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  ABSTRAK 

 

Salah satu kemampuan siswa yang dikembangkan di sekolah adalah kemampuan 

berpikir kritis. Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dapat dilihat 

berdasarkan indikator berpikir kritis yaitu memberi penjelasan sederhana, membangun 

keterampilan dasar, membuat strategi dan taktik, membuat penjelasan lebih lanjut dan 

membuat kesimpulan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah karakteristik siswa, salah 

satunya yaitu gaya belajar siswa. Gaya belajar dapat mempengaruhi kemampuan 

berpikir kritis siswa. Gaya belajar yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari 

teori David Kolb. Berdasarkan teori tersebut, dipilihlah siswa dengan gaya belajar 

accomodator sebagai subjek penelitian. 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kemampuan berpikir ktiris siswa 

gaya belajar accomodator dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika 
pada materi persamaan kuadrat. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 6 Muaro Jambi yang 

mempunyai gaya belajar accomodator. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu penulis sendiri, tes gaya kognitif, lembar tes soal matematika berupa masalah pada 

materi persamaan kuadrat dan pedoman wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar accomodator 

dalam menyelesaiakan soal materi persamaan kuadrat secara umum dapat memenuhi 

indikator berpikir kritis. Adapun persentase ketercapaian dari masing-masing indikator 

yaitu memberikan penjelasan sederhana sebesar 90,6% yaitu persentase ketercapaian 

indikator berada pada kategori sangat tinggi, membangun keterampilan dasar sebesar 

94,7% yaitu persentase ketercapaian indikator berada pada kategori sangat tinggi, 

strategi dan taktik sebesar 92,7% yaitu persentase ketercapaian indikator berada pada 

kategori sangat tinggi, memberikan penjelasan lebih lanjut sebesar 80,2% yaitu 

persentase ketercapaian indikator berada pada kategori tinggi, dan membuat kesimpulan 

sebesar 81,2% yaitu persentase ketercapaian indikator berada pada kategori tinggi. 

 

Kata Kunci : Berpikir Kritis, Gaya Belajar Accomodator, Pemecahan Masalah  

            Matematika 
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PENDAHULUAN 

Proses dalam pengambilan 

keputusan selalu terkait dengan proses 

berpikir. Proses berpikir yang berlainan 

atau berbeda dapat menghasilkan suatu 

keputusan yang sama, atau sebaliknya 

kesimpulan yang berbeda didapatkan dari 

proses berpikir yang sama. 

Terdapat beberapa jenis 

kemampuan berpikir, salah satunya adalah 

kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis 

(Kuswana, 2013: 22) berpikir kritis adalah 

berpikir reflektif yang berfokus pada  

memutuskan apa yang harus dipercaya dan 

dilakukan. Seseorang dikatakan berpikir 

kritis bila menanyakan suatu hal dan 

mencari informasi dengan tepat. Kemudian 

informasi tersebut digunakan untuk 

menyelesaikan masalah dan mengelolanya 

secara logis, efisien, dan kreatif, sehingga 

dapat membuat kesimpulan yang dapat 

diterima akal. Selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi dengan tepat 

berdasarkan analisis informasi dan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Susanto dalam Muswita 

(2016) menyebutkan keterampilan berpikir 

kritis perlu dikembangkan dalam diri siswa 

karena melalui keterampilan berpikir 

kritis, siswa dapat lebih mudah memahami 

konsep, peka akan masalah yang terjadi 

sehingga dapat memahami dan 

menyelesaikan masalah, dan 

mengaplikasikan konsep dalam situasi 

yang berbeda.  

