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Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemam-

puan berpikir kritis dan self confidence siswa yang mengikuti pembelajaran ber-

basis masalah dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Desain penelitian

yang digunakan adalah pretest-posttest control group design. Populasi penelitian

ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung tahun pela-

jaran 2015/2016 dan sampel penelitian adalah siswa kelas VIII/A dan VIII/B yang

ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data kemampuan berpikir kritis

siswa diperoleh melalui teknik tes sedangkan data self confidence diperoleh

melalui kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pe-

nerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir

kritis siswa, namun tidak dapat meningkatkan self confidence siswa

Kata kunci: berpikir kritis, pembelajaran berbasis masalah, self confidence
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kebutuhan ma-

nusia semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, setiap orang a-

kan berusaha untuk terus berkembang. Perkembangan tersebut tidak hanya diper-

lukan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek sikap.  Seseorang dengan

pengetahuan luas tanpa sikap yang baik tidak akan bertahan di masyarakat, begitu

pula sebaliknya.  Oleh sebab itu, perlu adanya usaha yang dapat mengembangkan

kedua aspek tersebut.

Pendidikan merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan aspek penge-

tahuan dan sikap seseorang. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia telah diatur da-

lam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-

didikan Nasional. Pada Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan pendidikan nasional

yaitu mengembangakan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, ca-

kap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertang-

gung jawab.
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Tujuan pendidikan nasional menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan

pendidikan di Indonesia. Selain tujuan pendidikan Nasional, indikator keberhasil-

an pendidikan nasional adalah mutu pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan

tersebut, perlu adanya upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satu

upaya yang dapat dilakukan adalah melaksankan inovasi pembelajaran.

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan

lingkungannya. Proses yang terjadi saat pembelajaran menentukan hasil belajar

siswa. Jika guru melibatkan siswa dalam pembelajaran maka siswa akan lebih

aktif dan tertarik untuk belajar. Sebaliknya, jika guru mendominasi pembelajaran

maka siswa akan cenderung pasif dan malas untuk belajar.  Seperti yang disebut-

kan oleh Triyanto (2013: 230) bahwa hasil belajar siswa bergantung pada cara

guru memberikan kesempatan bagi mereka untuk aktif dalam setiap kegiatan.

Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan secara maksimal pada

setiap mata pelajaran, salah satunya pada mata pelajaran matematika.

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang pen-

didikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Se-

kolah Menengah atas (SMA) hingga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan mate-

matika merupakan ilmu yang berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Seba-

gaimana dinyatakan oleh Johnson dan Rising dalam Ningsih (2014: 320) bahwa

matematika merupakan pola pikir dan pola mengorganisasikan pembuktian yang

logik. Oleh sebab itu, matematika menjadi ilmu yang bermanfaat bagi seseorang

dalam kehidupannya.
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Pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya bertujuan untuk mengembang-

kan pola pikir seseorang. Somakim (2011: 43) menyatakan bahwa pembelajaran

matematika di sekolah bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemam-

puan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, pemecahan masalah, dan

generalisasi. Sedangkan dalam dalam Sumarmo (2014: 5) disebutkan tujuan

pembelajaran matematika berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) yaitu (1) mengembangkan pemahaman konsep matematis dan penerapan-

nya, (2) bernalar dengan menggunakan pola dan sifat-sifat matematika, (3) mem-

buat generalisasi, membuktikan, dan menjelaskan ide matematika, (4) berkomuni-

kasi dengan menggunakan simbol-simbol matematika, dan (5) berpikir kritis dan

kreatif. Berdasarkan kedua hal di atas dapat diketahui bahwa berpikir kritis meru-

pakan salah satu kemampuan yang menjadi tujuan pembelajaran matematika.

Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk membuat keputusan berda-

sarkan alasan yang logis.  Seperti yang dinyatakan oleh Ennis (1991:6) bahwa

berpikir kritis berfokus pada pengambilan keputusan berdasarkan pada proses

berpikir yang beralasan, logis, dan reflektif. Selanjutnya Lau (2011: 1) mengung-

kapkan bahwa berpikir kritis adalah berpikir dengan jelas dan rasional meliputi

pemikiran yang tepat dan sistematis, mengikuti aturan logik, serta pertimbangan

yang ilmiah. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dapat diartikan seba-

gai kemampuan untuk menganalisis informasi-informasi dan memberikan alasan

yang logis atas penyelesaian masalah matematis yang dikerjakan.

