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ABSTRAK 

Soal  Higher Order Thinking Skills (HOTS) merupakan jenis evaluasi yang menuntut kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa. Soal HOTS sangat sesuai untuk diimplementasikan dalam pembelajaran 

matematika karena hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 yaitu menjadikan siswa Indonesia 

memiliki kemampuan berpikir kritis dan mampu bersaing menghadapi perubahan ekonomi global. 

Soal HOTS bukanlah soal yang hanya sekedar menghafal rumus, tetapi lebih menekankan pada 

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam usahanya menemukan solusi dari permasalahan yang 

dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literasi baik online, buku, maupun jurnal yang 

sesuai dengan topik pembahasan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

penggunaan soal HOTS dalam melatih kemampuan berpikir kritis yang dikoneksikan dengan warisan 

budaya Indonesia. Matematika dan budaya adalah dua hal yang saling terintegrasi. Oleh karena itu 

penggunaan soal HOTS berbasis warisan budaya Indonesia sangat diperlukan dalam pembelajaran 

matematika di kelas.  

 

ABSTRACT 

Hihger Order Thinking Skills (HOTS) are a type of evaluation that demands student’s high 

level thinking skills. The HOTS problem is very suitable to be implemented in mathematics 

learning because this is in accordance with Kurikulum 2013 objectives which is to make 

Indonesian students have the ability to think critically and be able to compete in global 

economy. The HOTS problem is not a question that is just memorizing formulas, but rather 

emphasizes the ability students to think critically in their efforts to find solutions from the 

problem. This tudy uses literacy study methods both online, books, and journals that are 

accordance with the topic of disscussion. This articel aims to provide an overview of the use 

of HOTS problem in training criticial thinking skills connected with the Indonesian culture 

heritage. Mathematics and culture are two things that are mutually integrated. Therefore, the 

uses of HOTS problem based on Indonesian culture heritage is very much needed in 

mathematics learning in the classroom.  

 

Kata kunci : Higher Order Thinking Skill, Warisan Budaya, Kurikulum 2013, 

Berpikir Kritis, Matematika SD 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu program Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan generasi yang unggul 

dan berdaya saing  adalah dengan mengimplementasikan jenis soal Higher Order Thinking 
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Skill (HOTS) pada Ujian Nasional (UN) Tahun 2018. Soal HOTS yang diujikan dalam UN  

2018 merupakan implementasi dari penerapan kurikulum 2013 yang menuntut siswa untuk 

memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. (BSNP, 2018) menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan soal HOTS adalah untuk mendorong siswa melakukan penalaran tingkat tinggi 

sehingga tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses hapalan, tanpa 

mengetahui konsep keilmuan. HOTS merupakan salah satu tuntutan ketrampilan dalam 

pembelajaran abad 21 yang menekankan pada aspek berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan 

komunikatif. Harapannya dengan penggunaan jenis soal ini siswa Indonesia mampu mengejar 

ketertingalan yang dialami pada setiap keikutsertaanya dalam ajang Internasional yang 

meneliti kemampuan penalaran matematis siswa Indonesia. Soal-soal HOTS umumnya 

diaplikasikan pada materi-materi pelajaran eksak khususnya matematika. Desain soal HOTS 

cenderung tidak  menggunakan model soal yang dengan sekali pengaplikasian rumus maka 

akan diperoleh solusi atau jawaban dari pertanyaan, melainkan menggunakan soal yang 

menuntut siswa untuk menghubungkan berbagai konsep dalam usahanya mencari solusi. 

Berdasarkan hasil UN 2018  yang telah dilakukan pada semua jenjang pendidikan di 

Indonesia, diperoleh fakta bahwa banyak siswa yang mengalami kendala dalam 

menyelesaikan soal ujian matematika. Adanya jenis soal HOTS yang jarang dijumpai siswa 

dalam kegiatan pembelajaran mengakibatkan siswa mengalami kesulitan sehingga tidak dapat 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Kesulitan yang dialami siswa tersebut mengakibatkan 

nilai rata-rata siswa Indonesia  mengalami penurunan, baik dari jenjang sekolah dasar maupun 

menengah. Dirujuk dari TribunBanjarmasin.com yang terbit pada hari Selasa, 5 Juni 2018 

diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata UN 2018 siswa SD mengalami penurunan. Penurunan 

nilai tersebut terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Adanya jenis soal yang tidak 

biasa digunakan dalam pembelajaran tersebut menuntut guru untuk merancang pembelajaran 

yang mengaplikasikan jenis soal tersebut agar siswa terbiasa dan mampu menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan hingga diperoleh solusi. BSNP (2018) tidak menaifkan 

kenyataan bahwa kemampuan guru-guru dalam menyusun instrumen soal HOTS perlu 

ditingkatkan. Sejalan dengan hal tersebut harian Jawa Pos yang terbit pada hari Rabu, 12 

Desember juga memberitakan bahwa untuk mengajarkan siswa memiliki penalaran yang 

bagus maka guru harus memahami soal HOTS. 

