingkat berpikir yang 

dikembangkan. Berbeda dengan validitas empiris pada penelitian kuantitatif, 

validitas empiris pada penelitian kualitatif tidak menggunakan formulasi statistik. 

Menurut Merriam (2009:215), untuk menopang validitas ini dapat dilakukan 

dengan triangulasi. Dalam penelitian ini untuk memvalidasi teori tingkat 

kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal menggunakan validasi isi dan 

validasi empiris. Validasi isi dilakukan dengan meminta pertimbangan para pakar, 

dan validitas empiris ditunjukkan dengan adanya bukti nyata bahwa terdapat 

mahasiswa yang menempati masing-masing tingkat kemampuan berpikir dengan 
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ditopang melalui triangulasi metode yaitu membandingkan hasil tes dan hasil 

wawancara. 

Reliabilitas dalam penelitian mengindikasikan bahwa pendekatan yang 

digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain dan untuk proyek 

yang berbeda (Creswell, 2013). Menurut Merriam (2009), reliabilitas mengacu 

pada suatu tingkat sejauh mana temuan penelitian dapat direplikasi oleh peneliti 

lain dan menemukan hasil yang sama bila ia menggunakan metode yang sama. 

Noble & Smith (2015) menyatakan esensi reliabilitas untuk penelitian kualitatif 

terletak dengan konsistensi. 

Menurut Merriam (2009) dan Noble & Smith (2015), reliabilitas dapat 

diterapkan dalam penelitian kualitatif semakna dalam penelitian tradisional. 

Moleong (2013:325) menggunakan istilah kebergantungan yang merupakan istilah 

reliabilitas dalam penelitian non kualitatif. Kebergantungan (konsisten) bukan 

menjawab pertanyaan apakah temuan akan ditemukan lagi, tetapi apakah hasil-hasil 

ini konsisten dengan data yang telah dikumpulkan.  

Sujadi (2010) dan Rasiman (2015) menggunakan metode perbandingan 

tetap untuk menentukan reliabilitas tingkat kemampuan berpikir yang 

dikembangkan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Silverman (2009) sebagaimana 

dikutip oleh Leung (2015), bahwa salah satu pendekatan untuk menentukan 

reliabilitas dalam penelitian kualitatif adalah dengan metode perbandingan tetap. 

Strategi dasar metode itu adalah cukup mengerjakan tepat seperti yang dimaksud 

oleh namanya dengan membandingkan secara tetap, yaitu membandingkan suatu 

kategori data tertentu dengan suatu kategori data tertentu lain sehingga didapat 
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suatu kategori yang memiliki ciri-ciri sama dan tetap. Perbandingan dikerjakan 

secara konstan di dalam dan antara tingkat konseptualisasi sampai suatu teori dapat 

dirumuskan. Suatu kategori yang bersifat tetap ini merupakan teori yang dihasilkan 

dalam penelitian ini 

Menurut Glaser & Strauss (1980) sebagaimana dikutip oleh Moleong 

(2013:273-277) penggunaan metode perbandingan tetap dilakukan sebagai berikut. 

1. Membandingkan kejadian-kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori.  

 Peneliti mulai dengan memberikan kode pada setiap aspek penting dari datanya 

ke dalam sebanyak mungkin kategori sejak kategori muncul dan data yang 

muncul cocok dengan kategori. Sementara peneliti memberikan kode untuk 

satu kategori tertentu, peneliti dapat membandingkan kode itu dengan peristiwa 

sebelumnya dalam kelompok yang sama dan kelompok yang berbeda, yang 

dikode pada kategori yang sama. Perbandingan secara tetap demikian 

secepatnya akan mengarahkan peneliti pada penyusunan kawasan (sifat) 

teoritis dari kategori yang dikode. 

2. Integrasi kategori dan kawasannya. 

 Setelah pemberian kode diteruskan, dan pembandingan antara satu kejadian 

dengan kejadian lainnya terus dikerjakan, maka pada saat tertentu akan terjadi 

perbandingan antara kejadian dengan kawasan suatu kategori. Pembandingan 

secara tetap demikian akan menghasilkan akumulasi pengetahuan yang 

berkenaan dengan kawasan suatu kategori yang sudah siap diintegrasikan. 

Integrasi terjadi jika kawasan itu berkaitan dalam beberapa hal dan 

menghasilkan suatu kesatuan yang utuh membentuk suatu kategori. Peneliti 
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menyusun suatu teori yang berkaitan yang berasal dari pembandingan tersebut. 

