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ABSTRAK 

 

Struktur aljabar merupakan salah satu cabang matematika abstrak. Konsep grup 

sebagai materi mata kuliah struktur aljabar merupakan materi dengan struktur deduktif 

aksiomatik yang ketat. Sehingga dalam memecahkan masalah struktur aljabar 

dibutuhkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses berpikir yang 

memiliki langkah-langkah secara terorganisir  dalam menganalisis, memilih, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan dengan alasan-alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Seseorang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang tidak 

begitu saja menerima atau menolak sesuatu.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan masalah struktur aljabar. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di program studi pendidikan 

matematika. Subjek penelitian berjumlah enam orang mahasiswa, yaitu dua orang 

dengan kemampuan akademik yang tinggi, dua orang dengan kemampuan akademik 

yang sedang dan dua orang dengan kemampuan akademik yang rendah. Instrumen 

penelitian terdiri dari tes kemampuan berpikir kritis berupa soal struktur aljabar tentang 

grup dan pedoman wawancara. Kemampuan berpikir kritis dianalisis berdasarkan 

indikator berpikir kritis yaitu kemampuan menolak informasi bila tidak benar atau tidak 

relevan (K1), kemampuan mendeteksi kekeliruan dan memperbaiki kekeliruan konsep 

(K2), kemampuan mengambil keputusan atau kesimpulan setelah seluruh fakta 

dikumpulkan atau dipertimbangkan (K3) dan ketertarikan mencari solusi atau 

penyelesaian baru (K4).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pendidikan matematika 

angkatan 2015 memiliki kemampuan berpikir kritis sedang sedangkan level kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa dengan nilai akademik tinggi yaitu memiliki tingkat 

kemampuan berpikir kritis level 3 yaitu kritis dengan ketentuan K1 dan K2 terpenuhi, 

subjek memenuhi indikator K1, K2, K3 sedangkan K4 belum mampu memenuhinya. 

Subjek dengan kemampuan sedang memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis level 2 

yaitu cukup kritis dengan ketentuan salah satu dari K1 dan K2 terpenuhi, subjek 

tersebut memenuhi dua indikator berpikir kritis yaitu K1, dan K2 atau K3 sedangkan 

indikator K4 subjek belum mampu untuk memenuhinya. Subjek dengan kemampuan 

rendah memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis level 1 yaitu tidak kritis dengan 

ketentuan memenuhi salah satu dari empat indikator berpikir kritis yang ada, subjek 

tersebut memenuhi satu indikator berpikir kritis yaitu K1 sedangkan indikator K2, K3 

dan K4 subjek belum mampu untuk memenuhinya.  

 

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Memecahkan Masalah,Struktur Aljabar
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PENDAHULUAN

 Menurut Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) 

(2006:139) “mata pelajaran matematika 

perlu diberikan kepada semua peserta 

didik mulai dari sekolah dasar untuk 

membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama”. 

 Menurut Sutawidjaja dan 

Jarnawi (Sunaryo, 2014:44) menyatakan 

berpikir kritis adalah sebuah proses 

sistemtis yang memungkinkan siswa 

merumuskan dan mengevaluasi 

keyakinan dan pendapat mereka sendiri. 

Sunaryo (2014:44) Kemampuan 

berpikir kritis adalah kemampuan untuk 

menganalisis suatu situasi atau masalah 

matematika melalui pemeriksaan yang 

ketat. Dengan memiliki kemampuan 

berpikir kritis, mahasiswa mampu 

mempertanggungjawabkan segala 

keputusan yang diambil, karna seorang 

yang mempunyai pemikiran kritis akan 

hati-hati dalam mengambil suatu 

keputusan, mereka akan menganalisis 

dulu segala informasi yang ada.  

Dalam hal pemecahan masalah 

matematika tidak semata-mata 

bertujuan untuk mencari sebuah 

jawaban yang benar, tetapi juga 

bertujuan bagaimana mengkonstruksi 

segala kemungkinan pemecahannya 

yang reasonable (layak, pantas, masuk 

akal) dan viabel (dapat ditampakkan). 

