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ABSTRAK

Afifatul Ummah. ANALISIS PROSES BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN
SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABELDITINJAU DARI
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII SEMESTER 1 SMP NEGERI
6SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Surakarta. Fakultas
Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui proses berpikir
kritis siswa kelas VIII SMP N 6 Salatigadalam pemecahan masalahmatematika
pada pokok bahasan Sistem Persaman Linier Dua Variabel (SPLDV) ditinjau dari
motivasi belajar, (2) mengetahui Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses
berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar matematika.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini untuk
menentukan subyek penelitian menggunakan pemilihan sampel bertujuan (
purposive sample ), dipilih 6 subyek penelitian. Pada setiap kategori motivasi
belajar dipilih 2 subyek dengan pertimbangan bahwa 2 subyek tersebut dirasa
telah cukup memberikan informasi tentang proses berpikir kritis. Metode-metode
yang telah digunakan dalam pengambilan data adalah metode angket, metode tes,
dan metode wawancara. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data,
membandingkan data data hasil tes dan data hasil wawancara.Langkah-langkah
dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1) Proses berpikir kritis
siswa berdasarkan kategori motivasi belajar adalah: (a) Siswa dengan motivasi
belajar tinggi proses berpikir kritisnya sampai pada tahap ke-6, yaitu tahap
tinjauan ulang (overview), (b) Siswa dengan motivasi belajar sedang proses
berpikir kritisnya sampai pada tahap ke-4, yaitu tahap situasi (situation), (c) Siswa
dengan motivasi belajar rendah proses berpikir kritisnya sampai pada tahap ke-1,
yaitu tahap fokus (focus), (d) Siswa dengan motivasi belajar tinggi dapat berpikir
secara kritis, (e) Siswa dengan motivasi belajar sedang dan rendah belum dapat
berpikir secara kritis, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis
siswa berdasarkan tahap-tahapan proses berpikir kritis adalah : (a) Siswa dengan
motivasi belajar tinggi mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan,
mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, mampu
memilih argumen logis, relevan dan akurat, menentukan akibat dari suatu
pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan, mahami konsep dari
materiSistem Persamaan Linear Dua Varibel dan materi pendukungsecara baik,
(b) Siswa dengan motivasi belajar sedang mampu merumuskan pokok-pokok
permasalahan, mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu
masalah, mampu memilih argumen logis, relevan dan akurat, dan menentukan
akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Sedangkan
pemahaman subyek terhadap konsep
dari
materiSistem Persamaan Linear Dua
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rendah belum mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, mengungkap
fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah, memilih argumen
logis, relevan dan akurat, menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil
sebagai suatu keputusan dan pemahaman subyek terhadap konsep dari
materiSistem Persamaan Linear Dua Varibel dan materi pendukung masih kurang
dan materi pendukung masih kurang., (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi
proses berpikir kritis siswa berdasarkan kegiatan belajar adalah : (a) Siswa dengan
motivasi belajar tinggi,melakukan kegiatan belajar dengan cara memahami
konsep, memperhatikan penjelasan guru ketika pelajaran berlangsung, berani
menjawab pertanyaan dari guru dengan tujuan untuk mengukur
kemampuannya,bertanya atau mempelajari kembali materi yang dijelaskan guru
apabila merasa kurang paham, mencoba mengerjakan soal-soal lain yang tidak
dibahas guru, dan tetap berusaha mengerjakan tugas dari guru yang dianggap sulit,
(b) Siswa dengan motivasi belajar sedang, melakukan kegiatan belajar dengan
cara menghafal rumus, memperhatikan penjelasan guru ketika pelajaran
berlangsung, tidak berani menjawab pertanyaan dari guru karena tidak bisa,
bertanya atau mempelajari kembali materi yang dijelaskan guru apabila merasa
kurang pahamtetapi tidak berani bertanya pada guru, mencoba mengerjakan soalsoal lain yang tidak dibahas guru, dan tidak mencoba mengerjakan tugas dari
guru yang dianggap sulit, (c) Siswa dengan motivasi belajar rendah, melakukan
kegiatan belajar dengan cara menghafal rumus, tidak memperhatikan penjelasan
guru ketika pelajaran berlangsung, tidak berani menjawab pertanyaan dari guru
karena tidak bisa, tidak bertanya pada guru dan mempelajari kembali materi
dijelaskan guru apabila merasa kurang paham, tidak mencoba mengerjakan soalsoal lain yang tidak dibahas guru, dan tidak mencoba mengerjakan tugas dari
guru yang dianggap sulit.
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ABSTRACT

Afifatul Ummah. AN ANALYSIS ON STUDENT CRITICALLY THINKING
PROCESS IN MATHEMATIC PROBLEM SOLVING IN TWO-VARIABLE
LINEAR EQUATION SYSTEM SUBJECT MATTER VIEWED FROM
LEARNING MOTIVATION OF THE FIRST SEMESTER VIII GRADERS OF
SMP NEGERI 6 SALATIGA IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012. Thesis.
Surakarta. Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret
University.
The objectives of research are: (1) to find out the critically thinking
process of the VIII graders of SMP N 6 Salatiga in solving the mathematic
problem in two-variable linear equation system (SPLDV) subject matter viewed
from learning motivation, and (2) to find out the factors affecting the student
critically thinking process viewed from the mathematic learning motivation.
This study used a qualitative method. In this research, the sampling
technique used to determine the subject of research was purposive sampling, in
which 6 subjects of research were selected. In each learning motivation category 2
subjects were selected considering that those two subjects gave adequate
information about the critically thinking process. The methods of collecting data
used in this research were questionnaire, test, and interview method. The data
validation was done using data triangulation, by comparing the data of test result
and interview result. The procedures of data analysis included data reduction, data
display, and conclusion drawing.
Based on the result of research, it could be concluded that (1) the student critically
thinking process based on the learning motivation category was that: (a) the
students with high learning motivation had critically thinking process at stage-6,
overview, (b) the students with medium learning motivation had critically
thinking process at stage-4, situation, (c) the students with low learning
motivation had critically thinking process at stage-1, focus, (d) the students with
medium learning motivation could thinking critically, (e) the students with
medium and low learning motivation could not think critically yet, (2) the factors
affecting the student critically thinking process based on the stages of critically
thinking process were: (a) the students with high learning motivation could
formulate the problem details, reveal the necessary fact in solving a problem,
choose the logic, relevant and accurate argument, determine the cause of a
statement drawn as a conclusion, understand well the concept of two-variable
linear equation system and supporting material, (b) the students with medium
learning motivation could formulate the problem details, reveal the necessary fact
commit to user
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the cause of a statement drawn as a conclusion. Meanwhile the subject‟s
understanding on the concept of two-variable linear equation system and
supporting material was still poor, (c) the students with low learning motivation
could not formulate yet the problem details, reveal the necessary fact in solving a
problem, choose the logic, relevant and accurate argument, determine the cause of
a statement drawn as a conclusionand the subject‟s understanding on the concept
of two-variable linear equation system and supporting material was still poor, (3)
the factors affecting the student critically thinking process based on learning
activity were: (a) the students with high learning motivation undertook learning
activity by means of conceiving the concept, paying attention to teacher‟s
explanation during the course, were dare to answer the teacher‟s question in the
objective of measuring their competency, asked question or restudied the material
the teacher had explained when they felt less understood, tried to work on other
items the teacher did not discuss, and kept trying to work on the assignment
considered as difficult from the teacher, (b) the students with medium learning
motivation undertook learning activity by means of reciting the formula, paying
attention to teacher‟s explanation during the course, were not dare to answer the
teacher‟s question because they could not to, asked question or restudied the
material the teacher had explained when they felt less understood but were not
dare to ask the teacher, tried to work on other items the teacher did not discuss,
and did not try to work on the assignment considered as difficult from the teacher,
and (c) the students with low learning motivation undertook learning activity by
means of reciting the formula, not paying attention to teacher‟s explanation during
the course, were not dare to answer the teacher‟s question because they could not
to, did not asked question or restudied the material the teacher had explained
when they felt less understood, did not try to work on other items the teacher did
not discuss, and did not try to work on the assignment considered as difficult from
the teacher.
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MOTTO

Orang yang memiliki pengetahuan tentang alam semesta tetapi tidak mengenal
dirinya sendiri, sama saja dengan tidak tahu apa-apa
(Jean De La Fountain)
“Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan.”
( Ki Hajar Dewantara )
“Ditengah-tengah kesulitan terdapat peluang.”
( Albert Einstein )
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir
secara sistematik. Seperti halnya ilmu yang lain matematika memiliki aspek
kreatif dan juga aspek terapan atau praktik. Sebagaimana tercantum dalam GarisGaris Besar Program Pengajaran (GBPP) bahwa diberikannya matematika di
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan umum antara lain untuk mempersiapkan
siswa agar mampu menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di
dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran
secara strategis, logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien serta
mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir
matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu
pengetahuan.
Pembelajaran yang pada umumnya dilaksanakan oleh guru lebih banyak
menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman, sedangkan aspek aplikasi,
analisis, evaluasi, dan bahkan menciptakan hanya sebagian kecil dari
pembelajaran yang dilakukan. Guru selama ini lebih banyak memberi ceramah
dan latihan mengerjakan soal-soal dengan cepat tanpa memahami konsep secara
mendalam. Hal ini menyebabkan siswa kurang terlatih untuk mengembangkan
daya nalarnya dalam memecahkan permasalahan dan mengaplikasikan konsepkonsep yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata sehingga kemampuan
berpikir siswa kurang dapat berkembang dengan baik.
Berpikir sebagai suatu kemampuan mental seseorang dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis, antara lain berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan
kratif. Dalam proses berpikir manusia terdapat proses berpikir tingkat tinggi. Agar
dapat melakukan proses berpikir tingkat tinggi seseorang harus menggunakan otak
kiri dan otak kanannya secara seimbang. Yang termasuk dalam proses berpikir
tingkat tinggi diantaranya

adalah berpikir kreatif dan kritis. Agar terjadi
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berpikir

secara

kritis

dalam

menganalisis

maupun

memecahkan

suatu

permasalahan, khususnya dalam pemecahan masalah matematika. Proses berpikir
kritis adalah suatu proses untuk mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang
tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan
dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Berdasarkan definisi
tersebut, dapat dikatakan bahwa berpikir kritis merupakan suatu rangkaian
tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Siswa yang berpikir kritis akan
menggunakan strategi-strategi atau cara-cara yang tepat dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi. Selain itu siswa yang berpikir kritis akan mampu
menolong dirinya atau orang lain dalam memecahkan permasalahan yang
dihadapi.
Agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya siswa harus
mengevaluasi diri mereka dan berusaha. Mereka tidak boleh berdiam diri saja
karena, para siswa ini kelak akan menjadi orang dewasa, akan menghadapi dunia
yang penuh dengan tantangan dan permasalahan. Pelajar hari ini yang akan
menjadi pemimpin di masa depan, mesti dipersiapkan untuk menghadapi
tantangan dan permasalahan hidup. Perlu diterapkan proses berpikir kritis pada
siswa, karena seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang
diketahuinya, dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan
masalah, dan mencari sumber-sumber informasi yang relevan untuk dirinya.
Sehingga siswa yang berpikir kritis akan mampu berpikir secara reflektif dan
independen, yaitu siswa yang mampu berpikir ke arah masa depan.
Motivasi belajar juga sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar
agar siswa mampu berpikir ke arah masa depan. Motivasi belajar tidak sama
kuatnya antara siswa yang satu dengan siswa lainnya. Motivasi dalam diri
seseorang tidak tetap, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, bahkan pada
suatu saat motivasi belajar dapat hilang sama sekali. Siswa dengan motivasi
belajar matematika tinggi biasanya akan memiliki prestasi yang lebih baik
dibandingkan dengan siswa dengan motivasi belajar matematika sedang dan
rendah. Siswa yang mampu berpikir secara kritis akan dapat menyelesaikan
to user siswa yang dapat berpikir secara
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kritis biasanya juga akan memiliki prestasi yang baik dalam mata pelajaran
matematika. Maka dari itu, motivasi belajar ikut mempengaruhi proses berpikir
kritis siswa dalam pemecahan suatu masalah.
Permasalahan matematika yang timbul di lapangan adalah siswa kurang
mampu menjelaskan penyelesaian yang diperolehnya,

baik secara kognitif,

afektif, maupun psikomotor, yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap ke
dalam situasi yang lain. Dilihat dari segi kognitifnya, dalam mempelajari
matematika siswa tidak hanya membutuhkan aspek ingatan saja. Tetapi dalam
mempelajari matematika juga membutuhkan aspek selain ingatan, di antaranya
aspek pemahaman, analisis, dan lainnya. Khususnya pada pemecahan masalah
matematika. Pemecahan masalah matematika adalah pemecahan terhadap situasi
dalam matematika yang dipandang sebagai masalah oleh seseorang yang
menyelesaikan masalah itu.
Di Indonesia mata pelajaran matematika diajarkan hampir pada setiap
jenjang pendidikan. Bidang kajian matematika di SMP meliputi : geometri,
statistika, aritmatika, aljabar, dan lain-lain. Salah satu materi matematika yang
termasuk ke dalam bidang kajian aljabar adalah sistem persamaan linear.
Pokok bahasan dalam materi matematika sistem persamaan linear yang dianggap
cukup sulit dipahami oleh siswa SMP adalah sistem persamaan linear dua variabel
variabel (SPLDV). Banyak siswa SMP yang masih merasa sulit untuk dapat
memahami permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru tentang sistem
persamaan linear Dua variabel (SPLDV). Kesulitan siswa pada materi ini dapat
kita lihat dari nilai siswa. Nilai siswa yang masih rendah terlihat dari belum
tercapainya ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal dalam pembelajaran
seperti yang diharapkan. Rata-rata ketuntasan individu siswa baru mencapai 60,7
sedangkan ketuntasan klasikalnya 54,05%. Kesulitan siswa dalam mempelajari
materi ini salah satunya disebabkan oleh miskonsepsi siswa. Jika dikaitkan
dengan

pembelajaran

matematika,

miskonsepsi

bisa

diartikan

sebagai

kesalahpahaman dalam memahami materi dan terjadi kesalahan pahaman atau
salah konsep dalam menjawab soal-soal matematika. Kesalahan konsep dapat
commit tomasalah-masalah
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terlebih dahulu permasalahan SPLDV tersebut harus diubah ke dalam bentuk
matematik, kemudian penyelesaian dalam bentuk matematik harus dikembalikan
lagi ke bentuk awal (generalisasi). Karena di dalam matematika pemecahan suatu
masalah harus menggunakan logika dan penalaran, sehingga pada tahap inilah
banyak siswa yang mengalami kesulitan. Apalagi kebanyakan siswa-siswa yang
berpikir praktis hanya mengandalakan hafalan saja dalam memecahkan suatu
permasalahan, dan tidak memahami konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu.
Bila kebiasaan siswa tersebut dibiarkan terus menerus, akan menyebabkan
siswa lebih mengandalkan hafalan dan akan mengalami kesulitan apabila siswa
diberikan permasalahan dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Hingga
akhirnya siswa akan malas berpikir dalam menyelesaikan masalah yang diberikan,
dan proses berpikir kritis siswa belum dapat berjalan secara maksimal. Salah satu
faktor lain yang menyebabkan proses berpikir kritis pada masing-masing siswa
berbeda adalah motivasi belajar siswa. Kebanyakan siswa masih kurang
termotivasi dalam belajar matematika. Sehingga masih sedikit siswa yang
memiliki motivasi belajar tinggi dalam bidang matematika. Pada anak yang
memiliki tingkat motivasi belajar tinggi, biasanya dalam menyelesaikan
permasalahan matematika yang diberikan oleh guru, anak tersebut mau
menggunakan logika dan penalarannya. Sedangkan pada siswa yang memiliki
motivasi belajar rendah, biasanya siswa tersebut tidak mau menggunakan logika
dan penalarannya dalam menyelesaikan suatu masalah matematika. Sehingga
siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Hal ini yang
mengakibatkan nilai matematika siswa dengan motivasi belajar rendah biasanya
juga rendah. Rendahnya motivasi belajar siswa untuk belajar matematika mungkin
disebabkan oleh banyak hal, di antaranya karena ada masalah dalam belajar atau
diakibatkan oleh pengalaman yang tidak nyaman dalam belajar matematika
sebelumnya. Selain motivasi belajar masih ada beberapa faktor yang lainnya yang
menyebabkan proses berpikir antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda.
Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah minat belajar, aktifitas belajar, dan gaya
belajar.
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Untuk mengatasi hal tersebut di atas salah satu alternatif yang dapat
dilakukan adalah mengetahui proses berpikir kritis siswa dari sejauh mana siswa
mampu menyelesaikan permasalahan matematika dalam bentuk soal cerita
berdasarkan enam tahapan proses berpikir kritis siswa menurut Ennis yaitu:
1) Fokus (focus). Langkah awal dari berpikir kritis adalah mengidentifikasi
masalah dengan baik. Permasalahan yang menjadi fokus bisa terdapat dalam
kesimpulan sebuah argumen.
2) Alasan (Reason). Apakah alasan-alasan yang diberikan logis atau tidak untuk
disimpulkan seperti yang tercantum dalam fokus.
3) Kesimpulan (Inference). Jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup untuk
sampai pada kesimpulan yang diberikan?
4) Situasi (Situation). Mencocokkan dengan situasi yang sebenarnya
5) Kejelasan (Clarity). Harus ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai
dalam argumen tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat
kesimpulan.
6) Tinjauan ulang (Overview). Artinya kita perlu mencek apa yang sudah
ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari dan disimpulkan.
Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
tentang proses berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika pada pokok
bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel siswa kelas VIII semester 1 SMP
Negeri 6 Salatiga ditinjau dari motivasi belajar pada tahun ajaran 2011/2012.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,maka
dalam penelitian ini diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Prestasi belajar matematika siswa SMP masih rendah. Hal ini disebabkan
karena siswa kurang mampu menjelaskan penyelesaian yang diperolehnya
secara kognitif, afektif, maupun psikomotor. Rendahnya prestasi ini siswa
menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika,
khususnya pada pokok bahasan SPLDV. Kemungkinan kesulitan belajar siswa
disebabkan karena metode pembelajaran yang digunakan oleh kebanyakan
guru belum sesuai dengan materi ajar yang disampaikannya. Terkait dengan
hal itu dapat diteliti bagaimana caranya agar siswa memilki prestasi yang baik
dan metode pembelajaran yang tepat digunakan untuk materi SPLDV.
2. Rendahnya prestasi belajar matematika pada materi SPLDV, kemungkinan
disebabkan karena proses berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah
matematika masih rendah. Oleh karena itu perlu ditekankan kepada siswa,
bagaimana proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika
agar diperoleh prestasi belajar yang optimal.
3. Motivasi belajar matematika pada sebagian besar siswa SMP masih rendah.
Rendahnya motivasi belajar siswa dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya
karena ada masalah dalam belajar atau diakibatkan oleh pengalaman yang
tidak nyaman dalam belajar matematika sebelumnya. Pada anak yang
memiliki tingkat motivasi belajar tinggi biasanya dalam menyelesaikan
permasalahan yang diberikan oleh guru akan menggunakan logika dan
penalarannya. Oleh karena itu dapat diteliti bagaimana bagaimana proses
berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari
motivasi belajar dan faktor apa saja yang mempengaruhi.
4. Selain motivasi belajar, masih terdapat cukup banyak faktor yang
mempengaruhi proses berpikir kritis siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi
proses berpikir kritis pada masing-masing siswa berbeda, diantaranya
disebabkan oleh minat belajar siswa, gaya belajar siswa, aktivitas belajar
commit
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dapat diteliti bagaimanakah pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap proses
berpikir kritis siswa.

C. Pembatasan Masalah
Untuk keefektifan dan keefisienan penelitian ini, maka permasalahan
dibatasi sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII A SMP Negeri 6 Salatiga.
2. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang proses berpikir kritis yang
dilakukan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada pokok bahasan
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) ditinjau dari motivasi
belajar.
3. Subyek penelitian dibatasi pada hasil pekerjaan sebagian siswa yang terpilih
untuk dianalisis jawabannya dalam menyelesaikan soal tes prestasi belajar
matematika materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dan angket tentang
motivasi belajar matematika siswa di sekolah.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar masalah yang telah diuraikan diatas, masalah dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana proses berpikir kritis siswa kelas VIII SMP N 6 Salatiga dalam
pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Sistem Persaman Linier
Dua Variabel (SPLDV) ditinjau dari motivasi belajar?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap proses berpikir kritis
siswa ditinjau dari motivasi belajar matematika?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa kelas VIII SMP N 6 Salatiga
dalam pemecahan masalah matematika pada pokok bahasan Sistem Persaman
Linier Dua Variabel (SPLDV) ditinjau dari motivasi belajar.
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses berpikir
kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar matematika.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, calon guru, peneliti
lain dan siswa pada umumnya. Manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai
berikut :
1. Sebagai sarana bagi siswa SMP untuk mendeteksi masalah apa saja yang
muncul pada saat mempelajari materi matematika pokok bahasan Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
2. Sebagai masukan bagi guru dan calon guru matematika SMP agar dapat
menggunakan metode dan strategi pembalajaran yang tepat dalam pemecahan
masalah yang sesuai dengan proses berpikir kritis siswa SMP.
3. Sebagai wacana dan tambahan wawasan bagi para guru dan calon guru tentang
proses berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar matematika..
4. Sebagai masukan bagi para peneliti lain, Bahwa dalam pemecahan masalah
matematika pada siswa SMP memerlukan proses berpikir kritis.
5. Untuk menjadi referensi, bahan pertimbangan, acuan bagi penelitian sejenis.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hakekat Matematika
Matematika timbul karena olah pikir manusia yang berhubungan dengan
ide, proses, dan penalaran. Matematika terdiri dari empat kawasan yang luas,
yaitu : aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Dalam dunia keilmuan
matematika berperan sebagai bahasa simbolik atau sarana komunikasi yang
cermat, jelas, dan tepat. Dalam hal ini matematika merupakan bentuk tertinggi
dari logika dan memungkinkan sistem pengorganisasian ilmu yang bersifat logis
dan juga menyajikan pernyataan dalam bentuk model matematika yang ringkas
dan jelas.
Matematika memiliki definisi yang bermacam-macam sesuai dengan sudut
pandang dari masing-masing orang yang mendefinisikannya. Oleh karena itu,
diberikan beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli matematika antara
lain :
a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 723) disebutkan bahwa,
matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan
dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah
mengenai bilangan.
b. Kline yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman (1999 : 252) mengemukakan
bahwa, “matematika merupakan bahasa simbolis dimana ciri utamanya adalah
menggunakan cara nalar deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara nalar
induktif”.
c. Purwoto (2003 : 12-13) dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah
pengetahuan tentang pola keteraturan, pengetahuan tentang struktur yang
terorganisasikan mulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisi ke unsur yang
didefinisikan ke aksioma dan postulat dan akhirnya ke dalil.
commit to user
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d. Sedangkan R. Soedjadi (2000 :11) mengemukakan bahwa ada beberapa
definisi matematika, yaitu :
1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara
sistematik.
2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.
3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan
dengan bilangan.
4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan
masalah tentang ruang dan bentuk.
5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.
6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.
e. Jonhson dan Myklebust yang dikutip oleh Mulyono Abdurrahman
(1999 : 252) mengatakan bahwa, “matematika adalah bahasa simbol yang
bersifat praktis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan
keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk berfikir”.
Pengertian/definisi/batasan tentang matematika amat banyak dan beragam.
Walaupun amat banyak batasan tentang matematika, tetapi terdapat beberapa ciri
khusus matematika atau karakteristik yang dapat merangkum pengertian
matematika secara umum. Beberapa karakteristikmatematika menurut R Soedjadi
(2000 : 13) adalah :
a. Matematika memiliki objek kajian abstrak
Objek kajian tersebut meliputi :
1) Fakta
2) Konsep
3) Operasi atau relasi
4) Prinsip
b. Matematika bertumpu pada kesepakatan-kesepakatan
c. Sepenuhnya menggunakan pola pikir deduktif
d. Memiliki simbol yang kosong dari arti
e. Memperhatikan semesta pembicaraan
f. Konsisten dalam sistemnya
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Dari uraian di atas, tidak terdapat definisi tunggal tentang matematika
yang telah disepakati. Walaupun demikian, setelah sedikit mendalami beberapa
definisi matematika yang berbeda-beda, terdapat adanya ciri-ciri khusus atau
karakteristik yang dapat merangkum pengertian matematika secara umum. Dari
beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah
cabang ilmu pengetahuan eksak yang mempelajari tentang bilangan-bilangan,
kalkulasi, penalaran logis, fakta-fakta kuantitatif, masalah ruang dan bentuk,
aturan-aturan yang ketat, dan pola keteraturan pengetahuan tentang struktur yang
terorganisasikan dengan menggunakan cara nalar deduktif, tetapi juga tidak
melupakan cara nalar induktif, yang fungsi teoritisnya untuk berfikir.

2. Matematika Sekolah
Matematika sekolah merupakan matematika yang diajarkan di jenjang
persekolahan. yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama
(SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). R Soedjadi (2000 : 37) mengatakan
bahwa, matematika sekolah adalah unsur-unsur atau bagian-bagian dari
matematika yang dipilih berdasarkan atau berorientasi kepada kepentingan
kependidikan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Tahap perkembangan kognitif siswa pada setiap jenjang sekolah berbeda-beda.
Mengingat hal tersebut, maka matematika sekolah mempunyai karakteristik
sebagai berikut :
a. Penyajian butir-butir matematika dalam buku sekolah disesuaikan dengan
perkiraan perkembangan intelektual siswa.
b. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif. Namun dapat pula
digunakan pola pikir induktif sesuai dengan topik yang akan disampaikan oleh
pengajar.
c. Semesta pembicaraan dalam matematika dimulai dari yang sempit kemudian
berangsur

meluas,

disesuikan

dengan

semakin

meningkatnya

tahap

perkembangan siswa siring dengan semakin meningkatnya usia siswa.
d. Tingkat keabstrakan matematika diawali dari tingkat abstraksi rendah
commit
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Menurut Ebbut dan Strakker dalam Yudha Prihadi (2012), yaitu
matematika yang diajarkan di sekolah-sekolah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan.
Implikasinya, siswa perlu dilatih melakukan kegiatan penyelidikan pola-pola
untuk menentukan hubungan, percobaan, membandingkan, juga siswa perlu
dibantu dalam menemukan hubungan antara pengertian yang satu dengan yang
lainnya.
b. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi dan
penemuan. Implikasinya, siswa perlu didorong inisiatifnya dan diberi
kesempatan untuk berpikir beda.
c. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah.
Implikasinya, guru perlu menyediakan lingkungan belajar matematika yang
merangsang timbulnya persoalan matematika, membantu siswa memecahkan
persoalan matematika dengan caranya sendiri, dan membantu siswa
mengembangkan kompetensi dan keterampilannya untuk memecahkan
masalah.
d. Matematika sebagai alat komunikasi.
Implikasinya, guru perlu mendorong siswanya agar mengenal sifat
matematika, membaca dan menulis matematika, dan mendorong siswa pula
agar menghargai bahasa ibu siswa dalam membicarakan matematika.
Keempat ciri pelajaran matematika tersebut di atas, akan dipakai sebagai
dasar untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada pelajaran matematika,
khususnya di tingkat SMP.