3. Pembatasan teori.  

 Pembatasan teori dilakukan pada dua tingkat, yaitu pada tingkat teori dan pada 

kategori. Setiap kali peneliti membandingkan kejadian dengan kategori, pada 

mulanya akan sering terjadi modifikasi, namun lama-kelamaan modifikasi itu 

akan berkurang.  

4. Penulisan teori.  

 Pada langkah terakhir dilakukan penulisan teori, yakni menyusun pernyataan 

pernyataan yang beralasan tepat. Penulisan dilakukan dengan mula-mula 

mengumpulkan catatan-catatan dari setiap kategori, tentu saja setelah upaya 

meningkatkan keandalan dan kebenaran data telah dilakukan sepenuhnya. 

Dalam penelitian ini untuk menentukan reliabilitas tingkat kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal menggunakan pendapat Imam (2010), Rasiman 

(2015), Silverman (2009) sebagaimana dikutip oleh Leung (2015) dan Moleong 

(2013), yaitu dengan metode perbandingan tetap dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan respons subjek yang berkaitan dengan aspek-aspek berpikir 

kritis aljabaris metaglobal subjek (menafsirkan informasi, menganalisis 

argumen, menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen) dengan mencari 

kesamaan dan perbedaan masing-masing sehingga membentuk kawasan 

teoritis yang berkaitan dengan tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal. 

2. Mengintegrasikan kategori dengan membandingkan respons subjek dengan 
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deskripsi teori yang ada untuk menentukan karakteristik tingkat berpikir yang 

dikembangkan. Pada tingkat ini akan didapatkan respons subjek yang sesuai 

dengan karakteristik pada teori, dan kemungkinan juga didapatkan respons 

subjek yang tidak sesuai dengan karakteristik pada teori. Respons subjek yang 

sesuai akan digunakan untuk menentukan karakteristik penyusun tingkat 

kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal yang sesuai. Respons subjek 

yang tidak sesuai kemungkinan akan merupakan temuan lain.  

3. Merumuskan atau membatasi teori dengan cara respons-respons subjek yang 

sesuai dibandingkan dengan respons subjek lain yang sesuai untuk menentukan 

karakteristik tingkat kemampuan berpikir kritis aljbaris metaglobal yang 

sesuai. 

4. Menuliskan teori tentang tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal yang dihasilkan. 

 

2.2 Kerangka Teoritik Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Aljabaris 

Metaglobal 

Penelitian tentang tingkatan berpikir kritis telah dilakukan Paul & Elder 

(2008) yang menggolongkan tingkat berpikir kritis sebagai berikut. 

1. Berpikir yang tidak direfleksikan (unreflective thinking) 

Pemikir tidak menyadari peran berpikir dalam kehidupan, kurang mampu 

menilai pemikirannya, dan mengembangkan beragam kemampuan berpikir 

tanpa menyadarinya. Akibatnya gagal menghargai berpikir sebagai aktivitas 

yang melibatkan elemen bernalar. Mereka tidak menyadari standar yang tepat 
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untuk penilaian berpikir yaitu kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi, dan 

kelogisan. 

2. Berpikir yang menantang (challenged thinking) 

Pemikir sadar peran berpikir dalam kehidupan, menyadari berpikir berkualitas 

membutuhkan berpikir reflektif yang disengaja, dan menyadari berpikir yang 

dilakukan sering kekurangan tetapi tidak dapat mengidentifikasi dimana 

kekurangannya. 

3. Berpikir permulaan (beginning thinking) 

Pemikir mulai memodifikasi beberapa kemampuan berpikirnya, tetapi 

memiliki wawasan terbatas. Mereka kurang memiliki perencanaan yang 

sistematis untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. 

4. Berpikir latihan (practicing thinking) 

Pemikir menganalisis pemikirannya secara aktif dalam sejumlah bidang namun 

mereka masih mempunyai wawasan terbatas dalam tingkatan berpikirnya yang 

mendalam. 

5. Berpikir lanjut (advanced thinking) 

Pemikir aktif menganalisis pikirannya, memiliki pengetahuan yang penting 

tentang masalah pada tingkat berpikir yang mendalam. Namun mereka belum 

mampu berpikir pada tingkat yang lebih tinggi secara konsisten pada semua 

dimensi kehidupannya. 