Widana (2017) menjelaskan soal HOTS menggunakan stimulus yang bersifat 

kontekstual dan menarik yang dapat diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di 

lingkungan sekitar satuan pendidikan.  Permasalahan tersebut antara lain budaya, adat, kasus-

kasus di daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu. Indonesia 

merupakan negara yang yang memiliki kearifan lokal alam dan budaya yang beraneka ragam. 

Warisan budaya dan alam tersebut sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan.Dilansir dari 

www.unesco.org, UNESCO mengakui  bahwa Indonesia memiliki empat warisan alam, yaitu: 

Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorentz, Hutan Hujan Tropis Sumatera, dan 

Taman Nasional Ujung Kulon. Sedangkan warisan budaya Indonesia antara lain: Candi 

Borobudur, Sistem Subak sebagai manifestasi filosofi Tri Hita Karana, Candi Prambanan, dan 

Museum manusia purba Sangiran. Penggunaan soal HOTS berbasis warisan alam dan budaya 

Indonesia diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir ktitis  matematis siswa. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literasi, baik dari 

kajian literasi online, media cetak, buku, maupun jurnal. Teknik penelitian ini menggunakan 

sistem pengaplikasian berbagai kajian untuk mengetahui dan memberikan bagaimana 

penggunaan soal HOTS dalam melatih kemampuan berpikir kritis matematis siswa SD. 

Penelitian ini tidak hanya mengkaji tentang aspek-aspek yang terdalam soal HOTS, 

melainkan mengkaji soal HOTS yang berbasis warisan budaya Indonesia yang dapat melatih 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

a.  Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Soal Higer Order Thinking Skills (HOTS) termasuk dalam jenis instrumen untuk 

mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Istilah HOTS dalam dunia pendidikan di 

Indonesia mulai ramai diperbincangkan sejak pelaksanaan UN 2018. Hal ini disebabkan 

karena banyak siswa yang mengeluh tentang jenis soal yang dirasa tidak masuk akal dan 

jarang dijumpai siswa. Jones (1999) menjelaskan bahwa pengajaran dengan HOTS tidaklah 

mudah dan beberapa pendidik di Amerika setuju jika pembelajaran dengan menggunakan  

soal HOTS lebih memberikan tantangan dibandingkan pembelajaran konvensional. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk mengaplikasikan soal HOTS dalam pembelajaran di kelas 

memerlukan persiapan yang lebih , terutama kekreativitasan guru dalam menyusun 

instrumen. Selain itu kemampuan siswa juga merupakan aspek penting yang tidak dapat 

diabaikan. Oleh karena itu untuk memberikan pondasi ilmu yang kuat dalam matematika, 

siswa perlu dilatih menyelesaikan soal HOTS. 

Widana (2017) menjelaskan tentang karakteristik soal HOTS yang meliputi 3 komponen, 

yaitu: (1)  mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa; (2) berbasis permasalahan 

kontekstual; (3) menggunakan bentuk soal beragam. Suatu soal dikatakan mampu mengukur 

kemampuan berpikir tingkat tinggi jika soal tersebut dapat mendorong siswa untuk 

melakukan kegiatan pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berargumen dan 

mampu mengambil keputusan tentang solusi yang paling tepat.  Selain itu dalam penyusunan 

soal HOTS perlu diperhatikan jenis soal yang digunakan, yaitu soal harus berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa (kontekstual). Soal yang didesain dengan 

memperhatikan lingkungan sekitar siswa dapat mendekatakan siswa dengan lingkungannya 

sehingga siswa lebih mudah memahami masalah. Soal kontekstual dapat didesain dengan 

berbasis warisan budaya Indonesia. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengenang dan tidak 

melupakan sejarah perkembangan Indonesia. Selain itu agar dapat mengukur kemampuan 

siswa secara holistik, maka perlu diperhatikan penggunaan soal yang beragam agar siswa 

dapat menghubungkan antar konsep matematika. 