Oleh karena itu, kemampuan berpikir 

kritis sangat penting untuk 

dikembangkan sebagai bekal untuk 

menghadapi kompleksitas permasalahan 

kehidupan.  

Struktur aljabar merupakan salah 

satu cabang matematika abstrak, yang 

umumnya lebih sulit dibandingkan 

dengan cabang matematika lain yang 

lebih konkret. Di dalam struktur aljabar 

dibicarakan tentang himpunan dengan 

satu operasi dan dua operasi yang 

berupa Grup dan Ring (Gelanggang) 

yang merupakan suatu aljabar modern 

yang standar. Struktur aljabar menurut 

Wahyudin (dalam Yuniati, 2012:79) 

adalah ilmu yang mempelajari suatu 

himpunan dengan satu atau lebih 

operasi biner yang diberlakukan pada 

sistem aljabar tersebut. Menurut Elah 

Mata kuliah Struktur Aljabar 

merupakan suatu mata kuliah yang 

memuat konsep-konsep yang abstrak, 

sehingga mahasiswa seringkali 

mendapat kesulitan dalam 

mempelajarinya (Yuniati, 2012:79). 

Menurut Susanto (2012:38) 

konsep grup sebagai materi mata kuliah 

struktur aljabar merupakan salah satu 

materi dengan strukur deduktif 

aksiomatik yang ketat. Sesuai dengan 

karakteristik tersebut, topik dalam mata 

kuliah struktur aljabar banyak materi 

tentang definisi dan teorema. Ini berarti 

mahasiswa dituntut harus mampu 

memahami setiap definisi dan teorema 

yang dipelajari. (Susanto, 2012: 38). 

Dalam penelitian ini yang akan 

diteliti adalah kemampuan berpikir 

kritis mahasiswa dalam memecahkan 

masalah struktur aljabar. Subjek atau 

sumber data dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa pendidikan matematika 

FKIP Universitas Jambi angkatan 2015. 

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa 

Pendidikan Matematika dalam 

Memecahkan Masalah Struktur 

Alajabar”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Paul dan Elder (2006:4) 

berpikir kritis adalah seni berpikir 

dalam menganalisis dan mengevaluasi 

yang bertujuan untuk memperbaiki itu. 

Menurut Chaffe berpikir kritis 

adalah berpikir untuk menyelidiki 

secara sistematis proses berpikir itu 

sendiri serta berpikir secara 
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terorganisasi mengenai proses berpikir 

diri sendiri dan orang lain yang akan 

membekali anak untuk sebaik mungkin 

menghadapi informasi yang mereka 

dengar, baca, kejadian yang mereka 

alami dan keputusan yang mereka buat 

setiap hari (dalam Widia, 2013:26).  

Dalam penelitian ini untuk 

mengukur kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan masalah 

akan diadopsi dari karakter Ferret yaitu 

sebagai berikut:  

1. Kemampuan untuk menolak 

informasi bila tidak benar atau tidak 

relevan 

2. Kemampuan untuk mendeteksi 

kekeliruan dan memperbaiki 

kekeliruan konsep 

3. Kemampuan untuk mengambil 

keputusan atau kesimpulan setelah 

seluruh fakta dikumpulkan dan 

dipertimbangkan 

4. Ketertarikan untuk mencari solusi 

baru. 

Dari penjelasan indikator-

indikator berpikir kritis diatas, maka 

indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui 

kemampuan untuk dapat 

menyesuaikan dengan situasi yang 

diberikan sehingga kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa dapat 

dilihat dari karakter (K) yang 

disampaikan oleh Ferret 

(Klimovienė, dkk 2006:79), yaitu: 

1. K1 : Kemampuan Untuk 

Menolak Informasi Bila Tidak 

Benar atau Tidak Relevan 

Mahasiswa dapat menyeleksi 

pernyataan-pernyataan yang 

dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah matematika. Kemampuan 

ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

siswa yang diberi tugas matematika 

dengan informasi yang relevan dan 

tidak relevan. Mahasiswa yang 

berpikir kritis tidak menggunakan 

informasi yang tidak relevan 

tersebut, karena tidak sesuai dengan 

permintaan tugas yang diberikan. 