3. Tujuan Pengajaran Matematika SMP
Dalam GBPP matematika yang khusus untuk Sekolah Menengah Pertama
(SMP) yang dewasa ini dipakai dikemukakan bahwa, tujuan khusus pengajaran
matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :
a. Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan
matematika.
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b. Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke
pendidikan menengah.
c. Siswa memiliki ketrampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan
dari matematika Sekolah Dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan
sehari-hari.
d. Siswa mempunyai pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis,
kritis, cermat, kreatif, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika.
(R Soedjadi, 2000 : 44)

4. Pengertian Berpikir
Dalam arti yang terbatas berpikir itu tidak dapat didefinisikan. Tiap
kegiatan jiwa yang menggunakan kata-kata dan pengertian selalu mengandung hal
berpikir. Menurut Ngalim Purwanto (1992 : 43), berpikir adalah satu keaktifan
pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan.
Tujuan dari berpikir adalah untuk menemukan pemahaman/pengertian yang kita
kehendaki.
Ciri-ciri utama dari berpikir adalah :
1) Abstraksi
Abstraksi dalam hal ini berarti anggapan lepasnya kualitas atau relasi dari
benda-benda, kejadian-kejadian, dan situasi-situasi yang mula-mula dihadapi
sebagai kenyataan.
2) Tanggapan
3) Ingatan
Memberikan pengalaman dari pengamatan yang telah lampau.
4) Pengertian
5) Perasaan
Merupakan dasar yang mendukung suasana hati, atau sebagai pemberi
keterangan

dan

ketekunan

yang

dibutuhkan

masalah/persoalan.
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Menurut ahli psikologi Gestalt yang dikutip oleh Ngalim Purwanto
(1992 : 46), berpikir merupakan keaktifan psikis yang abstrak, yang prosesnya
tidak dapat diamati dengan alat indra kita. Sehubungan dengan pendapat para ahli
psikologi gestalt, maka ahli-ahli psikologi sekarang berpendapat bahwa proses
berpikir pada taraf yang tinggi pada umumnya melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut :
1) Timbulnya masalah, kesulitan yang harus dipecahkan.
2) Mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap ada sangkut pautnya
dengan pemecahan masalah.
3) Taraf pengolahan atau pencernaan, fakta diolah dan dicernakan.
4) Taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara memecahkan masalah.
5) Menilai, menyempurnakan dan mencocokkan hasil pemecahan.
Pengertian berpikir juga dikemukakan oleh beberapa ahli psikologi yang
lainnya. Vincent Ruggiero (Johnson, 2007) mengartikan berpikir sebagai segala
aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah,
membuat keputusan, dan memenuhi keinginan untuk memahami sebuah pencarian
jawaban atau sebuah pencapaian makna. Glass dan Holyoak yang mendefinisikan,
“Berpikir sebagai proses menghasilkan representasi mental yang baru melalui
transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atributatribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imaginasi, dan pemecahan
masalah” (Suharnan, 2005 : 280).
Definisi-definisi berpikir di atas membuat keberadaannya menjadi penting
dalam dunia pendidikan terutama dalam proses pembelajaran. Costa (Arifin,
2000) menyatakan bahwa:
“kegiatan berpikir yang dilakukan dalam proses, digunakan keterampilan
berpikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks (tinggi). Menurutnya,
yang termasuk dalam keterampilan berpikir dasar meliputi kualifikasi,
klasifikasi, hubungan variabel, transformasi, dan hubungan sebab akibat.
Sedangkan keterampilan berpikir kompoleks meliputi problem solving,
pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir kreatif”.
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Bulgalski berpendapat bahwa. “Berpikir sebagai aktivitas syaraf otak yang
tidak harus berhubungan dengan masalah” (Suharnan, 2005 : 281). Secara singkat
dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah segala aktivitas yang menghasilkan
representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan
interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi,
penalaran, imaginasi, dan pemecahan masalah, yang prosesnya tidak dapat
diamati dengan alat indra kita.

5. Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi. Costa
(Liliasari, 2000: 136) mengkategorikan proses berpikir kompleks atau berpikir
tingkat tinggi kedalam empat kelompok yang meliputi pemecahan masalah
(problem solving), pengambilan keputusan (decision making), berpikir kritis
(critical thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking). Berpikir kritis
diperlukan dalam kehidupan di masyarakat, karena dalam kehidupan di
masyarakat manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang memerlukan
pemecahan. Untuk memecahkan suatu permasalahan tentu diperlukan data-data
agar dapat dibuat keputusan yang logis, dan untuk membuat suatu keputusan yang
tepat, diperlukan kemampuan berpikir kritis yang baik.
Menurut Krulik dan Rudnick yang dikutip oleh Joko Sulianto (2011),
“penalaran meliputi berpikir dasar

(basic thinking), berpikir kritis (critical

thinking), dan berpikir kreatif (creative thinking). Terdapat delapan buah deskripsi
yang dapat dihubungkan dengan berpikir kritis, yaitu menguji, menghubungkan,
dan mengevaluasi semua aspek dari sebuah situasi atau masalah, memfokuskan
pada

bagian

dari

mengorganisasikan

sebuah
informasi,

situasi

atau

memvalidasi

masalah,
dan

mengumpulkan

menganalisis

dan

informasi,

mengingat dan menganalisis informasi, menentukan masuk akal tidaknya sebuah
jawaban, menarik kesimpulan yang valid, memiliki sifat analitis dan refleksif”.
Krulik dan Rudnick (dalam Sabandar, 2007: 3)) mengemukakan bahwa,
“yang termasuk berpikir kritis dalam matematika adalah berpikir yang menguji,
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suatu situasi ataupun suatu masalah”. Jadi dalam berpikir kritis itu orang
menganalisis dan merefleksikan hasil berpikirnya. Seorang yang berpikir kritis
selalu akan peka terhadap informasi atau situasi yang sedang dihadapinya, dan
cenderung bereaksi terhadap situasi atau informasi itu.
Menurut Anggelo (dalam Sugeng, 2010), “berpikir kritis adalah
mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan
menganalisis,

mensintesis,

mengenal

permasalahan

dan

pemecahannya,

menyimpulkan dan mengevaluasi”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan
bahwa berpikir kritis merupakan suatu rangkaian tahapan untuk mencapai suatu
tujuan. Berpikir kritis merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam
rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai
kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan
tersebut secara efektif dalam konteks den tipe yang tepat.
Berpikir kritis didefinisikan sebagai suatu proses kompleks yang
melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, dan evaluasi data
dengan mempertimbangkan aspek kualitatif serta melakukan seleksi atau
membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Gerhard dalam Redhana
(2003: 14).
Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang
meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen (Murti, 2010).
Seorang pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya, dan
mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah, dan
mencari sumbersumber informasi yang relevan untuk dirinya. Berpikir kritis
merupakan suatu aktivitas evaluatif untuk menghasilkan suatu simpulan Cabrera
dalam Redhana (2003: 14).
Menurut Ennis (1996), berpikir kritis sesungguhnya adalah suatu proses
berpikir yang terjadi pada seseorang serta bertujuan untuk membuat keputusankeputusan yang masuk akal mengenai sesuatu yang dapat ia yakini kebenarannya
serta yang akan dilakukan nanti. Dalam hal berpikir kritis, keputusan yang akan
diambil itu haruslah didasarkan pada informasi yang akurat serta pemahaman
commit
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didasarkan pada informasi serta asumsi yang benar, maka kesimpulan itu tidak
memiliki dasar yang benar.
Indikator-indikator kemampuan berpikir kritis siswa adalah:
1. mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan.
2. mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu
masalah.
3. mampu memilih argumen logis, relevan dan akurat.
4. mampu mendeteksi bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda.
5. mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu
keputusan.
Ennis (1996) secara singkat menyatakan bahwa, “terdapat enam unsur
dasar dalam berpikir kritis, yaitu fokus (focus), alasan (Reason), kesimpulan
(Inference), situasi (Situation), kejelasan (Clarity), dan tinjauan ulang
(Overview)”. Jika keseluruhan unsur ini telah dipertimbangkan secara matang
maka orang dapat membuat keputusan yang tepat.
Proses berpikir kritis dapat digunakan dalam belajar matematika ataupun
menyelesaikan soal matematika yang sulit. Dilihat secara mendalam, unsur-unsur
berpikir kritis ini tercermin dalam heuristic Polya untuk pemecahan masalah.
Dari pendapat di atas Joko Sulianto (2011) menjelaskan bahwa tahap-tahap dalam
berpikir kritis adalah sebagai berikut:
1) Fokus (focus). Langkah awal dari berpikir kritis adalah mengidentifikasi
masalah dengan baik. Permasalahan yang menjadi fokus bisa terdapat dalam
kesimpulan sebuah argumen.
2) Alasan (Reason). Apakah alasan-alasan yang diberikan logis atau tidak untuk
disimpulkan seperti yang tercantum dalam fokus.
3) Kesimpulan (Inference). Jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup untuk
sampai pada kesimpulan yang diberikan?
4) Situasi (Situation). Mencocokkan dengan situasi yang sebenarnya
.
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5) Kejelasan (Clarity). Harus ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai
dalam argumen tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat
kesimpulan.
6) Tinjauan ulang (Overview). Artinya kita perlu mencek apa yang sudah
ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari dan disimpulkan.
Dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses berpikir
kompleks yaitu berpikir secara reflektif, independen dan bertujuan untuk
membuat keputusan-keputusan yang masuk akal, yang meliputi kegiatan
menganalisis,

mensintesis,

mengenal

permasalahan

dan

pemecahannya,

menyimpulkan dan mengevaluasi.

6) Pemecahan Masalah Matematika
Menurut Grouws yang dikutip oleh Nuralam (2009 : 144), masalah dalam
matematika adalah segala sesuatu yang menghendaki untuk dikerjakan. Dalam
pengertian tersebut, kata segala sesuatu dapat menunjukkan sesuatu pertanyaan.
Sehingga dapat dikatakan masalah sebagai suatu pertanyaan yang menghendaki
suatu penyelesaian. Newell dan Simon yang dikutip oleh Nuralam (2009 : 144)
berpendapat bahwa masalah didefinisikan sebagai suatu pertanyaan dimana
seseorang ingin pertanyaan tersebut dapat dipecahkannya tetapi tidak mengetahui
secara serta merta bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Masalah itu bersifat
subyektif bagi setiap orang, artinya suatu pertanyaan mungkin merupakan
masalah bagi individu namun belum tentu menjadi masalah bagi orang lain.
Pertanyaan atau masalah dalam matematika disebut soal matematika.
“Soal matematika dapat berupa word problem, atau disebut juga verbal problem,
story problem, dan real problem” (Kilpatrick, 1985). Word problem adalah suatu
soal matematika yang mendeskripsikan suatu situasi, memberikan beberapa
informasi lain yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang akan ditemukan
dengan menggunakan satu atau lebih prosedur matematik. Word problem
digunakan dalam pembelajaran jika para siswa sudah mempelajari prosedur
matematika dan guru ingin memberikan kepada mereka latihan untuk
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bagi siswa, karena berhubungan langsung dengan masalah dalam kehidupan
sehari-hari, dan memerlukan perpaduan antara pengetahuan tentang latar masalah
dan pengetahuan tentang matematika. Karena itu penggunaan real problem dalam
pemecahan masalah matematika sering disarankan oleh para ahli.
Menurut Polya yang dikutip oleh Nuralam (2009:144) bahwa pemecahan
masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu
kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera. Lebih lanjut
Bell yang dikutip oleh Nuralam (2009:144) mendefinisikan bahwa pemecahan
masalah matematika adalah pemecahan terhadap situasi dalam matematika yang
dipandang sebagai masalah oleh seseorang yang menyelesaikan masalah itu.
Menurut Nuralam (2009:145) Pemecahan tersebut meliputi kegiatan pencarian
dan penerapan serangkaian kegiatan untuk mencapai sesuatu yang terkandung
dalam masalah matematika tersebut. Hakekat memecahkan masalah itu sendiri
adalah berpikir atau bernalar. Oleh karena itu seseorang yang sudah berhasil
menyelesaikan masalah dapat dikatakan telah melakukan perilaku berpikir.
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah matematika
adalah suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari situasi dalam matematika,
yang dipandang sebagai suatu masalah oleh bagi seseorang yang menyelesaikan
masalah tersebut.
Menurut Polya

yang dikutip oleh Sumardyono (2011:1) dalam

memecahkan masalah terdapat empat tahapan pokok atau penting.
Keempat langkah tersebut adalah:
a. Memahami soal/masalah
Untuk dapat melakukan tahap 1 dengan baik, maka perlu latihan untuk
memahami masalah baik berupa soal cerita maupun soal non-cerita, terutama
dalam hal:
1) apa saja pertanyaannya, dapatkah pertanyaannya disederhanakan,
2) apa saja data yang dipunyai dari soal/masalah, pilih data-data yang
relevan,
3) hubungan-hubungan apa dari data-data yang ada.
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b. Memilih rencana penyelesaian
Untuk dapat melakukan tahap 2 dengan baik, maka perlu keterampilan dan
pemahaman tentang berbagai strategi pemecahan masalah.
c. Menerapkan rencana penyelesaiann
Untuk dapat melakukan tahap 3 dengan baik, maka perlu dilatih mengenai:
1) keterampilan berhitung,
2) keterampilan memanipulasi aljabar,
3) membuat penjelasan (explanation) dan argumentasi (Reasoning).
d. Memeriksa jawaban
Untuk dapat melakukan tahap 4 dengan baik, maka perlu latihan mengenai:
1) memeriksa penyelesaian/jawaban (mengetes atau mengujicoba jawaban),
2) memeriksa apakah jawaban yang diperolah masuk akal,
3) memeriksa pekerjaan, adakah yang perhitungan atau analisis yang salah,
4) memeriksa pekerjaan, adakah yang kurang lengkap atau kurang jelas.
Siswa seringkali terjebak pada tahap 3 saja, sering melupakan tahap 4 dan
mengabaikan tahap 1 dan tahap 2.

7) Belajar
a. Definisi Belajar
Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, belajar merupakan faktor yang
menentukan hasil sebagaimana telah ditentukan dan merupakan salah satu faktor
yang berperan penting dalam pembentukan pribadi individu. Purwoto (2003: 21)
menyatakan ”Belajar adalah suatu proses yang berlangsung dari keadaan tidak
tahu menjadi tahu atau dari tahu menjadi lebih tahu, dari tidak terampil menjadi
terampil, dari belum cerdas menjadi cerdas, dari sikap belum baik menjadi
bersikap baik, dari pasif menjadi aktif, dari tidak teliti menjadi teliti dan
seterusnya”. Sedangkan Oemar Hamalik (2004: 154) mendefinisikan ”Belajar
adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan
pengalaman”. Selain Oemar Hamalik, Hamzah B. Uno (2008: 21) juga
berpendapat bahwa ”Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang
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perubahan tingkah laku ini tidak hanya mengenai perubahan pengetahuan, tetapi
juga berbentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan minat, dan
penyesuaian diri”.
Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Muhibbin Syah (2009:
63) yang menyatakan ”Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan
unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang
pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan
pendidikan amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik di
sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri”. Hal senada juga
dinyatakan oleh Slameto (2003: 3) yang mendefinisikan ”Belajar ialah suatu
proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan
tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri
dalam interaksi dengan lingkungannya”.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, belajar adalah
suatu proses yang dilakukan oleh individu sehingga mengakibatkan perubahan
tingkah laku yang berupa perubahan kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, dan
penyesuaian diri menjadi lebih baik karena adanya hubungan dengan individu lain
dan lingkungan sekitar.
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar
Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan tejadinya suatu perubahan
atau pembaharuan dalam tingkah laku atau kecakapan. Sampai di manakah
perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil baik atau tidaknya
belajar itu tergantung kepada bermacam-macam faktor.
Menurut Slameto (2003: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
1. Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri individu yang
sedang belajar. Faktor ini meliputi:
a) Faktor jasmani
Misalnya: kesehatan dan cacat tubuh
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b) Faktor psikologis
Misalnya: minat, bakat, dan motif pribadi
c) Faktor kelelahan
Misalnya: kelelahan jasmani dan kelelahan rohani
2. Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang ada di luar individu yang sedang
belajar. Faktor ini meliputi:
a) Faktor keluarga
Misalnya: keadaan ekonomi orang tua, keharmonisan keluarga, dan latar
belakang budaya.
b) Faktor sosial
Misalnya: metode mengajar, kurikulum, alat belajar, dan relasi antara
siswa dengan siswa.
c) Faktor masyarakat
Misalnya: kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman
bergaul, dan bentuk kegiatan masyarakat.

8) Motivasi Belajar
Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai
kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut
bertindak atau berbuat. Oleh karena itu, Hamzah B. Uno (2008: 1) menyatakan
“Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong
seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya”.
Hampir sama dengan Hamzah B. Uno, Muhibbin Syah (2009: 153)
mendefinisikan “Motivasi ialah keadaan internal organisme –baik manusia
ataupun hewan- yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu”.
Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari
dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar.
Termasuk dalam motivasi intrinsik siswa adalah perasaan menyenangi materi dan
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kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk kebutuhan masa depan
siswa yang bersangkutan.
Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari luar
individu siswa yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Pujian
dan hadiah, peraturan atau tata tertib sekolah, suri teladan orang tua, guru, dan
seterusnya merupakan contoh-contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat
menolong siswa untuk belajar. Kekurangan atau ketiadaan motivasi, baik yang
bersifat internal maupun eksternal, akan menyebabkan kurang bersemangatnya
siswa dalam melakukan proses pembelajaran materi-materi pelajaran baik di
sekolah maupun di rumah.
(Muhibbin Syah, 2009: 153).
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada
umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Indikator
motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil.
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
4) Adanya penghargaan dalam belajar.
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan
seseorang siswa dapat belajar dengan baik.
(Hamzah B. Uno, 2008: 23)
Motivasi belajar pada setiap individu berbeda-beda antara satu dengan
ynag lainnya. Ada beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi.
Disamping itu, juga terdapat beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar
sedang dan rendah. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk meningkatkan motivasi
belajar.
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Terdapat beberapa upaya meningkatkan motivasi belajar, diantaranya:
a. Optimalisasi penerapan prinsip belajar
b. Optimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran
c. Optimalisasi pemanfaatan pengalamaan dan kemampuan siswa
d. Pengembangan cita-cita dan aspirasi belajar

9) Tinjauan Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
Matematika dibedakan atas tiga bidang kajian yaitu bidang aljabar,
analisis, dan geometri. Berdasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
materi pelajaran matematika kelas VIII semester I meliputi faktorisasi suku
aljabar, SPLDV, fungsi, dan persamaan garis lurus. SPLDV merupakan salah satu
materi dalam bidang kajian aljabar. Persamaan linear dua variabel ialah
persamaan yang mengandung dua variabel dimana pangkat/derajat tiap-tiap
variabelnya

sama

dengan

satu.

Sehingga

Sistem

persamaan

linear

dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan
diantara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian.
Bentuk umum SPLDV :
ax  by=c

px  qy=r
dengan x, y disebut variabel
a, b, p, q disebut koefisien

c , r disebut konstanta

a. Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat
dilakukan dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan metode gabungan.
1) Metode Grafik
Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan
linear dua variabel adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Jika garisgarisnya tidak

berpotongan di

satu

titik tertentu maka himpunan

penyelesaiannya adalah himpunan kosong.
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2) Metode Eliminasi
Pada metode eliminasi, untuk menentukan himpunan penyelesaian
dari sistem persamaan linear dua variabel, caranya adalah dengan
menghilangkan (mengeliminasi) salah satu variabel dari sistem persamaan
tersebut. Jika variabelnya x dan y, untuk menentukan variabel x kita harus
mengeliminasi variabel y terlebih dahulu, atau sebaliknya. Perhatikan bahwa
jika koefisien dari salah satu variabel sama maka kita dapat mengeliminasi
atau menghilangkan salah satu variabel tersebut, untuk selanjutnya
menentukan variabel yang lain.
3) Metode Substitusi
Substitusi artinya mengganti, yaitu menggantikan variabel yang kita
pilih pada persamaan pertama dan digunakan untuk mengganti variabel sejenis
pada persamaan kedua. Pada metode substitusi, untuk menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel, caranya adalah dengan terlebih dahulu kita
nyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain dari suatu persamaan,
kemudian mensubstitusikan (menggantikan) variabel itu dalam persamaan
yang lainnya.
4) Metode gabungan
Pada mtode gabungan, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear
dua variabel, caranya adalah dengan menggabungkan mtode eliminasi dan
metode substitusi.

b. Membuat Model Matematika dan Menyelesaikan Masalah Sehari-hari
yang Melibatkan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan
dengan perhitungan yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel.
Permasalahan sehari-hari tersebut biasanya disajikan dalam bentuk soal cerita.
Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita sebagai berikut:
1) Mengubah kalimat-kalimat pada soal cerita menjadi beberapa kalimat
matematika (model matematika), sehingga membentuk sistem persamaan
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2) Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.
3) Menggunakan penyelesaian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan pada
soal cerita.
Contoh Soal:
Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar Rp15.000,00,
sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000,00.
Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel?
Penyelesaian:
Misalkan harga 1 kg mangga = x
harga 1 kg apel = y
Kalimat matematika dari soal di samping adalah

2 x  y  15000
x  2 y  18000
Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian,
misalnya dengan metode gabungan.
Langkah I: Metode eliminasi

2 x  y  15000 x1

2 x  y  15000

x  2 y  18000 x2

2 x  4 y  36000
y  4 y  15000  36000




3 y  21000
y

21000
 7000
3

Langkah II: Metode substitusi
Substitusi nilai y ke persamaan 2 x  y  15000

2 x  y  15000
2 x  7000  15000


2 x  15000  7000



2 x  8000



x

8000
 4000
2
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Dengan demikian, harga 1 kg mangga adalah Rp4.000,00 dan harga 1 kg apel
adalah Rp7.000,00.
Jadi, harga 5 kg mangga dan 3 kg apel adalah
5x  2 y   5  Rp.4.000,00    3  Rp.7000,00 

 Rp.20.000,00  Rp.21.000,00 = Rp.41.000,00

B. Kerangka Berpikir
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit
oleh siswa. Hal tersebut dapat dipahami karena matematika merupakan suatu ilmu
dengan penalaran, bentuk-bentuk dan struktur-struktur yang abstrak dan
hubungannya dengan hal tersebut. Matematika dibedakan atas tiga bidang kajian
yaitu bidang aljabar, analisis, dan geometri.
Matematika sebagai ilmu pasti menggunakan langkah-langkah pasti di
dalam setiap penyelesainnya, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis
proses berpikir siswa. Dalam proses berpikir manusia terdapat proses berpikir
tingkat tinggi. Yang termasuk dalam proses berpikir tingkat tinggi diantaranya
adalah berpikir kreatif dan kritis. Proses berpikir kritis merupakan serangkaian
tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Proses berpikir kritis siswa dapat
ditunjukkan dalam pemecahan masalah matematika.

Sehingga proses dalam

berpikir dapat terlihat dan lebih mudah untuk dianalisis. Proses yang dilalui setiap
siswa dalam penyelesaian suatu permasalahan berbeda-beda. Oleh karena itu,
proses penyelesaian masalah matematika tersebut dapat digunakan untuk
mengetahui proses berpikir kritis siswa. Apakah proses berpikirnya kritis dapat
dilakukan atau tidak oleh siswa tersebut.
Proses berpikir kritis belum dapat dilakukan oleh siswa disebabkan
karena rendahnya pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Pemaham
yang rendah dikarenakan siswa belum atau tidak dapat mempelajari konsepkonsep dasarnya. Hal ini dapat dilihat dari prestasi siswa. Prestasi siswa pada
mata pelajaran matematika masih tergolong rendah. Tingkat pemahaman siswa
dapat disebakan oleh beberapa hal. Diantaranya, motivasi belajar, aktivitas
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Motivasi belajar merupakan salah satu penyebab tingkat pemahaman siswa
berbeda-beda. Sehingga motivasi belajar mungkin berpengaruh terhadap pola
pikir kritis siswa dalam menangkap, menelaah, dan menyelesaikan permasalahan
matematika.
Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa pada mata pelajaran
matematika, diberikan angket motivasi belajar kepada siswa. Siswa akan
dikelompokkan menjadi 3 kategori motivasi belajar, yaitu tinggi, rendah, dan
sedang. Untuk dapat mengetahui bagaimana proses berpikir kritis siswa dalam
materi SPLDV pada tiap-tiap kategori motivasi belajar, dapat dilakukan dengan
memberikan suatu tes kepada siswa. Soal-soal yang diberikan berupa pemecahan
masalah matematika khususnya pada soal cerita. Untuk dapat berpikir kritis dalam
pemecahan masalah matematika terdapat langkah-langkah penyelesaian secara
sistematis. Oleh sebab itu, untuk dapat berpikir kritis dibutuhkan logika dan
penalaran. Langkah-langkah berpikir kritis adalah focus (focus), alasan (Reason),
kesimpulan (Inference), situasi (Situation), kejelasan (Clarity), dan tinjauan ulang
(Overview). Kemudian hasil tes atau jawaban siswa tersebut dianalisis
berdasarkan langkah-langkah berpikir kritis tersebut. Dari sini akan diketahui
bagaimana proses berpikir siswa dalam pemecahan masalah matematika dengan
motivasi tinggi, sedang, dan rendah. Dari langkah proses berpikir kritis dan
kegiatan belajar siswa akan dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi proses berpikir siswa pada tiap-tiap kategori motivasi belajar.
Dari analisis tersebut dapat diketahui bagaimana proses berpikir kritis
siswa dalam menyelesaikan masalah SPLDV dilihat dari kategori motivasi belajar
dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui proses
berpikir kritis siswa, seorang guru akan mengetahui karakteristik masing-masing
siswa.
Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah:
1. Memberikan angket motivasi belajar, untuk diisi oleh masing-masing siswa.
2. Memberikan tes diagnosis yang terkait dengan materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel dalam bentuk uraian berupa soal cerita.
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3. Memeriksa jawaban tes siswa. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut
adalah data-data proses berpikir kritis siswa, yang ditunjukkan pada langkahlangkah yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal cerita yang terkait
dengan

materi

Sistem

Persamaan

Linear

Dua

Variabel.

Berdasarkan data , selanjutnya dipilih beberapa siswa untuk dijadikan sebagai
subjek penelitian yang akan dianalisis jawabannya.
4. Melakukan wawancara.
Responden wawacara merupakan subjek penelitian yang dipilih berdasarkan
langkah-langkah yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal cerita dan
motivasi belajar matematika siswa. Wawancara dilakukan untuk mengecek
bagaimana proses berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Validasi data.
Validasi data dilakukan dengan triangulasi data. Data-data yang bersumber
dari tes, angket, dan wawancara dibandingkan dan dicocokkan.
6. Analisis data
Analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk medapatkan
data yang dibutuhkan dari masalah yang diteliti. Tempat penelitian yang
digunakan oleh peneliti adalah SMP N 6 Salatiga kelas VIII A semester I tahun
ajaran 2011/2012. Sedangkan uji coba instrumen dilaksanakan di MTS Negeri
Susukan kelas VIII A.

2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan secara bertahap. Adapun tahap-tahap waktu
penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah :
a

Tahap Persiapan
Pada Tahap ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan Permohonan
pembimbing, pengajuan judul skripsi, pengajuan proposal penelitian,
pembuatan permohonon izin uji coba penelitian di MTs Negeri Susukan,
permohonon izin penelitian di SMP Negeri 6 Salatiga dan pengajuan
instrumen penelitian. Waktu yang dibutuhkan adalah 5 bulan. Secara rinci
kegiatan-kegiatan penelitian dengan pembagian waktunya sebagai berikut :
1) Agustus-September 2011

: Permohonan pembimbing dan pengajuan
judul skripsi.

2) September-November 2011 : Pengajuan Proposal Penelitian.
3) November-Januari 2012

: Pengajuan instrument penelitian dan
pembuatan permohonan izin.

b

Tahap Pelaksanaan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengambilan data.
Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Januari sampai
dengan akhir bulan Februari.
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c

Tahap Penyelesaian
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah kegiatan analisis data hasil
penelitian, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan hasil penelitian, dan
konsultasi dengan pembimbing. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada
pertama bulan Mei sampai selesai.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka bentuk
penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Manurut Ruseffendi (1994 : 57),
“penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dimana kita mengejar lebih jauh dan
lebih dalam, tetapi belum bisa memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi
(banyak kemungkinan)”.
Dalam penelitian ini, tidak ada hipotesis dan data yang dihasilkan adalah
data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Seperti yang dikemukakan
oleh Mattew B.Miles dan Michael Huberman (1992:15) dimana data yang muncul
pada penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian kata.
Sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kualitatif maka strategi
penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut
Ruseffendi (1994:30), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan
observasi, wawancara, atau angket mengenai keadaan objek yang sedang diteliti
sekarang”. Dalam pengambilan data pada penelitian kualitatif metode yang sering
digunakan adalah wawancara, tes, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Pada observasi ini, pengambilan data dilakukan dengan metode angket,
tes, dan wawancara. Data yang diperoleh akan didiskripsikan atau diuraikan
kemudian dianalisis.
Dapat dikatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
memberikan gambaran dari suatu keadaan pada subjek yang diamati pada saaat
tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilakunya yang
dapat diamati.
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C. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 47) yang dikutip oleh Lexy J
Moloeng (2001:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah katakata dan tindakan, selebihnya dalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Sumber data pada penelitian ini adalah kata-kata dan tertulis.
Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari angket yang menunjukkan
motivasi belajar siswa, hasil tes siswa, dan dan hasil wawancara terhadap
beberapa siswa berdasarkan tahap-tahap proses berpikir kritis siswa yang ditinjau
dari motivasi belajar.