6. Berpikir yang unggul (master thinking) 

Pemikir menginternalisasi kemampuan dasar berpikir secara mendalam, 

berpikir kritis dilakukan secara sadar dan menggunakan intuisi yang tinggi. 
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Mereka menilai pikiran tentang kejelasan, ketepatan, ketelitian, relevansi, dan 

kelogisan secara intuitif. 

Penelitian lain dilakukan oleh Greenlaw & DeLoach (2003) yang membuat 

level berpikir kritis siswa ekonomi dalam diskusi online yang kemudian disebut 

Taksonomi Greenlaw & DeLoach. Taksonomi Greenlaw & DeLoach mempunyai 

7 level dari level 0 sampai dengan level 6 yang dijelaskan melalui Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Greenlaw & DeLoach (2003) 

Level Posisi Siswa 

Level 0 Di luar subjek atau tidak ada skor 

Level 1 Deskripsi 

Unilateral 

Siswa mengutip informasi, mengulangi dan 

menyatakan kembali pertanyaan 

Mendefinisikan istilah 

Hanya mengulangi informasi 

Pernyataan "baik" atau "buruk" sederhana 

Tambahkan sedikit atau tidak ada yang baru ke 

masalah atau pertanyaan 

Level 2 Alternatif/Argumen 

Sederhana 

Mereka mempertahankan pendapatnya, tidak 

mencari alternatif lain, membuat pernyataan yang 

tidak didukung, membuat argumen sederhana 

Sebuah pernyataan, tanpa bukti, sering dalam 

bentuk sebuah pertanyaan yang sederhana 

kemajuan pemikiran; Sering mengembalikan 

diskusi kembali ke jalurnya 

Menantang pernyataan tapi tanpa bukti 

Fakta (di luar istilah yang didefinisikan) yang 

relevan dengan pembahasan tetapi tidak ada 

argumen penjelasan sederhana, misalnya, 

memberi contoh 

Mengutip aturan sederhana, "hukum" sebagai 

bukti 

Tidak mengatasi konflik dengan pandangan yang 

bertentangan atau tidak menjelajahinya 

Level 3 Analisis Dasar Mereka membuat upaya serius untuk 

menganalisis argumen atau bersaing argumen 

dan mengevaluasinya dengan bukti 

Naik banding ke otoritas yang mengakui (sesuai) 

Kasual pengamatan, anekdot, datum (vs data) 

Pernyataan dengan bukti eksplisit ditawarkan; 

atau tantangan yang beralasan lain tetapi tanpa 

kerangka kerja logis yang jelas 
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Level Posisi Siswa 

Sebuah pertanyaan bergaya Socrates yang 

tunggal 

Seringkali mendaftar berbagai faktor sebagai 

bukti tapi tidak mengintegrasikannya dalam 

kerangka kerja logis 

Tidak ada simpulan atau pilihan yang jelas antara 

alternatif yang dibuat; misalnya, ketika terdesak 

untuk penjelasan "terbaik", mereka menjawab 

bahwa keduanya sama-sama valid 

Level 4 Simpulan Teoritis Mereka menggunakan penggunaan teori 

(ekonomi) untuk membuat argumen yang 

berpadu 

Pernyataan logis berdasarkan model pemikiran 

disiplin yang diterima 

Mengidentifikasi asumsi 

Menantang asumsi utama dari teori orang lain 

Serangkaian pertanyaan logis, gaya Socrates  

Level 5 Simpulan Empiris Menambahkan ke tingkat kecanggihan dengan 

memperkenalkan bukti empiris untuk 

memperkuat argumen teoritis mereka 

Menggunakan data historis yang tepat untuk 

"menguji" validitas argumen 

Menggunakan data untuk mencapai simpulan 

yang jelas atau untuk memilih antara teori-teori 

alternatif 

Membutuhkan setidaknya kerangka logis implisit 

Menantang validitas ukuran/bukti empiris orang 

lain 

Level 6 Penggabungan 

Nilai dengan Analisis 

Mereka mampu bergerak melampaui analisis 

obyektif untuk menggabungkan minat subjektif 

Mereka mungkin berpendapat bahwa meskipun 

ada (positif) untuk memvalidasi penggunaan 

kebijakan tertentu, ada konsekuensi (normatif) 

lainnya yang harus diperhatikan 

Mereka dapat memilih kebijakan tertentu 

berdasarkan beberapa normatif, dari beberapa 

yang memiliki bukti positif untuk mendukung 

mereka 

Penelitian tentang penjenjangan berpikir kritis di Indonesia telah dilakukan 

oleh Rasiman (2015) yang membagi level kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