Dalam kegiatan proses 

pembelajaran dikelas banyak sekali 

berbagai sifat dan kepribadian yang akan 

ditemui. Karena setiap orang termasuk 

siswa memiliki sifat dan kepribadian yang 

berbeda-beda. Sifat dan kepribadian yang 

berbeda-beda tersebutlah yang 

mempengaruhi cara belajar dan kegiatan 

belajar siswa itu sendiri. Dalam 

pembelajaran guru dituntut untuk dapat 

memahami tentang berbagai aspek yang 

ada didalam dirinya maupun prilaku orang 

yang terkait dengan tugasnya, terutama 

prilaku peserta didik dengan segala 

aspeknya, sehingga dapat menjalankan 

tugas dan perannya secara efektif, yang 

pada akhirnya akan memeberikan 

konstribusi nyata dan pencapaian tujuan 

pendidikan disekolah. 

Maenurut Sardiman (ramalisa, 

2013:42) karakteristik siswa yang dapat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

antara lain sebagai berikut : latar belakang, 

taraf pengetahuan, gaya belajar, proses 

berpikir, usia, kronologi, kepribadian, 

tingkat kematangan, keyakinan, 

lingkungan, sosial ekonomi dan lain 

sebagainya. Dari pendapat tersebut dapat 

dilihat bahwa salah satu karakteristik siswa 

yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa adalah gaya belajar. Gaya belajar 

yang dimaksud adalah cara yang konsisten 

yang dilakukan oleh seorang siswa dalam 

menangkap stimulus atau informasi, cara 

mengingat, berpikir, dan memecahkan 

soal. 

Gaya belajar yang dikemukakan 

oleh David Kolb (Nasution, 2005:112) 

ialah gaya belajar yang melibatkan 

pengalaman baru siswa, mengembangkan 
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observasi/ merefleksi, menciptakan 

konsep, dan menggunakan teori untuk 

memecahkan masalah. David Kolb 

mengemukakan adanya empat kutub 

kecenderungan seseorang dalam proses 

belajar, yaitu: (1) Pengalaman konkrit/ 

Concrete Experience (CE); (2) Observasi 

reflektif/ Reflective Observation (RO); (3) 

Konseptualisasi abstrak/ Abstract 

Conceptualization (AC); (4) Eksperimenta- 

si aktif/ Active Experimentation (AE). 

Menurut Ghufron dan Risnawati 

(2013) mengemukakan bahwa tidak ada 

individu yang gaya belajarnya secara 

mutlak didominasi oleh salah satu kutub 

saja. Biasanya yang terjadi adalah 

kombinasi dari dua kutub dan membentuk 

satu kecenderungan atau orientasi belajar. 

Dari dua kutub membentuk empat 

kombinasi gaya belajar yang diwakili, 

yaitu gaya belajar: diverger, assimilator, 

converger, dan accomodator. Dalam 

penelitian ini, penulis akan membahas 

tentang kemampuan berpikir kritis siswa 

dengan gaya belajar accomodator. 

Kemampuan pemecahan masalah 

sangat dibutuhkan oleh siswa. Karena pada 

dasarnya siswa dituntut untuk berusaha 

sendiri mencari pemecahan masalah serta 

pengetahuan yang menyertainya, 

menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. Siswa dapat dikatakan 

memiliki kemampuan pemecahan masalah 

jika siswa tersebut mampu memenuhi 

keempat indikator yang ada didalam 

pemecahan masalah yaitu kemampuan 

memahami masalah, kemampuan 

merencanakan masalah, kemampuan 

menyelesaikan masalah, serta kemampuan 

menafsirkan solusi. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis 

tertarik mengambil judul “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Gaya Belajar Accomodator dalam 

Menyelesaikan Soal Pemecahan 

Masalah Matematika di Kelas VIII 

SMP Negeri 6 Muaro Jambi”. 

Berdasarkan rumusan masalah 

peneliti, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menganalisis dan mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kritis siswa gaya 

belajar accomodator dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah matematika di 

kelas VIII smp negeri 6 muaro jambi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Berpikir Kritis 

Menurut Liliasari (2003:175) 

berpikir kritis sebagai salah satu 

komponen dalam proses berpikir tingkat 

tinggi, menggunakan dasar menganalisis 

argumen dan memunculkan wawasan 

terhadap tiap-tiap makna dan interpretasi 

untuk mengembangkan pola penalaran 

yang kohesif dan logis. 