D. Subjek Penelitian
Pada Penelitian kualitatif, peneliti sangat erat kaitannya dengan faktorfaktor kontekstual. Sehingga, sampling yang dimaksud pada penelitian ini adalah
untuk menyaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan
bangunannya (constructions). Dengan demikian tujuan dari sampling ini bukanlah
memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang natinya dikembangkan
kedalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada
dalam ramuan konteks yang unik.
Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan
menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Maka dari itu pada
penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive
sample). (Lexy J Moleong ,2001:165).
Ciri purposif sampling salah satunya adalah seleksi sampel menuju
kejenuhan informasi, artinya apabila dengan sampel yang telah diambil masih ada
informasi yang diperlukan maka sampel perlu ditambah. Sebaliknya jika dengan
menambah sampel diperoleh informasi yang sama berarti sampel cukup, karena
informasinya telah cukup. ( Noeng Muhadjir, 2000 : 167 )
Pada penelitian ini dalam menentukan subyek penelitian menggunakan
pemilihan sampel bertujuan (purposive sample) dipilih 6 subyek penelitian.
Pemilihan subyek diawali dengan pemberian angket mengenai motivasi belajar
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yaitu motivasi tinggi, sedang, atau rendah. Pada setiap kategori motivasi dipilih 2
subyek penelitian dengan pertimbangan bahwa 2 subyek tersebut dirasa telah
cukup memberikan informasi tentang proses berpikir kritis.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah:
1. Metode tes
Budiyono (2003:54) mengatakan bahwa, “metode tes adalah cara
mengumpulkan data yang dihadapkan sejumlah pertanyaan atau suruhan kepada
subjek penelitian”. Bentuk tes yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk
tes uraian yang bersifat diagnosis untuk mengetahui atau melihat setiap langkah
penyelesaian sehingga dapat diketahui jalan berpikir siswa dakam menyelesaikan
soal-soal yang diberikan.
Tes yang digunakan bersifat tes terbuka yang subyeknya bebas menjawab
dengan cara mereka masing-masing dan bukan menekankan pada kecepatan
dalam menyelesaikan soal, sesuai dengan materi yang akan dianalisis. Pada
metode tes pertanyaan yang digunakan adalah tipe pertanyaan divergen.
Pertanyaan divergen adalah pertanyaan yang bersifat terbuka dan memiliki banyak
jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaan tipe divergen berhubungan dengan proses
berfikir tingkat tinggi yang menentang anak untuk berfikir. Maka tes dengan tipe
pertanyaan divergen dapat digunakan untuk mengetahui proses berpikir kritis pada
pokok bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV).
Adapun langkah-langkah dalam membuat tes adalah sebagai berikut:
a. Melaksankan spesifikasi materi yang pernah diajarkan
b. Menyusun kisi-kisi tes
c. Menyusun soal tes
d. Melaksanakan pengkajian butir-butir tes
e. Melakukan revisi soal
f. Melaksankan tes
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Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, butir-butir soal tersebut
diuji terlebih dahulu validitasnya dan reliabilitasnya. Validitas instrumen
bergantung pada situasi dan tujuan khusus penggunaan instrumen tersebut.
Sebuah instrumen cikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan
oleh peneliti dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.
Pada penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah butirbutir tes yang telah disusun benar-benar dapat mengungkap bagaimana
sebenarnya proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah matematika
pokok bahasan SPLDV.

2.

Metode Angket

Menurut Budiyono (2003:47) metode angket adalah cara pengumpulan
data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada subyek penelitian,
responden, atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara tertulis.
Suharsimi arikunto (2002:128) menyatakan bahwa kuesioner adalah sejumlah
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden
dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam
penelitian ini metode angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai
motivasi belajar. Jawaban angket menunjukkan kategori motivasi belajar siswa.
Jadi metode angket adalah metode pengumpulan data dengan memberikan
sejumlah pertanyaan tertulis secara langsung pada responden untuk diisi atau
dijawab secara tertulis sesuai dengan dirinya dan mengenai hal-hal yang
diketahuinya.
Adapun prosedur pemberian skor untuk masing-masing item angket adalah
sebagal berikut :
1. Untuk instrumen positif
Jawaban a, skor 4 menunjukkan Motivasi belajar paling tinggi
Jawaban b, skor 3 menunjukkan Motivasi belajar tinggi
Jawaban c, skor 2 menunjukkan Motivasi belajar sedang
Jawaban d, skor 1 menunjukkan Motivasi belajar rendah
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2. Untuk instrumen negatif
Jawaban a, skor 1 menunjukkan Motivasi belajar rendah
Jawaban b, skor 2 menunjukkan Motivasi belajar sedang
Jawaban c, skor 3 menunjukkan Motivasi belajar tinggi
Jawaban d, skor 4 menunjukkan Motivasi belajar paling tinggi
Berdasarkan data dari angket tersebut akan diperoleh data tentang motivasi
belajar siswa yang dikelompokan menjadi tiga kelompok dengan kriteria sebagai
berikut:
1
Motivasi belajar tinggi jika X  X gab  S gab
2
1
1
Motivasi belajar sedang jika X gab  S gab  X  X gab  S gab
2
2
1
Motivasi belajar rendah jika X  X gab  S gab
2

dengan:
X

: skor angket motivasi

X gab : rata-rata skor angket motivasi
Sgab : standart deviasi
Sebelum digunakan, maka dilakukan uji coba terlebih dahulu terhadap
angket yang telah disusun untuk mengetahui validitas isi, konsistensi internal dan
reliabilitasnya.
1) Uji Validitas Isi
Seperti halnya uji validitas butir tes uji validitas angket dalam
penelitian juga dilakukan dengan uji validitas isi. Budiyono (2003 : 59)
menyatakan bahwa “Untuk menilai apakah suatu instrumen mempunyai
validitas yang tinggi maka, yang biasanya dilakukan adalah melalui expert
judgement (penilaian yang dilakukan oleh pakar)”.
2) Uji Konsistensi Internal
Konsistensi internal masing-masing butir dilihat dari korelasi antara skor
butir-butir tersebut dengan skor totalnya. Indeks konsistensi internal sering
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maka butir yang indeks konsistensi internalnya tinggi dapat membedakan antara
anak yang aktivitasnya tinggi, sedang dan rendah.
Untuk menghitung konsistensi internal untuk butir ke-i, digunakan rumus
korelasi momen produk dari Karl Pearson sebagai berikut :

n  XY   X  Y 

rXY 
Dengan:

n X

2



  X  n  Y 2   Y 
2

2



rXY = indeks konsistensi internal untuk butir ke-i
n

= banyaknya subjek yang dikenai tes

X

= skor untuk butir ke – i

Y

= total skor dari subjek

Dalam penelitian ini butir angket dikatakan konsisten jika rxy ≥0,3 dan jika
rxy < 0,3 maka dikatakan tidak konsisten dan harus direvisi atau dibuang.

(Budiyono, 2003: 65)
3) Uji Reliabilitas
Dalam penelitian ini, untuk uji reliabilitas angket digunakan rumus
Alpha, sebab skor butir angket bukan 1 dan 0. Hal ini sesuai dengan pendapat
Suharsimi Arikunto (1998: 192) yang menyatakan bahwa “Rumus Alpha
digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0,
misalnya angket atau soal bentuk uraian”. Adapun rumus Alpha yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
2
si 
 n 


r11  
 1
2
s t 
 n  1 

dengan :

r11

= indeks reliabilitas instrumen

n

= banyaknya butir instrumen

si

2

st 2

= variansi butir ke-i, i = 1, 2, 3, 4,...,n
= variansi skor-skor yang diperoleh subyek uji coba

Dalam penelitian ini suatu instrument dikatakan reabel jika r11 0,70.
(Budiyono, 2003: 70)
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3. Metode Wawancara
Metode wawancara atau interview adalah pengumpulan data yang
dilakukan melalui percakapan antara peneliti dengan obyek penelitian/responden.
Dalam hal ini, pewawancara mengadakan percakapan sedemikian sehingga pihak
yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya. Biasanya yang
diminta bukan kemampuan tetapi informasi mengenai sesuatu (Budiyono,
2003: 52).
Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai
proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika yang ditinjau
dari motivasi belajar siswa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses
berpikir kritis siswa.

F. Validitas Data
Dalam Penelitian kualitatif

keabsahan data dapat diperoleh melalui :

triangulasi, pengecekan sejawat dan anggota, perpanjangan keikutsertaan,
ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, dan kajian kasus negatif.
Pada penelitian ini teknik pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa
keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan

pengecekan

atau

sebagai

pembanding

terhadap

data

itu

(Lexy J Moleong, 2001: 178).
Denzim dalam Lexy J. Moloeng (2001: 178) membedakan triangulasi
menjadi empat macam teknik yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan
teori. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi
data atau sumber. Patton dalam Lexy J. Moloeng (2001: 178) mengungkapkan
bahwa “Triangulasi dengan sumber berarti mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
penelitian kualitatif.” Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data
yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, tes, dan wawancara.
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Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi
dengan sumber/data. Pada penelitian ini data yang dibandingkan adalah data hasil
wawancara dan data tes tertulis.
Kegiatan triangulasi pada penelitian ini yaitu:
1. Membandingkan data hasil tes dan wawancara.
2. Menelusuri atau melacak data yang belum jelas sampai tuntas.
3. Mengikuti serangkaian kegiatan pengambilan data dari awal sampai akhir.
4. Mengawasi subjek penelitian pada saat melaksanakan tes.
Dari keempat hal diatas,

diharapkan data yang diperoleh benar-benar

merupakan hasil dari subjek penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat
dipercaya keabsahannya.

G. Analisis Data
Data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang
berupa deskripsi data yang telah disusun secara teratur akan diolah secara
interaktif. Artinya bahwa jalinan data yang satu dengan data yang lain senantiasa
dipertahankan baik pada pra pelaksanaan, pelaksanaan, maupun pada waktu
penyusunan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis yang mengacu pada model mereduksi data, menyajikan data, dan
penarikan kesimpulan. Menurut Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman
(1992: 16), “Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan
yaitu, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi”.
Reduksi data merupakan bagian analisis yang berlangsung terus menerus
selama kegiatan penelitian bahkan sebelum data benar-benar terkumpul artinya
sebelum data terkumpul secara keseluruhan, proses analisis data sudah dilakukan.
M.B. Miles (1992: 16) menyatakan, “Reduksi data diartikan sebagai proses
pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstraksian dan
transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan”.
Dengan demikian reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan

dan

mengarahkan, membuang yang tidak
user
mengorganisir data sehingga dapatcommit
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Penyajian data menurut M.B. Miles dan A. M. Huberman (1992: 17),
“Sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”. Sehingga penyajian data dapat
diartikan sebagai suatu usaha untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah
diperoleh di lapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan
sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam mengambil keputusan.
Menarik kesimpulan merupakan analisis rangkaian pengolahan data yang
berupa gejala dan kasus yang didapat di lapangan.

H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian merupakan sekumpulan langkah-langkah secara urut
dari awal sampai akhir yang digunakan dalam penelitian. Prosedur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pembuatan proposal penelitian
2. Pembuatan instrumen tes
3. Permohonan ijin ke lembaga terkait
Dalam penelitian ini permohonan ijin dilakukan di SMP Negeri 6 Salatiga
sebagai obyek penelitian dan di MTs Negeri Susukan sebagai obyek
pelaksanaan uji coba penelitian.
4. Pelaksanaan penelitian
a. Angket
Angket yang diberikan berbentuk pilihan ganda yang digunakan untuk
mengetahui motivasi belajar yang dimiliki masing-masing siswa.
b. Tes Tertulis
Tes tertulis diberikan setelah materi Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV) diajarkan. Soal tes yang diberikan merupakan tes
diagnostik yang berbentuk tes uraian. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan jawaban-jawaban siswa untuk dianalisis sehingga diketahui
bagaimana proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah
matematika ditinjau dari motivasi belajar.
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c. Wawancara
Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi tentang
bagaimana proses berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, materi wawancara
akan berkisar mengenai tingkat berpikir kritis yang dilakukan siswa dan
faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa.
5. Validasi data
Pada penelitian ini validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi data.
Yaitu dengan cara mencocokkan data hasil angket, data hasil tes, dan data
hasil wawancara.
6. Analisis data
a. Reduksi data
b. Penyajian data
c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan
7. Penyusunan laporan hasil penelitian
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BAB IV
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Data Angket Siswa
Data motivasi belajar matematika siswa diperoleh dari angket berupa skor
motivasi belajar matematika ( X ) . Data tersebut selanjutnya dikelompokkan dalam
tiga kategori berdasarkan rata-rata

X

dan standar deviasi (s). Diperoleh

X gab  101.1667 dan S gab  11.63453 . Penentuan kategori adalah sebagai berikut:
1
a. Motivasi belajar matematika tinggi : X  X gab  S gab .
2

Sehingga X  106.9839 termasuk kategori motivasi belajar tinggi.
1
1
b. Motivasi belajar matematika sedang : X gab  S gab  X  X gab  S gab .
2
2

Sehingga 95.3494  X  106.9839 termasuk kategori motivasi belajar sedang.
1
c. Motivasi belajar matematika rendah : X  X gab  S gab .
2

Sehingga X  95.3494 termasuk kategori motivasi belajar rendah.
Berdasarkan data yang telah terkumpul, untuk kelas VIII A terdapat 4 siswa
yang termasuk kategori tinggi, 12 siswa yang termasuk kategori sedang dan 8 siswa
yang termasuk kategori rendah.
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2. Data Hasil Tes
Berdasarkan data hasil tes yang dapat dillihat pada lampiran halaman ...,
maka siswa dikelompokkan ke dalam 6 tahap berpikir kritis. Siswa dikatakan dapat
berpikir kritis apabila siswa tersebut mampu melakukan tahap yang pertama sampai
terakhir. Dari data hasil tes tersebut, siswa akan dikelompokkan ke dalam tahaptahapan proses berpikir kritis pada pemecahan masalah matematika seperti pada tabel
berikut:
Tabel 4.1 Deskripsi Jumlah Siswa pada Masing-masing Tahap
Proses Berpikir kritis
Tahap-tahap Proses

Jumlah Siswa

Nomor Absen Siswa

Berpikir Kritis
Tahap 1

8

1, 3, 5, 6, 13, 15, 17, 20

3

7, 14, 18

5

4, 8, 11, 12, 24

5

10, 16, 19, 21, 22

3

2, 9, 23

(Fokus/Focus)
Tahap 2
(Alasan/Reason)
Tahap 3
(Kesmpulan/Inference)
Tahap 4
(Situasi/Situation)
Tahap 5
(Kejelasan/Clarity)
Tahap 6

0

(Tinjauan Ulang/
Overview)
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B. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini dalam menentukan subyek penelitian menggunakan
pemilihan sampel bertujuan (purposive sample). Tujuannya bukanlah memusatkan
diri pada adanya perbedaan – perbedaan yang nantinya dikembangkan dalam
generalisasi. Tujuannya untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan
konteks yang unik. Oleh sebab itu, pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak,
tetapi sampel bertujuan (purposive sampel) ( Moleong, 2000:165 ).
Ciri sampel purposif salah satunya adalah seleksi sampel menuju kejenuhan
informasi, artinya apabila dengan sampel yang telah diambil masih ada informasi
yang diperlukan maka sampel perlu ditambah. Sebaliknya jika dengan menambah
sampel diperoleh informasi yang sama berarti sampel cukup, karena informasinya
telah cukup. (Noeng Muhadjir, 2000 : 167)
Pada penelitian ini dalam menentukan subyek penelitian menggunakan
pemilihan sampel bertujuan ( purposive sample ) dipilih 6 subyek penelitian. Adapun
pertimbangan dalam pemilihan 6 subyek tersebut, diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Berdasarkan Motivasi belajar, diharapkan pemilihan subyek mampu mewakili
dari masing-masing kategori motivasi belajar. Pada setiap kategori dipilih 2
subyek penelitian. Kategori tersebut adalah motivasi belajar tinggi, sedang, dan
rendah. Pada setiap kategori dipilih 2 subyek dengan pertimbangan bahwa 2
subyek tersebut dapat mewakili tiap kategori motivasi.
2. Berdasarkan pengelompokkan tes tertulis, diharapkan pemilihan subyek mampu
mewakili tahap proses berpikir kritis yang ditinjau dari motivasi belajar. Pada
setiap kategoti motivasi belajar dipilih 2 subyek penelitian dengan pertimbangan
bahwa 2 subyek tersebut dirasa telah cukup memberikan informasi tentang
proses berpikir.
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C. Analisis Data

1. Analisis Data Proses Berpikir Kritis
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari enam orang siswa
sebagai berikut :
a. Anjas Christiantoro, subyek dengan motivasi belajar tinggi; selanjutnya disebut
subyek I.
b. Wahyu Erawati, subyek dengan motivasi belajar tinggi; selanjutnya disebut
subyek II.
c. Ifani Nurul I, subyek dengan motivasi belajar sedang; selanjutnya disebut subyek
III.
d. Doni S, subyek dengan motivasi belajar sedang; selanjutnya disebut subyek IV.
e. Alma Aprilia, subyek dengan motivasi belajar rendah; selanjutnya disebut subyek
V.
f. Rizky A. P, subyek dengan motivasi belajar rendah; selanjutnya disebut subyek
VI.
Dalam analisis data ini, digunakan pengkodean pada data tes tertulis subyek
serta data hasil wawancara untuk mempermudah proses analisis data. Pedoman
pengkodean tersebut sebagai berikut :
a. Pengkodean hasil tes tertulis
Pengkodean obyek yang diamati dari hasil tes tertulis disimbolkan dengan
Tw,x.y.z, dimana :
1) w= menyimbolkan subyek penelitian
= { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
2) x = menyimbolkan nomor soal
= {1, 2, 3}
3) y = menyimbolkan point soal
= {a, b,c}
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4) z = menyimbolkan urutan obyek yang diamati
= {1, 2, 3,… }
b. Pengkodean hasil wawancara
Pengkodean hasil wawancara dibagi menjadi dua, yakni :
1) Pewawancara, disimbolkan dengan Pp.q.r, dimana :
a) p = menyimbolkan nomor soal
= { 1, 2, 3 }
b) q = menyimbolkan point soal
= {a, b, c}
c) r = menyimbolkan urutan dilakukannya wawancara
= {1, 2, 3, … }
2) Subyek wawancara (responden), disimbolkan dengan Rp.q.r.s, dimana :
a) p = menyimbolkan subyek penelitian
= { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }
b) q = menyimbolkan nomor soal
= { 1, 2, 3}
c) r = menyimbolkan point soal
= {a, b, c}
d) s = menyimbolkan urutan dilakukannya wawancara
= {1, 2, 3, … }

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

47
a. Analisis data subyek 1
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis
T1.1.a.1
T1.1.a.2
T1.1.a.3

T1.1.a.4

T1.1.b.1

T1.1.b.2
dan

T1.1.c.1

T1.1.c.2
Gambar 4.1 Jawaban no.1 subyek I
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.1, T1.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T1.1.a.2 subyek menentukan umur adik sebagai variabel x dan umur kakak
sebagai varabel y . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T1.1.a.3 subyek membuat
model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan. Persamaan
tersebut adalah 13  y  x sebagai persamaan pertama dan 9   y  2 x
sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar. Pada T1.1.a.4
subyek memilih metode eliminasi untuk menyelesaikan model matematika
pada T1.1.a.3. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat
menentukan metode penyelesaian yang cocok.
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Berdasarkan Gambar 4.1, pada T1.1.b.1 persamaan pertama dan
persamaan kedua dieliminasi, diperoleh x  4 . Kemudian persamaan pertama
dikalikan dua, kedua persamaan dieliminasi lagi dan diperoleh y  17 .
Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek dapat
menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode yang cocok.
Pada T1.1.b.2 subyek menuliskan bahwa hasil yang diperoleh x  4 dan y  17 .
Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat
menentukan penyelesaian yang dari model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.1, T1.1.c.1 diperoleh umur kakak 17 tahun dan
umur adik 4 tahun. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal secara tepat.
Selanjutnya pada T1.1.c.2 menunjukkan bahwa subyek dapat menyelesaikan
permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat.
Hal ini dikarenakan subyek mengetahui bahwa selisih umur kakak dan adik
adalah 13 tahun, jumlah umur kakak dan adik 12 tahun yang akan datang
adalah 45 tahun.

Tabel 4.2 Deskripsi Jawaban subyek 1 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T1.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T1.1.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T1.1.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar
Pada T1.1.a.4 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
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Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu Focus (Focus).
2.

Alasan

Pada T1.1.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T1.1.a.4 dengan menggunakan metode penyelesaian yang
cocok.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T1.1.b.2 subyek dapat menentukan penyelesaian dari

(Inference)

model tersebut.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
menentukan penyelesaian dari model pada T1.1.a.4. Berati
dapat bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap proses
berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan (Inference).

4.

Situasi

Pada T1.1.c1 subyek dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan

awal

secara

tepat

(mengintepretasikan

masalah awal).
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).
5.

Kejelasan

Pada T1.1.c.2 subyek dapat menyelesaikan permasalahan lain

(Clarity)

yang masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.
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Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).

Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T1.2.a.1
T1.2.a.2
T1.2.a.3
T1.2.b.1

T1.2.c.1

T1.2.c.1

T1.2.c.2
T1.2.c.3

dan

T1.2.c.4

Gambar 4.2 Jawaban no.2 subyek I
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b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.2, T1.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T1.2.a.2 subyek menentukan panjang ladang sebagai variabel p dan lebar
ladang sebagai varabel l . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T1.2.a.3 subyek
membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan.
Persamaan tersebut adalah

p  l  32 sebagai persamaan pertama dan

p  l  240 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut

menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.2, pada T1.2.b.1 subyek memilih metode
subtitusi untuk menyelesaikan model matematika pada T1.2.a.3 dan mampu
memberikan alasan atas pemilihan metode tersebut. Sehingga dari jawaban
tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
Berdasarkan Gambar 4.2, Pada T1.2.c.1 persamaan pertama diubah
menjadi

p  32  l . Kemudian persamaan pertama disubtitusikan ke

persamaan kedua, diperoleh l  20 atau l  12 . Kemudian hasil yang telah
diperoleh disubtitusikan lagi ke persamaan pertama. dan diperoleh p  12
atau p  20 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek
dapat menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode yang
cocok. Pada T1.2.c.2 subyek menuliskan kembali bahwa diperoleh p  20 dan
l  12 p  12 atau p  12 dan l  20 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat

diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan penyelesaian dari model
tersebut. Pada T1.2.c.3 diperoleh panjang ladang 20 m dan lebar ladang 12 m.
Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat membuat
kesimpulan dari permasalahan awal secara tepat. Selanjutnya pada T1.2.c.4
menunjukkan bahwa subyek dapat menyelesaikan permasalahan lain yang
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

52
masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan
subyek mengetahui bahwa ukuran ladang yang ditanami tomat. Panjang
ladang yang ditanami tomat adalah 10 m dan lebarnya 12 m.

Tabel 4.3 Deskripsi Jawaban Subyek 1 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T1.2.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T1.2.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T1.2.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
Pada T1.2.b.1 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
Sehingga dari uraian di atas dapat diketahui bahwa subyek
mampu melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu
Focus (Focus).

2.

Alasan

Pada T1.2.b.1 subyek dapat memberikan alasan yang tepat

(Reason)

untuk pemilihan metode tersebut.
Pada T1.2.c.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika
pada T1.2.a.3 dengan menggunakan metode penyelesaian yang
cocok..
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).
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3.

Kesimpulan

Pada T1.2.c.2 subyek dapat menentukan penyelesaian dari

(Inference)

model tersebut.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
menentukan

penyelesaian

dari

model

pada

T1.2.a.3.

Berati dapat bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
proses berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan
(Inference).
4.

Situasi

Pada T1.2.c.3 subyek dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan

awal

secara

tepat

(mengintepretasikan

masalah awal).
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).
5.

Kejelasan

Pada T1.2.c.4 subyek dapat menyelesaikan permasalahan lain

(Clarity)

yang masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu dan kejelasan
(Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).
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Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis
T1.3.a.1
T1.3.a.2

T1.3.a.3

T1.3.b.1
T1.3.b.2

T1.3.b.3

dan

T1.3.c.1
Gambar 4.3 Jawaban no.3 subyek I
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.3, T1.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T1.3.a.2 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah
persamaan. Persamaan tersebut adalah x  60t sebagai persamaan pertama
dan x  80(t  1) sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
pada T1.3.a.3 subyek memilih metode gabungan untuk menyelesaikan model
matematika pada T1.3.a.2. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menentukan metode penyelesaian yang cocok.
Berdasarkan Gambar 4.3, Pada T1.3.b.1 persamaan pertama dan kedua
x  60t dan x  80(t  1) di eliminasi. Kemudian diperoleh hasil t  4 . Hasil

yang diperoleh disubtitusikan ke persamaan pertama. Kemudian diperoleh
hasil x  240 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa
subyek dapat menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode
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yang cocok. Pada T1.3.b.2 subyek menuliskan kembali bahwa diperoleh
penyelesaian x  240 dan t  4 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat
diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan penyelesaian dari model
tersebut. Pada T1.3.b.3 diperoleh jarak 240 km dan waktu 4 jam. Sehingga dari
jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat membuat kesimpulan dari
permasalahan awal secara tepat.
Berdasarkan Gambar 4.3, Selanjutnya pada T1.3.c.1 menunjukkan
bahwa subyek belum dapat menyelesaikan permasalahan lain yang masih
terkait dengan permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan subyek
menuliskan jawaban untuk waktu tempuh bolak balik kedua kota adalah 8
jam. Padahal jawaban yang tepat adalah 6 jam.

Tabel 4.4 Deskripsi Jawaban Subyek 1 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T1.3.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T1.3.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
Pada T1.3.a.4 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
Sehingga dari uraian di atas dapat diketahui bahwa subyek
mampu melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu
Focus (Focus).

2.

Alasan

Pada T1.3.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T1.2.a.3 dengan menggunakan metode penyelesaian yang
cocok.
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Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).
3.

Kesimpulan

Pada T1.3.b.2 subyek dapat menetukan bagian yang manakah

(Inference)

yang merupakan penyelesaian dari model matematika
tersebut.
Sehingga dapat diprediksi bahwa subyek sudah mampu
menentukan penyelesaian dari model matematika. Berati
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
proses berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan

4.

Situasi

Pada T1.3.b.3 subyek dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada

T1.3.C.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat belum dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan
(Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).
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2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 1, untuk transkrip wawancara dapat dilihat
pada lampiran di halaman 271
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.2:

Dari

kutipan

“Dari soal nomor 1 itu munurut wawancara subyek1
kamu apa yang diketahui dan disamping
ditanyakan dik?”

R

1.1.a.2:

terlihat

bahwa

“Yang diketahui umur adik 13 subyek

dapat

tahun lebih muda dari umur menentukan
kakak mbak.”
P

apa

yang diketahui dan

“Terus apa cuma itu saja yang apa yang ditanyakan

1.a.3:

diketahui dik?”
R

dapat

1.1.a.3:

dari

soal,

“Oh iya mbak, masih ada satu dapat

subyek

menentukan

lagi mbak. Sama umur kakak variabel secara tepat,
Sembilan

tahun

yang

akan subyek

dapat

datang dua kali lipat umur adik membuata
mbak.”
P

1.a.4:

model

matematika dengan

“Selanjutnya apa yang ditanyakan benar, dan subyek
ya dik?”

dapat

menentukan

R 1.1.a.4: “Yang ditanyakan itu umur kakak metode penyelesaian
dan umur adik sekarang mbak”
P

1.a.5:

yang akan digunakan

“Ya dik, nah selanjutnya langkah untuk menyelesaikan
apa yang akan kamu lakukan model
dik?”
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R

1.1.a.5:

“Menentukan variabel sama Sehingga

dapat

membuat model matematikanya disimpulkan bahwa
mbak”
P

1.a.6:

subyek

“Ya dik, bagaimana caranya?”

R 1.1.a.6: “Dimisalkan umur kakak

P

1.a.7:

1.1.a.8:

“oh iya mbak, maksudnya
. Terus yang kedua
persamaanya (

)

(

) mbak”
1.b.1:

“Terus kalau sudah tahu model
matematikanya,

langkah

selanjutnya apa dik?”
R 1.1.b.1: “Selanjutnya menentukan metode
penyelesaian dan menyelesaikan
modelnya mbak”
Untuk soal nomor 2
R

1.2.a.2:

“Yang diketahui jumlah panjang
dan lebar ladang 32 m dan luas
ladang 240 m2. Kalau yang
ditanyakan

berapa

ukuran

panjang dan lebar ladangnya
mbak”
P

tahap

“Kan itu baru menentukan variabel (Focus)..

gimana dik?”