Dan sebaliknya jika mahasiswa tetap 

menggunakan informasi yang tidak 

relevan tersebut maka mahasiswa 

tidak dikatakan memenuhi karakter 

berpikir kritis. 

2. K2 : Kemampuan Untuk 

Mendeteksi Kekeliruan dan 

Memperbaiki Kekeliruan 

Konsep 

Kemampuan ini dapat ditentukan 

dengan menganalisis hasil pekerjaan 

mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Untuk 

kemampuan ini dapat digunakan tes 

yang sengaja dibuat menyalahi 

konsep dan aturan dalam 

matematika. Mahasiswa yang 

berpikir kritis mampu untuk 

mendeteksi kesalahan tersebut dan 

memperbaikinya dengan benar. 

3. K3 : Kemampuan Untuk 

Mengambil Keputusan atau 

Kesimpulan Setelah Seluruh 

Fakta Dikumpulkan dan 

Dipertimbangkan 

Seluruh mahasiswa dihadapkan pada 

satu masalah atau soal, kemudian 

memecahkan dengan bekal 

pengetahuan yang sebelumnya dan 

tetap melakukan koreksi sebelum 

diyakini kebenarannya, mahasiswa 

mampu membuat keputusan dan 

kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari permintaan tugas. 

Mahasiswa yang berpikir kritis 

mampu untuk membuat kesimpulan 

tersebut sesuai dengan permintaan 

tugas. 

4. K4 : Ketertarikan Untuk 

Mencari Solusi Baru 

Karakter ini juga merupakan karakter 

seseorang yang berpikir kritis, 

dimana mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas melebihi dari 

permintaan tugas. Hal ini dapat 

terjadi jika mahasiswa dihadapkan 

pada soal matematika dengan banyak 

solusi maupun dengan banyak 
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strategi penyelesaian. Karakter ini 

juga menggambarkan mahasiswa 

yang suka akan tantangan dan 

memiliki rasa ingin tahu. Karakter ini 

dapat dilihat dari pekerjaan 

mahasiswa yang menghadapi tugas. 

Jika mahasiswa menjawab lebih dari 

satu jawaban atau solusi dan benar 

maka mahasiswa dapat memenuhi 

karakter berpikir kritis ini. 

Menurut Clark College (1998) 

(Najla, 2016:26) untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis siswa 

dibuat suatu level berpikir kritis yang 

terdiri dari tiga level berikut: 

a. Level 3 : Kritis 

Pada level ini siswa memenuhi 

semua karakteristik berpikir kritis 

atau memenuhi tiga karakteristik 

berpikir kritis dengan ketentuan K1 

dan K2 terpenuhi, misalnya (K1, K2, 

K3, K4), (K1, K2, K3) atau (K1, K2, 

K4). 

b. Level 2 : Cukup Kritis 

Siswa berada pada level ini bila 

memenuhi tiga atau dua karakteristik 

berpikir kritis tapi salah satu dari K1 

dan K2 tidak terpenuhi atau siswa 

hanya memenuhi K1 dan K2 saja 

sedangkan K3 dan K4 tidak 

terpenuhi, misalnya (K1, K3, K4), 

(K2, K3, K4), atau (K1, K2). 

c. Level 1 : Tidak Kritis 

Siswa berada pada level ini jika 

hanya memenuhi K3 dan K4 saja 

atau hanya memenuhi satu dari 

empat karakteristik berpikir kritis 

yang ada atau bahkan siswa tidak 

memenuhi semua karakteristik 

berpikir kritis yang ada, misalnya 

(K3, K4), (K1), (K2), (K3), atau 

(K4). 