Paul menyatakan bahwa salah satu 

tujuan berpikir kritis adalah untuk 

mengembangkan perpektif peserta didik, 

dan berpendapat bahwa dialog atau 

“pengalaman dialektis” penting sebagai 

bahan dalam membantu mengembangkan 

penilaian, tentang bagaimana dan di mana 

keterampilan khusus terbaik dapat 

digunakan Kuswana (2013:22). Berpikir 

kritis betujuan untuk mengumpulkan data 

atau fakta-fakta yang jelas dan akurat 

berdasarkan pemikiran yang logis 

sehingga menghasilkan keputusan yang 

menarik, tuntas, jelas dan masuk akal. 

Menurut Ennis dalam Ismail 

(2011:166) merinci 12 aspek yang menjadi 

ciri berpikir kritis analitis sebagai berikut: 

1. Mampu manangkap arti suatu 

pertanyaan; 

2. Mampu menilai kerancuan 

(ambiguity) dalam jalur penalaran; 

3. Mampu menilai apakah pertanyaan-

pertanyaan yang terungkap 

bertentangan satu sama lain; 

4. Mampu menilai apakah keputusan 

atau kesimpulan sudah waktunya 

untuk diambil; 

5. Mampu menilai apakah suatu 

pernyataan sudah cukup jelas dan 

spesifik untuk diungkapkan; 

6. Mampu menilai apakah ada aplikasi 

prinsip-prinsip tertentu dalam suatu 

pernyataan; 
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7. Mampu menilai apakah ada suatu 

pernyataan dari suatu pengamatan 

dapat diandalkan; 

8. Mampu menilai apakah kesimpulan 

induktif dari suatu fenomena dapat 

diakui kebenarannya; 

9. Mampu menilai apakah suatu masalah 

sudah teridentifikasi; 

10. Mampu menilai apakah suatu 

pernyataan itu asumsi atau bukan; 

11. Mampu menilai apakah suatu 

perumusan definisi sudah memadai; 

12. Mampu menilai pernyataan-

pernyataan yang dianggapkan oleh 

para ahli, baik setuju maupun tidak 

setuju, dengan didasari argumentasi. 

Indikator-indikator tersebut dalam 

prakteknya dapat bersatu padu membentuk 

sebuah kegiatan atau terpisah-pisah hanya 

beberapa indikator saja (Romeois, 2015:5). 

Indikator kemampuan berpikir kritis 

metematika yang digunakan dalam 

penelitian mencakup indikator menurut 

Ennis, yaitu: 

1. Memberi penjelasan sederhana; 

2. Membangun keterampilan dasar dan  

3. Strategi dan taktik; 

4. Membuat penjelasan lebih lanjut; 

5. Menyimpulkan. 

 

Siswa Accomodator 

Dalam situasi belajar formal, 

individu dengan gaya belajar 

accommodator lebih suka bekerja dengan 

orang lain untuk menyelesaikan tugas yang 

dikerjakan, menetapkan tujuan, 

mengerjakan pekerjaan lapangan, dan 

menguji berbagai pendekatan untuk 

menyelesaikan suatu proyek. Siswa 

dengan gaya belajar accommodator 

memecahkan masalah dengan 

menggunakan metode trial-and-error 

daripada menggunakan kemampuan 

analitisnya. Mereka mengandalkan orang 

lain untuk mendapatkan informasi dan 

lebih suka bekerja dengan orang lain untuk 

menyelesaikan tugas, menetapkan tujuan, 

untuk melakukan bidang bekerja dan untuk 

menguji berbagai pendekatan alternatif 

(Kolb dalam Harmini, dkk (2014:496)). 