P

melakukan

pertama, yaitu Focus

dik. Terus model matematikanya

R

mampu

dan berpikir kritis yang

mbak”

umur adik

1

2.a.3:

“Iya dik. Setelah itu langkah
selanjutnya apa dik?”
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R

1.2.a.3:

“Menentukan variabel mbak,
misalkan panjang

dan lebar

. Habis itu dibuat model
matematikanya mbak
mbak”

dan

P 2.b.1: “Iya dik, selanjutnya apakah model
tersebut

dapat

diselesaikan

dengan mudah menggunakan
ketiga metode penyelesaian dik?
kalau tidak metode apa yang
paling mudah?”
R

1.2.b.1:

“Nggak mbak, menurut saya
yang paling mudah pake metode
subtitusi mbak”

Untuk soal nomor 3
P

3.a.1:

“Ya dik, selanjutnya kamu baca
soal

nomor

3.

Apa

yang

diketahui dan ditanya?”
R

1.3.a.1:

“Yang diketahui, Kecepatan ratarata

60 km/jam dan jika

diinginkan lebih cepat 1 jam
kecepatan rata-ratanya jadi 80
km/jam”
P

3.a.2:

“Ya dik, kemudian langkah
selanjutnya apa?”
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R

1.3.a.2:

“Misalkan jarak
waktu

dan

, lalu dibuat model

matematika,

Persamaannya
(

sama

)

”
P

3.b.1:

“Ya, selanjutnya bagaimana dik?”

R

1.3.b.1:

“Lalu diselesaikan pakai metode
gabungan mbak. Ketemu
”

dan
Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

P

1.b.2:

(Reason)

R

1.1.b.2:

Dari

“Gimana caranya dik?”

kutipan

dikurangkan pada soal nomor 2,

mbak, terus ketemu nilai

subyek

1

dapat

mbak”

memberikan

alasan

“Jadinya persamaan

yang

dieliminasi dengan

pemilihan
mbak”

. Jadi ketemu
2.b.2:

1.2.b.2:

“Soalnya

salah

persamaannya
berbentuk
jadinya

atas
metode

tersebut. Kemudian

“Kenapa pake metode subtitusi? 2,

ada

perkalian
nggak

eliminasi mbak”
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subyek

dapat menyelesaikan

Alasannya apa dik?”
R

tepat

untuk soal nomor 1,

Untuk soal nomor 2
P

wawancara

dapat terlihat bahwa

dan

1.1.b.4:

–

“Diselesaikan pakai eliminasi subyek 1 di samping
mbak. Persamaan

R

kutipan

satunya model
yang yang

matematika
telah

mbak, dengan benar.
pakai

dibuat
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P

2.c.1:

“Iya, langkah selanjutnya apa sehingga

dari sini

dik?”

diketahui

dapat

R 1.2.c.1: “Terus dicari
Pertama

sama nya mbak. bahwa
persamaan

subyek

yang mampu

1

menyusun

pertama diubah bentuknya jadi tahap berpikir kritis
lalu disubtitusikan yang kedua,

yaitu

ke persamaan yang ke dua alasan (Reason).
mbak”
P

2.c.2:

“Lalu berapa bagaimana dik?”

R

1.2.c.2:

“ nya ketemu 20 atau 12 mbak.
Terus persaman pertama diubah
jadi

dan

disubtitusikan lagi, ketemu
nya juga 20 atau 12 mbak”
Untuk soal nomor 3
P

3.b.1:

“Ya, selanjutnya bagaimana dik?”

R

1.3.b.1:

“Lalu diselesaikan pakai metode
gabungan mbak. Ketemu
dan

Tahap 3 :

Untuk soal nomor 1

Kesimpulan

P

1.b.5:

(Inference)
R

1.1.b.5:

”

“Jadi, apa saja hasil yang kamu wawancara
peroleh dik?”

disamping ini dapat

“Diperoleh x  4 dan y  17

terlihat

mbak”

subyek

Untuk soal nomor 3
P

3.b.1:

Dari kutipan-kutipan

“Ya, selanjutnya bagaimana dik?”

1

dapat

menentukan
penyelesaian
model
dengan
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R

1.3.b.1:

“Lalu diselesaikan pakai metode kembali hasil yang
gabungan mbak. Ketemu

diperoleh.

”

sehingga

dapat

diketahui

bahwa

dan

subyek

1

dapat

melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
ketiga,

yaitu

kesimpulan
(Inference)
Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

P

1.c.2:

Dari jawaban subyek

“Ya dik. Jadi untuk menjawab soal 1

(Situation)

yang C bagaimana ya dik?”

pada

kutipan

wawancana

R 1.1.c.2: “Jadi kesimpulannya umur adik 4 disamping,

dapat

tahun, umur kakak 17 tahun, dilihat bahwa subyek
selisih umur mereka 13 tahun mampu
mbak”
Untuk soal nomor 2
P

2.c.3:

R 1.2.c.3: “Panjang 12 m dan lebar 20

permasalahan

dari
awal

Sehingga, dari sini
dapat terlihat bahwa

meter. Bisa juga panjang 20 m

subyek

1

mampu

dan lebar 12 m mbak”

melakukan

tahap

Untuk soal nomor 3
3.b.2:

kesimpulan

“Jadi kesimpulan untuk soal yang secara tepat.
C gimana dik?”

P

membuat

berpikir kritis yang

“Jadi apa kesimpulannya dan ke empat dan kelima,
bagaimana mengecek kebenaran yaitu
jawaban dik?”
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R 1.3.b.2: “Waktu yang diperlukan 4 jam
dan jarak Denpasar ke
Gilimanuk 240 km. Untuk
mengecek kebenarannya
kecepatan rata-rata sama dengan
240 : 4 = 60 benar”
Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

dan Kejelasan

R 1.1.c.2: “Jadi kesimpulannya umur adik 4 wawancara

(Clarity)

Dari kutipan-kutipan

tahun, umur kakak 17 tahun, disamping ini dapat
selisih umur mereka 13 tahun terlihat
mbak”
P

1.c.3:

subyek

1.1.c.3:

1

dapat

“Apakah yang ditanyakan pada menyelesaikan
soal C cuma itu saja dik?”

R

bahwa

permasalahan

“Oh iya mbak masih ada yang yang

masih

kurang, jumlah umur adik dan kaitannya
kakak
(

12
)

mendatang permasalahan

(

)

Untuk soal nomor 2
P

2.c.5:

bagian

yang

awal

secara benar.
Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

“Kan di soal sudah diberi tahu subyek
kalau

ada

dengan

tahun

mbak”

lain

1

dapat

ditanam melaksanakan tahap

wortel dan tomat sama besar berpikir kritis yang
dik, jadi ukuran yang ditanam kelima,
tomat berapa ya?”
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R

1.2.c.5:

“Panjang ladang 20 m kalau
dibagi 2 jadi yang ditanam
tomat

10

m

mbak,

kalau

lebarnya sama saja mbak 12 m.
Jadi luas ladang tomat 10 x 12 =
120 m2”
Untuk soal nomor 3
R

1.3.c.1:

“Itu mbak, dicari dulu waktu
perjalanannya dari jam 08.00
sampai 16.00. Jadi waktunya 8
jam dan jaraknya Dari denpasar
sampai kembali lagi 2 x 240 =
480 km. Diperoleh kecepatan
rata-rata 480 : 8 = 60 km/jam
mbak”

P

3.c.2

: “terus yang waktu istirahat nggak
dibuat apa-apa dik?”

R

1.3.c.3:

“Oh iya mbak, jadi waktu
dikurangi

istirahat

6

jam,

kecepatan 480 : 6 = 80 km/jam”
Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

P

1.b.6:

Dari kutipan-kutipan

“Ya dik, berarti kalau sudah wawancara

Ulang

ketemu nilai

(Overview)

sudah dapat diketahui apakah terlihat

sama

apakah disamping ini dapat

jawabanmu sudah benar atau subyek
belum dik?”

bahwa
I

meneliti

R 1.1.b.6: “Belum mbak. Harus diteliti dulu jawabannya
mbak.”
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P

R

1.b.7:

“Bagaimana cara menelitinya Sehingga

1.1.b.7:

dik?”

diketahui

“Gini mbak, x  4 dan y  17

subyek

dimasukkan

ke

salah

keenam,

“Kalau begitu berarti sudah dapat tinjauan
diketahui bahwa jawabannya (Overview)
benar ya dik?”

R

1.1.b.8:

“Iya mbakk, karena sudah
memenuhi persamaan.”

Untuk soal nomor 2
P

2.c.6:

“Ya dik, terus bagaimana cara
mengecek jawaban benar apa
salah dik?”

R

1.2.c.6:

“Ya itu mbak kan panjang kali
lebar ladang sama dengan 240,
jadi benar mbak”

Untuk soal nomor 3
P

3.b.2:

“Jadi apa kesimpulannya dan
bagaimana mengecek kebenaran
jawaban dik?”

R

1.3.b.2:

1

“Waktu yang diperlukan 4 jam
dan

jarak

Gilimanuk

dapat

satu melaksanakan tahap

y  x  17  4  13 ”
1.b.8:

bahwa

mbak. berpikir kritis yang

persamaan

P

dapat

Denpasar
240

mengecek

km.

ke
Untuk

kebenarannya

kecepatan rata-rata sama dengan
240 : 4 = 60 benar”
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3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 1 mampu wawancara
nomor 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan disamping

dapat

subyek sudah dapat peneliti secara tepat disimpulkan
menentukan

apa yaitu

mampu bahwa

subyek1

yang diketahui dan menentukan apa yang mampu
saja

yang diketahui dan apa yang melakukan tahap

ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal, berpikir
secara tepat, subyek subyek
dapat

dapat yang

menentukan menentukan

variabel

tepat, subyek dapat dibuat, subyek dapat
model membuat

matematika,
subyek

model

dan matematika
dapat benar,

serta

yang
subyek

menentukan metode dapat

menentukan

penyelesaian secara metode

penyelesaian

benar.

Sehingga yang akan digunakan.

dapat

diketahui Sehingga dari uraian di

bahwa

subyek atas dapat diketahui
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sudah

dapat bahwa subyek sudah

melakukan

tahap dapat melakukan tahap

berpikir kritis yang berpikir
pertama

kritis

yang

pertama.

Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 1 mampu wawancara
nomor 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan disamping
subyek

dapat

dapat yang diberikan peneliti disimpulkan

menyelesaikan
model

secara tepat, yaitu

bahwa

subyek1

matematika menyelesaikan model mampu

secara benar. Untuk matematika yang telah melakukan tahap
soal nomor 2 subyek dibuat dengan benar. berpikir
juga

dapat Dan untuk soal nomor yang kedua, yaitu

memberikan alasan 2,
yang

kritis

tepat

pemilihan

subyek

atas memberikan
metode yang

tepat

tersebut.

Sehingga pemilihan

dapat

diketahui penyelesaian.

dapat tahap
alasan (Reason).
atas
metode

bahwa subyek dapat Sehingga dari uraian di
melakukan

tahap atas dapat diketahui

berpikir kritis yang bahwa subyek sudah
yang kedua.

dapat melakukan tahap
berpikir
kedua.
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Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap 3, subyek 1 atas, subyek 1

dapat samping

untuk nomor 1, 2, menentukan

disimpulkan

dan 3 sudah dapat

penyelesaian

menentukan

model tersebut dengan mampu

penyelesaian
model

dari menuliskan

Berati

dari bahwa

subyek1

kembali melakukan tahap

tersebut hasil yang diperoleh.

secara tepat.

dapat

berpikir

kritis

sehingga dari uraian di yang ketiga, yaitu

subyek

1 atas dapat diketahui tahap kesimpulan

sudah

dapat bahwa subyek sudah (Inference).

melakukan

tahap dapat

melaksanakan

proses berpikir kritis tahap berpikir kritis
yang ketiga.

yang ketiga.

Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4,

subyek atas, subyek 1 mampu samping

untuk soal nomor 1, membuat
2, dan 3 mampu dari
melakukan

dapat

kesimpulan disimpulkan
permasalahan bahwa

tahap awal secara tepat.

berpikir kritis yang Sehingga,

dapat melakukan
dari tahap

berpikir

keempat ini sesuai uraian di atas dapat kritis

yang

dengan

yaitu

yang

prosedur terlihat bahwa subyek keempat,

diinginkan 1 mampu melakukan tahap situasi dan

peneliti
dengan

dari

subyek1

yaitu tahap berpikir kritis kejelasan.
membuat yang keempat.

kesimpulan

dari

permasalahan awal.
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Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek atas, subyek 1

dapat samping

untuk soal nomor 1, menyelesaikan

dapat

disimpulkan

2, dan 3 sudah dapat permasalahan

lain bahwa

menyelesaikan

yang

ada dapat melakukan

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan tahap

yang masih terkait permasalahan
dengan

secara benar.

permasalahan awal.

Sehingga,

Sehingga

subyek1

berpikir

awal kritis yang kelima,
yaitu

dari

tahap

dari kejelasan

dapat uraian di atas dapat (Clarity).

diketahui

bahwa terlihat bahwa subyek

subyek

dapat 1 dapat melaksanakan

melakukan

tahap tahap berpikir kritis

berpikir kritis yang yang kelima.
kelima.
Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, dapat meneliti apakah disimpulkan
2,

dan

dapat

kutipan- Dari analisis tes

subyek 1 atas, subyek 1 sudah samping

3

belum jawabannya

diprediksi benar

apakah

sudah bahwa

atau

subyek Yaitu

dapat

subyek1

belum. dapat melakukan
dengan tahap

berpikir

sudah

dapat mensubtitusikan hasil kritis

yang

melakukan

tahap yang

yaitu

berpikir kritis yang kedalam
keenam atau belum.

diperoleh keenam,
salah

satu tahap

persamaan pada model ulang.
matematika.
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Karena siswa tidak Sehingga,
mensubtitusikan

dari

dari

uraian di atas dapat

hasil yang diperoleh terlihat bahwa subyek
kedalam salah satu 1 mampu melakukan
persamaan.

tahap berpikir kritis

Sehingga
dapat

belum yang keenam.
diketahui

apakah jawabannya
sudah

benar

atau

belum.

4) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses
berpikir kritis subyek 1 sampai pada tahap ke-6. Hal ini dikarenakan subyek
mampu melakukan tahap fokus, alasan, kesimpuan, situasi, kejelasan, dan
tinjauan ulang untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Sehingga dapat dikatakan bahwa
subyek 1 dapat berpikir secara kritis.
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b. Analisis data subyek 2
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis
T2.1.a.1
T2.1.a.2
T2.1.a.3

T2.1.b.1
T2.1.c.1

T2.1.b.2
T2.1.c.2

dan

Gambar 4.4 Jawaban no.1 subyek II
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.4, T2.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T2.1.a.2 subyek menentukan umur adik sebagai variabel y dan umur kakak
sebagai varabel x . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T2.1.a.3 subyek membuat
model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan. Persamaan
tersebut adalah x  y  13 sebagai persamaan pertama dan x  2 y  9 sebagai
persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.4, pada T2.1.b.1 persamaan pertama dan
persamaan kedua dieliminasi, diperoleh y  4 . Kemudian persamaan pertama
dikalikan dua, kedua persamaan dieliminasi lagi dan diperoleh x  17 .
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Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek dapat
menyelesaikan model matematika dengan benar. Pada T2.1.b.2 subyek
menuliskan bahwa hasil yang diperoleh adalah x  17 dan y  4 . Sehingga
dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan
penyelesaian yang dari model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.4, T2.1.c.1 diperoleh umur kakak 17 tahun dan
umur adik 4 tahun. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal secara tepat.
Selanjutnya pada T2.1.c.2 menunjukkan bahwa subyek dapat menyelesaikan
permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat.
Hal ini dikarenakan subyek mengetahui bahwa selisih umur kakak dan adik
adalah 13 tahun, jumlah umur kakak dan adik 12 tahun yang akan datang
adalah 45 tahun.

Tabel 4.5 Deskripsi Jawaban Subyek 2 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T2.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T2.1.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T2.1.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar
Dari penjelasan di atas siswa tidak menuliskan metode
penyelesaian yang akan digunakan. Sehingga belum dapat
diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
berpikir kritis yang pertama, yaitu fokus (Focus) atau belum.
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2.

Alasan

Pada T2.1.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T2.1.a.3 dengan benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T2.1.b.2 subyek dapat menentukan bagian manakah yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
menentukan penyelesaian dari model matematika. Berati
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
proses berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan
(Inference).

4.

Situasi

Pada

T2.1.c.1

subyek

dapat

membuat

kesimpulan

(Situation)

(generalisasi) dari permasalahan awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada T2.1.c.2 subyek dapat menyelesaikan permasalahan lain

(Clarity)

yang masih terkait dengan permasalahan awal secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).
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Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T2.2.a.1
T2.2.a.2
T2.2.b.1

T2.2.a.3

T2.2.c.4

T2.2.c.1
T2.2.c.2
dan

T2.2.c.3
Gambar 4.5 Jawaban no.2 subyek II
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.5, T2.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T2.2.a.2 subyek menentukan panjang ladang sebagai variabel p dan lebar
ladang sebagai varabel l . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T2.2.a.3 subyek
membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan.
Persamaan tersebut adalah

p  l  32 sebagai persamaan pertama dan

p  l  240 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut

menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.5, pada T2.2.b.1 subyek memilih metode
subtitusi untuk menyelesaikan model matematika pada T2.2.a.3.
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Berdasarkan Gambar 4.5, Pada T2.2.c.1 persamaan pertama diubah
menjadi

p  32  l . Kemudian persamaan pertama disubtitusikan ke

persamaan kedua, diperoleh l  20 atau l  12 . Kemudian hasil yang telah
diperoleh disubtitusikan lagi ke persamaan pertama. dan diperoleh p  12
atau p  20 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek
dapat menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode yang
cocok. Pada T2.2.c.2 subyek menuliskan bahwa hasil yang diperoleh adalah

p  20 dan l  12 atau p  12 dan l  20 . Sehingga dari jawaban tersebut
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan penyelesaian dari
model tersebut. Pada T2.2.c.3 dituliskan panjang ladang 20 m dan lebar ladang
12 m. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat
membuat kesimpulan dari permasalahan awal secara tepat. Selanjutnya pada
T2.2.c.4 menunjukkan bahwa subyek belum dapat menyelesaikan permasalahan
lain yang masih terkait dengan permasalahan awal. Hal ini dikarenakan
subyek belum mampu menentukan ukuran ladang yang ditanami tomat secara
tepat,

Tabel 4.6 Deskripsi Jawaban Subyek 2 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T2.2.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T2.2.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T2.2.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
Pada T2.2.b.1 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
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Sehingga dari uraian di atas dapat diketahui bahwa subyek
mampu melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu
fokus (Focus).
2.

Alasan

Pada T2.2.b.1 subyek tidak memberikan alasan untuk

(Reason)

pemilihan metode tersebut.
Pada T2.2.c.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika
pada T2.2.a.3 dengan menggunakan metode penyelesaian yang
cocok.
Berdasarkan uraian di atas, subyek belum dapat memberikan
alasan yang tepat atas pemilihan metode penyelesaian yang
dipilih. Sehingga belum dapat diketahui apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T2.2.c.2 subyek dapat menentukan bagian yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga yaitu
kesimpulan (Inference).

4.

Situasi

Pada T2.2.c.3 subyek dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat.
Sehingga diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Tinjauan

Pada

T2.2.c.4

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

Ulang

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan

(Overview)

awal secara tepat.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan
(Clarity) atau belum.
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6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).

Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis

T2.3.a.1

T2.3.a.2

T2.3.b.1
T2.3.b.3

T2.3.b.2
T2.3.c.1

dan

Gambar 4.6 Jawaban no.3 subyek II
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.6, T2.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T2.3.a.2 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah
persamaan. Persamaan tersebut adalah x  60t sebagai persamaan pertama
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dan x  80t  80 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.6, Pada T2.3.b.1 persamaan pertama dan kedua
x  60t dan x  80(t  1) di eliminasi. Kemudian diperoleh hasil t  4 . Hasil

yang diperoleh disubtitusikan ke persamaan pertama. Kemudian diperoleh
hasil x  240 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek
dapat menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode yang
yang telah dipilih secara tepat. Pada T2.3.b.2 subyek menentukan bahwa
penyelesaian dari model matematika tersebut adalah x  240 dan t  4 .
Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat
menentukan penyelesaian dari model tersebut. Pada T2.3.b.3 diperoleh jarak
240 km dan waktu 4 jam. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal secara
tepat.
Berdasarkan Gambar 4.6, Selanjutnya pada T2.3.c.1 menunjukkan
bahwa subyek belum dapat menyelesaikan permasalahan lain yang masih
terkait dengan permasalahan awal. Hal ini dikarenakan subyek tidak
menuliskan jawaban sama sekali.
Tabel 4.7 Deskripsi Jawaban Subyek 2 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T2.3.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T2.3.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
Dari penjelasan di atas siswa tidak menuliskan metode
penyelesaian yang akan digunakan.
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Sehingga belum dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu fokus
(Focus) atau belum.
2.

Alasan

Pada T2.3.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T1.2.a.3 secara tepat dengan menggunakan metode
penyelesaian yang telah dipilih.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T2.3.b.2 subyek dapat menentukan bagian manakah yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga yaitu
kesimpulan (Inference).

4.

Situasi

Pada

T2.3.b.3

subyek

dapat

membuat

kesimpulan

(Situation)

(generalisasi) dari permasalahan awal secara tepat.
Sehingga diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada

T2.3.c.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu
kejelasan (Clarity) atau belum.

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum. Yaitu dengan

(Overview)

mensubtitusikan hasil yang diperoleh kedalam salah satu
persamaan.

commit to user
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Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah
mampu meneliti kembali hasil yang diperolehnya atau
belum. Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah
dapat melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam
yaitu Tinjauan Ulang (Overview).

2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 2, untuk transkrip wawancara dapat dilihat pada
lampiran di halaman 277
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.2:

Dari

“Dari soal nomor 1 itu apa yang wawancara subyek2
diketahui dan ditanyakan dik?”

R

kutipan

2.1.a.2:

disamping

dapat

“Yang diketahui umur adik terlihat

bahwa

ditambah 13 tahun sama dengan subyek

dapat

umur kakak, dan umur kakak menentukan

apa

sama dengan dua kali umur adik yang diketahui dan
9 tahun kemudian.”
P

1.a.3:

R

2.1.a.3:

apa yang ditanyakan

“Kalau yang ditanyakan apa dik?” dari

soal,

“Kalau yang ditanyakan ya umur dapat

subyek

menentukan

kakak sama adik sekarang mbak variabel secara tepat,
mbak.”
P

1.a.5:

subyek

dapat

“Ya dik. Apa yang menjadi membuata
variabel

dan

modelnya dik?”

bagaimana matematika dengan
benar, dan subyek
dapat

commit to user
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R

2.1.a.5:

“Variabel

umur kakak dan metode penyelesaian

umur adik mbak. Terus yang akan digunakan
dan untuk menyelesaikan

modelnya
(

)

(

).

Yang model

matematika

persamaan kedua masih bisa tersebut secara tepat.
Sehingga

disederhanakan jadi
”
P

2.1.b.2:

disimpulkan bahwa
“Gimana

caranya

dik? subyek

selanjutnya apa dik?”
R

2.1.b.2:

2

mampu

melakukan

tahap

“Metode yang dipakai gabungan. berpikir kritis yang
menggunakan pertama, yaitu Focus

Pertama

eliminasi. persamaan pertama (Focus)..
dikurangkan persamaan kedua,
ketemu

mbak”

Untuk soal nomor 2
R

2.2.a.1:

“Yang diketahui jumlah panjang
dan lebarnya 32 m dan luasnya
240 m2. Terus yang ditanyakan
ukuran panjang dan lebar ladang
mbak”

P

2.a.2:

“Iya dik. Langkah selanjutnya apa
dik?”

R

2.2.a.2:

dapat

“Menentukan variabel sama buat
model mbak, Variabel
panjang dan

sebagai

lebar. Kalau

model matematikanya
dan

commit to user
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P

2.b.1:

“Iya dik, selanjutnya apakah
model

tersebut

diselesaikan
menggunakan

dapat

dengan

mudah

ketiga

metode

penyelesaian dik? kalau tidak
metode

apa

yang

paling

mudah?”
R

2.2.b.1:

“Menurut saya yang paling
mudah pake metode subtitusi
mbak”

Untuk soal nomor 3
P

3.a.1:

“Sekarang baca soal nomor 3. Apa
yang diketahui dan ditanya?”

R

2.3.a.1:

“Yang diketahui, Kecepatan ratarata 60 km/jam dan Kecepatan
rata-rata

80

km/jam

jika

waktunya lebih cepat 2 jam”
P

3.a.2:

“Iya dik, kemudian langkah
selanjutnya apa?”

R

2.3.a.2:

“Menentukan variabel
jarak dan

sebagai

waktu tempuh.

Model matematikanya
dan

(

)

karena waktu lebih cepat 1 jam”
P

3.a.1:

“Setelah itu bagaimana dik?”

R

2.3.b.1:

“Modelnya diselesaikan pakai
metode

gabungan

mbak.

Hasilnya

dan

”
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Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

P

1.b.2:

(Reason)

R

2.1.b.2:

Dari

“Gimana caranya dik?”

kutipan

kutipan

–

wawancara

“Metode yang dipakai gabungan. subyek 2 di samping
Pertama

menggunakan dapat terlihat bahwa

eliminasi. persamaan pertama Pada subyek 1 dapat
dikurangkan persamaan kedua, menyelesaikan
mbak”

ketemu
R 2.1.b.3: “Habis ketemu

model

matematika

nya, dicari nilai yang

telah

dibuat

nya pakai subtitusi mbak. dengan benar. Dan
ke untuk soal nomor 2

disubtitusikan

. Ketemu subyek

persamaan
”

memberikan
atas

Untuk soal nomor 2
P

2.b2:

R

2.2.b.2:

perkalian
nggak

bias

pakai dapat
bahwa

“Lalu kalau sudah tahu metode mampu

sama

diubah bentuknya jadi
disubtitusikan

ke

persamaan yang satunya mbak”
P

2.c.2:

“Hasilnya berapa dik?”

commit to user

12

menyusun

nya berapa alasan (Reason).

mbak. Persamaan yang pertama

lalu

subyek

yang kedua, yaitu

selanjutnya apa dik?”
“Nyari

diketahui

langkah tahap berpikir kritis

penyelesaian,
2.2.c.1:

yang

mbak. sehingga dari sini

metode eliminasi mbak”

R

metode

“Kan persamaan yang satunya tepat.

Jadinya
2.c.1:

alasan

sudah dipilih secara

“Alasannya kenapa dik?”

berbentuk

P

dapat
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R

2.2.c.2:

“

nya ketemu 20 atau 12.

Kemudian persaman pertama
diubah jadi

dan

disubtitusikan, ketemu

nya

juga 20 atau 12 mbak”
Untuk soal nomor 3
P

3.b.1:

“Setelah itu bagaimana dik?”

R

2.3.b.1:

“Modelnya diselesaikan pakai
metode

gabungan

mbak.

Hasilnya

dan

”

Tahap 3 :

Untuk soal nomor 3

Kesimpulan

P

3.b.1:

(Inference)

R

1.3.b.2:

Dari kutipan-kutipan

“Setelah itu bagaimana dik?”

wawancara

“Modelnya diselesaikan pakai disamping ini dapat
metode

gabungan

Hasilnya

dan

mbak. terlihat
”

subyek

bahwa
2

dapat

menentukan
penyelesaian
model
dengan

dari
tersebut

menuliskan

kembali hasil yang
diperoleh
sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek

2dapat

melaksanakan tahap
yang ketiga, yaitu
kesimpulan
(Inference)
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Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

P

(Situation)

R 2.1.c.2: “Gini mbak, kesimpulannya umur wawancana

1.c.2:

Dari jawaban subyek

“Ya dik. Gimana caranya?”

2

pada

kutipan

adik 4 tahun dan umur kakak 17 disamping,

dapat

tahun. Selisih umur mereka 13 dilihat bahwa subyek
tahun.

Sama

yang

terakhir mampu

membuat

jumlah umur mereka 17 + 4 + kesimpulan
24 = 45 tahun”

permasalahan

Untuk soal nomor 2
P

2.c.4:

“Iya

dik,

Bagaimana Sehingga, dari sini

kesimpulannya?”

dapat terlihat bahwa
2

mampu

lebar 20 meter, atau panjang 20

melakukan

tahap

m dan lebar 12 m mbak. Lalu

berpikir kritis yang

panjang ladang tomat setengah

ke

dari panjang ladang, yaitu 20 : 2

situasi (Situation).

= 10 m dan lebar ladangnya
sama saja 12 m. Jadi luas ladang
tomat 10 x 12 = 120 m2”
Untuk soal nomor 3
3.b.2:

awal

secara tepat.

R 2.2.c.4: “Kesimpulan panjang 12 m dan

P

dari

“Jadi apa kesimpulannya dan
bagaimana mengecek kebenaran
jawaban dik?”