pendidikan matematika dalam pemecahan masalah matematis. Rasiman membagi 
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ke dalam 4 level meliputi (1) mahasiswa yang tidak kritis dalam berpikir sama 

sekali (LCTA-0) hanya dapat mengidentifikasi fakta secara jelas, (2) mahasiswa 

yang kurang kritis dalam berpikir (LCTA-1), dapat mengidentifikasi fakta dalam 

masalah dan mengetahui pengetahuan yang tepat untuk menyelesaikan soal, (3) 

mahasiswa yang berpikir kritis (LCTA-2), dapat mengidentifikasi fakta dalam 

masalah, mengetahui pengetahuan yang tepat untuk menyelesaikan soal, 

memecahkan soal tetapi kurang akurat dalam langkah-langkah, dan (4) mahasiswa 

yang sangat kritis dalam berpikir (LCTA-3), dapat mengidentifikasi fakta dalam 

masalah, mengetahui pengetahuan yang tepat untuk menyelesaikan soal, 

memecahkan soal dengan akurat. Selanjutnya penjelasan dari tiap langkah sesuai 

dengan Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Rasiman (2015) 

Level Keterangan 

LCTA-0 Siswa belum mampu menyelesaikan masalah dan berada di LCTA-0 

(tidak kritis). Pada tingkat ini, siswa memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Siswa kurang jelas dalam mengidentifikasi fakta-fakta dalam 

masalah 

2. Siswa tidak tepat dan kurang jelas dalam mengekspresikan 

pengetahuan prasyarat (definisi / teorema / data) yang dapat 

digunakan dalam memecahkan masalah dan pada akhirnya siswa 

tidak mampu membuat rencana berdasarkan prasyarat 

pengetahuan pemecahan masalah 

3. Siswa di masalah pemecahan berdasarkan konsep dan ide-ide 

dalam bentuk definisi, konsep, teorema, prinsip dan prosedur 

yang tidak jelas, akurat, relevan dan kedalaman 

4. Siswa tidak jelas dan kurang dalam mengevaluasi argumen logis 

yang digunakan dalam memecahkan masalah 

LCTA-1 Siswa dapat memecahkan masalah dan diduga berada di LCTA-1 

(Kurang Kritis). Pada tingkat ini, siswa memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Siswa secara jelas mengidentifikasi fakta bahwa ada masalah, 

fakta terkenal atau fakta yang bersangkutan. 

2. Siswa kurang tepat dan kurang jelas dalam mengekspresikan 

pengetahuan prasyarat (definisi / teorema / data) yang akan 
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Level Keterangan 

digunakan dalam memecahkan masalah sehingga siswa tidak 

persis dalam rencana pemecahan masalah berdasarkan 

pengetahuan prasyarat 

3. Siswa dalam menyelesaikan masalah belum didasarkan pada 

konsep dan ide-ide dalam bentuk definisi, konsep, teorema, 

prinsip-prinsip 

4. Siswa tidak jelas dan kurang dalam mengevaluasi argumen logis 

yang digunakan dalam memeriksa langkah-langkah untuk 

memecahkan masalah 

LCTA-2 Siswa dapat memecahkan masalah dan diduga menjadi LCTA-2 

(Kritis). Pada tingkat ini, siswa memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Siswa mengidentifikasi dengan jelas fakta bahwa ada masalah 

2. Siswa yang tepat dan jelas dalam mengekspresikan pengetahuan 

prasyarat (definisi / teorema / data) yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah, sehingga pada akhirnya siswa mampu 

membuat rencana pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta 

yang diberikan, pengetahuan prasyarat, prosedur yang jelas 

3. Siswa dapat memecahkan masalah tetapi kurang jelas dalam 

setiap tahap diimplementasikan, namun jauh di dalam 

penyediaan langkah argumentasi yang dilakukan dan kurang 

mendalam dalam membuat pemodelan masalah yang diberikan 

4. Siswa tidak dapat membedakan antara simpulan berdasarkan 

logika yang valid 

LCTA-3 Siswa dapat memecahkan masalah dan diduga menjadi LCTA-3 

(Sangat Kritis). Pada tingkat ini, siswa memiliki karakteristik: 