 

Soal Pemecahan Masalah 

Polya (dalam Hamiyah dan Jauhar, 

2014:120) pemecahan masalah adalah 

suatu usaha untuk mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak begitu segera dapat 

dicapai. 

Menurut Wardhani dalam Hamiyah 

dan Jauhar (2014:119) pemecahan masalah 

adalah proses menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi baru yang belum dikenal.  

Jadi soal pemecahan masalah 

adalah upaya mencari jalan keluar untuk 

mencapai tujuan yang diperoleh 

sebelumnya dalam situasi yang baru. 

Menurut Polya (dalam Hamiyah 

dan Jauhar, 2014:121-122), indikator 

pemecahan masalah, yaitu: 

1. Memahami masalah. 

Tanpa adanya pemahaman terhadap 

masalah yang diberikan, siswa tidak 

mungkin mampu menyelesaikan 

masalah tersebut dengan benar. 

2. Merencanakan penyelesaian. 

Setelah siswa memahami masalah 

dengan benar, selanjutnya mereka 

harus mampu menyusun rencana 

penyelesaian masalah. 

3. Menyelesaikan masalah sesuai 

rencana.Jika rencana penyelesaian 

suatu masalah telah dibuat, baik 

secara tertulis atau tidak, selanjutnya 

dilakukan penyelesaian masalah 

sesuai dengan rencana yang dianggap 

paling tepat. 

4. Melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan. 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan subjeknya 8 orang siswa 

kelas VIIIF SMP Negeri 6 Muaro Jambi 

yang memiliki gaya belajar accomodator. 

Instrumen dalam penelitian 

iniadalah: Angket gaya belajar siswa Kolb 

LSI (Learning Style Inventory) yang 

diadaptasi dari Supeno (2003) untuk 
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memilih subjek penelitian, lembar soal 

pemecahan masalah materi persamaan 

kuadrat, dan pedoman wawancara. 

Adapun prosedur pengumpulan data 

dilakukan dengan memberikan tes pemi-

lihan subjek yaitu melalui angket gaya 

belajar KLSI dan dipilih delapan orang 

subjek yang memiliki gaya belajar 

accomodator, kemudian setelah subjek 

diperoleh kedelapan siswa itu diberikan 

lembar soal pemecahan masalah materi 

persamaan kuadrat. Untuk melihat validasi 

data pada penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas data yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik yaitu dengan 

pengecekan data dengan sumber yang 

berbeda tetapi teknik sama. Selanjutnya 

setelah masing-masing subjek 

menyelesaikan soal maka selanjutnya 

dilakukan wawancara terkait proses 

penyelesaian lembar tes soal pemecahan 

masalah yang diberikan. 

Menurut Bogdan dan Biklen 

(Moleong, 2016:248), analisis data adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah yang menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, men-

cari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.Sementara 

itu, analisis data dalam penelitian ini 

dianalisis dengan menggunakan teknis 

analisis yang mengacu pada pendapat 

Miles dan Huberman (Satori dan 

Komariah, 2013:218) yang meliputi (1) 

reduksi data yakni data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Reduksi data dalam penelitian 

ini akan memfokuskan pada siswa yang 

memiliki gaya belajar accomodator yang 

kuat dan hasil jawabannya memiliki ide-

ide atau gagasan yang mengarah pada 

kriteria berpikir kritis. (2) Pemaparan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penyusunan informasi secara sistematis 

dalam rangka memperoleh kesimpulan 

sebagai temuan penelitian, serta 

pengklasifikasian dan identifikasi data 

mengenai jawaban siswa berdasarkan 

indikator kemampuan berpikir kritis dan 

dipaparkan berdasarkan tahapan 

penyelesaian masalah pada setiap jawaban 

subjek penelitian, setiap soal dan setiap 

tahap dan (3) penarikan kesimpulan dalam 

penelitian ini yakni ketercapaian aspek 

atau komponen berpikir kritis siswa 

accomodator.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Data Data Hasil Tes Gaya 