R 2.3.b.2: “Kesimpulannya waktu 4 jam
dan jarak 240 km. Kecepatan
rata-rata untuk waktu adalah
240 : 4 = 60 km/jam jadi sudah
benar mbak”
commit to user
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Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

Kejelasan

R 2.1.c.2: “Gini mbak, kesimpulannya umur wawancara

(Clarity)

Dari kutipan-kutipan

adik 4 tahun dan umur kakak 17 disamping ini dapat
tahun. Selisih umur mereka 13 terlihat
tahun.

Sama

yang

bahwa

terakhir subyek

2

dapat

jumlah umur mereka 17 + 4 + menyelesaikan
24 = 45 tahun”
Untuk soal nomor 2
R

2.2.c.4:

permasalahan

lain

yang

ada

masih

“Kesimpulan panjang 12 m dan kaitannya

dengan

lebar 20 meter, atau panjang 20 permasalahan

awal

m dan lebar 12 m mbak. Lalu secara benar.
panjang ladang tomat setengah Sehingga

dapat

dari panjang ladang, yaitu 20 : 2 diketahui

bahwa

= 10 m dan lebar ladangnya subyek

2

dapat

sama saja 12 m. Jadi luas ladang melaksanakan tahap
tomat 10 x 12 = 120 m2”

berpikir kritis yang

Untuk soal nomor 3
P

3.c.1

:

“Lalu

kelima,
bagaimana

cara kejelasan (Clarity).

mengerjakan soal C dik?”
R

2.3.c.1:

“Waktunya jam 08.00 sampai
16.00 dan waktu istirahatnya 2
jam. Jadi waktu mengendarai 8
– 2 = 6 jam. Jarak DenpasarGilimanuk-Denpasar 2 x 240 =
480 km. Kecepatan rata-rata
480 : 6 = 80 km/jam mbak”
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Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

P

1.c.3:

Dari kutipan-kutipan

“Lalu gimana cara meneliti apakah wawancara

Ulang

jawabannya sudah benar apa disamping ini dapat

(Overview)

belum?”
R

2.1.c.3:

terlihat

“Lha kan udah diketahui selisih subyek

bahwa
2

umur mereka 13 tahun, jadi meneliti
udah bener mbak”

P

2.c.5:

2.2.c.5:

sudah

benar atau belum.

“Ya dik, terus apa langkah Sehingga
selanjutnya?”

R

apakah

jawabannya

Untuk soal nomor 2

dapat

dapat

diketahui

“Mengecek jawaban mbak. Dari subyek

bahwa
2

dapat

yang diperoleh panjang ladang melaksanakan tahap
20 m dan lebarnya 12 m berpikir kritis yang
dimasukkan

ke

salah

persamaan,

misalnya

satu keenam,

yaitu

yang tinjauan

ulang

pertama mbak. 20 + 12 = 32. (Overview)
Jadi benar mbak”
Untuk soal nomor 3
P

3.b.2:

“Jadi apa kesimpulannya dan
bagaimana mengecek kebenaran
jawaban dik?”

R

2.3.b.2:

“Kesimpulannya waktu 4 jam
dan jarak 240 km. Kecepatan
rata-rata untuk waktu

adalah

240 : 4 = 60 km/jam jadi sudah
benar mbak”
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3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 2 mampu wawancara
nomor 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan disamping

dapat

subyek sudah dapat peneliti secara tepat disimpulkan
menentukan

apa yaitu

mampu bahwa

subyek2

yang diketahui dan menentukan apa yang mampu
saja

yang diketahui dan apa yang melakukan tahap

ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal, berpikir
secara tepat, subyek subyek
dapat

dapat yang

menentukan menentukan

variabel

tepat, dan subyek dibuat, subyek dapat
membuat membuat

model

model matematika. matematika
Tetapi
nomr

pada
1

soal benar,

dan

subyek

3 dapat

tidak metode

serta

yang
subyek

menentukan
penyelesaian

menentukan metode yang akan digunakan.
penyelesaian
akan

yang

digunakan.
commit to user
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Sehingga

belum Sehingga dari uraian di

dapat

diketahui atas dapat diketahui

apakah

subyek bahwa subyek sudah

sudah

dapat dapat melakukan tahap

melakukan

tahap berpikir

kritis

yang

berpikir kritis yang pertama.
pertama atau belum.
Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 2 mampu wawancara
nomor 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan disamping
subyek

dapat yang diberikan peneliti disimpulkan

menyelesaikan
model

dapat

secara tepat, yaitu

bahwa

subyek2

matematika menyelesaikan model mampu

secara benar.

matematika yang telah melakukan tahap

Untuk soal nomor 2 dibuat dengan benar. berpikir

kritis

subyek belum dapat Dan untuk soal nomor yang kedua, yaitu
memberikan alasan 2,
atas

subyek

pemilihan memberikan

metode

tersebut. yang

Sehingga
dapat

tepat

belum pemilihan

dapat tahap
alasan (Reason).
atas
metode

diketahui penyelesaian.

apakah

subyek Sehingga dari uraian di

sudah

dapat atas dapat diketahui

melakukan

tahap bahwa subyek sudah

berpikir kritis yang dapat melakukan tahap
yang
belum.

kedua

atau berpikir
kedua.
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Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap 3, subyek 2 atas, subyek 2

dapat samping

untuk nomor 1, 2, menentukan

disimpulkan

dan 3 sudah dapat

penyelesaian

menentukan

model tersebut dengan mampu

penyelesaian
model

dari menuliskan

Berati

dari bahwa

subyek2

kembali melakukan tahap

tersebut hasil yang diperoleh.

secara tepat.

dapat

berpikir

kritis

sehingga dari uraian di yang ketiga, yaitu

subyek

2 atas dapat diketahui tahap kesimpulan

sudah

dapat bahwa subyek sudah (Inference).

melakukan

tahap dapat

melaksanakan

proses berpikir kritis tahap berpikir kritis
yang ketiga.

yang ketiga.

Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4, subyek 2 atas, subyek 2 mampu samping
untuk soal nomor 1, membuat
2, dan 3 mampu dari
melakukan

permasalahan bahwa subyek 2

tahap awal secara tepat.

dengan

dari

dapat melakukan
dari tahap

berpikir

prosedur uraian di atas dapat kritis

yang

diinginkan terlihat bahwa subyek keempat,

peneliti
dengan

dapat

kesimpulan disimpulkan

yang keempat sesuai Sehingga,

yang

kutipan- Dari analisis tes

yaitu 2 mampu melakukan tahap situasi.
membuat tahap berpikir kritis

kesimpulan

dari yang keempat.

permasalahan awal
secara tepat.
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Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek 2 atas, subyek 2

dapat samping

untuk soal nomor 1 menyelesaikan

dapat

disimpulkan

dan 2 sudah dapat permasalahan

lain bahwa

menyelesaikan

yang

ada dapat melakukan

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan tahap

yang masih terkait permasalahan
dengan

permasalahan awal nomor 1, 2, dan 3.
Sehingga,

Sedangkan

dari

kejelasan
dari (Clarity).

untuk uraian di atas dapat

soal nomor 3 subyek terlihat bahwa subyek
belum

dapat 2 dapat melaksanakan

menyelesaikan
permasalahan

tahap berpikir kritis
lain yang kelima.

yang masih terkait.
Sehingga
dapat

belum
diprediksi

apakah

subyek

sudah

dapat

melakukan

tahap

berpikir kritis yang
kelima atau belum .

commit to user
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Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, dapat meneliti apakah disimpulkan
2,

kutipan- Dari analisis tes

subyek 2 atas, subyek 2 sudah samping

dan

3

dapat

belum jawabannya

diprediksi benar

apakah

sudah bahwa

atau

subyek Yaitu

dapat

subyek2

belum. dapat melakukan
dengan tahap

berpikir

sudah

dapat mensubtitusikan hasil kritis

yang

melakukan

tahap yang

yaitu

berpikir kritis yang kedalam

diperoleh keenam,
salah

satu tahap

Tinjauan

keenam atau belum. persamaan pada model ulang.
Karena siswa tidak matematika.
meneliti

kembali Sehingga,

hasil

dari

dari

yang uraian di atas dapat

diperoleh. Sehingga terlihat bahwa subyek
belum

dapat 2 mampu melakukan

diketahui
jawabannya

apakah tahap berpikir kritis
sudah yang keenam.

benar atau belum.

4) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses berpikir
kritis subyek 2 sampai pada tahap ke-6. Hal ini dikarenakan subyek mampu
melakukan tahap fokus, alasan, kesimpuan, situasi, kejelasan, dan tinjauan
ulang. Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek 2 dapat berpikir secara kritis.
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c. Analisis data subyek 3
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis

T3.1.a.1
T3.1.a.3

T3.1.a.2
T3.1.b.1
T3.1.b.2

T3.1.c.1

dan

Gambar 4.7 Jawaban no.1 subyek III

b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.7, T3.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T3.1.a.2 subyek menentukan umur adik sebagai variabel y dan umur kakak
sebagai varabel x . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T3.1.a.3 subyek membuat
model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan. Persamaan
tersebut adalah x  y  13 sebagai persamaan pertama dan 9  x  2( y  9)
sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.7, pada T3.1.b.1 persamaan pertama dan
persamaan

kedua

disubtitusikan

ke

dieliminasi,

diperoleh

persamaan

pertama
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Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek dapat
menyelesaikan model matematika dengan benar. Pada T3.1.b.2 subyek
menuliskan bahwa hasil yang diperoleh adalah x  17 dan y  4 . Sehingga
dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan
penyelesaian yang dari model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.7, pada T3.1.c.1 subyek tidak menuliskan
jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum dapat membuat
kesimpulan dari permasalahan awal dan juga belum dapat menyelesaikan
permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan awal.

Tabel 4.8 Deskripsi Jawaban Subyek 3 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T3.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T3.1.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T3.1.a.3 subyek dapat membuat model matematika secara
benar.
Dari penjelasan di atas subyek tidak menuliskan metode
penyelesaian yang akan digunakan. Sehingga belum dapat
diketahui apakah subyek sudah dapat melakukan tahap
berpikir kritis yang pertama atau belum.

2.

Alasan

Pada T3.1.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T3.1.a.3 dengan benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek mampu melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).
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3.

Kesimpulan

Pada T3.1.b.2 subyek dapat menentukan bagian manakah yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut.
Dari uraian di atas diketahui bahwa subyek sudah dapat
menentukan penyelesaian dari model matematika. Berati
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
proses berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan
(Inference).

4.

Situasi

Pada T3.1.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Situation)

Berarti subyek belum membuat kesimpulan (generalisasi)
dari permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang keempat,
yaitu situasi (Situation) atau belum.

5.

Kejelasan

Pada T3.1.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap situasi (Situation), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview).
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

96
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T3.2.a.1
T3.2.a.3
T3.2.b.1
T3.2.a.2

T3.2.c.1
T3.2.c.2
T3.2.c.3

dan

Gambar 4.8 Jawaban no.2 subyek III

b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.8, T3.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dari soal. Tetapi subyek tidak menuliskan apa
yang ditanyakan. Pada T3.2.a.2 subyek menentukan panjang ladang sebagai
variabel x dan lebar ladang sebagai varabel y . Sehingga dari jawaban
tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat menetukan variabel secara tepat.
Pada T3.2.a.3 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah
persamaan. Persamaan tersebut adalah x  y  32 sebagai persamaan pertama
dan x  y  240 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
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Berdasarkan Gambar 4.8, pada T3.2.b.1 subyek memilih metode
subtitusi untuk menyelesaikan model matematika pada T3.2.a.3.
Berdasarkan Gambar 4.8, Pada T3.2.c.1 persamaan pertama diubah
menjadi

y  32  x . Kemudian persamaan pertama disubtitusikan ke

persamaan kedua, diperoleh x  20 atau x  12 . Kemudian hasil yang telah
diperoleh disubtitusikan lagi ke persamaan pertama. dan diperoleh y  12 atau
y  20 . Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek

dapat menyelesaikan model matematika dengan menggunakan metode yang
cocok. Pada T3.2.c.2 subyek menuliskan bahwa hasil yang diperoleh adalah

x  20 dan x  12 atau y  12 dan y  20 . Sehingga dari jawaban tersebut
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan penyelesaian dari
model tersebut. Pada T3.2.c.3 subyek tidak menuliskan jawan sama sekali. Hal
ini menunjukkan bahwa subyek belum dapat membuat kesimpulan dari
permasalahan awal dan juga belum dapat menyelesaikan permasalahan lain
yang masih terkait dengan permasalahan awal.

Tabel 4.9 Deskripsi Jawaban Subyek 3 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T3.2.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui,
tetapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari soal.
Pada T3.2.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T3.2.a.3 subyek dapat membuat model matematika secara
benar.
Pada T3.2.b.1 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
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Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu

melakukan tahap berpikir kritis yang

pertama, yaitu fokus (Focus) atau belum.
2.

Alasan

Pada T3.2.b.1 subyek tidak memberikan alasan untuk

(Reason)

pemilihan metode tersebut.
Pada T3.2.c.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika
pada T3.2.a.3 dengan menggunakan metode penyelesaian yang
cocok.
Berdasarkan uraian di atas, subyek belum dapat memberikan
alasan yang tepat atas pemilihan metode penyelesaian yang
dipilih. Sehingga belum dapat diketahui apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T3.2.c.2 subyek dapat menentukan bagian yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut secara tepat.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek sudah mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga yaitu
kesimpulan (Inference).

4.

Situasi

Pada T3.2.c.3 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Situation)

Berarti subyek belum membuat kesimpulan (generalisasi)
dari permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang keempat,
yaitu situasi (Situation) atau belum.

5.

Kejelasan

Pada T3.2.c.3 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
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Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap situasi (Situation), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap kejelasan (Clarity).
6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview).
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis
T3.3.a.1
T3.3.a.2

T3.3.b.1
T3.3.b.2
T3.3.c.1

dan

Gambar 4.9 Jawaban no.3 subyek III
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b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.9, T3.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T3.3.a.2 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah
persamaan. Persamaan tersebut adalah x  60t sebagai persamaan pertama
dan x  80t persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek belum dapat membuat model matematika dengan tepat.
Berdasarkan Gambar 4.9, Pada T3.3.b.1 persamaan pertama dan kedua
x  60t dan x  80(t  1) di eliminasi. Kemudian diperoleh hasil t1 

80
t2.
60

Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa subyek belum dapat
menyelesaikan model matematika secara tepat. Pada T3.3.b.2 subyek tidak
menuliskan jawaban sama sekali. Sehingga dapat diketahui bahwa subyek
sudah tidak dapat menentukan penyelesaian dari model tersebut dan membuat
kesimpulan dari permasalahan awal.
Berdasarkan Gambar 4.9, Selanjutnya pada T3.3.c.1 subyek tidak
menuliskan jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum
dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal dan juga belum dapat
menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal.
Tabel 4.10 Deskripsi Jawaban Subyek 3 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T3.3.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T3.3.a.2 subyek belum dapat membuat model matematika
secara benar.
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Dari penjelasan di atas subyek belum dapat membuat model
secara benar dan tidak menuliskan metode penyelesaian
yang akan digunakan. Sehingga belum dapat diprediksi
apakah subyek sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis
yang pertama atau belum.
2.

Alasan

Pada T3.3.b.1 subyek tidak dapat menyelesaikan model

(Reason)

matematika. Karena pada T3.3.a.2 subyek belum dapat
membuat model secara benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu
alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T3.3.b.2 subyek belum dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model tersebut. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
menyelesaikan model matematika dengan benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga.

4.

Situasi

Pada T3.3.b.2 subyek belum dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat mentukan penyelesaian dari model.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada

T3.3.c.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat melakukan
tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).
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6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
Tinjauan Ulang (Overview) atau belum.

2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 3, untuk transkrip wawancara dapat dilihat
pada lampiran di halaman 282
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.2:

Dari

“Dari soal nomor 1 itu apa yang wawancara subyek3
diketahui dan ditanyakan dik?”

R

3.1.a.2:

kutipan

disamping

“umur adik ditambah 13 tahun terlihat

bahwa

sama dengan umur kakak, dan subyek

dapat

umur kakak sama dengan dua menentukan
kali

umur

adik

9

kemudian”
R

3.1.a.3:

1.a.5:

apa

tahun yang diketahui dan
apa yang ditanyakan

“Yang ditanyakan umur kakak dari
sama adik berapa mbak”

P

dapat

soal,

dapat

subyek

menentukan

“Ya dik. Variabel nya apa dan variabel secara tepat,
modelnya bagaimana?”

R 3.1.a.5: “Variabel

kakak dan

subyek

dapat

adik membuata

model

mbak. Modelnya

matematika dengan

sama apa ya?

benar, dan subyek
dapat
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P

1.a.7:

“Jadi kalau gitu

… kakak dan metode penyelesaian

… adik?”
R

3.1.a.7:

“Who itu mbak

1.a.8:

umur adik untuk menyelesaikan

umur kakak mbak”

dan
P

yang akan digunakan

model matematika.

“Lalu kalau modelnya apa cuman Sehingga

disimpulkan bahwa

ada 1 persamaan saja dik?”
R

3.1.a.11:

“Sebentar mbak, saya hitung subyek
dulu.

Jadinya,

mbak”
P

1.b.2:

3

mampu

melakukan

tahap

berpikir kritis yang

“Sebelum kamu menghitung perlu pertama, yaitu Focus
menentukan metode yang mana (Focus).
yang

akan

digunakan

apa

tidak?”
R

3.1.b.2:

“Iya deng mbak, pakai subtitusi
mbak.”

Untuk soal nomor 2
R

dapat

3.2.a.1:

“Diketahui jumlah panjang dan
lebar 32 m, luasnya 240 m2.
Ditanya panjang dan lebarnya
berapa”

P

2.a2:

“Langkah selanjutnya apa dik?”

R

2.2.a.2:

“Menetukan variabel
dan

lebar. Modelnya
dan luasnya

mbak”
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R 3.2.b.3: “Dari gabungan metode eliminasi
dan subtitusi mbak. Oh iya deng
mbak. Berarti bisanya cuma
pakai subtitusi mbak”
Untuk soal nomor 3
R

3.3.a.1:

“Diketahui, Kecepatan rata-rata
60 km/jam dan Kecepatan ratarata 80 km/jam”

P

3.a.3:

“Kalau gitu berarti yang diketahui
kurang apa dik? Terus yang
ditanyakan apa?”

R

3.3.a.3:

“Kecepatannya

80 km/jam

dengan waktu lebih cepat 1 jam
mbak dari 60 km/jam. Ditanya
jarak dan waktu tempuh”
R

3.3.a.6:

“Jadinya untuk kecepatan 80
waktunya lebih cepat 1 jam jadi
mbak.

(

)

”
Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

P

1.b.3:

Dari

“Gimana caranya menghitungnya kutipan

(Reason)

dik?”
R

3.1.b.3:

kutipan

–

wawancara

subyek 3 di samping

“Pakai eliminasi dulu mbak. dapat terlihat bahwa
dikurangi Pada

persamaan

, ketemu 4
mbak”

nya menyelesaikan
model
yang
dengan
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R

3.1.b.4:

“Dicari

Dan

nya mbak.

disubtitusi ke

.

nya nomor
dapat

ketemu 17 mbak”
2.b2:

R

3.2.b.2:

2

soal
subyek

memberikan

alasan atas metode

Untuk soal nomor 2
P

untuk

“Alasannya kenapa dik?”

yang sudah dipilih

“Kan kalau eliminasi itu bisanya secara tepat.
cuma buat yang persamaannya sehingga dari sini
penjumlahan dan pengurangan dapat
bahwa

mbak”
P

2.c.2:

“Bagaimana caranya dan hasilnya mampu

3.2.c.2:

subyek

menyusun

“

diubah

jadi yang kedua, yaitu

terus di subtitusi ke alasan (Reason).
persamaan yang 1 nya

nya

ketemu 20 atau 12. Habis itu
diubah jadi

terus

disubtitusi lagi mbak, ketemu
20 atau 12”
Untuk soal nomor 3
P
R

3.b.1:

“Ya, selanjutnya bagaimana dik?”

3.3.b.1:

“Diselesaikan mbak.
dikurangi
ketemunya

R

3.3.b.2:

“

3

tahap berpikir kritis

berapa dik?”
R

diketahui

”

disubtitusi ke

terus ketemu
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Tahap 3 :

Untuk soal nomor 1

Kesimpulan

P

1.c.1:

“Kala sudah ketemu nilai

(Inference)
R

Dari kutipan-kutipan

3.1.c.1:

dan

langkah selanjutnya apa dik?”

disamping ini dapat

“Ya udah selesai mbak, kan

terlihat

sama

nya sudah ketemu mbak. subyek
”

dan
2.c.2:

3

dapat

penyelesaian

““Bagaimana caranya dan hasilnya model
dengan

berapa dik?””
R

bahwa

menentukan

Untuk soal nomor 2
P

wawancara

3.2.c.2:

“

diubah

dari
tersebut

menuliskan

jadi kembali hasil yang

terus di subtitusi ke diperoleh
nya sehingga

dapat

ketemu 20 atau 12. Habis itu diketahui
diubah jadi
terus subyek

bahwa

persamaan yang 1 nya

dapat

disubtitusi lagi mbak, ketemu

melaksanakan tahap

20 atau 12”

berpikir kritis yang
ketiga,

yaitu

kesimpulan
(Inference)
Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

P

1.c.2:

Dari jawaban subyek

“Masa kalau sudah ketemu

(Situation)

nya
memang

sudah
sudah

selesai

3.1.c.2:

pada

kutipan

dik, wawancana

menjawab disamping,

pertanyaan C dik?”
R

sama 3

dapat

dilihat bahwa subyek

“Kalau yang C kan tinggal umur mampu

membuat

kakak 17 sama umur adik 4 itu kesimpulan
tadi mbak. Yang lainnya saya permasalahan
nggak tahu kok mbak”
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Untuk soal nomor 2
P

2.c.3:

“Lalu

Sehingga, dari sini
bagaimana

langkah dapat terlihat bahwa

selanjutnya?”
R 3.2.c.3: “Kayak yang nomor 1 tadi mbak

subyek

mampu

melakukan

tahap

buat kesimpulan. Panjang 12

berpikir kritis yang

lebar 20 kalau nggak panjang 20

ke

lebar 12 mbak”

situasi (Situation).

empat,

yaitu

Untuk soal nomor 3
P

3.b.3:

“Lalu bagaimana dik?”

R 2.3.b.3: “Ya sudah mbak ketemu jarak
240 km dan waktu 4 jam”
Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

Kejelasan

R

3.1.c.3:

(Clarity)

Dari kutipan-kutipan

“Nggak tahu ya mbak, yang tahu wawancara
ya Cuma kakak 17 sama adik 4 disamping ini dapat
mbak”

Untuk soal nomor 2
P

R

2.c.4:

3.2.c.4:

R

2.3.c.1:

subyek 3

belum

apa itu sudah menjawab soal permasalahan

lain

yang C dik?”

ada

yang

masih

“Udah mbak, Saya nggak tahu kaitannya

Untuk soal nomor 3
3.c.1 :

bahwa

“Udah dik, cuma itu saja? Terus dapat menyelesaikan

kok mbak yang lainnya”

P

terlihat

“Terus yang C gimana dik?”

dengan

permasalahan awal.
Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

“kalo yang C saya nggak tahu subyek belum dapat
blas kok mbak”

melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
kelima,

yaitu

kejelasan (Clarity).
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Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

P

1.c.4:

Dari kutipan-kutipan

“Ya sudah dik. Kalau begitu wawancara

Ulang

langkah

(Overview)

bagaimana dik?”
R

3.1.c.4:

meneliti

kembali disamping ini dapat
terlihat

“Aduh mbak, nggak tahu itu subyek
saya”

3.c.2:

belum
meneliti

apakah jawabannya

“Ya sudah dik. Kalau meneliti sudah
kembali

3

dapat

Untuk soal nomor 3
P

bahwa

jawaban

benar

atau

gimana belum.

caranya dik?”
R 3.3.c.2: “aku juga nggak tau itu mbak”

Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek belum dapat
melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
keenam,

yaitu

tinjauan

ulang

(Overview)

3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
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Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 3 mampu wawancara
nomor 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan disamping

dapat

subyek sudah dapat peneliti secara tepat disimpulkan
menentukan

apa yaitu

mampu bahwa

subyek3

yang diketahui dan menentukan apa yang mampu
saja

yang diketahui dan apa yang melakukan tahap

ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal, berpikir
secara

tepat

dapat

menentukan menentukan

variabel

dan subyek

dapat yang

dibuat, subyek dapat

Tetapi

pada

nomor

1

subyek

soal membuat

dan

model

3 matematika

tidak benar,

serta

yang
subyek

menentukan metode dapat

menentukan

penyelesaian

penyelesaian

akan

yang metode

digunakan. yang akan digunakan.

Selain itu untuk soal Sehingga dari uraian di
nomor

1

tidak

subyek atas dapat diketahui
dapat bahwa subyek sudah

membuat
matematika.

model dapat melakukan tahap
berpikir
pertama.
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Sehingga

belum

dapat

diketahui

apakah

subyek

sudah

dapat

melakukan

tahap

berpikir kritis yang
pertama atau belum.
Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 3 mampu wawancara
nomor

1

dan

subyek

2 menjawab pertanyaan disamping

dapat

dapat yang diberikan peneliti disimpulkan

menyelesaikan
model

kutipan- Dari hasil analisis

secara tepat, yaitu

bahwa

subyek3

matematika menyelesaikan model mampu

secara benar.

matematika yang telah melakukan tahap

Untuk soal nomor 3 dibuat dengan benar. berpikir

kritis

subyek tidak dapat Dan untuk soal nomor yang kedua, yaitu
menyelesaikan

2,

subyek

model.

memberikan

Untuk soal nomor 2 yang
subyek

tepat

tidak pemilihan

dapat tahap
alasan (Reason).
atas
metode

memberikan alasan penyelesaian.
atas

pemilihan Sehingga dari uraian di

metode

yang atas dapat diketahui

digunakan.
Sehingga
dapat
apakah

bahwa subyek sudah
belum dapat melakukan tahap
diketahui berpikir
subyek kedua.
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sudah

dapat

melakukan

tahap

berpikir kritis yang
yang

kedua

atau

belum.
Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap 3, subyek 3 atas, subyek 3

dapat samping

untuk nomor 1 dan menentukan

disimpulkan

2 sudah dapat

penyelesaian

menentukan

model tersebut dengan mampu

penyelesaian
model

dari menuliskan

dapat

dari bahwa

subyek2

kembali melakukan tahap

tersebut hasil yang diperoleh.

berpikir

kritis

secara

tepat. sehingga dari uraian di yang ketiga, yaitu

Sedangkan

untuk atas dapat diketahui tahap kesimpulan

soal

nomor

suubyek
dapat

3 bahwa subyek sudah (Inference).

belum dapat

menentukan tahap berpikir kritis

penyelesaian.
Berati

melaksanakan

yang ketiga.

subyek

3

belum

dapat

melakukan

tahap

proses berpikir kritis
yang ketiga.
Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4,

subyek atas, subyek 3 mampu samping

untuk soal nomor 1, membuat
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2,

dan

3

belum dari

permasalahan bahwa

mampu melakukan awal secara tepat.
tahap berpikir kritis Sehingga,

dari

subyek3

dapat melakukan
dari tahap

berpikir

yang keempat. Hal uraian di atas dapat kritis

yang

ini

yaitu

dikarenakan terlihat bahwa subyek keempat,

subyek

belum 3 mampu melakukan tahap situasi.

mampu

membuat tahap berpikir kritis

kesimpulan

dari yang keempat.

permasalahan awal
secara tepat.
Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek 3 atas, subyek 3 belum samping

untuk soal nomor 1, dapat

dapat

menyelesaikan disimpulkan

2 dan 3 belum dapat permasalahan

lain bahwa

subyek3

menyelesaikan

yang

ada belum

dapat

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan melakukan tahap

yang masih terkait permasalahan

awal berpikir

kritis

dengan

untuk soal nomor 1, 2, yang kelima, yaitu

permasalahan awal.

dan 3.

Sehingga
diketahui

dapat Sehingga,

tahap
dari

dari (Clarity).

bahwa uraian di atas dapat

subyek belum dapat terlihat bahwa subyek
melakukan

tahap tidak

dapat

berpikir kritis yang melaksanakan

tahap

kelima.

yang

berpikir
kelima.
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Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, meneliti
2,

kutipan- Dari analisis tes

subyek 3 atas, subyek 3 tidak samping

dan

3

dapat
apakah

apakah disimpulkan

belum jawabannya

diprediksi benar

sudah bahwa

atau

subyek Sehingga,

dari

dapat

dari melakukan tahap

dapat uraian di atas dapat berpikir

melakukan

tahap terlihat bahwa subyek yang
belum

subyek3

belum. tidak

sudah

berpikir kritis yang 3

dapat

kritis
keenam,

mampu yaitu

tahap

keenam atau belum. melakukan

tahap Tinjauan ulang.