Ruseffendi dalam Hamiyah & 

Jauhar (2014:120) mengemukakan 

bahwa suatu soal merupakan soal 

pemecahan masalah jika dapat 

menimbulkan keingintahuan dan 

adanya motivasi, menumbuhkan sifat 

kreatif; disamping memiliki 

pengetahuan dan keterampilan perlu 

adanya kemampuan untuk terampil 

membaca dan membuat pernyataan 

yang benar; dapat menimbulkan 

jawaban yang asli, baru, khas, 

beranekaragam, dan dapat 

menambah pengetahuan baru; dapat 

meningkatkan aplikasi dari ilmu 

pengetahuan yang sudah 

diperolehnya; mengajak siswa agar 

memiliki prosedur pemecahan 

masalah; merupakan kegiatan yang 

penting bagi siswa yang melibatkan 

bukan saja satu bidang studi tetapi 

bidang atau pelajaran lain. 

 

Hamiyah & Jauhar (2014:120) 

berpendapat bahwa pemecahan 

masalah adalah upaya mencari jalan 

keluar untuk mencapai tujuan yang 

diperoleh sebelumnya ke dalam 

situasi yang baru. 

Struktur Aljabar adalah mata 

kuliah yang berisi bahasan tentang 

himpunan yang tidak kosong yang 

dilengkapi dengan satu atau dua 

operasi dan ditetapkannya sejumlah 

aksioma yang berkenaan dengan 

elemen himpunan tersebut dan 

operasinya (Wahyuningrum dan 

Yumiati, 2007:138). 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kualitatif deskriptif dengan 

subjeknya adalah Mahasiswa 

pendidikan matematika angkatan 2015 

FKIP Universitas Jambi dengan 

kemampuan berpikir kritis. Penelitian 

kualitatif  menurut Moleong (2014:6) 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll., secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahas, pada suatu konteks khusus 

alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Prosedur 

penelitian yang dilaksanakan dalam 
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penelitian ini me-ngacu pada tahap atau 

prosedur penelitian menurut Moleong 

(2014:127). Tahap penelitian tersebut 

meliputi: (1) tahap pra-lapangan, (2) 

tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap 

analisis data. 

Pada penelitian ini, kegiatan 

yang akan dilaksanakan adalah 

melakukan pemilihan subjek dengan 

menggunakan hasil belajar  struktur 

aljabar yang diperoleh mahasiswa 

dengan bantuan dosen pengampu mata 

kuliah. Kemudian melakukan tes 

dengan memberikan lembar soal materi 

grup yang telah divalidasi, sebagai 

sumber data dalam menganalisis tingkat 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

dalam pemecahan masalah. 

Melakukan wawancara dengan 

memberikan pertanyaan berkaitan 

dengan jawaban tertulis yang telah 

dikerjakan oleh mahasiswa. Hasil 

jawaban tertulis dan verbal (diperoleh 

saat wawancara) kemudian dikaji 

kekonsistenannya. 

Hasil jawaban tertulis dan verbal 

dikaji ketetapannya. Setelah itu peneliti 

melakukan analisis terhadap seluruh 

data yang berhasil dikumpulkan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-

HASAN 

Dalam penelitian, instrumen 

yang digunakan yaitu instrumen tes 

berpikir kritis untuk mengungkapkan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa, 

dan pedoman wawancara untuk 

mengungkapkan tingkat kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal grup. 

Instrumen tes tersebut berupa 

memecahkan masalah matematika 

materi grup secara essay/uraian. Alasan 

soal yang diberikan dalam bentuk 

essay/uraian adalah karena soal 

essay/uraian menuntut penyelesaian 

yang rinci sehingga peneliti dapat 

melihat langkah-langkah mahasiswa 

saat memecahkan masalah serta sebagai 

sarana melaksanakan wawancara untuk 

mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa pendidikan 

matematika dalam memecahkan 

masalah. 