Belajar  

 Dalam menganalisis kemampuan 

berpikir kritis siswa yang bergaya belajar 

accomodator dalam menyelesaikan soal 

persamaan kuadrat di kelas VIII maka 

dilaksanakan tes untuk memilih siswa 

sebagai subjek penelitian kepada siswa 

kelas VIII F SMP Negeri 6 Muaro Jambi 

pada tanggal 15 Mei 2017 kepada 23 siswa 

dari 25 siswa karena 2 siswa tidak hadir. 

Tes ini dilakukan dengan siswa mengisi 

angket gaya belajar KLSI (Kolb Learning 

Style Inventory) yang diadaptasi dari 

Supeno (2003), yang terdiri dari 12 

petanyaan, setiap pertanyaan mencakup 

satu paket sikap/kecenderungan seseorang 

dalam proses belajar berdasarkan teori 

David Kolb, yaitu perasaan atau feeling 

(CE), mengamati atau watching (RO), 

berpikir atau thinking (AC), bertindak atau 

doing (AE).  

Berdasarkan hasil tes gaya belajar 

accomodator siswa kelas VIII F SMP 

Negeri 6 Muaro Jambi yang telah 

dilaksanakan, maka diperoleh siswa yang 

memiliki gaya belajar accomodator ada 8 

orang, siswa yang memiliki gaya belajar 

diverger ada 2 orang, siswa yang memiliki 

gaya belajar assimilator 3 orang, siswa 

yang memiliki gaya belajar converger ada 

6 orang, siswa yang memiliki gaya belajar 

campurang antara accomodator, 

converger, diverger, dan assimilator ada 3 
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orang dan siswa yang memiliki gaya 

belajar campuran converger dan 

accomodator ada 1 orang. Berikut 

persentase keseluruhan hasil tes gaya 

belajar siswa di kelas VIIIF dapat dilihat 

pada tabel 1. 
Tabel 1 Persentase Perolehan Hasil Gaya Belajar 

Siswa Kelas VIII F SMPN 6 Muaro Jambi  

Gaya Belajar Frekuensi Persentase 

Diverger 2 8,69% 

Assimilator 3 13,04% 

Converger 6 26,08% 

Accomodator 8 34,78% 

Diverger, Assimilat-

or, Converger, dan 

Accomodator 

3 13,04% 

Converger dan 

Acomodator 
1 4,34% 

Total 23 100% 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa dari kelas yang 

diambil peneliti sebagai subjek penelitian 

ada siswa memiliki gaya belajar 

accomodator yakni sebesar 34,78% dari 

jumlah siswa, hal ini sesuai yang 

diharapkan oleh peneliti yaitu terdapat 

siswa gaya belajar accomodator pada kelas 

yang sudah diteliti dari 8 siswa dengan 

gaya belajar  accomodator maka peneliti 

akan mengambil semua siswa yang 

bergaya accomodator tersebut untuk 

dijadikan subjek penelitian. 

 

Pembahasan Penelitian 

 

 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa yang bergaya belajar 

accomodator dapat melewati tahapan 

kemampuan berpikir kritis. Kemampuan 

ini terjadi pada tahapan kemampuan (1) 

memberikan penjelasan sederhana, (2) 

membangun keterampilan dasar, (3) 

strategi dan taktik (4) memberikan 

penjelasan lanjut, (5) menyimpulkan. 

a. Indikator Memberikan Penjelasan 

Sederhana 

 Tahapan pertama proses berpikir 

kritis adalah identifikasi masalah dan 

informasi yang relevan, sesuai dengan 

pendapat yang diungkapkan Lynch dan 

Wolcott dalam Cholis (2009) bahwa 

setiap langkah dalam berpikir kritis selalu 

dimulai dengan mengidentifikasikan 

permasalahan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi 

berpikir kritis maka kedelapan subjek 

dapat diberi skor berdasarkan pedoman 

penskoran aspek berpikir kritis sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Penskoran Indikator 