 

 

b. Pembelajaran Matematika dengan Konteks Warisan Budaya Indonesia 

Warisan alam dan budaya Indonesia merupakan peninggalan yang harus selalu dijaga 

dan dilestarikan. Hal ini perlu dilakukan agar warisan budaya yang merupakan jati diri 

bangsa tidak musnah seiring perkembangan jaman. Letak geografis Indonesia yang berada di 

posisi yang strategis membuat Indonesia memiliki warisan alam dan budaya yang beraneka 

ragam. Wardi (2008) menjelaskan bahwa warisan budaya merupakan kekayaan budaya 

(cultural capital) yang mempunyai nilai penting bagi pemahaman dan perngembangan 

sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kerangka memupuk kepribadian bangsa. 
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Oleh karena itu, jika warisan budaya tersebut tidak dijaga dan dilestarikan maka akan 

musnah yang mengindikasikan bahwa sejarah bangsa juga akan hilang. Koentjaraningrat 

(1996) menyebutkan ada 2 macam fungsi kebudayaan, yaitu: (1) sebagai suatu sistem 

gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia, (2) sebagai 

suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua Warga Negara 

Indonesia yang bhineka itu, untuk saling berkomunikasi, sehingga memperkuat solidaritas.  

Kebudayaan merupakan hal yang penting untuk kemajuan bangsa. Berdasarkan isi UUD 

1945 pasal 32 dijelaskan bahwa: (i) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya; (ii) negara menghormati dan memelihara bahasa 

daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara yang sangat menghargai budaya dan akan selalu berusaha untuk melestarikan 

budaya Indonesia. Menurut Koentjaraningrat (1985) kerangka kebudayaan adalah dimensi 

analisis konsep kebudayan yang dikombinasikan ke dalam suatu bagan lingkaran untuk 

menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis. Kerangka kebudayaan tersebut disajikan 

pada gambar 1 berikut:  

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Budaya (Sumber: Koentjaraningrat, 1985) 

 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa lingkaran paling dalam adalah sistem budaya, lingkaran 

kedua adalah sistem sosial dan lingkaran paling luar adalah kebudayaan fisik. Masing-

masing lingkaran terdiri atas 7 unsur kebudayaan universal yaitu: kesenian, religi, sistem 

pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi dan bahasa. Konsep 

kebudayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan wujud dan isinya. Dokhi (2016) menjelaskan 

kebudayan menurut dimensi wujudnya terdiri atas tiga wujud, yaitu : (1) wujud sistem 

budaya: bersifat abstrak dan tidak dapat dilihat meliputi gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah 

kepada perilaku manusia dalam masyarakat; (2) wujud sistem sosial: bersifat konkret dan 

dapat diamati, seperti gotong royong, kerjasama, musyawarah; (3) wujud kebudayaan fisik: 

akibat aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari penggunaan berbagai 

peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya. Wujudnya berupa benda-

benda hasil karya manusia seperti candi, prasasti, tulisan (naskah) kuno.  

NCTM (1991) menyoroti pentingnya membangun hubungan antara matematika, 

kehidupan sehari-hari siswa dan budaya. Soal matematika yang disusun dengan berbasis 

budaya akan  mendekatkan siswa dengan matematika dan membuat siswa lebih mudah 

memahami konsep matematika. Rosa dan Orey (2007) menjelaskan bahwa matematika 

diidentifikasi dalam kegiatan budaya dalam masyarakat tradisional dan non tradisional. 
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Adanya aspek budaya dalam pembelajaran matematika ini menunjukkan bahwa matematika 

bukanlah pelajaran yang menuntut siswa untuk berimajinasi tetapi juga menghargai budaya. 

Konteks warisan budaya yang dapat digunakan penyusunan soal matematika adalah warisan 

budaya Indonesia yang berwujud kebudyaan fisik, seperti: Subak (Bali), Candi, Rumah Adat, 

Alat Kesenian Tradisional, dan Batik. 