Karena siswa tidak berpikir

yang

meneliti

kritis

kembali keenam.

hasil

yang

diperoleh. Sehingga
belum

dapat

diketahui
jawabannya

apakah
sudah

benar atau belum.

4) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses
berpikir kritis subyek 3 sampai pada tahap ke-4. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat melakukan tahap kejelasan dan tinjauan ulang. Sehingga dapat
dikatakan bahwa subyek 3 belum dapat berpikir secara kritis.
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d. Analisis data subyek 4
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis

T4.1.a.1
T4.1.a.4

T4.1.a.2

T4.1.a.3

T4.1.b.1
T4.1.b.2

T4.1.c.1

T4.1.c.2

dan

Gambar 4.10 Jawaban no.1 subyek IV

b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.10, T4.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T4.1.a.2 subyek menentukan umur kakak sebagai varabel x dan umur adik
sebagai variabel y . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T4.1.a.3 subyek membuat
model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan. Persamaan
tersebut adalah 9  x  2( y  9) sebagai persamaan pertama dan x  y  13
sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar. Pada T4.1.a.4
subyek dapat menentukan metode penyelesaian yang akan digunakan, yaitu
metode gabungan.
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Berdasarkan Gambar 4.10, pada T4.1.b.1 persamaan pertama dan
persamaan

kedua

dieliminasi,

diperoleh

y 4.

Kemudian

y4

disubtitusikan ke persamaan pertama dan diperoleh x  17 . Sehingga dari
jawaban tersebut dapat ditunjukkan bahwa subyek dapat menyelesaikan
model matematika dengan benar. Pada T4.1.b.2 subyek menuliskan bahwa hasil
yang diperoleh adalah x  17 dan y  4 . Sehingga dari jawaban tersebut
dapat diketahui bahwa subyek sudah dapat menentukan penyelesaian yang
dari model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.10, pada T4.1.c.1 diperoleh umur adik 4 tahun
dan umur kakak 17 tahun. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal secara
tepat. Selanjutnya pada T4.1.c.2 subyek tidak menuliskan jawan sama sekali.
Hal

ini

menunjukkan

bahwa

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan awal.
Tabel 4.11 Deskripsi Jawaban Subyek 4 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T4.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T4.1.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T4.1.a.3 subyek dapat membuat model matematika secara
benar.
Pada T4.1.a.4 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
Sehingga dari uraian di atas ditunjukkan bahwa subyek
mampu melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu
fokus (Focus).
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2.

Alasan

Pada T4.1.b.1 subyek dapat menyelesaikan model matematika

(Reason)

pada T4.1.a.3 dengan benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek mampu melakukan
tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T4.1.b.2 subyek dapat menentukan bagian manakah yang

(Inference)

merupakan penyelesaian dari model tersebut.
Dari uraian di atas diketahui bahwa subyek sudah dapat
menentukan penyelesaian dari model matematika. Berati
dapat dikatakan bahwa subyek sudah dapat melakukan tahap
proses berpikir kritis yang ketiga yaitu kesimpulan
(Inference).

4.

Situasi

Pada

T4.1.c.1

subyek

dapat

membuat

kesimpulan

(Situation)

(generalisasi) dari permasalahan awal dengan benar.
Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek sudah dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi.

5.

Kejelasan

Pada T4.1.c.2 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau tidak.
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Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T4.2.a.1
T4.2.a.2
T4.2.a.3
T4.2.b.1
T4.2.c.2
T4.2.c.1

Gambar 4.11 Jawaban no.2 subyek IV
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.11, T4.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal secara tepat. Pada
T4.2.a.2 subyek menentukan panjang ladang sebagai variabel p dan lebar
ladang sebagai varabel l . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T4.2.a.3 subyek
membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah persamaan.
Persamaan tersebut adalah

p  l  32 sebagai persamaan pertama dan

p  l  240 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut

menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
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Berdasarkan Gambar 4.11, pada T4.2.b.1 subyek dapat memilih
metode subtitusi untuk menyelesaikan model matematika pada T4.2.a.3.
Berdasarkan Gambar 4.11, Pada T4.2.c.1 persamaan pertama diubah
menjadi

p  32  l . Kemudian persamaan pertama disubtitusikan ke

persamaan kedua, diperoleh 32l  l 2  240 . Tetapi subyek tidak dapat
menentukan nilai p dan l . Sehingga dari jawaban tersebut dapat ditunjukkan
bahwa subyek belum dapat menyelesaikan model matematika. Pada T4.2.c.2
subyek tidak menuliskan jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa
subyek belum dapat menentukan penyelesaian dari model tersebut, membuat
kesimpulan dari permasalahan awal, dan menyelesaikan permasalahan lain
yang masih terkait dengan permasalahan awal.

Tabel 4.12 Deskripsi Jawaban Subyek 4 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T4.2.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal.
Pada T4.2.a.2 subyek dapat menentukan variabel secara tepat.
Pada T4.2.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
Pada T4.2.b.1 subyek dapat menentukan metode penyelesaian
yang cocok.
Sehingga dari uraian di atas ditunjukkan bahwa subyek
mampu melakukan tahap berpikir kritis yang pertama, yaitu
fokus (Focus).
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2.

Alasan

Pada T4.2.b.1 subyek tidak memberikan alasan untuk

(Reason)

pemilihan metode tersebut.
Pada T4.2.c.1 subyek belum dapat menyelesaikan model
matematika pada T4.2.a.3.
Berdasarkan uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua atau tidak.

3.

Kesimpulan

Pada T4.2.c.2 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Inference)

Berarti subyek belum dapat menentukan penyelesaian dari
model tersebut.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa subyek belum
mampu melaksanakan tahap berpikir kritis yang ketiga yaitu
kesimpulan (Inference). Hal ini dikarenakan subyek juga
tidak mampu melaksanakantahap berpikir kritis yang kedua,
yaitu alasan (Reason).

4.

Situasi

Pada T4.2.c.2 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Situation)

Berarti subyek belum membuat kesimpulan (generalisasi)
dari permasalahan awal.
Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa subyek belum
mampu melaksanakan tahap berpikir kritis yang keempat,
yaitu situasi (Situation). Hal ini dikarenakan subyek juga
tidak

menuliskan

jawaban

sama

sekali

pada

tahap

kesimpulan (Inference).
5.

Kejelasan

Pada T4.2.c.2 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima
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Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap situasi (Situation), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap kejelasan (Clarity).
6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview).
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis
T4.3.a.1

T4.3.a.2
T4.3.b.1
T4.3.c.1
Gambar 4.12 Jawaban no.3 subyek IV
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b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.12, T4.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan secara tepat. Pada
T4.3.a.2 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua buah
persamaan. Persamaan tersebut adalah x  60t sebagai persamaan pertama
dan x  80t persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan
bahwa subyek belum dapat membuat model matematika dengan tepat.
Berdasarkan Gambar 4.12, Pada T4.3.b.1 subyek tidak menuliskan
jawaban sama sekali. Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa
subyek belum dapat menyelesaikan model matematika, tidak dapat
menentukan penyelesaian dari model tersebut, dan membuat kesimpulan dari
permasalahan awal.
Berdasarkan Gambar 4.12, Selanjutnya pada T4.3.c.1 subyek tidak
menuliskan jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum
dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal dan juga belum dapat
menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal.
Tabel 4.13 Deskripsi Jawaban Subyek 4 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T4.3.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat.
Pada T4.3.a.2 subyek belum dapat membuat model matematika
secara benar.
Dari penjelasan di atas subyek belum dapat membuat model
secara benar dan tidak menuliskan metode penyelesaian
yang akan digunakan. Sehingga belum dapat diprediksi
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apakah subyek sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis
yang pertama atau belum.
2.

Alasan

Pada T4.3.b.1 subyek tidak menyelesaikan model matematika

(Reason)

sama sekali. Hal ini kemungkinan dikarenakan subyek
belum dapat membuat model secara benar.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang yang kedua

3.

Kesimpulan

Pada T4.3.b.1 subyek tidak dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model tersebut. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
menyelesaikan model matematika.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga.

4.

Situasi

Pada T4.3.b.1 subyek belum dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat melakukan tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada

T4.3.c.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat melakukan
tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau belum.
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2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 4, untuk transkrip wawancara dapat dilihat
pada lampiran di halaman 287
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.1:

Dari

kutipan

“Ya sudah dik. Selanjutnya dari wawancara subyek4
soal nomor 1 itu apa yang disamping
diketahui dan ditanyakan dik?”

R

4.1.a.1:

dapat

terlihat

bahwa

“Umur adik 13 tahun lebih muda subyek

dapat

dari umur kakak. Sama Umur menentukan

apa

kakak dua kali umur adik 9 yang diketahui dan
tahun kemudian. Kalau yang apa yang ditanyakan
ditanya itu umur kakak dan dari
ummur adik berapa mbak?”
R

4.1.a.5:

“Variabel

soal,

dapat

menentukan

umur kakak dan variabel secara tepat,

umur adik mbak. Modelnya subyek
sama x  9  2 y  9

model

“Kalau begitu, persamaannya benar, dan subyek
dapat
menentukan
sudah benar atau belum?”

P

1.a.8:

R

4.1.a.8:

“Belum

persamaan

mbak,
ke

seharusnya metode penyelesaian
dua
nya yang akan digunakan

x  9  2( y  9) mbak
1.b.2:

membuata

dapat

matematika dengan

mbak”

P

subyek

untuk menyelesaikan

“Iya dik. Metode apakah yang model matematika.
anda anggap mudah dan akan
anda gunakan”
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R 4.1.b.2: “Metode gabungan mbak”

Sehingga

Untuk soal nomor 2

disimpulkan bahwa

R

4.2.a.1:

“Diketahui jumlah panjang dan subyek

dapat

4

mampu

lebar 32 m. Luas ladang 240 m2 melakukan

tahap

mbak. Yang ditanya panjang berpikir kritis yang
dan lebar ladang”
P

2.a.2:

R

4.2.a.2:

pertama, yaitu Focus

“Langkah berikutnya apa?”

(Focus).

“Menetukan variabel mbak.
panjang dan

lebar. Modelnya
dan

mbak”
R 4.2.b.1: “Pakai metode subtitusi ya mbak”
Untuk soal nomor 3
R

4.3.a.1:

“Diketahui, Kecepatan rata-rata
60 km/jam dan Kecepatan ratarata untuk waktu lebih cepat
satu jam 80 km/jam. Ditanya
waktu tempuh dan jarak kedua
tempat”

P

3.a.2:

“Iya dik. Langkah selanjutnya apa
dik?”

R 4.3.a.2: “Variabel
R

4.3.a.7:

jarak dan waktu”

“Modelnya jadi

dan

”
R

4.3.b.1:

“menyelesaikan mbak. Pakai
metode gabungan mbak.”
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Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

P

1.b.4:

(Reason)

Dari

“Bagaimana

cara kutipan

menyelesaikannya dik?”
R

4.1.b.4:

“persamaan

yang

pertama dapat terlihat bahwa

yang kedua mbak. x  y  13

R

4.1.b.5:

4.2.b.2:

“Mencari nilai x nya mbak,

dengan benar. Dan

y  17

untuk soal nomor 2

disubtitusikan

ke

hanya

kalau

untuk

eliminasi

persamaannya

penjumlahan dan pengurangan
mbak. Kalau untuk perkalian
tidak bisa.”
2.c.2:

“Bagaimana caranya dan hasilnya
berapa dik?”

R

4.2.c.2:

“Persamaan pertama diubah jadi
terus di subtitusi ke
persamaan ke dua, ketemu
20 atau 12. Lalu nilai
disubtitusi
commit to user

ke

dibuat

dapat

memberikan

alasan

metode

yang

sudah dipilih secara

“Kalau pakai eliminasi nggak
mbak,

telah

subyek

atas

“Alasannya kenapa dik?”

bisa

P

matematika

yang

Untuk soal nomor 2

R

menyelesaikan

y  17 mbak”

x  4 mbak”
2.b.2:

subyek dapat

x  2 y  9 , ketemu model

persamaan pertama. Diperoleh

P

wawancara

subyek 4 di samping

dikurangkan dengan persamaan Pada

dikurangi

–

kutipan

nya
p

persamaan

tepat.
sehingga dari sini
dapat
bahwa
mampu

diketahui
subyek

4

menyusun

tahap berpikir kritis
yang kedua, yaitu
alasan (Reason).
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pertama, ketemu

nya 20 atau

12”
Untuk soal nomor 3
P

3.b.1:

“Ya, selanjutnya bagaimana dik?”

R

4.3.b.1:

“

dikurangi
”

ketemunya
R

4.3.b.2:

“

disubtitusi ke
”

hasilnya
Tahap 3 :

Untuk soal nomor 1

Kesimpulan

P

1.c.1:

(Inference)

R

3.1.c.1:

,

Dari kutipan-kutipan

“Langkah selanjutnya apa?”

wawancara

“Kan sudah ketemu nilai x  17

disamping ini dapat

dan y  4 . Jadi sudah selesai terlihat
subyek

mbak”
2.c.3:

“Lalu

bagaimana

selanjutnya?”
R

4.2.c.3:

3

dapat

menentukan

Untuk soal nomor 2
P

bahwa

dari
langkah penyelesaian
model
tersebut

“Udah mbak mbak, kan sudah dengan menuliskan
ketemu p dan l nya 12 atau 20 kembali hasil yang
mbak”

diperoleh
sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek

dapat

melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
ketiga,
kesimpulan
(Inference)
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Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

R

4.1.c.2:

Dari jawaban subyek

“oh iya mbak, yang c itu jadinya 4

(Situation)

pada

kutipan

umur kakak 17 dan adik 4 tahun wawancana
mbak”
Untuk soal nomor 2
P

2.c.4:

disamping,

dilihat bahwa subyek

“Apakah itu sudah menjawab soal mampu
yang C dik?”

R 4.2.c.4: “Setahu saya itu yang c Cuma

dapat

membuat

kesimpulan

dari

permasalahan

awal

yang panjang ladang 20 m dan

secara tepat.

lebar ladang 12”

Sehingga, dari sini

Untuk soal nomor 3

dapat terlihat bahwa

P 3.b.3: “Lalu bagaimana kesimpulannya?”

subyek

R 4.3.b.3: “Kesimpulannya waktu 4 jam

melakukan

dan jaraknya 240 km”

mampu
tahap

berpikir kritis yang
ke

empat,

yaitu

situasi (Situation).
Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

Kejelasan

R

4.1.c.3:

“Ah mbaknya, saya nggak tahu wawancara

(Clarity)

ya mbak.”
Untuk soal nomor 2
P

2.c.4:

disamping ini dapat
terlihat

bahwa

“Apakah itu sudah menjawab soal subyek 4
yang c dik?”

R

Dari kutipan-kutipan

4.2.c.4:

belum

dapat menyelesaikan

“Setahu saya itu yang c Cuma permasalahan

lain

yang panjang ladang 20 m dan yang

ada

lebar ladang 12.”

masih

kaitannya

dengan

permasalahan awal.
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Untuk soal nomor 3
P

3.c.1

Sehingga

dapat

: “Kalau untuk soal yang c gimana diketahui

bahwa

dik?”
R

4.3.c.1:

subyek belum dapat

“Yang c saya nggak tahu itu melaksanakan tahap
mbak”

berpikir kritis yang
kelima,

yaitu

kejelasan (Clarity).
Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

P

1.c.4:

Ulang
(Overview)

“Kalau langkah meneliti jawaban wawancara
kembali tahu apa nggak dik?”

R

4.1.c.4:

Dari kutipan-kutipan

disamping ini dapat

“Apalagi itu mbak. Saya tambah terlihat
nggak tahu. Hehe”

bahwa

subyek

4

dapat

belum
meneliti

apakah jawabannya
sudah

benar

atau

belum.
Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek belum dapat
melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
keenam,

yaitu

tinjauan

ulang

(Overview)
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3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 4 mampu wawancara
nomor

1

dan

2 menjawab pertanyaan disamping

dapat

subyek sudah dapat peneliti secara tepat disimpulkan
menentukan

apa yaitu

mampu bahwa

subyek4

yang diketahui dan menentukan apa yang mampu
saja

yang diketahui dan apa yang melakukan tahap

ditanyakan dari soal ditanyakan dari soal, berpikir
secara tepat, dapat subyek
menentukan
variabel

menentukan

dapat dibuat, subyek dapat

membuat

model membuat

matematika,

model

dan matematika

menentukan metode benar,
penyelesaian.

dapat

Tetapi

pada

nomor

3

soal metode

serta

yang
subyek

menentukan
penyelesaian

subyek yang akan digunakan.
dapat

membuat model dan
commit to user
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menentukan metode
penyelesaian
akan

Sehingga dari uraian

yang di atas dapat diketahui

digunakan. bahwa subyek sudah

Sehingga

belum dapat melakukan tahap

dapat

diketahui berpikir

apakah

kritis

yang

subyek pertama.

sudah

dapat

melakukan

tahap

berpikir kritis yang
pertama atau belum.
Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 4 mampu wawancara
nomor

1

kutipan- Dari hasil analisis

subyek menjawab pertanyaan disamping

dapat

dapat

yang diberikan peneliti disimpulkan

menyelesaikan

secara tepat, yaitu

model

bahwa

subyek4

matematika menyelesaikan model mampu

secara benar.
Sedangkan

matematika yang telah melakukan tahap
untuk dibuat dengan benar. berpikir

kritis

soal nomor 2 dan 3 Dan untuk soal nomor yang kedua, yaitu
subyek tidak dapat 2,

subyek

menyelesaikan

memberikan

model.

yang

tepat

Untuk soal nomor 2 pemilihan
subyek juga tidak penyelesaian.
memberikan alasan
atas
metode

pemilihan
yang
commit to user
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digunakan.

Sehingga dari uraian di

Sehingga

belum atas dapat diketahui

dapat

diketahui bahwa subyek sudah

apakah

subyek dapat melakukan tahap

sudah

dapat berpikir

melakukan

tahap kedua.

kritis

yang

berpikir kritis yang
yang

kedua

atau

belum.
Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap
untuk

3,

kutipan- Dari analisis tes

subyek atas, subyek 4

nomor

dapat samping

1 menentukan

disimpulkan

sudah dapat

penyelesaian

menentukan

model tersebut dengan mampu

penyelesaian
model

dari menuliskan

dapat

dari bahwa

subyek4

kembali melakukan tahap

tersebut hasil yang diperoleh.

berpikir

kritis

secara

tepat. sehingga dari uraian di yang ketiga, yaitu

Sedangkan

untuk atas dapat diketahui tahap kesimpulan

soal nomor 2 dan 3 bahwa subyek sudah (Inference).
subyek belum dapat dapat

melaksanakan

menentukan

tahap berpikir kritis

penyelesaian.

yang ketiga.

Berati

subyek

4

belum

dapat

melakukan

tahap

proses berpikir kritis
yang ketiga.
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Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4,

subyek atas, subyek 4 mampu samping

untuk soal nomor 2 membuat

melakukan

permasalahan bahwa

tahap awal secara tepat.

berpikir kritis yang Sehingga,
Hal

dapat

kesimpulan disimpulkan

dan 3 belum mampu dari

keempat.

kutipan- Dari analisis tes

dari

subyek4

dapat melakukan
dari tahap

berpikir

ini uraian di atas dapat kritis

yang

dikarenakan subyek terlihat bahwa subyek keempat,
belum

mampu mampu

membuat

yaitu

melakukan tahap situasi.

tahap berpikir kritis

kesimpulan

dari yang keempat.

permasalahan awal
secara tepat.
Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek atas, subyek 4 belum samping

untuk soal nomor 1, dapat

dapat

menyelesaikan disimpulkan

2 dan 3 belum dapat permasalahan

lain bahwa

subyek4

menyelesaikan

yang

ada belum

dapat

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan melakukan tahap

yang masih terkait permasalahan

awal berpikir

kritis

dengan

untuk soal nomor 1, 2, yang kelima, yaitu

permasalahan awal.

dan 3.

Sehingga
diketahui

dapat Sehingga,

tahap
dari

dari (Clarity).

bahwa uraian di atas dapat

subyek belum dapat terlihat bahwa subyek
melakukan

tidak
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tahap berpikir kritis melaksanakan

tahap

yang kelima.

yang

berpikir

kritis

kelima.
Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, meneliti
2,

kutipan- Dari analisis tes

subyek 4 atas, subyek 4 tidak samping

dan

3

dapat
apakah

apakah disimpulkan

belum jawabannya

diprediksi benar

dapat

sudah bahwa

atau

subyek Sehingga,

belum. tidak

dari

dapat

dari melakukan tahap

sudah

dapat uraian di atas dapat berpikir

melakukan

tahap terlihat bahwa subyek yang

berpikir kritis yang belum

subyek4

kritis
keenam,

mampu yaitu

tahap

keenam atau belum. melakukan

tahap Tinjauan ulang.

Karena siswa tidak berpikir

yang

meneliti

kritis

kembali keenam.

hasil

yang

diperoleh. Sehingga
belum

dapat

diketahui
jawabannya

apakah
sudah

benar atau belum.

4) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses
berpikir kritis subyek 4 sampai pada tahap ke-4. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat melakukan tahap kejelasan dan tinjauan ulang. Sehingga dapat
dikatakan bahwa subyek belum dapat berpikir secara kritis.
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e. Analisis data subyek 5
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis

T5.1.a.1
T5.1.a.4

T5.1.a.2
T5.1.a.3
T5.1.b.1
T5.1.c.1
Gambar 4.13 Jawaban no.1 subyek V

dan

b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.13, T5.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang ditanyakan. Tetapi subyek belum dapat menuliskan apa
yang ditanyakan. Pada T5.1.a.2 subyek tidak menentukan umur kakak dan adik
sebagai suatu variabel, karena subyek langsung menuliskan umur kakak 22
tahun dan umur adik 13 tahun pada T5.1.a.1. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek belum dapat menetukan variabel secara tepat.
Pada T5.1.a.3 subyek membuat model matematika yang dibentuk dari
persamaan x  y  22 dan x  y  13 . Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek belum dapat membuat model matematika dengan
benar. Pada T5.1.a.4 subyek tidak menentukan metode penyelesaian yang akan
digunakan.
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Berdasarkan Gambar 4.13, pada T5.1.b.1 subyek belum menyelesaikan
model

matematika

dengan

benar.

Sehingga

subyek

belum

dapat

menyelesaikan model matematika dan menentukan penyelesaian yang dari
model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.13, pada T5.1.c.1 subyek tidak menuliskan
jawan sama sekali. Sehingga subyek belum dapat membuat kesimpulan dari
permasalahan awal dan menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait
dengan permasalahan awal.
Tabel 4.14 Deskripsi Jawaban Subyek 5 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T5.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang ditanyakan
dari soal. Tetapi subyek tidak dapat menentukan yang apa
diketahui.
Pada T5.1.a.2 subyek tidak dapat menentukan variabel.
Pada T5.1.a.3 subyek belum dapat membuat model matematika
dengan benar.
Pada T5.1.a.4 subyek tidak menentukan metode penyelesaian.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang
pertama, yaitu fokus (Focus) atau tidak.

2.

Alasan

Pada T5.1.b.1 subyek belum dapat menyelesaikan model. Hal

(Reason)

ini dikarenakan subyek belum dapat membuat model
matematika secara benar.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua atau tidak.
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3.

Kesimpulan

Pada T5.1.b.1 subyek belum dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model matematika.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap proses berpikir kritis yang
ketiga yaitu kesimpulan (Inference) atau tidak.
Namun karena subyek belum dapat melakukan tahap fokus
(Focus), maka terdapat kemungkinan bahwa subyek belum
mampu melaksanakan tahap kesimpulan.

4.

Situasi

Pada T5.1.c.1 tidak menulskan jawaban. Berati subyek belum

(Situation)

dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang keempat atau tidak.
Namun karena subyek belum dapat melakukan tahap
kesimpulan (Inference), maka terdapat kemungkinan bahwa
subyek

belum

mampu

melaksanakan

tahap

situasi

(Situation).
5.

Kejelasan

Pada T5.1.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap situasi, maka terdapat kemungkinan
bahwa subyek belum mampu melaksanakan tahap kejelasan.
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6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada beberapa tahap sebelumnya, maka terdapat
kemungkinan bahwa subyek belum mampu melaksanakan
tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T5.2.a.1
T5.2.a.2
T5.2.b.1
T5.2.a.3

T5.2.c.1
T5.2.c.2
Gambar 4.14 Jawaban no.2 subyek V

b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.14, T5.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan ditanyakan pada soal. Tetapi subyek belum dapat menuliskan
yang diketahui secara tepat. Pada T5.2.a.2 subyek tidak menentukan yang
ditanyakan sebagai suatu varabel. Karena subyek langsung menuliskan
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panjang 32 m dan lebar 44 m pada T5.1.a.1. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek belum dapat menetukan variabel. Pada T5.2.a.3
subyek membuat model matematika yang dibentuk dari dua persamaan, yaitu
x  y  240 dan x  y  32 . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan

bahwa subyek belum dapat membuat model matematika.
Berdasarkan Gambar 4.14, pada T5.2.b.1 subyek tidak menuliskan
jawaban sama sekali. Sehingga subyek belum dapat memilih metode dan
alasan atas pemilihan metode.
Berdasarkan Gambar 4.14, pada T5.2.c.1 subyek belum menyelesaikan
model matematika dengan benar. Sehingga dikatakan bahwa subyek belum
dapat menyelesaikan model matematika dan menentukan penyelesaian yang
dari model tersebut. pada T5.2.c.2 subyek tidak menuliskan jawan sama sekali.
Sehingga subyek belum dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal
dan

menyelesaikan

permasalahan

lain

yang

masih

terkait

dengan

permasalahan awal.
Tabel 4.15 Deskripsi Jawaban Subyek 5 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T5.2.a.1 subyek belum dapat menuliskan apa yang
diketahui dari soal.
Pada T5.2.a.2 subyek belum dapat menentukan variabel.
Pada T5.2.a.3 subyek tidak dapat membuat model matematika.
Pada T5.2.b.1 subyek tidak dapat menentukan metode
penyelesaian yang akan digunakan.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang
pertama, yaitu fokus (Focus) atau tidak.
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2.

Alasan

Pada T5.2.c.1 subyek belum dapat menyelesaikan model

(Reason)

matematika secara benar. Selain itu pada T5.2.b.1 subyek juga
belum dapat memberikan alasan atas pemilihan metode,
karena subyek tidak menentukan metode yang akan
digunakan.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua atau tidak.

3.

Kesimpulan

Pada T5.2.c.1 subyek belum dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model matematika secara benar.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap proses berpikir kritis yang
ketiga yaitu kesimpulan (Inference) atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak melaksanakan
tahap alasan (Reason), maka terdapat kemungkinan bahwa
subyek belum mampu melaksanakan tahap kesimpulan
(Inference).

4.

Situasi

Pada T5.2.c.2 tidak menuliskan jawaban. Berati subyek belum

(Situation)

dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang keempat atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap kesimpulan (Inference), maka terdapat
kemungkinan bahwa subyek belum mampu melaksanakan
tahap situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada T5.2.c.2 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
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Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap situasi, maka terdapat kemungkinan
bahwa subyek belum mampu melaksanakan tahap kejelasan.
6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview).
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis

T5.3.a.1

T5.3.a.2
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T5.3.b.1

Gambar 4.15 Jawaban no.3 subyek V
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.15, T5.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan ditanyakan pada soal. Tetapi subyek belum dapat menuliskan
yang diketahui secara tepat. Pada T5.3.a.2 tidak membuat model matematika.
Subyek juga tidak menuliskan metode penyelesaian yang digunakan. Dari
jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek belum dapat membuat model
matematika dan menentukan metode penyelesaian.
Berdasarkan Gambar 4.15, Pada T5.3.b.1 subyek subyek hanya
menggunakan

rumus

jarak

dan

tidak

menggunakan

model

dalam

penyelesaiannya. Sehingga dari jawaban tersebut dapat diketahui bahwa
subyek belum dapat menyelesaikan model matematika, tidak dapat
menentukan penyelesaian dari model tersebut, dan membuat kesimpulan dari
permasalahan awal.
Berdasarkan Gambar 4.15, Selanjutnya pada T5.3.c.1 subyek tidak
menuliskan jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum
dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal dan juga belum dapat
menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal.
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Tabel 4.16 Deskripsi Jawaban Subyek 5 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T5.3.a.1 subyek belum dapat menentukan apa yang
diketahui pada soal.
Pada

T5.3.a.2

subyek

belum

dapat

membuat

model

matematika, dan menentukan metode penyelesaian.
Dari penjelasan di atas subyek belum dapat membuat model
matematika dan menentukan metode penyelesaian. Sehingga
belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang pertama atau belum.
2.