Pada instrumen tes berpikir kritis 

terdiri dari 4 soal dimana setiap soal 

memiliki indikator berpikir kritis sesuai 

imdikator berpikir kritis yang ingin 

dilihat yaitu yaitu K1 (kemampuan 

untuk menolak informasi bila tidak 

benar atau tidak relevan), K2 

(kemampuan untuk mendeteksi dan 

memperbaiki kekeliruan konsep), K3 

(kemampuan untuk mengambil 

keputusan atau kesimpulan setelah 

seluruh fakta dikumpulkan dan 

dipertimbangkan), dan K4 (kemampuan 

untuk mencari penyelesaian baru) 

mahasiswa tersebut belum mampu 

memenuhinya dengan benar. 

 Pada instrumen tes berpikir 

kritis tersebut tidak dilakukan proses 

validasi, instrumen tersebut telah valid 

dan reliabel karena sudah mengalami 

sejumlah pengujian. 

Indikator yang dilihat dalam 

wawancara ini adalah indikator tingkat 

kemampuan berpikir kritis dan tahap 

berpikir kritis mahasiswa. Pedoman 

wawancara hanya membimbing peneliti 

agar materi wawancara tetap terfokus 

pada permasalahan yang ingin 

diungkap. 

Selanjutnya, sebelum 

wawancara dilakukan, terlebih dahulu 

instrumen penelitian berupa pedoman 

wawancara divalidasi dengan validasi 

ahli (dosen ahli) dan guru mata 

pelajaran matematika agar 

instrumennya shahih dan data yang 

diperoleh sesuai dengan harapan. Secara 

umum ketiga validator telah setuju 

dengan pedoman wawancara yang telah 

dibuat. 

Setelah seluruh instrumen 

penelitian tersebut direvisi, maka 

instrumen tersebut digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitian di Prodi 

Pendidikan Matematika FKIP 
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Universitas Jambi. Dari  hasil belajar 

mahasiswa pendidikan matematika 

angkatan 2015 berdasarkan saran dari 

dosen pengampu mata kuliah struktur 

ajabar didapat 6 mahasiswa dengan 

hasil belajar tinggi, sedang dan rendah. 

Setelah didapat 6 orang subjek tersebut, 

maka dilaksanakan tes berpikir kritis. 

Tabel 4.7 

Tingkat Kemampuan Berpikir 

Kritis Mahasiswa  

 
N

o Ting

kat 

Indikator 

Kemampuan 

Berpikir 

Kritis 

S

A 

S

B 

S

B

1 

S

C 

S

C

1 

S

D 

1 Level 

3 

(Kriti

s) 

(K1,K2,K3,

K4),(K1,K2,

K3),(K1,K2,

K4) 

v v     

2 Level 

2 

(Cuk

up 

Kritis

) 

(K1,K3,K4),(

K2,K3,K4), 

(K1,K2), 

(K1,K3) 

  v v v  

3 Level 

1 

(Tida

k 

Kritis

) 

(K3,K4),(K1

), (K2), 

(K3),(K4) 

     v 

 

Berdasarkan pemaparan data 

diatas dapat kita simpulkan bahwa 

tingkat kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pendidikan matematika pada 

level 3 adalah 2 orang. Mahasiswa pada 

level kamampuan tinggi, mampu 

memenuhi indikator K1,K2 dan K3 

sedangkan untuk K4 mahasiswa dengan 

kemampuan level tinggi belum mampu 

memenuhinya. 

Berdasarkan pemaparan data 

diatas dan  tabel 4.7dapat kita 

simpulkan bahwa tingkat kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa pendidikan 

matematika pada level 2 adalah 3 orang. 

Mahasiswa pada level sedang paling 

banyak memenuhi indikator K1 dan K2 

atau K1dan K3. Sedangkan untuk 

indikator K4 mahasiswa dengan 

kemampuan sedang tidak mampu 

menjawab dengan benar. 

Berdasarkan pemaparan data 

diatas dan tabel 4.7 dapat kita 

simpulkan bahwa tingkat kemampuan 

berpikir kritis mahasiswa pendidikan 

matematika pada level 1 adalah 1 orang. 