1. Siswa mengidentifikasi dengan jelas fakta bahwa ada masalah 

2. Siswa yang tepat dan jelas dalam mengekspresikan pengetahuan 

prasyarat (definisi / teorema / data) yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah, dan akhirnya siswa mampu membuat 

rencana pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang 

diberikan, pengetahuan prasyarat, prosedur yang jelas dengan 

tahap logis 

3. Siswa di masalah pemecahan berdasarkan konsep dan ide-ide 

dalam bentuk definisi, konsep, teorema, prinsip dan prosedur 

yang jelas, tepat, relevan dan berwawasan 

4. Siswa tidak bisa membedakan antara simpulan berdasarkan 

logika yang valid 

 

Penelitian dari Paul & Elder (2008), Greenlaw & DeLoach (2003) dan 

Rasiman (2015) kemudian dicari kesamaan pada setiap tingkat sesuai dengan Tabel 

2.4 di bawah ini. 
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Tabel 2.4 Kesamaan Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Menurut Para Ahli 

Paul & Elder 

(2008) 

Greenlaw & 

DeLoach (2003) 

Rasiman 

(2015) 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Aljabar 

Unreflective 

Thinking 
Level 0 

LCTA-0 

 
 

Challenged 

Thinking 

 

Level 1 

 

LCTA-1 

 

Menafsirkan 

informasi 

Beginning 

Thinking 

 Level 2 

 

LCTA-2 

 

Menafsirkan 

informasi, 

Menganalisis  

 
Practicing 

Thinking 

 

Advanced 

Thinking 

 

Level 3 

 LCTA-3 

 

Menafsirkan 

informasi, 

Menganalisis, 

Menarik simpulan 
Level 4 

 

Master Thinking 

 

Level 5 

 

 

Menafsirkan 

informasi, 

Menganalisis, 

Menarik 

simpulan, 

Mengevaluasi 

Level 6 

 

Dari tabel di atas sehingga didapat draf tingkatan kemampuan berpikir kritis 

aljabaris metaglobal sebagai berikut. 

Tabel 2.5 Draf Tingkat Kemampuan Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal 

No. 
Level Kemampuan Berpikir 

Kritis Aljabaris Metaglobal 
Karakteristik 

1. Level 4 (Sangat Kritis dalam 

Berpikir Aljabaris 

Metaglobal) 

Mahasiswa mampu menafsirkan 

informasi, menganalisis argumen, 

menarik simpulan dan mengevaluasi 

argumen pada masalah aljabar mencari 

solusi dalam matematika dan masalah 

pembuktian. 

2. Level 3 (Kritis dalam 

Berpikir Aljabaris 

Metaglobal) 

Mahasiswa mampu menafsirkan 

informasi, menganalisis argumen, dan 

menarik simpulan, tetapi tidak mampu 

mengevaluasi argumen pada masalah 

aljabar mencari solusi dan masalah 

pembuktian. 
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No. 
Level Kemampuan Berpikir 

Kritis Aljabaris Metaglobal 
Karakteristik 

3. Level 2 (Cukup Kritis dalam 

Berpikir Aljabaris 

Metaglobal) 

Mahasiswa mampu menafsirkan 

informasi, menganalisis argumen, tetapi 

tidak mampu menarik simpulan, dan 

tidak mampu mengevaluasi argumen atau 

mampu menafsirkan informasi, 

menganalisis argumen, menarik 

simpulan, mengevaluasi argumen pada 

masalah aljabar mencari solusi saja atau 

masalah pembuktian saja. 

4. Level 1 (Kurang Kritis dalam 

Berpikir Aljabaris 

Metaglobal) 

Mahasiswa mampu menafsirkan 

informasi, tetapi tidak mampu 

menganalisis argumen, tidak mampu 

menarik simpulan dan tidak mampu 

mengevaluasi argumen pada masalah 

aljabar mencari solusi dan masalah 

pembuktian. 

5. Level 0 (Tidak Kritis dalam 

Berpikir Aljabaris 

Metaglobal) 

Mahasiswa tidak mampu menafsirkan 

informasi, tidak mampu menganalisis 

argumen, tidak mampu menarik simpulan 

dan tidak mampu mengevaluasi argumen 

pada masalah aljabar mencari solusi dan 

masalah pembuktian. 