Kemampuan Membuat Penjelasan 

Sederhana 
Subjek 

Peneliti

an 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Jumlah 

Skor 

Per 

Subjek 

Jumlah 

Skor 

Maks Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

SAC1 4 4 4 12 12 

SAC2 4 4 4 12 12 

SAC3 4 2 4 10 12 
SAC4 4 2 3 9 12 
SAC5 4 4 4 12 12 
SAC6 4 2 4 10 12 
SAC7 4 2 4 10 12 
SAC8 4 4 4 12 12 

Skor yang diperoleh 87 96 

 Jadi berdasarkan skor yang 

diperoleh oleh setiap subjek maka 

ketercapaian indikator kemampuan 

membuat penjelasan sederhana dapat 

dihitung sebagai berikut:  

Persentase ketercapaian indikator 

=  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% 

=
87

96
× 100% 

= 90,6%  
 Untuk teknik kategorisasi 90,6% 

yaitu persentase ketercapaian indikator 

membuat penjelasan sederhana berada 

pada kategori sangat tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya 

belajar accomodator telah memenuhi 

indikator kemampuan memberikan 

penjelasan sederhana.  

 

b. Indikator Membangun Keterampilan 

Dasar  

Tahap kedua proses berpikir kritis 

adalah membangun keterampilan dasar. 

Menurut Glaser (Fisher, 2009:3) berpikir 

kritis menuntut upaya untuk menyelidiki 

atau memeriksa setiap keyakinan, jawaban 

atau pengetahuan asumtif yang telah 

didapatkan dari bukti pendukungnya dan 
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kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang 

diakibatkan. Berdasarkan hasil penelitian 

dan deskripsi tahap penyelesaian masalah 

siswa yang bergaya belajar accomodator 

melakukan pemeriksaan setiap jawaban, 

argumen maupun keyakinan yang 

diungkapkan dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

deskripsi berpikir kritis maka kedelapan 

subjek dapat diberi skor berdasarkan 

pedoman penskoran aspek berpikir kritis 

sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Penskoran Indikator Kemampuan 

Membangun Keterampilan Dasar 

Subjek 

Peneliti

an 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Jumlah 

Skor 

Per 

Subjek 

Jumlah 

Skor 

Maks Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

SAC1 4 4 4 12 12 

SAC2 4 4 4 12 12 
SAC3 4 3 4 11 12 
SAC4 4 4 2 10 12 
SAC5 4 4 4 12 12 
SAC6 4 4 3 11 12 
SAC7 4 4 3 11 12 
SAC8 4 4 4 12 12 

Skor yang diperoleh 91 96 

Jadi berdasarkan skor yang 

diperoleh oleh setiap subjek maka 

ketercapaian indikator kemampuan 

membangun keterampilan dasar sederhana 

dapat dihitug sebagai berikut:  

Persentase ketercapaian indikator =

 
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100%  

=
91

96
× 100% 

 = 94,7%  
Untuk teknik kategorisasi 94,7% 

yaitu persentase ketercapaian indikator 

membangun keterampilan dasar berada 

pada kategori sangat tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya 

belajar accomodator telah memenuhi 

indikator kemampuan membangun 

keterampilan dasar. 

c. Indikator Strategi dan Taktik 

Pada tahap ketiga proses berpikir 

kritis yaitu mengatur strategi dan taktik. 

Sejalan dengan pendapat Albertch 

(2008:108), bahwa seorang dikatakan 

kritis dalam pemecahan masalah apabila 

orang tersebut mampu mengambil 

keputusan, memprioritaskan dan memilih 

gagasan, ide, pengertian, pengetahun atau 

jawaban di antara pilihan yang diiketahui. 