Mullis, Martin, foy, dan Arora (2012: 150) memaparkan hasil Trends in Interna-

tional Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011 yang meliputi tiga
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domain kognitif yaitu pengetahuan (knowing), penerapan (applying), dan pena-

laran (reasoning) dengan sampel siswa kelas IV SD dan kelas VIII SMP. Sampel-

sampel yang mengikuti tes tersebut merupakan siswa-siswa terbaik dari setiap

negara peserta. Hasil studi pada domain penalaran dengan sampel siswa kelas

VIII menunjukkan bahwa skor yang didapatkan siswa Indonesia meningkat diban-

dingkan dengan tahun 2007, namun Indonesia masih menempati peringkat ke-38

dari 42 negara peserta. Ini berarti kemampuan penalaran siswa Indonesia mening-

kat, tetapi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata seluruh negara

peserta.

Apabila siswa memiliki kemampuan penalaran tinggi maka kemampuan berpikir

kritis siswa juga dapat dikatakan tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Nugent dan

Vitale dalam Susiyati (2014: 173) bahwa penalaran merupakan proses yang meng-

gabungkan pemikiran-pemikiran kritis. Oleh sebab itu, hasil studi TIMSS juga

menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang belum optimal.

Dengan demikian peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa perlu dilakukan,

bik pada siswa dengan kemampuan matematis rendah, sedang, dan tinggi.

Selain kemampuan berpikir kritis, terdapat aspek psikologis yang mempengaruhi

hasil belajar siswa.  Aspek tersebut adalah self confidence atau kepercayaan diri.

Definisi self confidence menurut Hakim dalam Megawati (2009: 19) adalah keya-

kinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan

tersebut membuatnya merasa mampu mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya.

Secara khusus, self confidence yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan

kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan matematis yang dimiliknya. Dengan
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demikian, self confidence dapat diartikan sebagai kepercayaan diri seseorang ter-

hadap kemampuan matematis yang dimilikinya sehingga membuatnya yakin bah-

wa dia mampu menyelesaikan suatu permasalahan.

Sudah semestinya guru melakukan suatu upaya untuk meningkatkan kepercayaan

diri siswa agar dapat mendukung peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi-

nya.  Mullis, Martin, Foy, dan Arora (2012: 338) memaparkan hasil studi Trends

in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS) tahun 2011 yang me-

nunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri sampel siswa Indonesia dalam menger-

jakan soal-soal matematika berada pada peringkat 40 dari 42 negara peserta.  Hal

ini menunjukkan bahwa self confidence siswa masih perlu ditingkatkan untuk

mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.

Penerapan model pembelajaran konvensional diduga menjadi salah satu penyebab

rendahnya kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa.  Dalam pembela-

jaran konvensional, guru menjadi pusat pembelajaran sedangkan siswa cenderung

pasif menerima materi yang guru sampaikan.  Hal ini disebabkan siswa tidak

membangun sendiri konsepnya tetapi mengingat apa yang telah disampaikan oleh

guru. Akibatnya kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa sulit me-

ngalami peningkatan.

Untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta self confidence siswa,

perlu adanya upaya penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu,

pembelajaran juga harus dapat membuat siswa lebih aktif terlibat dalam setiap

kegiatan dan membantu siswa mebangun sendiri konsepnya. Salah satu model

yang menempatkan pusat pembelajaran pada siswa serta memungkinkan siswa
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untuk terlibat aktif adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).  Oleh

sebab itu, PBM diduga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self

confidence siswa.  Menurut Herman (2007: 55) pembelajaran berbasis masalah le-

bih baik dari pada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan

berpikir tingkat tinggi siswa SMP.

Dalam penerapannya, model PBM akan menghadapkan siswa pada masalah nyata

saat awal pembelajaran.  Siswa akan diarahkan oleh guru untuk memahami masa-

lah dan menganalisisnya sehingga dapat menemukan penyelesaian yang tepat.  Ini

berarti guru tidak mendominasi proses pembelajaran, namun guru bertindak seba-

gai fasilitator bagi siswa. Hal tersebut akan membuat siswa terlatih untuk mema-

hami permasalahan dan menyelesaikan masalah dengan strategi yang mereka ya-

kini tepat.  Selain itu kepercayaan diri siswa terhadap kemampuannya juga akan

meningkat karena guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat

saat proses menemukan solusi suatu masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMP Al

Kautsar Bandar Lampung T. P. 2015/2016 diketahui bahwa secara umum kemam-

puan matematis siswa kelas VIII SMP Al Kautsar tinggi. Hal ini sesuai dengan

hasil penelitian Nurwantoro (2015: 6) yang menunjukkan bahwa kemampuan ma-

tematis siswa kelas VII SMP Al Kautsar Bandar Lampung T.P. 2014/2015 tinggi.