Secara lebih ringkas kriteria penjenjangan kemampuan berpikir kritis 

metaglobal dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.6 Level 4 (Sangat Kritis dalam Berpikir Aljabaris Metaglobal) 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + + + + 

Pembuktian + + + + 

Tabel 2.7 Level 3 (Kritis dalam Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal) 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + + + - 

Pembuktian + + + - 

Tabel 2.8 Level 2 (Cukup Kritis dalam Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal) 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + + - - 

Pembuktian + + - - 
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atau 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + + + + 

Pembuktian + - - - 

atau 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + - - - 

Pembuktian + + + + 

Tabel 2.9 Level 1 (Kurang Kritis dalam Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal) 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi + - - - 

Pembuktian + - - - 

Tabel 2.10 Level 0 (Tidak Kritis dalam Berpikir Kritis Aljabaris Metaglobal) 

 
Menafsirkan 

Informasi 
Menganalisis 

Menarik 

Simpulan 
Mengevaluasi 

Solusi - - - - 

Pembuktian - - - - 

 

Keterangan  

+   : memenuhi 

-  : tidak memenuhi 

Solusi  : masalah aljabar mencari solusi 

Pembuktian : masalah pembuktian 

 

Draf tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal merupakan 

rumusan teoritis, artinya dikembangkan berdasar teori yang ada dan merupakan 

hipotetik awal yang memerlukan verifikasi secara teoritik maupun empirik. 

Verifikasi secara teoritik dilakukan oleh beberapa ahli untuk mengetahui validitas 

isi dari draf tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal ini. Verifikasi 

secara empirik digunakan untuk mengetahui adanya draf tingkat kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal di lapangan.  
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2.3 Kerangka Berpikir  

Kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal dalam penelitian ini adalah 

suatu kemampuan berpikir dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan atau 

informasi dengan menganalisis dan mengevaluasi serta melakukan pertimbangan-

pertimbangan yang berfokus pada pengambilan keputusan yang melibatkan 

penggunaan aljabar sebagai alat pemecah masalah, pemodelan masalah 

matematika, analisis matematika, dan alat bukti matematis. Kemampuan ini 

bukanlah kemampuan umum melainkan kemampuan yang spesifik, dengan 

demikian berbagai pengukuran kemampuan ini hendaknya dilakukan. Untuk itu 

diperlukan suatu pedoman kriteria tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

mahasiswa.  

Perumusan tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

dilakukan berdasar teori yang ada dan merupakan hipotetik awal yang memerlukan 

verifikasi secara teoritik maupun empirik. Penyusunan draf tingkat kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal berdasarkan keempat indikator yang 

dikembangkan yaitu mampu menafsirkan informasi, mampu menganalisis 

argumen, mampu menarik simpulan, dan mampu mengevaluasi argumen pada 

masalah aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian. Tingkat terendah jika 

semua indikator tidak dipenuhi sehingga mahasiswa yang tidak memenuhi semua 

indikator digolongkan pada tingkat 0 (tidak kritis), sedangkan tingkat tertinggi jika 

semua indikator dipenuhi. Indikator kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

bersifat hierarkis artinya suatu indikator tidak akan dipenuhi jika indikator 
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sebelumnya tidak dipenuhi. Oleh karena itu, mahasiswa yang memenuhi indikator 

mampu menafsirkan informasi digolongkan pada tingkat 1 (kurang kritis). Tingkat 

2 (cukup kritis) dicapai apabila mahasiswa mencapai indikator mampu menafsirkan 

informasi dan mampu menganalisis argumen dalam memecahkan masalah aljabar 

mencari solusi dan masalah pembuktian. Kemampuan memecahkan masalah 

mencari solusi dan masalah pembuktian adalah setara, sehingga keduanya harus ada 

dalam setiap indikator agar mahasiswa dikatakan kritis, sehingga jika mahasiswa 

memenuhi semua indikator hanya salah satu saja yaitu memecahkan masalah 

aljabar mencari solusi saja atau memecahkan masalah pembuktian saja maka belum 

berada pada tingkat kritis, dalam hal ini mahasiswa masih berada tingkat cukup 

kritis atau tingkat 2. Tingkat 3 (kritis) jika mahasiswa memenuhi mampu 

menafsirkan informasi, menganalisis argumen, dan menarik simpulan pada masalah 

aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian, Tingkat 4 (sangat kritis) jika 

memenuhi semua indikator. Draf tingkatan ini kemudian diverifikasi secara teoritik. 

Verifikasi secara teoritik dilakukan oleh beberapa ahli untuk mengetahui validitas 

isi dari draf tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal yang diajukan. 