Pada tahap ini subjek mampu 

memprioritaskan dan memutuskan 

argumen yang diperkirakan akan dipakai 

dalam memecahan masalah serta 

memperkirakan strategi apa saja yang 

dapat digunakan, dan memilih strategi 

yang menjadi prioritasnya untuk 

digunakan dalam pelaksanaan pemecahan 

masalah.   

Berdasarkan hasil penelitian dan 

deskripsi berpikir kritis maka kedelapan 

subjek dapat diberi skor berdasarkan 

pedoman penskoran aspek berpikir kritis 

sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Penskoran Indikator Kemampuan 

Strategi dan Taktik 

Subjek 

Peneliti

an 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Jumlah 

Skor 

Per 

Subjek 

Jumlah 

Skor 

Maks Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

SAC1 4 2 4 10 12 

SAC2 4 4 4 12 12 

SAC3 4 4 4 12 12 

SAC4 4 2 3 9 12 

SAC5 4 4 4 12 12 

SAC6 4 4 3 11 12 

SAC7 4 4 3 11 12 

SAC8 4 4 4 12 12 

Skor yang diperoleh 89 96 

Jadi berdasarkan skor yang 

diperoleh oleh setiap subjek maka 

ketercapaian indikator kemampuan strategi 

dan taktik dapat dihitug sebagai berikut:  

Persentase ketercapaian indikator  

=  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100%  

=
89

96
× 100% 

= 92,7%  
Untuk teknik kategorisasi 92,7% 

yaitu persentase ketercapaian indikator 

strategi dan taktik berada pada kategori 

sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan 

bahwa siswa dengan gaya belajar 

accomodator telah memenuhi indikator 

kemampuan strategi dan taktik. 

d. Indikator Memberikan Penjelasan 

Lebih Lanjut 

Kemampuan siswa dalam 

memberikan penjelasan lanjut dalam hal 
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ini berupa kemampuan untuk membuat 

suatu definisi maupun berargumen. Surya 

dalam Muswita (2016) menjelaskan bahwa 

argumen merupakan pernyataan yang 

dilandasi oleh data-data. Namun secara 

umum argumen dapat diartikan sebagai 

alasan yang dapat dipakai untuk 

memperkuat atau menolak suatu pendapat, 

pendirian, atau gagasan. Indikator 

memberikan penjelasan lanjut memiliki 

beberapa sub indikator, diantaranya adalah 

indikator mendefinisikan istilah dan 

mempertimbangkan suatu definisi, 

indikator mengidentifikasi asumsi-asumsi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

deskripsi berpikir kritis maka kedelapan 

subjek dapat diberi skor berdasarkan 

pedoman penskoran aspek berpikir kritis 

sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Penskoran Indikator Kemampuan 

Strategi dan Taktik 

Subjek 

Peneliti

an 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Jumlah 

Skor 

Per 

Subjek 

Jumlah 

Skor 

Maks Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

SAC1 4 0 4 8 12 

SAC2 4 4 4 12 12 

SAC3 4 4 4 12 12 

SAC4 4 0 3 7 12 

SAC5 4 4 4 12 12 

SAC6 4 3 0 7 12 

SAC7 4 3 0 7 12 

SAC8 4 4 4 12 12 

Skor yang diperoleh 77 96 

Jadi berdasarkan skor yang 

diperoleh oleh setiap subjek maka 

ketercapaian indikator kemampuan 

memberikan penjelasan lebih lanjut dapat 

dihitug sebagai berikut:  

Persentase ketercapaian indikator  

=  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100%  

=
77

96
× 100% 

= 80,2%  
Untuk teknik kategorisasi 80,2% 

yaitu persentase ketercapaian indikator 

memberikan penjelasan lebih lanjut berada 

pada kategori tinggi sehingga dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan gaya 

belajar accomodator telah memenuhi 

indikator kemampuan memberikan 

penjelasan lebih lanjut. 