 Contoh soal matematika berkaitan dengan warisan budaya Indonesia disajikan pada 

gambar 2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 2. Contoh soal matematika berbasis warisan budaya Indonesia 

 

 Gambar 2 merupakan salah satu contoh implementasi soal HOTS yang berbasis 

warisan budaya Indonesia. Pemberian soal jenis tersebut pada siswa SD tidak hanya 

menuntut siswa untuk berhitung tetapi juga berpikir kritis tentang semua kemungkinan solusi 

yang bisa diperoleh. Jenis soal ini tidak hanya menuntut siswa untuk mengaplikasikan rumus 

matematika dan langsung diperoleh solusinya, melainkan siswa harus menentukan kombinasi 

jumlah orang asing dan orang lokal yang mungkin.  

 

c. Pembelajaran Matematika SD dalam Kurikulum 2013 

Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah Kurikulum 2013. Berlakunya 

kurikulum 2013 diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan kurikulum 

sebelumnya yang berlaku di Indonesia. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan 3 

domain secara berimbang, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.  Machali (2014) 

menjelaskan titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, 

penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses 

pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa 

yang diinginkan dan dihasilkan.  Terkait dengan pendalaman dan perluasan materi, aspek 

utama yang digunakan adalah dengan pengimplementasian jenis soal yang menuntut 

kemampuan berpikir kritis siswa. Harapannya agar siswa Indonesia mampu menjadi manusia 

yang unggul dan bersaing dalam kancah Internasional.  

Perkembangan kurikulum yang berlaku saait ini mengakibatkan perubahan dalam 

beberapa 4 hal, yaitu : model pembelajaran tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi 

aktif, dan penilaian autentik (Machali, 2014). Pembelajaran tematik terpadu merupakan 

pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi beberapa mata pelajaran ke dalam 

tema. Dengan kata lain pelajaran-pelajaran yang ada di jenjang SD dikelompokkan 

berdasarkan tema yang sesuai. Harapannya agar ilmu yang diperoleh siswa bisa saling 

terintegrasi dan tidak parsial. Model pembelajaran untuk jenjang kelas I, II, dan III pada 

kurikulum 2013 adalah pembelajaran tematik terpadu. Faktor yang melatarbelakangi 

penggunaan pembelajaran tema di jenjang kelas rendah adalah karena ada pandangan secara 

psikologis bahwa beserta didik belum mampu mempelajari pelajaran yang bersifat abstrak. 
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Seiring dengan perkembangan waktu pada tahun 2018 pelajaran matematika dan PJOK pada 

jenjang kelas IV, V, dan VI  mulai terpisah dari pembelajaran tematik.  

Kemdikbud  (2016) menyampaikan alasan pelajaran matematika terpisah dari 

pembelajaran terpadu, yaitu : (1) matematika memiliki karakteristik objek kajian dan metode 

yang berbeda dengan mata pelajaran lain dan objeknya bersifat abstrak serta menggunakan 

metode kajian deduktif; (2) kebermaknaan pembelajaran matematika SD dapat ditingkatkan 

melalui pembelajaran matematika dalam konteks dunia nyata siswa; (3) pembelajaran 

metematika dengan tema memiliki keterbatasan dalam mengakomodir struktur dan konten 

matematika secara utuh. Pemisahan matematika dari pelajaran lainnya ini diharapkan dapat 

membuat siswa mempelajari konsep matematika lebih mendalam. Pembelajaran matematika 

dengan penggunaan soal HOTS yang menuntut siswa untuk berpikir kritis sangat cocok untuk 

diimplementasikan pada jenjang ini. Siswa sudah mulai mampu beralih dari tahap simbolik ke 

tahap berpikir abstrak. Oleh karena itu, penanaman konsep yang kuat dapat dimulai dari 

jenjang ini. Siswa yang unggul dan memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dapat 

dilatih mulai jenjang dasar agar di masa depannya siswa sudah terbiasa untuk berpikir kritis.  

Cakupan materi dalam matematika SD pada kurikulum 2013 versi revisi meliputi teori 

bilangan yang didalamnya termasuk bilangan bulat, bilangan asli, bilangan pecahan, geometri 

dan pengukuran sederhana, serta pengolahan data. Agar tujuan kurikulum 2013 dapat tercapai 

dengan maksimal maka desain pembuatan soal yang bisa dilakukan adalah menggunakan 

jenis soal yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa  yang salah satunya 

diaplikasikan dalam bentuk soal HOTS.  