Alasan

Pada T5.3.b.1 subyek tidak menyelesaikan model matematika

(Reason)

sama sekali. Hal ini kemungkinan dikarenakan subyek
belum dapat membuat model.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu
alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T5.3.B.1 subyek tidak dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model tersebut. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
menyelesaikan model matematika.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga.

4.

Situasi

Pada T5.3.b.1 subyek belum dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat melakukan tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).
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5.

Kejelasan

Pada

T5.3.c.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat melakukan
tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau belum.

2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 5, untuk transkrip wawancara dapat dilihat
pada lampiran di halaman 293
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.1:

Dari

“Selanjutnya dari soal nomor 1 itu wawancara subyek5
apa

yang

diketahui

dan disamping

ditanyakan dik?”
R

5.1.a.1:

1.a.2:

dapat

terlihat

bahwa

“Umur adik 13 tahun lebih muda subyek

dapat

dari umur kakak.”
P

kutipan

menentukan

apa

“Selain itu yang diketahui apa yang diketahui dan
lagi? Sama yang ditanya apa?”

apa yang ditanyakan
dari soal dan subyek
dapat
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R

5.1.a.2:

“9 tahun kemudian umur kakak variabel secara tepat.
dua kali lipat umur adik. Yang Tetapi subyek tidak
ditanya umur kakak sama umur dapat
adik mbak.”

P

1.a.5:

model

membuat
matematika

“Itu lho dik, memisalkan apa yang dengan benar

dan

akan dicari dengan huruf kecil menentukan metode
dik.”

penyelesaian

R 5.1.b.5: “Aduh nggak mudeng mbak.”
P

1.b.7:

akan

model

matematika model matematika.

gimana dik?”
5.1.a.8:

Sehingga

1.a.9:

subyek

“Lalu kalau modelnya seperti itu mampu
metode

penyelesaian

5.1.a.9:

metode

yang pertama, yaitu

eliminasi

itu

mbak.”
Untuk soal nomor 2
5.2.a.1:

“Diketahui jumlah panjang dan
lebar 32 m. Luasnya 240 m2”

P

2.a.2:

R

5.2.a.2:

“Yang ditanyakan apa dik?”
“Panjang dan lebar berapa
mbak.”

R

5.2.a.4:

“misalkan x = panjang dan y =
lebar mbak”

commit to user

belum

melakukan

“Apa ya mbak? saya taunya Focus (Focus).
Cuma

R
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R

5.2.a.5:

“Ya sudah dik. Kalau model
matematikanya dik?”

R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”
Untuk soal nomor 3
R 5.3.a.1: “diketahui kecepatan rata- rata 60
km/jam dan lebih cepat 1 jam
kecepatan rata-rata 80 km/jam.
Ditanya waktu tempuh dan jarak
Denpasar-Gilimanuk”
P

3.a.3:

“Iya dik. Kalau yang buat model
matematika gimana dik?”

R

5.3.a.3:

“Nggak mudeng mbak. Kan saya
sudah

bilang

nggak

ngerti

mbak”
Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

R

5.1.a.8:

Dari

“Ooo yang itu mbak. Setau saya kutipan
x  y  22 dan x  y  13 ”

(Reason)
P

1.a.9:

5.1.a.9:

penyelesaian

yang subyek belum dapat
menyelesaikan

“Apa ya mbak? saya taunya model
Cuma

metode

eliminasi

matematika.

itu Hal ini dikarenakan

mbak.”
Untuk soal nomor 2
5.2.a.5:

wawancara

subyek 5 di samping

digunakan apa dik?”

R

–

“Lalu kalau modelnya seperti itu dapat terlihat bahwa
metode

R

kutipan

subyek belum dapat
membuat

model

“Ya sudah dik. Kalau model matematika.
matematikanya dik?”

R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”

sehingga dari sini
dapat
bahwa
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Untuk soal nomor 3
P

3.a.3:

belum

“Iya dik. Kalau yang buat model melaksanakan tahap
matematika gimana dik?”

R

5.3.a.3:

mampu

berpikir kritis yang

“Nggak mudeng mbak. Kan saya kedua, yaitu alasan
sudah

bilang

nggak

ngerti (Reason).

mbak”
Tahap 3 :

Untuk soal nomor 1

Kesimpulan

R

5.1.a.8:

Dari kutipan-kutipan

“Ooo yang itu mbak. Setau saya wawancara
x  y  22 dan x  y  13 ”

(Inference)
P

1.a.9:

disamping ini dapat

“Lalu kalau modelnya seperti itu terlihat
metode

yang subyek 4

penyelesaian

dapat

digunakan apa dik?”
R

5.1.a.9:

metode

eliminasi

dari

itu model.

mbak.”

Hal ini dikarenakan
subyek juga belum

Untuk soal nomor 2
5.2.a.5:

belum

menentukan

“Apa ya mbak? saya taunya penyelesaian
Cuma

R

bahwa

“Ya sudah dik. Kalau model dapat menyelesaikan
model matematika.

matematikanya dik?”
R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”

sehingga

dapat

Untuk soal nomor 3

diketahui

bahwa

P

3.a.3:

“Iya dik. Kalau yang buat model subyek belum dapat
matematika gimana dik?”

R

5.3.a.3:

melaksanakan tahap

“Nggak mudeng mbak. Kan saya berpikir kritis yang
sudah

bilang

mbak”

nggak

ngerti ketiga,
kesimpulan
(Inference)

commit to user

yaitu

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

147
Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

R

5.1.a.8:

Dari jawaban subyek

“Ooo yang itu mbak. Setau saya 5
x  y  22 dan x  y  13 ”

(Situation)
P

1.a.9:

wawancana

penyelesaian

5.1.a.9:

tidak dapat membuat

“Apa ya mbak? saya taunya kesimpulan
Cuma

metode

eliminasi

dari

itu permasalahan awal.

mbak.”

Hal ini dikarenakan
subyek belum dapat

Untuk soal nomor 2
5.2.a.5:

dapat

yang dilihat bahwa subyek

digunakan apa dik?”

R

kutipan

“Lalu kalau modelnya seperti itu disamping,
metode

R

pada

“Ya sudah dik. Kalau model menyelesaikan
model matematika.

matematikanya dik?”
R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”

Sehingga, dari sini

Untuk soal nomor 3

dapat terlihat bahwa

P

3.a.3:

“Iya dik. Kalau yang buat model subyek

belum

mampu

melakukan

matematika gimana dik?”
R 5.3.a.3: “Nggak mudeng mbak. Kan saya
sudah bilang nggak ngerti

yang ke empat, yaitu

mbak”

situasi (Situation).

Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

Kejelasan

R

5.1.a.8:

Dari kutipan-kutipan

“Ooo yang itu mbak. Setau saya wawancara
x  y  22 dan x  y  13 ”

(Clarity)
P

1.a.9:

disamping ini dapat

“Lalu kalau modelnya seperti itu terlihat
metode

penyelesaian

digunakan apa dik?”
R

tahap berpikir kritis

5.1.a.9:

bahwa

yang subyek 5

belum

dapat menyelesaikan

“Apa ya mbak? saya taunya permasalahan
Cuma

metode

mbak.”
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Untuk soal nomor 2
R

5.2.a.5:

permasalahan awal.

“Ya sudah dik. Kalau model Hal ini dikarenakan
matematikanya dik?”

subyek belum dapat

R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”

melaksanakan tahap

Untuk soal nomor 3

situasi.

P

3.a.3:

“Iya dik. Kalau yang buat model Sehingga
matematika gimana dik?”

R

5.3.a.3:

dapat

diketahui

bahwa

“Nggak mudeng mbak. Kan saya subyek belum dapat
sudah

bilang

nggak

ngerti melaksanakan tahap

mbak”

berpikir kritis yang
kelima.

Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

R

5.1.a.8:

“Ooo yang itu mbak. Setau saya wawancara
x  y  22 dan x  y  13 ”

Ulang
(Overview)

Dari kutipan-kutipan

P

1.a.9:

disamping ini dapat

“Lalu kalau modelnya seperti itu terlihat
metode

penyelesaian

yang subyek

5.1.a.9:

metode

eliminasi

itu sudah

mbak.”
Untuk soal nomor 2
5.2.a.5:

belum
meneliti

“Apa ya mbak? saya taunya apakah jawabannya
Cuma

R

5

dapat

digunakan apa dik?”
R

bahwa

benar

atau

Hal

ini

belum.

dikarenakan subyek

“Ya sudah dik. Kalau model belum
matematikanya dik?”

dapat

membuat model dan

R 5.2.a.5: “Saya nggak tau itu mbak. Hehe”

menyelesaikannya.

Untuk soal nomor 3

Sehingga

dapat

“Iya dik. Kalau yang buat model diketahui

bahwa

P

3.a.3:

matematika gimana dik?”

subyek belum dapat
melaksanakan
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R

5.3.a.3:

“Nggak mudeng mbak. Kan saya tahap berpikir kritis
sudah

bilang

nggak

mbak”

ngerti yang keenam, yaitu
tinjauan

ulang

(Overview)

3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 5 belum wawancara
nomor 1, 2 dan 3 mampu
subyek belum dapat pertanyaan
menentukan

subyek belum

membuat model matematika dan berpikir

model matematika, menentukan
menentukan penyelesaian

metode yang

tepat.

penyelesaian.

Sehingga dari uraian di

Sehingga

apakah

mampu

(Focus).

belum atas dapat diketahui
diketahui bahwa subyek belum
subyek sudah

commit to user

kritis
pertama,

secara yaitu tahap fokus

metode

dapat

subyek5

menentukan belum dapat membuat melakukan tahap

variabel,

dan

dapat

peneliti disimpulkan

apa secara tepat. Hal ini bahwa

yang diketahui dari dikarenakan
soal,

menjawab disamping

dapat
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sudah

dapat melakukan

tahap

melakukan

tahap berpikir

yang

kritis

berpikir kritis yang pertama.
pertama atau belum.
Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 5 belum wawancara
nomor 1, 2, dan 3 mampu

kutipan- Dari hasil analisis

menjawab disamping

subyek belum dapat pertanyaan

yang disimpulkan

menyelesaikan

diberikan

model matematika.

secara tepat.

Dan

untuk

nomor

2

soal Hal

peneliti bahwa

ini

tidak

atas

pemilihan soal nomor 2, subyek (Reason).

metode

yang tidak

digunakan.

dapat

dapat

memberikan

Sehingga

belum yang

tepat

diketahui pemilihan

apakah

alasan
atas
metode

subyek penyelesaian.

sudah

dapat Sehingga dari uraian di

melakukan

tahap atas dapat diketahui

berpikir kritis yang bahwa subyek tidak

belum.

mampu

kritis

tidak menyelesaikan model yang kedua, yaitu

memberikan alasan matematika. Dan untuk tahap

yang

subyek5

dikarenakan melakukan tahap

subyek subyek belum dapat berpikir

juga

dapat

kedua

atau dapat melakukan tahap
berpikir
kedua.
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Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap

3,

kutipan- Dari analisis tes

subyek atas, subyek 5 belum samping

untuk nomor 1, 2, dapat

menentukan disimpulkan

dan 3 belum dapat

penyelesaian

menentukan

model matematika.

penyelesaian
model.

dapat

dari bahwa

subyek5

mampu

dari sehingga dari uraian di melakukan tahap

Hal

ini atas dapat diketahui berpikir

kritis

dikarenakan subyek bahwa subyek belum yang ketiga, yaitu
tidak

dapat dapat

membuat model.
Berati

subyek

melaksanakan tahap kesimpulan

tahap berpikir kritis (Inference).
5 yang ketiga.

belum

dapat

melakukan

tahap

proses berpikir kritis
yang ketiga.
Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4,

subyek atas, subyek 5 tidak samping

untuk soal nomor 1, dapat
2,

dan

3

membuat disimpulkan

belum kesimpulan

dari bahwa

mampu melakukan permasalahan

awal tidak

tahap berpikir kritis secara tepat.
yang keempat. Hal Sehingga,
ini

mampu

subyek5
dapat

melakukan tahap
dari

dari berpikir

dikarenakan uraian di atas dapat yang

subyek

dapat

kritis
keempat,

belum terlihat bahwa subyek yaitu tahap situasi.
membuat belum

kesimpulan

dari melakukan
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permasalahan awal berpikir
secara tepat.

kritis

yang

keempat.

Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek atas, subyek 5 belum samping

untuk soal nomor 1, dapat

dapat

menyelesaikan disimpulkan

2 dan 3 belum dapat permasalahan

lain bahwa

subyek5

menyelesaikan

yang

ada belum

dapat

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan melakukan tahap

yang masih terkait permasalahan

awal berpikir

kritis

dengan

untuk soal nomor 1, 2, yang kelima, yaitu

permasalahan awal.

dan 3.

Sehingga

tahap

dapat Sehingga,

diketahui

dari

kejelasan

dari (Clarity).

bahwa uraian di atas dapat

subyek belum dapat terlihat bahwa subyek
melakukan

tahap tidak

dapat

berpikir kritis yang melaksanakan

tahap

kelima.

yang

berpikir

kritis

kelima.
Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, meneliti
2,

dan

dapat

kutipan- Dari analisis tes

subyek 5 atas, subyek 5 tidak samping

3

apakah

apakah disimpulkan

belum jawabannya

diprediksi benar

sudah bahwa

atau

subyek Sehingga,

belum. tidak

dari

subyek65
dapat

dari melakukan tahap

sudah

dapat uraian di atas dapat berpikir

melakukan

tahap terlihat bahwa subyek yang
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berpikir kritis yang belum

mampu yaitu

tahap

keenam atau belum. melakukan

tahap Tinjauan ulang.

Karena siswa tidak berpikir

yang

meneliti

kritis

kembali keenam.

hasil

yang

diperoleh.

4) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses
berpikir kritis subyek 5 hanya sampai pada tahap ke-1. Hal ini dikarenakan
subyek belum dapat melakukan tahap yang selanjutnya. Sehingga dapat
dikatakan bahwa subyek belum dapat berpikir secara kritis.

f. Analisis data subyek 6
1) Data tes tertulis dan analisisnya:
Soal Nomor 1
a) Hasil tes tertulis

T6.1.a.1

T6.1.a.2
T6.1.a.3
T6.1.b.1
dan

T6.1.c.1
dan

Gambar 4.16 Jawaban no.1 subyek VI
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b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.16, T6.1.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan secara tepat. Pada T6.1.a.2
subyek dapat menentukan umur adik sebagai variabel y dan umur kakak
sebagai variabel x . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa
subyek dapat menetukan variabel secara tepat. Pada T6.1.a.3 subyek membuat
model matematika yang dibentuk dari x  2 y  9 sebagai persamaan pertama
dan x  y  13 sebagai persamaan kedua. Sehingga dari jawaban tersebut
menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model matematika dengan benar.
Pada T6.1.a.4 subyek tidak menentukan metode penyelesaian yang akan
digunakan.
Berdasarkan Gambar 4.16, pada T6.1.b.1 subyek tidak menuliskan
jawaban sama sekali. Sehingga subyek belum dapat menyelesaikan model
matematika dan menentukan penyelesaian yang dari model tersebut.
Berdasarkan Gambar 4.16, pada T6.1.c.1 subyek tidak menuliskan
jawan sama sekali. Sehingga subyek belum dapat membuat kesimpulan dari
permasalahan awal dan menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait
dengan permasalahan awal.

Tabel 4.17 Deskripsi Jawaban Subyek 6 Pada Soal Nomor 1
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T6.1.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan ditanyakan pada soal.
Pada T6.1.a.2 subyek dapat menentukan variabel.
Pada T6.1.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
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Pada T6.1.a.4 subyek tidak menentukan metode penyelesaian.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang
pertama, yaitu fokus (Focus) atau tidak.
2.

Alasan

Pada T6.1.b.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Reason)

Berarti

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

model

matematika.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua atau tidak.
3.

Kesimpulan

Pada T6.1.b.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Inference)

Berarti subyek belum dapat menentukan penyelesaian dari
model matematika.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap proses berpikir kritis yang
ketiga yaitu kesimpulan (Inference) atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap alasan (Reason), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap kesimpulan (Inference).

4.

Situasi

Pada T6.1.c.1 tidak menuliskan jawaban. Berati subyek belum

(Situation)

dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang keempat atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap kesimpulan (Inference), maka terdapat
kemungkinan bahwa subyek belum mampu melaksanakan
tahap situasi (Situation).
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5.

Kejelasan

Pada T6.1.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap situasi, maka terdapat kemungkinan
bahwa subyek belum mampu melaksanakan tahap kejelasan.

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada beberapa tahap sebelumnya, maka terdapat
kemungkinan bahwa subyek belum mampu melaksanakan
tahap tinjauan ulang (Overview).

Soal Nomor 2
a) Hasil tes tertulis
T6.2.a.1
T6.2.a.2
T6.2.a.3
T6.2.b.1
dan

Gambar 4.17 Jawaban no.2 subyek VI
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b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.17, T6.2.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal secara tepat. Pada
T6.2.a.2 subyek menuliskan panjang sebagai variabel p dan lebar sebagai
variabel l . Sehingga dari jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat
menetukan variabel dengan benar. Pada T6.2.a.3 subyek membuat model
matematika yang dibentuk dari dua persamaan, yaitu p  l  32 sebagai
persamaan pertama dan p  l  240 sebagai peramaan kedua. Sehingga dari
jawaban tersebut menunjukkan bahwa subyek dapat membuat model
matematika dengan benar.
Berdasarkan Gambar 4.17, pada T6.2.b.1 subyek tidak menuliskan
jawaban sama sekali. Sehingga subyek belum dapat memilih metode dan
alasan atas pemilihan metode.
Berdasarkan Gambar 4.17, pada T6.2.c.1 subyek tidak menuliskan
jawan sama sekali. Sehingga subyek belum dapat menyelesaikan model,
menentukan penyelesaian yang dari model, membuat kesimpulan dari
permasalahan awal dan menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait
dengan permasalahan awal.

Tabel 4.18 Deskripsi Jawaban Subyek 6 Pada Soal Nomor 2
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T6.2.a.1 subyek dapat menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan dari soal.
Pada T6.2.a.2 subyek dapat menentukan variabel.
Pada T6.2.a.3 subyek dapat membuat model matematika
dengan benar.
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Pada T6.2.b.1 subyek tidak dapat menentukan metode
penyelesaian yang akan digunakan.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang
pertama, yaitu fokus (Focus) atau tidak.
2.

Alasan

Pada T6.2.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Reason)

Berarti

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

model

matematika. Selain itu pada T6.2.B.1 subyek juga belum dapat
memberikan alasan atas pemilihan metode, karena subyek
tidak menentukan metode yang akan digunakan.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap berpikir kritis yang yang
kedua atau tidak.
3.

Kesimpulan

Pada T6.2.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Inference)

Berarti subyek belum dapat menentukan penyelesaian dari
model matematika.
Sehingga dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek mampu melakukan tahap proses berpikir kritis yang
ketiga yaitu kesimpulan (Inference) atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap alasan (Reason), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap kesimpulan (Inference).
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4.

Situasi

Pada T6.2.c.1 tidak menuliskan jawaban. Berati subyek belum

(Situation)

dapat membuat kesimpulan dari permasalahan awal.
Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang keempat atau tidak.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap kesimpulan (Inference), maka terdapat
kemungkinan bahwa subyek belum mampu melaksanakan
tahap situasi (Situation).

5.

Kejelasan

Pada T6.2.c.1 subyek tidak menuliskan jawaban sama sekali.

(Clarity)

Berarti subyek belum menyelesaikan permasalahan lain yang
masih terkait dengan permasalahan awal.
Dari uraian di atas belum dapat diprediksi apakah subyek
sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang kelima,
yaitu kejelasan (Clarity) atau belum.
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban pada tahap situasi, maka terdapat kemungkinan
bahwa subyek belum mampu melaksanakan tahap kejelasan.

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Sehingga belum dapat diprediksi apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview).
Namun karena subyek tersebut juga tidak menuliskan
jawaban sama sekali pada tahap kejelasan (Clarity), maka
terdapat kemungkinan bahwa subyek belum mampu
melaksanakan tahap tinjauan ulang (Overview).
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Soal Nomor 3
a) Hasil tes tertulis

T6.3.a.1

T6.3.a.2
T6.1.b.1

T6.1.c.1

dan
dan

Gambar 4.18 Jawaban no.3 subyek VI
b) Analisa hasil tes tertulis
Berdasarkan Gambar 4.18, T6.3.a.1 menunjukkan bahwa subyek dapat
menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal secara tepat. Pada
T6.3.a.2 tidak dapat membuat model matematika dengan benar dan tidak
menulikan metode penyelesaian yang digunakan.
Berdasarkan Gambar 4.18, Pada T6.3.b.1 subyek subyek tidak
menuliskan jawan sama sekali. Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum
dapat

menyelesaikan

model

matematika,

tidak

dapat

menentukan

penyelesaian dari model tersebut, dan membuat kesimpulan dari permasalahan
awal.
Berdasarkan Gambar 4.18, pada T6.3.c.1 subyek tidak menuliskan
jawan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa subyek belum dapat membuat
kesimpulan dari permasalahan awal dan juga belum dapat menyelesaikan
permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan awal.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

161
Tabel 4.19 Deskripsi Jawaban Subyek 6 Pada Soal Nomor 3
No

Tahap Proses

Penjelasan

Berpikir Kritis
Siswa
1.

Fokus (Focus)

Pada T6.3.a.1 subyek dapat menentukan apa yang diketahui
dan ditanyakan pada soal.
Pada T6.3.a.2 subyek belum dapat membuat model matematika
secara benar dan subyek menuliskan metode penyelesaian.
Dari penjelasan di atas belum dapat diprediksi apakah
subyek sudah dapat melakukan tahap berpikir kritis yang
pertama atau tidak.

2.

Alasan

Pada T6.3.b.1 subyek tidak menyelesaikan model matematika

(Reason)

sama sekali. Hal ini kemungkinan dikarenakan subyek
belum dapat membuat model.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum dapat
melakukan tahap berpikir kritis yang yang kedua, yaitu
alasan (Reason).

3.

Kesimpulan

Pada T6.3.b.1 subyek tidak dapat menentukan penyelesaian

(Inference)

dari model tersebut. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
menyelesaikan model matematika.
Sehingga dapat diketahui bahwa subyek belum mampu
melakukan tahap proses berpikir kritis yang ketiga.

4.

Situasi

Pada T6.3.b.1 subyek belum dapat membuat kesimpulan dari

(Situation)

permasalahan awal secara tepat. Hal ini dikarenakan subyek
belum dapat melakukan tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang keempat, yaitu situasi (Situation).
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5.

Kejelasan

Pada

T6.3.c.1

subyek

belum

dapat

menyelesaikan

(Clarity)

permasalahan lain yang masih terkait dengan permasalahan
awal. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat melakukan
tahap yang sebelumnya.
Sehingga diketahui bahwa subyek belum dapat melakukan
tahap berpikir kritis yang kelima, yaitu kejelasan (Clarity).

6.

Tinjauan

Subyek

tidak

meneliti

kembali

jawabannya,

apakah

Ulang

jawabannya sudah benar atau belum.

(Overview)

Berati belum dapat diketahui apakah subyek sudah dapat
melakukan tahap proses berpikir kritis yang keenam yaitu
tinjauan ulang (Overview) atau belum.

2) Data tes wawancara dan analisisnya:
Kutipan wawancara Subyek 6, untuk transkrip wawancara dapat dilihat
pada lampiran di halaman 296
Tahapan

Kutipan Wawancara

Keterangan

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Untuk soal nomor 1

Fokus (Focus)

P

1.a.1:

Dari

kutipan

“Ya sudah dik. Selanjutnya dari wawancara subyek6
soal nomor 1 itu apa yang disamping
diketahui dan ditanyakan dik? terlihat

bahwa

Coba kamu pahami soalnya subyek

dapat

terlebih dahulu.”
R

6.1.a.2:

dapat

menentukan

apa

“Apa ya mbak, umur adik 13 yang diketahui dan
tahun lebih muda dari umur apa yang ditanyakan,
kakak.”

menentukan variabel
secara
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R

6.1.a.3:

“Itu mbak, 9 tahun kemudian dapat
umur kakak dua kali umur adik. model

P

1.a.4:

R

5.1.a.5:

6.1.a.6:

Tetapi subyek tidak

“Langkah selanjutnya apa dik?”

menentukan metode

“Oh iya mbak, menentukan penyelesaian
akan

“Variabel

1.a.9:

“Bagaimana model matematikanya Sehingga
”

R 6.1.a.15: “Iya mbak, jadinya x  2 y  9 ”

Untuk soal nomor 2
“Yang diketahui jumlah panjang
dan lebarnya 32 m, luasnya 240
m2. Yang ditanyakan panjang
dan lebar ladang mbak.”

R

2.a.2:

“Ya dik, langkah berikutnya apa?”

6.2.a.2:

“Apa ya mbak, sebentar tak
ingat-ingat

dulu.

menetukan variabel.

Itu

mbak,
panjang

dan lebar.”
R

6

mampu

melakukan

Focus (Focus).

itu mbak.”

P

subyek

belum

“Metode penyelesaian itu yang tahap berpikir kritis
mana ya mbak, saya nggak tahu yang pertama, yaitu

6.1.b.3:

5.2.a.1:

dapat

disimpulkan bahwa

R 6.1.a.9: “Itu mbak,

R

digunakan

model matematika.

dik?”

R

yang

umur kakak dan untuk menyelesaikan

umur adik mbak.”
P

matematika.

Ditanya umur kakak dan adik”

variabel”
R

membuat

6.2.a.3:

“Modelnya
mbak”
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Untuk soal nomor 3
R

6.3.a.1:

“Diketahui Kecepatan rata-rata
60 km/jam dan Kecepatan ratarata untuk waktu lebih cepat
satu jam 80 km/jam”

R

6.3.a.2:

“Itu mbak waktu tempuh dan
jarak

Denpasar-Gilimanuk

mbak”
P 3.a.6: “Iya dik. Bagaimana cara membuat
model matematikanya?”
R 6.3.a.9: “

mbak”

R 6.3.a.10: “ x  80t mbak”
Tahap 2 :

Untuk soal nomor 1

Alasan

P

1.b.3:

(Reason)

Dari

“Setelah membuat model itu kutipan
menentukan

6.1.b.3:

–

wawancara

metode subyek 6 di samping

penyelesaian dik”
R

kutipan

dapat terlihat bahwa

“Metode penyelesaian itu yang subyek belum dapat
mana ya mbak, saya nggak tahu menyelesaikan
itu mbak”

model

Untuk soal nomor 2
R

6.2.b.1:

matematika.

Hal ini dikarenakan

“Haduh mbak saya nggak tahu subyek belum tahu
mbak.
gimana

Saya
cara

nggak

mudeng tentang

metode

menyelesaikan penyelesaian.

pakai ke tiga metode itu kok sehingga dari sini
mbak”

dapat
bahwa
belum

diketahui
subyek

6

mampu

melaksanakan tahap
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berpikir kritis yang
kedua, yaitu alasan
(Reason).
Tahap 3 :

Untuk soal nomor 1

Kesimpulan

P

1.b.3:

(Inference)

Dari kutipan-kutipan

“Setelah membuat model itu wawancara
menentukan

metode disamping ini dapat

penyelesaian dik”
R

6.1.b.3:

terlihat

“Metode penyelesaian itu yang subyek 6
mana ya mbak, saya nggak tahu dapat
itu mbak”

6.2.b.1:

belum

menentukan

penyelesaian

Untuk soal nomor 2
R

bahwa

dari

model matematika.

“Haduh mbak saya nggak tahu Hal ini dikarenakan
mbak.
gimana

Saya
cara

nggak

mudeng subyek

belum

menyelesaikan mengetahui tentang

pakai ke tiga metode itu kok metode penyelesaian
mbak”

yang digunakan.
sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek belum dapat
melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
ketiga,
kesimpulan
(Inference)
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Tahap 4:

Untuk soal nomor 1

Situasi

P

1.b.3:

(Situation)

Dari jawaban subyek

“Setelah membuat model itu 6
menentukan

6.1.b.3:

kutipan

metode wawancana

penyelesaian dik”
R

pada

disamping,

dapat

“Metode penyelesaian itu yang dilihat bahwa subyek
mana ya mbak, saya nggak tahu tidak dapat membuat
itu mbak”

kesimpulan

dari

Untuk soal nomor 2

permasalahan awal.

