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Berkaitan  dengan  istilah  berpikir,  Poerwadarmita  (1976)  menyatakan  bahwa  

berpikir  adalah kegiatan  menggunakan  akal  budi  manusia  untuk mempertimbangkan  atau 

memutuskan  sesuatu. Sementara  itu, Vincent Ruggiero  (Johnson,  2006)  mengartikan  

berpikir  sebagi  seluruh  aktivitas  mental  yang membantu  dalam  merumuskan  atau  

memecahkan,  memuat  keputusan,  atau memenuhi  keinginan  untuk memahami. Dengan  

demikian  berpikir menekankan pada  kegiatan  mental  yang  disadari  untuk  membantu  dalam  

mengelola, merumuskan,  mempertimbangkan, memecahkan,  memutuskan,  atau  usaha 

memenuhi keinginan untuk memahami sesuatu. 

Menurut Eicerhorn (1996) berikir kritis adalah kemampuan untuk mengontrol atau 

mengendalikan jalan pikiran. Itu meliputi  kemampuan  untuk  dengan  sadar  menguji  unsur-

unsur  dari  satu penalaran.  Selanjutnya  Scriven  (2007) mengatakan  bahwa  berpikir  kritis  

adalah proses  disiplin  intelektual  untuk  aktif  dan  terampil  mengkonseptualisasi,  

mengaplikasikan,  menganalisis,  mensentesis, dan atau  mengevaluasi  informasi yang 

dikumpulkan dari atau yang dihasilkan dari observasi , pengalaman, refleksi, penalaran,  atau 

komunikasi  sebagai  suatu  panduan  terhadap  keyakinan  dan tindakan.  Berikutnya,  Ennis  

(2002)  menyatakan  bahwa  berpikir  kritis  adalah berpikir  yang  beralasan  dan  reflektif  

dengan  menekankan  pada  pembuatan keputusan  tentang apa  yang harus dipercayai dan  

dilakukan. Sedangkan berpikir kritis  di Army Management  Staff  College  (AMSC)  

didefinisikan  sebagai  suatu disiplin  mandiri  yang  menunjukkan  penguasaan  ketrampilan 

dan  kemampuan intelektual (Eicerhorn, 1996). 

Krulik dan Rudnick  (dalam Sabandar, 2007) mengemukakan bahwa yang termasuk 

berpikir  kritis  dalam  matematika  adalah  berpikir  yang  menguji, mempertanyakan, 

menghubungkan, mengevaluasi  semua  aspek  yang  ada dalam suatu  situasi  ataupun  suatu  

masalah. 

Selanjutnya  Fisher  (McGregor,  2007)  menekankan  pada  indikator keterampilan 

berpikir kritis yang penting meliputi: 

1. mengidentifikasikan unsur-unsur dalam satu kasus penalaran, terutama melakukan 

penalaran dan kesimpulan; 

2. mengidentifikasikan dan mengevaluasi asumsi; 

3. menjelaskan dan menginterpretasikan ekspresi serta ide-ide; 

4. menilai kemampuan menerima, terutama kredibilitas dari klaim; 

5. mengevaluasi argumentasi dari berbeda jenis; 



6. analisa, mengevaluasi dan membuat keputusan; 

7. menarik kesimpulan (draw inferences); 

8. menghasilkan argumentasi. 

Berpikir  kritis  dalam matematika  dapat  diinterpretasikan  dalam  berbagai cara.  

Beberapa ahli  memandang  berpikir  kritis  sebagai  suatu  indera  evaluatif, yang  digunakan  

untuk menentukan  kualitas  suatu  keputusan  atau  argumen. Menurut Glazer  (2001) yang 

dimaksud dengan berpikir kritis dalam matematika adalah  kemampuan  dan  disposisi  untuk  

melibatkan  pengetahuan  sebelumnya, penalaran matematis, dan strategi kognitif untuk 

menggeneralisasi, membuktikan, atau  mengevaluasi  situasi  matematis  yang  kurang  dikenal  

dalam  cara  yang reflektif.  

Berpikir  kritis  dalam  belajar matematika merupakan  suatu  proses  kognitif atau  

tindakan mental  dalam  usaha  memperoleh  pengetahuan  matematika berdasarkan  penalaran  

matematik. Berpikir  kritis  matematik  meliputi  kemampuan  untuk  bereaksi  terhadap 

masalah  matematik dengan  membedakan  pendapat  dan  fakta,  kesimpulan  dan 

pertimbangan,  argumentasi  induktif  dan  deduktif,  serta  objektif  dan  subjektif. Selanjutnya  

kemampuan  untuk  membuat pertanyaan,  mengkonstruksi  dan mengenali  struktur  

argumentasi,  alasan-alasan  yang mendukung argumentasi; mendefinisikan, menganalisis, dan 

memikirkan  solusi permasalahan; menyederhanakan,  mengorganisasi,  mengklasifikasi,  

menghubungkan,  dan menganalisis  masalah  matematik;  mengintegrasikan  informasi  dan  

melihat  hubungannya  untuk  menarik  kesimpulan;  selanjutnya  memeriksa  kelayakan 

kesimpulan,  menerapkan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  diperoleh  ke permasalahan 

matematik yang baru. 