 

d. Kemampuan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Matematika 

Kemampuan berpikir kritis dalam matematika adalah proses berpikir dengan 

menghubungkan pengetahuan matematis, penalaran matematis, dan pembuktian matematis 

dalam pemecahan masalah matematis . Krulik dan Rudnick (1995) menyebutkan ada 3 

komponen evaluasi berpikir kritis, yaitu: (1) identifikasi dan interpretasi informasi, (2) 

analisis informasi, dan (3) evaluasi bukti dan argumen. Siswa yang memiliki kemampuan 

berpikir kritis cenderung akan mengidentifikasi unsur-unsur apa saja yang diketahui dari 

permasalahan yang diberikan. Selanjutnya siswa akan melakukan analasis dari informasi 

yang diketahui dari soal. Proses analisis yang dilakukan siswa adalah dengan 

menghubungkan informasi-informasi yang diketahui dengan konsep-konsep yang 

dimilikinya. Bagian akhir dari proses ini adalah melakukan evaluasi dari penyelesaian yang 

telah diperoleh dengan mencari alternatif solusi lain yang mungkin muncul dari masalah 

yang diberikan. Tidak semua siswa menggunakan ketiga komponen tersebut dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Umumnya hanya siswa yang memiliki kemampuan 

kognitif tinggi yang menggunakan komponen tersebut dalam menyelesaikan masalah.  

Pellegrino (2003) menyebutkan berpikir kritis termasuk dalam pemecahan masalah 

kompleks meliputi: representasi konteks masalah, merumuskan bagian masalah, pengujian, 

menampilkan memutuskan solusi yang dipilih. Lebih dari analisis argumen, berpikir kritis 

adalah proses yang memiliki cakupan lebih luas yaitu tidak hanya menemukan tetapi juga 

memutuskan. Kompleksnya langkah-langkah berpikir kritis dalam memutuskan solusi yang 

paling tepat membuat siswa memiliki pengalaman belajar yang banyak dan membuat 

pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Chukwuyenum (2013) menjelaskan bahwa berpikir kritis juga termasuk penalaran logis 

dan kemampuan untuk memisahkan fakta-fakta dari argumen, menguji informasi dengan 

kritis dengan bukti sebelum menerima atau menolak gagasan dan pertaanyaan yang 

berhubungan dengan isu-isu terkini. Siswa yang terbiasa berpikir kritis tidak hanya mampu 

melakukan pemahaman dan penalaran konsep dalam pembelajaran matematika dengan baik, 
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tetapi mereka juga cenderung akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik cenderung akan 

mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan terhadap suatu hal. Oleh karena itu, 

kemampuan berpikir kritis harus ditanamkan pada diri siswa sejak dini agar siswa memiliki 

pondasi yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan. 

 

 

KESIMPULAN  

Tujuan kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah mencetak 

generasi unggul yang memiliki kemampuan berpikir kitis agar dapat bersaing di kancah 

Internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan usaha-usaha dari berbagai 

komponen, baik dari guru, siswa maupun pemerintah. Kemampuan berpikir kritis siswa 

dapat dilatih dengan pengaplikasian soal HOTS. Soal jenis ini tidak hanya menuntut siswa 

untuk menghafal rumus sehingga dengan pengaplikasian rumus pada masalah langsung 

diperoleh solusi, melainkan menuntut siswa mencari solusi dari berbagai sudut pandang. 

Karekteristik utama dari soal ini yang menuntut penggunaan permasalahan  kontekstual 

adalah untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika sehingga siswa dapat 

memahami masalah dengan mudah. Salah satu cara untuk mendekatkan siswa dengan 

lingkungan adalah dengan mendesain soal HOTS yang berbasis warisan budaya Indonesia. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diperoleh hasil bahwa matematika dan budaya saling 

terintegrasi. Penggunaan soal HOTS berbasis warisan budaya Indonesia tidak hanya 

membuat siswa lebih dekat dengan matematika, melainkan juga dapat membuat siswa 

mengenal dan dapat mengenang sejarah perkembangan Indonesia sehingga warisan budaya 

peninggalan nenek moyang tidak akan musnah. Masih jarangnya penggunaan soal HOTS 

berbasis warisan budaya Indonesia ini menuntut guru  untuk mengeskplore dan menciptakan 

soal yang dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Indikator siswa berpikir kritis tidak 

hanya mampu menyelsaikan masalah tetapi juga mampu menyampaikan gagasan dengan 

kalimatnya sendiri. Seorang siswa yang menggunakan kemampuan berpikir kritis dalam 

pembelajaran matematika dipastikan dapat berpikir kritis dalam kehidupan sehari-harinya.  
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