R 6.2.b.1: “Haduh mbak saya nggak tahu

Hal ini dikarenakan

mbak. Saya nggak mudeng

subyek

belum

gimana cara menyelesaikan

mengerti tentang ke-

pakai ke tiga metode itu kok

3 metode yang dapat

mbak”

digunakan.
Sehingga, dari sini
dapat terlihat bahwa
subyek

belum

mampu

melakukan

tahap berpikir kritis
yang ke empat, yaitu
situasi (Situation).
Tahap 5:

Untuk soal nomor 1

Kejelasan

P

1.b.3:

(Clarity)

“Setelah membuat model itu wawancara
menentukan
penyelesaian dik”

R

6.1.b.3:

Dari kutipan-kutipan

metode disamping ini dapat
terlihat

bahwa

“Metode penyelesaian itu yang subyek 6

belum

mana ya mbak, saya nggak tahu dapat menyelesaikan
itu mbak”
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Untuk soal nomor 2
R

6.2.b.1:

kaitannya

dengan

“Haduh mbak saya nggak tahu permasalahan awal.
mbak.

Saya

gimana

nggak

cara

mudeng Hal ini dikarenakan

menyelesaikan subyek belum dapat

pakai ke tiga metode itu kok melaksanakan tahap
mbak”

situasi.
Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek belum dapat
melaksanakan tahap
berpikir kritis yang
kelima.
Tahap 6:

Untuk soal nomor 1

Tinjauan

P

1.b.3:

“Setelah membuat model itu wawancara

Ulang

menentukan

(Overview)

penyelesaian dik”
R

6.1.b.3:

Dari kutipan-kutipan

metode disamping ini dapat
terlihat

bahwa

“Metode penyelesaian itu yang subyek

6

mana ya mbak, saya nggak tahu dapat
itu mbak”

belum
meneliti

apakah jawabannya
sudah

benar

atau

Hal

ini

belum.

dikarenakan subyek
belum

dapat

membuat model dan
menyelesaikannya.
Sehingga

dapat

diketahui

bahwa

subyek belum dapat
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Untuk soal nomor 2
R

6.2.b.1:

melaksanakan tahap

“Haduh mbak saya nggak tahu berpikir kritis yang
mbak.
gimana

Saya

nggak

cara

mudeng keenam,

yaitu

menyelesaikan tinjauan

ulang

pakai ke tiga metode itu kok (Overview)
mbak”

3) Triangulasi Data
Setelah diperoleh hasil analisis data tes tertulis dan analisis data
wawancara, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid
tidaknya data yang diperoleh :
Tahapan

Analisis Tes

Berpikir Kritis

Tertulis

Analisis Wawancara

Kesimpulan

Siswa
Tahap 1 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari hasil analisis

Fokus (Focus)

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis
tahap 1, untuk soal atas, subyek 6 belum wawancara
nomor 1, 2 dan 3 mampu
subyek belum dapat pertanyaan
menentukan

subyek juga tidak penyelesaian

model

subyek belum

subyek6
mampu

belum dapat membuat melakukan tahap

Untuk soal nomor 3 menentukan

dapat

dapat

peneliti disimpulkan

secara tepat. Hal ini bahwa

menentukan metode dikarenakan
penyelesaian.

menjawab disamping

metode berpikir
secara yang

kritis
pertama,

membuat tepat. Dan untuk soal yaitu tahap fokus
matematika nomor 3 subyek belum (Focus).

dengan benar.
Sehingga

dapat membuat model.
belum Sehingga dari uraian di
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dapat

diketahui atas dapat diketahui

apakah

subyek bahwa subyek belum

sudah

dapat sudah

dapat

melakukan

tahap melakukan

tahap

berpikir kritis yang berpikir
pertama atau belum.

kritis

yang

pertama.

Tahap 2 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Alasan

tes di atas pada kutipan wawancara di tes dan analisis

(Reason)

tahap 2, untuk soal atas, subyek 6 belum wawancara
nomor 1, 2, dan 3 mampu

kutipan- Dari hasil analisis

menjawab disamping

subyek belum dapat pertanyaan
menyelesaikan
model

yang disimpulkan

diberikan

peneliti bahwa

matematika secara tepat.

dan metode

yang Hal

digunakan.

tidak

mampu

dikarenakan melakukan tahap
kritis

belum menyelesaikan model yang kedua, yaitu
diketahui matematika.

apakah

subyek6

subyek belum dapat berpikir

Sehingga
dapat

ini

dapat

tahap

Alasan

subyek Sehingga dari uraian di (Reason).

sudah

dapat atas dapat diketahui

melakukan

tahap bahwa subyek tidak

berpikir kritis yang dapat melakukan tahap
yang

kedua

atau berpikir

belum.

kritis

yang

kedua.

Tahap 3 :

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Kesimpulan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Inference)

tahap

3,

kutipan- Dari analisis tes

subyek atas, subyek 6 belum samping

untuk nomor 1, 2, dapat
dan 3 belum dapat

menentukan disimpulkan

penyelesaian
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menentukan

model matematika.

penyelesaian
model.

mampu

dari sehingga dari uraian di melakukan tahap

Hal

ini atas dapat diketahui berpikir

kritis

dikarenakan subyek bahwa subyek belum yang ketiga, yaitu
tidak

dapat dapat

membuat model.
Berati

subyek

melaksanakan tahap kesimpulan

tahap berpikir kritis (Inference).
6 yang ketiga.

belum

dapat

melakukan

tahap

proses berpikir kritis
yang ketiga.
Tahap 4:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Situasi

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Situation)

tahap 4,

subyek atas, subyek 6 tidak samping

untuk soal nomor 1, dapat
2,

dan

3

membuat disimpulkan

belum kesimpulan

dari bahwa

mampu melakukan permasalahan

awal tidak

tahap berpikir kritis secara tepat.
yang keempat. Hal Sehingga,
ini

mampu

subyek6
dapat

melakukan tahap
dari

dari berpikir

dikarenakan uraian di atas dapat yang

subyek

dapat

kritis
keempat,

belum terlihat bahwa subyek yaitu tahap situasi.
membuat belum

kesimpulan

dari melakukan

permasalahan awal berpikir
secara tepat.

mampu

keempat.
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Tahap 5:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

kutipan- Dari analisis tes

Kejelasan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

(Clarity)

tahap 5,

subyek atas, subyek 6 belum samping

untuk soal nomor 1, dapat

dapat

menyelesaikan disimpulkan

2 dan 3 belum dapat permasalahan

lain bahwa

subyek6

menyelesaikan

yang

ada belum

dapat

permasalahan

lain kaitannya

masih

dengan melakukan tahap

yang masih terkait permasalahan

awal berpikir

kritis

dengan

untuk soal nomor 1, 2, yang kelima, yaitu

permasalahan awal.

dan 3.

Sehingga

tahap

dapat Sehingga,

diketahui

dari

kejelasan

dari (Clarity).

bahwa uraian di atas dapat

subyek belum dapat terlihat bahwa subyek
melakukan

tahap tidak

dapat

berpikir kritis yang melaksanakan

tahap

kelima.

yang

berpikir

kritis

kelima.
Tahap 6:

Berdasarkan analisis Berdasarkan

Tinjauan

tes di atas pada kutipan wawancara di dan wawancara di

Ulang

tahap 6,

(Overview)

untuk soal nomor 1, meneliti
2,

dan

dapat

kutipan- Dari analisis tes

subyek 5 atas, subyek 6 tidak samping

3

apakah

apakah disimpulkan

belum jawabannya

diprediksi benar

sudah bahwa

atau

subyek Sehingga,

belum. tidak

dari

dapat uraian di atas dapat berpikir

melakukan

tahap terlihat bahwa subyek yang

berpikir kritis yang belum
keenam atau belum. melakukan

subyek6
dapat

dari melakukan tahap

sudah
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Karena siswa tidak berpikir
meneliti

kritis

yang

kembali keenam.

hasil

yang

diperoleh.

5) Kesimpulan
Dari hasil triangulasi data di atas dapat diperoleh kesimpulan proses
berpikir kritis subyek 6 hanya sampai pada tahap ke-1. Hal ini dikarenakan
subyek belum dapat melakukan tahap yang selanjutnya. Sehingga dapat
dikatakan bahwa subyek belum dapat berpikir secara kritis.

2. Analisis Data Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Berpikir Kritis
Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa

Selain mengetahui bagaimana proses berpikir kritis siswa dalam
pemecahan masalah matematika pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV) ditinjau dari motivasi belajar, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi proses berpikir kritis
siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika pada pokok
bahasan SPLDV juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa
ditinjau dari motivasi belajar dapat diketahui dari hasil wawancara.
Analisis beberapa faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa
dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari motivasi belajar adalah sebagai
berikut.
a. Siswa dengan motivasi belajar tinggi
Berikut ini adalah analisis untuk faktor .yang mempengaruhi proses
berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar tinggi.
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1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
Analisis proses berpikir kritis untuk subyek 1 berdasarkan hasil wawancara
dapat dilihat pada lampiran di halaman 57, dan untuk subyek 2 dapat dilihat
pada halaman 80.
Tahapan

Faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 1 dan subyek 2 dapat

Fokus (Focus)

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu melakukan
tahap fokus dikarenakan subyek mampu merumuskan pokokpokok

permasalahan

dan

mengungkap

fakta

yang

dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan
baik.
Tahap 2 :

Dari analisis hasil

wawancara pada subyek 1 dan subyek 2

Alasan (Reason)

dapat disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu
melakukan tahap alasan dikarenakan subyek dapat melakukan
tahap focus dan mampu memilih argumen logis, relevan dan
akurat.

Tahap 3 :

Dari analisis hasil

wawancara pada subyek 1 dan subyek 2

Kesimpulan

dapat disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu

(Inference)

melakukan tahap kesimpulan dikarenakan subyek dapat
melakukan tahap alasan dan menguasai konsep dari materi
dengan baik.

Tahap 4:

Dari analisis hasil

wawancara pada subyek 1 dan subyek 2

Situasi

dapat disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu

(Situation)

melakukan tahap kesimpulan dikarenakan subyek dapat
melakukan tahap alasan dan menentukan akibat dari suatu
pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

174
Tahap 5:

Dari analisis hasil

Kejelasan

dapat disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu

(Clarity)

melakukan

tahap

wawancara pada subyek 1 dan subyek 2

kejelasan

dikarenakan

subyek

dapat

melakukan tahap situasi, memahami kalimat soal dengan
baik, dan menguasai konsep dari materi dengan baik.
Tahap 6:

Dari analisis hasil

wawancara pada subyek 1 dan subyek 2

Tinjauan Ulang dapat disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu
(Overview)

melakukan tahap tinjauan ulang dikarenakan subyek sudah
memahami prosedur dalam memeriksa kembali.

2) Dilihat dari kegiatan belajar siswa
Transkrip wawancara untuk subyek 1 dan 2 dapat dilihat pada lampiran di
halaman 274 dan 279.
Triangulasi
Subyek 1

Subyek 2

Berdasarkan

Kesimpulan

hasil Berdasarkan

wawancara subyek 1:

hasil Berdasarkan

wawancara subyek 2:

hasil

wawancara subyek 1 dan 2:

 Subyek belajar dengan  Subyek belajar dengan  Subyek belajar dengan
cara

memahami

konsep

bukan

menghafal.

cara

memahami

konsep

bukan

cara memahami konsep
bukan menghafal.

menghafal.

 Pada saat pelajaran  Pada saat pelajaran  Pada
berlangsung

subyek

berlangsung

subyek

saat

pelajaran

berlangsung

subyek

memperhatikan

memperhatikan

memperhatikan

penjelasan guru.

penjelasan guru.

penjelasan guru.
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 Apabila

guru  Apabila

mengajukan

mengajukan

pertanyaan
berani

guru  Subyek berani menjawab

subyek
menjawab

pertanyaan

pertanyaan
berani

subyek
menjawab

dengan tujuan untuk

dengan tujuan untuk

mengukur

mengukur

kemampuannya.

kemampuannya.

 Apabila

kurang  Apabila

dengan

dari

tujuan

guru
untuk

mengukur
kemampuannya.

kurang  Apabila

kurang

memahami penjelasan

memahami penjelasan

memahami

guru subyek bertanya

guru subyek bertanya

guru

atau mempelajari lagi

atau mempelajari lagi

atau mempelajari lagi di

di rumah.

di rumah.

rumah.

 Apabila

akan  Apabila

diadakan

ulangan

subyek

penjelasan
bertanya

akan  Subyek juga mencoba

diadakan

ulangan

mengerjakan

soal-soal

subyek juga mencoba

subyek juga mencoba

dari buku yang belum

mengerjakan soal-soal

mengerjakan soal-soal

pernah dibahas oleh guru

di buku dan LKS

di buku yang belum

ketika

yang belum pernah

pernah dikerjakan.

ulangan.

akan

diadakan

dikerjakan.
 Apabila
tugas

mendapat  Apabila
rumah

mendapat  Subyek tetap berusaha

yang

tugas rumah rumah

mengerjakan

dianggap sulit subyek

yang dianggap sulit

rumah, walaupun tugas

tetap

subyek tetap berusaha

tersebut dianggap sulit.

mengerjakan

berusaha

mengerjakan
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b. Siswa dengan motivasi belajar sedang
Berikut ini adalah analisis untuk faktor .yang mempengaruhi proses
berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar sedang.
1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
Analisis proses berpikir kritis untuk subyek 3 berdasarkan hasil wawancara
dapat dilihat pada lampiran di halaman 102, dan untuk subyek 4 dapat dilihat
pada halaman 123.
Tahapan

Faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Fokus (Focus)

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu melakukan
tahap fokus dikarenakan subyek mampu merumuskan pokokpokok permasalahan dan mengungkap fakta yang dibutuhkan
dalam menyelesaikan suatu masalah dengan baik.

Tahap 2 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Alasan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu melakukan

(Reason)

tahap alasan dikarenakan subyek dapat melakukan tahap fokus
dan mampu memilih argumen logis, relevan dan akurat.

Tahap 3 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Kesimpulan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu melakukan

(Inference)

tahap kesimpulan dikarenakan subyek dapat melakukan tahap
alasan dan menguasai konsep dari materi dengan baik.

Tahap 4:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Situasi

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut mampu melakukan

(Situation)

tahap kesimpulan dikarenakan subyek dapat melakukan tahap
alasan dan menentukan akibat dari suatu pernyataan yang
diambil sebagai suatu keputusan.
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Tahap 5:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Kejelasan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

(Clarity)

melakukan tahap kejelasan dikarenakan kurangnya pemahaman
subyek terhadap kalimat soal dan kurangnya penguasaan
subyek terhadap konsep dari materi.

Tahap 6:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 3 dan subyek 4 dapat

Tinjauan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

Ulang

melakukan tahap tinjauan ulang dikarenakan subyek belum

(Overview)

memahami prosedur dalam memeriksa kembali.

2) Dilihat dari kegiatan belajar siswa
Transkrip wawancara untuk subyek 3 dan 4 dapat dilihat pada lampiran di
halaman 284 dan 290.
Triangulasi
Subyek 3

Subyek 4

Berdasarkan

Kesimpulan

hasil Berdasarkan

wawancara subyek 3:

hasil Berdasarkan

wawancara subyek 4:

hasil

wawancara subyek 3 dan 4:

 Subyek lebih sering  Subyek lebih sering  Subyek belajar dengan
belajar dengan cara

belajar dengan cara

menghafalkan rumus.

menghafalkan rumus.

cara menghafal rumus.

 Pada saat pelajaran  Pada saat pelajaran  Pada
berlangsung

subyek

lebih

sering

memperhatikan

berlangsung

subyek

saat

pelajaran

berlangsung

subyek

memperhatikan

memperhatikan

penjelasan guru.

penjelasan guru.

penjelasan dari guru.
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 Apabila

guru  Apabila

mengajukan
pertanyaan
tidak

guru  Subyek

mengajukan
subyek
berani

menjawab

pertanyaan

subyek

tidak

berani

pertanyaan

dari guru.

berani

menjawab karena

menjawab

takut dimarahi guru.

alasan tidak bisa

 Apabila

tidak

dengan

kurang  Apabila

kurang  Apabila

kurang

memahami penjelasan

memahami penjelasan

memahami

guru

guru

guru subyek mempelajari

subyek

subyek

mempelajari lagi di

mempelajari lagi di

rumah kalau sempat.

rumah.

 Apabila
diadakan

akan  Apabila
ulangan

lagi di rumah.

akan  Subyek

diadakan

penjelasan

hanya

ulangan

mempelajari materi yang

subyek

hanya

subyek

hanya

pernah dibahas oleh guru

mempelajari

materi

mempelajari

materi

ketika

yang telah diberikan

yang

pernah

ulangan.

oleh guru.

dijelaskan guru.

 Apabila

mendapat  Apabila

akan

diadakan

mendapat  Subyek tidak berusaha

tugas yang dianggap

tugas yang dianggap

mengerjakan

sulit

sulit

rumah apabila dianggap

subyek

mencontek pekerjaan

subyek

mengerjakan.

teman.
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c. Siswa dengan motivasi belajar sedang
Berikut ini adalah analisis untuk faktor .yang mempengaruhi proses
berpikir kritis siswa ditinjau dari motivasi belajar sedang.
1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
Analisis proses berpikir kritis untuk subyek 5 berdasarkan hasil wawancara
dapat dilihat pada halaman 143, dan untuk subyek 6 dapat dilihat pada
halaman 162
Tahapan

Faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis

Berpikir Kritis
Siswa
Tahap 1 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Fokus (Focus)

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu
melakukan tahap fokus dikarenakan subyek belum mampu
merumuskan pokok-pokok permasalahan dan mengungkap
fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Tahap 2 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Alasan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

(Reason)

melakukan tahap alasan dikarenakan subyek belum dapat
melakukan tahap fokus dan memilih argumen logis, relevan
dan akurat.

Tahap 3 :

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Kesimpulan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

(Inference)

melakukan tahap kesimpulan dikarenakan subyek belum dapat
melakukan tahap alasan dan kurangnya penguasaan konsep
dari materi SPLDV.
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Tahap 4:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Situasi

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

(Situation)

melakukan tahap kesimpulan dikarenakan subyek belum dapat
melakukan tahap alasan dan menentukan akibat dari suatu
pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan.

Tahap 5:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Kejelasan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

(Clarity)

melakukan tahap kejelasan dikarenakan kurangnya pemahaman
subyek terhadap kalimat soal dan kurangnya penguasaan
subyek terhadap konsep dari materi.

Tahap 6:

Dari analisis hasil wawancara pada subyek 5 dan subyek 6 dapat

Tinjauan

disimpulkan bahwa kedua subyek tersebut belum mampu

Ulang

melakukan tahap tinjauan ulang dikarenakan subyek belum

(Overview)

memahami prosedur dalam memeriksa kembali.

2) Dilihat dari kegiatan belajar siswa
Transkrip wawancara untuk subyek 5 dan 6 dapat dilihat pada lampiran di
halaman 293 dan 298
Triangulasi
Subyek 5
Berdasarkan

Subyek 6
hasil Berdasarkan

wawancara subyek 5:

Kesimpulan
hasil Berdasarkan

wawancara subyek 6:

hasil

wawancara subyek 5 dan 6:

 Subyek lebih sering  Subyek lebih belajar  Subyek belajar dengan
belajar dengan cara

dengan

menghafalkan rumus.

menghafalkan rumus.
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 Pada saat pelajaran  Pada saat pelajaran  Pada
berlangsung
lebih

subyek

sering

subyek

pelajaran

berlangsung

subyek

kadang-kadang

tidak

memperhatikan

memperhatikan,

penjelasan guru.

penjelasan dari guru.

kadang-kadang tidak.

 Apabila

tidak

berlangsung

saat

guru  Apabila

mengajukan

guru  Subyek

mengajukan

pertanyaan

subyek

tidak

menjawab

pertanyaan

subyek

tidak

berani

tidak

menjawab

karena

dengan alasan tidak

tidak bisa.

memperhatikan

berani

pertanyaan

dari guru.

menjawab

bisa

 Apabila

kurang  Apabila

kurang  Apabila

kurang

memahami penjelasan

memahami penjelasan

memahami

guru

guru

guru subyek diam saja.

subyek

diam

saja.

subyek

tidak

penjelasan

memperdulikan.

 Apabila

akan  Apabila

diadakan

ulangan

subyek tidak belajar.

akan  Subyek

diadakan

hanya

ulangan

mempelajari materi yang

subyek

hanya

pernah dibahas oleh guru

mempelajari

materi

ketika

yang

pernah

ulangan, hanya kadang-

dijelaskan

guru,

itupun hanya kadang-

kadang

akan

saja.

diadakan

Kadang-

kadang tidak belajar.

kadang.
 Apabila

mendapat  Apabila

mendapat  Subyek tidak berusaha

tugas yang dianggap

tugas yang dianggap

mengerjakan

sulit

sulit

rumah

mengerjakan.

tidik

subyek

mengerjakan.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai proses berpikir kritis siswa dalam
menyelesaikan soal-soal cerita Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
berdasarkan motivasi belajar matematika, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Tahapa-tahap berpikir kritis siswa menurut Ennis dalam menyelesaikan soal cerita
SPLDV adalah sebagai berikut:
a. Tahap focus (focus)
1) Siswa dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari
soal.
2) Siswa dapat menentukan apa yang ditanyakan sebagai suatu variabel.
3) Siswa dapat membuat model matematika.
4) Siswa dapat menentukan metode penyelesaian yang cocok.
b. Tahap alasan (reason)
1) Siswa dapat memberikan alasan yang tepat atas pemilihan metode
penyelesaian.
2) Subyek dapat menyelesaikan model matematika.
c. Tahap kesimpulan (inference)
Siswa dapat menentukan bagian yang merupakan penyelesaian dari model
matematika.
d. Tahap situasi (situation)
Siswa

dapat

membuat

kesimpulan

dari

permasalahan

awal

(mengintepretasikan masalah awal)
e. Tahap kejelasan (clarity)
Siswa dapat menyelesaikan permasalahan lain yang masih terkait dengan
permasalahan awal.
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f. Tahap tinjauan ulang (overview)
Subyek tidak meneliti kembali jawabannya (apakah jawabannya sudah benar
atau belum).
2. Proses berpikir kritis siswa berdasarkan kategori motivasi belajar.
a. Motivasi tinggi
Proses berpikir kritis subyek 1 dan 2 yang memiliki motivasi belajar
tinggi sampai pada tahap ke-6, yaitu tahap tinjauan ulang (overview).
Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek 1 dan 2 dapat berpikir secara kritis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa antara lain:
1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
subyek

mampu

merumuskan

pokok-pokok

permasalahan,

mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah,
mampu memilih argumen logis, relevan dan akurat, menentukan akibat
dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan dan
pemahaman subyek secara baik terhadap konsep dari materi dan materi
pendukung.
2) Dilihat dari kegiatan belajar
a) Subyek belajar dengan cara memahami konsep bukan menghafal.
b) Subyek

memperhatikan

penjelasan

guru

ketika

pelajaran

berlangsung.
c) Subyek berani menjawab pertanyaan dari guru dengan tujuan untuk
mengukur kemampuannya.
d) Subyek bertanya atau mempelajari kembali materi yang dijelaskan
guru apabila merasa kurang paham.
e) Subyek mencoba mengerjakan soal-soal lain yang tidak dibahas guru.
f) Subyek tetap berusaha mengerjakan tugas dari guru yang dianggap
sulit.
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b. Motivasi sedang
Proses berpikir kritis subyek 3 dan 4 yang memiliki motivasi belajar
sedang sampai pada tahap ke-4. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
melakukan tahap kejelasan dan tinjauan ulang. Sehingga dapat dikatakan
bahwa subyek 3 dan 4 belum dapat berpikir secara kritis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa antara lain:
1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
subyek

mampu

merumuskan

pokok-pokok

permasalahan,

mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah,
mampu memilih argumen logis, relevan dan akurat, dan menentukan
akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan.
Sedangkan pemahaman subyek terhadap konsep dari materi dan materi
pendukung masih kurang.
2) Dilihat dari kegiatan belajar
a) Subyek belajar dengan cara menghafal rumus.
b) Subyek

memperhatikan

penjelasan

guru

ketika

pelajaran

berlangsung.
c) Subyek tidak berani menjawab pertanyaan dari guru karena tidak
bisa.
d) Subyek mempelajari kembali materi dijelaskan guru apabila merasa
kurang paham, tetapi tidak berani bertanya pada guru.
e) Subyek tidak mencoba mengerjakan soal-soal lain yang tidak dibahas
guru.
f) Subyek tidak mencoba mengerjakan tugas dari guru yang dianggap
sulit.
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c. Motivasi Rendah
Proses berpikir kritis subyek 5 dan 6 yang memiliki motivasi belajar
rendah sampai pada tahap ke-1. Hal ini dikarenakan subyek belum dapat
melakukan tahap yang selanjutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa subyek 5
dan 6 belum dapat berpikir secara kritis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa antara lain:
1) Dilihat dari tahap proses berpikir kritis
subyek belum mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan,
mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah,
memilih argumen logis, relevan dan akurat, menentukan akibat dari suatu
pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan dan pemahaman subyek
terhadap konsep dari materi dan materi pendukung masih kurang.
2) Dilihat dari kegiatan belajar
a) Subyek belajar dengan cara menghafal rumus.
b) Subyek tidak memperhatikan penjelasan guru ketika pelajaran
berlangsung.
c) Subyek tidak berani menjawab pertanyaan dari guru karena tidak
bisa.
d) Subyek tidak bertanya pada guru dan mempelajari kembali materi
dijelaskan guru apabila merasa kurang paham.
e) Subyek tidak mencoba mengerjakan soal-soal lain yang tidak dibahas
guru,karena subyek tidak belajar.
f) Subyek tidak mencoba mengerjakan tugas dari guru yang dianggap
sulit.
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B.

Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses berpikir kritis yang dilakukan
siswa dalam pemecahan masalah matematika pada materi Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel (SPLDV) ditinjau dari motivasi belajar yang telah dilakukan maka
dapat dikemukakan implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut :
1. Implikasi Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah
pengetahuan bagi yang membutuhkan serta dapat digunakan sebagai dasar
pengembangan penelitian selanjutnya dengan sudut pandang peninjauan atau materi
dan jenjang pendidikan yang mungkin bisa berbeda.
2. Implikasi Praktis
Secara praktis berdasarkan hasil penelitian, hal yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar maupun hasil pembelajaran adalah
sebagai berikut :
1. Dengan mengetahui proses berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah
matematika pada materi SPLDV yang ditinjau dari motivasi belajar, dapat
digunakan guru untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kesulitan siswa
dalam menyelesaikan soal berbentuk pemecahan masalah pada pokok bahasan
SPLDV untuk tiap kategori motivasi.
2. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses berpikir kritis siswa
ditinjau dari motivasi, dapat digunakan guru sebagai bahan pertimbangan untuk
melatih siswa agar dapat menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika
pada materi SPLDV.

C.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, berikut ada beberapa hal yang
dapat peneliti sarankan:
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1. Bagi Siswa
a.

Dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika dalam bentuk
soal cerita yang harus dilakukan siswa untuk tiap kategori motivasi adalah
melaksanakan semua tahap-tahapan proses berpikir kritis yaitu fokus, alasan,
kesimpulan, situasi, kejelasan, dan tinjauan ulang.

b.

Dilihat dari tahapan proses berpikir kritis dalam menyelesaikan soal
pemecahan masalah matematika berbentuk soal cerita sebaiknya siswa
memahami kalimat soal, teliti dalam menghitung, dan menguasai konsep
tentang materi dan materi pendukung.

c.

Dilihat dari kegiatan belajar untuk dapat melakukan proses berpikir kritis
sebaiknya siswa memahami kalimat soal, teliti dalam menghitung, dan
menguasai konsep tentang materi dan materi pendukung.

2. Bagi Guru
a.

Untuk membantu proses berpikir kritis siswa pada setiap tingkat motivasi
dalam mengajarkan soal cerita materi SPLDV hendaknya guru melatih siswa
untuk menemukan sendiri apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, teliti
dalam menghitung, dan menguasai konsep materi dengan baik. Sehingga jika
siswa menghadapi soal dengan permasalahan yang baru maka siswa sudah
terlatih dalam menganalisis soal dengan baik.

b.

Sebelum Guru mengajarkan materi SPLDV, perlu diketahui bagaimana
pemahaman konsep siswa tentang materi pendukung yang berkaitan dengan
materi tersebut. Sehingga dapat membantu proses berpikir kritis siswa pada
tiap tingkat motivasi menjadi lebih baik.

3.

Bagi Peneliti Lain
Pada penelitian ini belum banyak hal yang bisa digali dari subyek-subyek
penelitian karena keterbatasan waktu penelitian sehingga peneliti lain yang
berminat dapat mencoba menggali lebih dalam mengenai topik ini atau dapat
melakukannya pada tingkat dan materi yang berbeda namun masih dalam
peninjauan yang sama yakni motivasi belajar.
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