Mahasiswa dengan level kemampuan 

rendah hanya mampu memenuhi 

indkator K1 saja sedangkan untuk 

indikator yang lain mahasiswa dengan 

kemampuan sedang tidak mampu 

menjawab dengan benar. 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, 

diperoleh 2 mahasiswa memenuhi level 

3 yaitu kritis, 3 mahasiswa memenuhi 

level 2 yaitu cukup kritis dan 1 

mahasiswa memenuhi level 1 yaitu 

tidak kritis sehingga mahasiswa 

pendidikan matematika angkatan 2015 

kemampuan berpikir kritis yang dimiliki 

adalah cukup kritis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada penelitian ini gambaran 

kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan 

masalah struktur aljabar materi grup 

yaitu mahasiswa yang memiliki 

kemampuan level tinggi yang 

terpilih sebagai subjek penelitian 

memenuhi indikator berpikir kritis 

yaitu K1 (kemampuan untuk 

menolak informasi bila tidak benar 

atau tidak relevan), K2 (kemampuan 

untuk mendeteksi dna memperbaiki 

kekeliruan konsep), dan K3 

(kemampuan untuk mengambil 

keputusan atau kesimpulan setelah 

seluruh fakta dikumpulkan dan 

dipertimbangkan), sedangkan 

indikator K4 (kemampuan untuk 

mencari penyelesaian baru) 

mahasiswa tersebut belum mampu 

memenuhinya dengan benar. 
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2. Mahasiswa yang memiliki 

kemampuan level sedang yang 

terpilih sebagai subjek penelitian 

memenuhi indikator berpikir kritis 

yaitu K1 (kemampuan untuk 

menolak informasi bila tidak benar 

atau tidak relevan), K2 (kemampuan 

untuk mendeteksi dna memperbaiki 

kekeliruan konsep), atau K3 

(kemampuan untuk mengambil 

keputusan atau kesimpulan setelah 

seluruh fakta dikumpulkan dan 

dipertimbangkan), sedangkan 

indikator K4 (kemampuan untuk 

mencari penyelesaian baru) 

mahasiswa tersebut belum mampu 

memenuhinya dengan benar. 

3. Mahasiswa yang memiliki 

kemampuan level rendah yang 

terpilih sebagai subjek penelitian 

memenuhi indikator berpikir kritis 

yaitu K1 (kemampuan untuk 

menolak informasi bila tidak benar 

atau tidak relevan). Sedangkan 

indikator K2 (kemampuan untuk 

mendeteksi dan memperbaiki 

kekeliruan konsep), K3 

(kemampuan untuk mengambil 

keputusan atau kesimpulan setelah 

seluruh fakta dikumpulkan dan 

dipertimbangkan), dan K4 

(kemampuan untuk mencari 

penyelesaian baru) mahasiswa 

tersebut belum mampu 

memenuhinya dengan benar. 

4. Berdasarkan hasil analisis yang 

dilakukan yaitu berupa hasil 

jawaban subjek dan wawancara, 

tingkat kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pendidikan matemetika 

FKIP Universitas Jambi angkatan 

2015 adalah cukup kritis dengan 2 

mahasiswa memenuhi 3 indikator 

berpikir kritis dengan kategori  

kritis, 3 mahasiswa memenuhi 2 

indikator berpikir kritis dengan 

kategori  cukup kritis dan 1 

mahasiswa memenuhi 1 indikator 

berpikir kritis dengan kategori  tidak 

kritis. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, 

maka terdapat beberapa saran yang 

diajukan peneliti diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kepada dosen pengampu mata 

kuliah struktur aljabar hendaknya 

dapat terus melatih berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan 

masalah struktur aljabar. Hal ini 

dikarenakan berpikir kritis 

merupakan sumber daya yang perlu 

dibina guna menghadapi masa 

depan mahasiswa. 

2. Kepada mahasiswa pendidikan 

matematika FKIP Universitas Jambi 

agar meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis dalam memecahkan 

masalah struktur aljabar. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu bahan informasi 

dan pandangan untuk membuat 

penelitian yang lebih luas tentang 

kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa pendidikan matematika 

dalam memecahkan masalah 

matematika. 
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