Selanjutnya, draf tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 

diverifikasi secara empirik guna mengetahui adanya tingkat kemampuan berpikir 

kritis aljabaris metaglobal di lapangan. Pengujian tingkat berpikir kritis aljabaris 

metaglobal di lapangan dilakukan dengan memberikan tes awal kemampuan 

berpikir kritis aljabaris metaglobal. Dari hasil tes kemudian digolongkan menjadi 5 

tingkatan meliputi tingkat sangat kritis, kritis, cukup kritis, kurang kritis, dan tidak 

kritis. Setiap mahasiswa akan memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris 
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metaglobal masing-masing sehingga tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris 

metaglobal akan sangat bervariasi. Jika semua tingkat kemampuan berpikir kritis 

aljabaris metaglobal terpenuhi maka verifikasi tingkat kemampuan berpikir kritis 

aljabaris metaglobal telah terpenuhi. 

Hasil gambaran kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal pada setiap 

tingkatan kemudian dijadikan pertimbangan dalam memilih scaffolding pada setiap 

tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal. Teknik scaffolding yang 

digunakan yang pertama memberi petunjuk kunci dengan meminta mahasiswa 

mengecek kembali jawaban yang sudah dibuat, menanyakan apakah jawaban yang 

masih ada kesalahan, menunjukkan letak kesalahan jawaban, yang kedua 

mengundang partisipasi mahasiswa dengan menanyakan kembali materi prasyarat, 

peninjauan kembali masalah dengan memaknai masalah, memberi pertanyaan yang 

mengarah pada strategi penyelesaian masalah, serta yang ketiga memberi 

penjelasan. 

Kerangka berpikir yang yang diuraikan di atas dapat digambarkan 

mengikuti skema berikut. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Kajian teori tentang tingkat berpikir kritis 

 

Aljabaris Metaglobal 

Wawancara untuk mendapatkan 

karakteristik kemampuan 

berpikir kritis aljabar 

Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kritis Metaglobal 

Wawancara untuk diberikan 

scaffolding yang sesuai 

Revisi dilakukan dengan 

melakukan wawancara pada tiga 

kasus yang sama dan dipilih yang 

memerlukan scaffolding sama 

Teori Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kritis Aljabaris Metaglobal dan 

bentuk scaffolding 

Draf tingkat kemampuan 

berpikir kritis aljabaris 

metaglobal 

Validasi draf tingkat 

kemampuan berpikir 

kritis aljabaris metaglobal 

Uji coba draf tingkat 

kemampuan berpikir 

kritis aljabaris metaglobal 
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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh 5 tingkatan kemampuan berpikir 

kritis aljabaris metaglobal dengan karakteristiknya sebagai berikut. 

1.1 Tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 4 mempunyai 

karakteristik mampu menafsirkan informasi, menganalisis argumen, 

menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada masalah aljabar  

mencari solusi dan masalah pembuktian.  

1.2 Tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 3 mempunyai 

karakteristik mampu menafsirkan informasi, menganalisis argumen, dan 

menarik simpulan, tetapi tidak mampu mengevaluasi argumen pada 

masalah aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian.  

1.3 Tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 2 mempunyai 

karakteristik mampu menafsirkan informasi, menganalisis argumen, 

menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada masalah aljabar 

mencari solusi saja.  
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1.4 Tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 1 mempunyai 

karakteristik mampu menafsirkan informasi, tetapi tidak mampu 

menganalisis argumen, menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen 

pada masalah aljabar mencari solusi dan masalah pembuktian.  

1.5 Tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 0 mempunyai 

karakteristik tidak mampu menafsirkan informasi, menganalisis argumen, 

menarik simpulan, dan mengevaluasi argumen pada masalah aljabar 

mencari solusi dan masalah pembuktian. 

2. Berdasarkan hasil analisis hambatan-hambatan yang dialami mahasiswa pada 

tiap tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal dapat 

disimpulkan  bentuk scaffolding yang diberikan untuk mengatasi hambatan 

adalah sebagai berikut. 

2.1 Pada tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 0, scaffolding 

yang diberikan pada tahap menafsirkan informasi adalah jenis memberi 

penjelasan, yaitu dengan menjelaskan bahwa  informasi yang diketahui 

berbeda dengan yang akan dibuktikan, menjelaskan bentuk variabel dalam 

pemisalan, serta menjelaskan bentuk aljabar pada masalah. Pada tahap 

menganalisis argumen scaffolding yang diberikan adalah jenis 

mengundang partisipasi dengan memaknai kembali permasalahan dengan 

menelaah kembali pemisalan yang telah dibuat, memulai membuktikan 

dengan yang diketahui dan memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan 

untuk mengarahkan mahasiswa menemukan strategi pembuktian. 