e. Indikator Menyimpulkan 

Indikator menyimpulkan memiliki 

beberapa sub indikator, yaitu indikator 

mendeduksi dan mempertimbangkan hasil 

deduksi, indikator menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi, dan 

indikator membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan. Menurut Cecile dan Dubos 

(Rohati, 2014:50) seorang yang kritis 

berarti dapat mengintegrasi atau 

mensintesis hasil atau pandangan yang 

diperoleh dan dapat menyusun serta 

memeriksa kembali secara utuh segala 

unsur-unsur atau hasil yang tampak pada 

pandangan atau kesimpulan dengan 

berbagai pengetahuan yang telah 

diketahui. 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

deskripsi berpikir kritis maka kedelapan 

subjek dapat diberi skor berdasarkan 

pedoman penskoran aspek berpikir kritis 

sebagai berikut: 
Tabel 4.10 Penskoran Indikator Kemampuan 

Strategi dan Taktik 

Subjek 

Peneliti

an 

Indikator Kemampuan 

Berpikir Kritis 

Jumlah 

Skor 

Per 

Subjek 

Jumlah 

Skor 

Maks Soal 

1 

Soal 

2 

Soal 

3 

SAC1 4 2 4 10 12 

SAC2 4 4 4 12 12 

SAC3 4 4 4 12 12 

SAC4 4 0 4 8 12 

SAC5 4 4 4 12 12 

SAC6 4 0 2 6 12 

SAC7 4 0 2 6 12 

SAC8 4 4 4 12 12 

Skor yang diperoleh 78 96 

Jadi berdasarkan skor yang 

diperoleh oleh setiap subjek maka 

ketercapaian indikator kemampuan 

membuat kesimpulan dapat dihitug 

sebagai berikut:  

Persentase ketercapaian indikator  

=  
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100%  

=
78

96
× 100% 

= 81,2% 
Untuk teknik kategorisasi 81,2% 

yaitu persentase ketercapaian indikator 

menyimpulkan berada pada kategori tinggi 

sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa 

dengan gaya belajar accomodator telah 
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memenuhi indikator kemampuan 

menyimpulkan. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil 

penelitian bahwa siswa accomodator dapat 

memenuhi indikator berpikir kritis. Secara 

keseluruhan gambaran ketercapaian 

indikator berpikir kritis siswa 

accomodator dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah pada materi 

persamaan kuadrat yaitu subjek secara 

umum dapat memecahkan masalah dengan 

kritis. Hal tersebut dapat dilihat pada 

setiap tahapan indikator berpikir kritis. 

Pada tahap pertama yaitu membuat 

penjelasan sederhana, tahap kedua 

membangun ketrampilan dasar, ketiga 

membuat strategi dan taktik, keempat 

memberikan penjelasan lebih lanjut, dan 

kelima menyimpulkan. Adapun persentase 

ketercapaian dari masing-masing indikator 

yaitu: 

1. Persentase indikator membuat 

penjelasan sebesar 90,6%, artinya 

persentase ketercapaian indikator 

membuat penjelasan sederhana berada 

pada kategori sangat tinggi. 

2. Persentase indikator membangun 

ketrampilan dasar sebesar 94,7%, 

artinya persentase ketercapaian 

indikator membuat penjelasan 

sederhana berada pada kategori sangat 

tinggi. 

3. Persentase indikator strategi dan taktik 

sebesar 92,7%, artinya persentase 

ketercapaian indikator membuat 

penjelasan sederhana berada pada 

kategori sangat tinggi. 

4. Persentase indikator memberikan 

penjelasan lebih lanjut sebesar 80,2%, 

artinya persentase ketercapaian 

indikator membuat penjelasan 

sederhana berada pada kategori tinggi. 

5. Persentase indikator menyimpulkan 

sebesar 81,2%, artinya persentase 

ketercapaian indikator membuat 

penjelasan sederhana berada pada 

kategori tinggi. 
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