Scaffolding yang diberikan pada tahap menarik simpulan adalah jenis 
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memberi petunjuk kunci dengan menunjukkan letak kesalahan kemudian 

meminta melakukan pembetulan. Pada tahap mengevaluasi argumen 

Scaffolding yang diberikan adalah jenis memberi penjelasan dengan 

menjelaskan sifat-sifat operasi yang digunakan dalam pemecahan 

masalah.  

2.2 Pada tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 1, scaffolding 

yang diberikan pada tahap menganalisis argumen adalah jenis memberi 

petunjuk kunci dan memberi penjelasan yaitu dengan menanyakan apakah 

ada kesalahan perhitungan, menunjukkan letak kesalahan pada strategi 

penyelesaian kemudian memintanya melakukan pembetulan, meminta  

memulai proses pembuktian dari informasi yang diketahui, menjelaskan 

cara mengubah hasil pembuktian ke dalam bentuk umum bilangan yang 

ditanyakan. Scaffolding yang diberikan pada tahap mengevaluasi argumen 

adalah jenis mengundang partisipasi dan memberi penjelasan, yaitu 

dengan meminta menuliskan sifat operasi bilangan bulat pada proses 

pembuktian, memaknai kembali pemodelan yang dibuat, menjelaskan 

operasi perhitungan yang dilakukan dan sifat operasi yang digunakan.  

2.3 Pada tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 2, scaffolding 

yang diberikan pada tahap menafsirkan informasi adalah jenis 

mengundang partisipasi dan memberi penjelasan, yaitu meminta 

mahasiswa memaknai  pola bilangan yang terbentuk untuk mengarahkan 

menemukan bentuk aljabar,  menjelaskan bentuk umum bilangan ganjil. 

Scaffolding yang diberikan pada tahap menganalisis argumen adalah jenis 
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memberi petunjuk kunci dan mengundang partisipasi, yaitu dengan 

menunjukkan letak kesalahan, memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan 

untuk menemukan strategi pembuktian.  Scaffolding yang diberikan pada 

tahap mengevaluasi argumen adalah jenis mengundang partisipasi dengan 

meminta mahasiswa menuliskan sifat operasi pada bilangan bulat, dan 

menghubungkannya  dengan proses perhitungan yang dilakukan serta 

memberikan pertanyaan-pertanyaan arahan untuk menuju pemecahan 

masalah 

2.4 Pada tingkat kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal 3, scaffolding 

tidak diberikan pada tahap menafsirkan informasi, menganalisis argumen, 

dan menarik simpulan. Pada tahap mengevaluasi argumen diberi 

scaffolding jenis memberi penjelasan dengan menjelaskan sifat-sifat 

operasi yang digunakan pada prosedur penyelesaian. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka direkomendasikan sebagai 

berikut. 

1. Tingkatan kemampuan berpikir kritis aljabaris metaglobal pada penelitian ini 

telah memenuhi validitas dan reliabilitas, sehingga dapat digunakan patokan 

dosen dalam menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah 

aljabar metaglobal.  

2. Strategi pembuktian yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada 

pembuktian langsung, strategi yang lain seperti bukti dengan kontraposisi, bukti 
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dengan kontradiksi tidak dibahas. Oleh karena itu, perlu dikembangkan 

penelitian yang mengkaji masalah pembuktian dengan banyak strategi. 

3. Jenis-jenis scaffolding yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu 

mahasiswa yang terhambat dalam memecahkan masalah aljabar mencari solusi 

dan masalah pembuktian. 

4. Pada penelitian ditemukan kebanyakan mahasiswa terhambat dalam pemecahan 

masalah pembuktian, maka dosen pengampu mata kuliah Pengantar Dasar 

Matematika diharapkan memberi permasalahan pembuktian dengan porsi yang 

lebih banyak dari sebelumnya. 

5. Jenis scaffolding dalam penelitian ini hanya terbatas pada penelitian kualitatif,  

maka bisa dikembangkan melalui penelitian kuantiatif dengan 

mempertimbangkan hasil scaffolding yang dihasilkan sebagai dasar membuat 

lembar kerja mahasiswa sesuai tingkat kemampuan berpikirnya. 
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