Akan tetapi, guru menambahkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis

dan self confidence masih perlu dilakukan. Ini berarti SMP Al Kautsar Bandar

Lampung memiliki karakteristik yang sesuai dengan latar belakang penelitian

yaitu siswa memiliki kemampuan matematis yang tinggi namun peningkatan
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kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa masih diperlukan. Guru juga

menyatakan bahwa salah satu penyebab hal tersebut adalah siswa belum terbiasa

menyelesaiakan masalah yang memerlukan kemampuan berpikir kritis.  Berikut

ini salah satu contoh soal yang menguji kemampuan berpikir kritis siswa:

Ruang kelas VIII A berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6

meter, dan tinggi 3 meter. Jika biaya pemasangan plafon sebesar Rp 160.000,-/m2

dan biaya pemasangan ubin sebesar Rp 110.000,-/m2, tentukan biaya pemasangan

ubin dan plafon ruang kelas VIII E!

Dari soal tersebut, sebanyak 56,25% siswa tidak menyebutkan apa yang diketahui

dan ditanyakan dari soal kemudian siswa langsung melakukan perhitungan. Se-

lanjutnya, sebanyak 71% siswa akan berhenti pada hasil yang mereka dapatkan

tanpa membuat kesimpulan dan menghubungkan kembali dengan soal.  Hal ini

berarti siswa hanya terbiasa untuk menjalankan strategi dan teknik penyelesaian

masalah seperti contoh yang diberikan guru.

Berikut ini adalah contoh jawaban dari siswa yang tidak menyebutkan apa yang

diketahui dan ditanyakan dari soal:

Sisi atas = 2 (p × l)
= 2 (8 × 6)
= 2 × 48
= 96 × 160.000
= 15.360.000

Sisi bawah = 2 (p × l)
= 2 (8 × 6)
= 2 × 48
= 96 × 110.000
= 2.250.000
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Berikut ini adalah contoh jawaban siswa yang tidak dapat menghubungkan jawa-

ban dengan pertanyaan pada soal:

Ubin = p × l
= 8 × 6
= 48

Plafon = p × l
= 8 × 6
= 48

48 × 110.000 = 5.280.000
48 × 160.000 = 7.680.000
5.280.000 + 7.680.000 = 12.960.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, diketahui bahwa siswa juga tidak

terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya seperti menyatakan ketidaksetujuan

mereka dengan jawaban yang disampaikan oleh teman sekelasnya..  Siswa-siswa

yang tidak terbiasa mengerjakan soal atau menyelesaikan masalah di depan kelas

juga cenderung takut karena tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan self confidence

siswa masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, model pembelajaran berbasis masalah perlu dite-

rapkan pada siswa kelas VIII SMP Al Kautsar Bandar Lampung T.P. 2015/2016

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah pada

penelitian ini adalah “Apakah penerapan model pembelajaran berbasis masalah

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa?”.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir

kritis dan self confidence siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis ma-

salah dibandingkan dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan self

confidence siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan de-

ngan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kon-

vensional serta hubungannya dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis

dan self confidence siswa kepada pendidikan matematika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan saran untuk

setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan matematika khususnya dalam me-

milih model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemam-

puan berpikir kritis dan self confidence siswa dan menjadi sarana mengem-

bangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang meng-

hadapkan siswa pada masalah nyata saat awal pembelajaran.  Setelah itu, siswa

diminta untuk berdiskusi dalam kelompok dan mencari penyelesaian masalah
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tersebut. Terdapat 5 tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masa-

lah, yaitu:

a. Orientasi siswa pada masalah,

b. Mengorganisasi siswa untuk belajar,

c. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

d. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan

e. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

2. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang menjadikan guru

sebagai pusat pembelajaran, siswa cenderung pasif mendengarkan penjelasan

guru, latihan soal di kelas dikerjakan secara individu maupun kelompok, kemu-

dian siswa diberikan pekerjaan rumah.

3. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis infor-

masi-informasi dan memberikan alasan yang logis atas penyelesaian masalah

matematis yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, data kemampuan berpikir

kritis yang dianalisis didapatkan melalui teknik tes berupa tes uraian.

4. Self confidence merupakan keyakinan diri seseorang akan kemampuan yang

dimilikinya sehingga membuatnya percaya bahwa dia mampu menyelesaikan

suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, data self confidence yang dianalisis

didapatkan melalui teknik kuesioner berupa skala self confidence.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kemampaun Berpikir Kritis

Pengambilan keputusan merupakan akhir dari setiap kegiatan yang akan menentu-

kan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa

pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting.  Oleh karena itu, ke-

mampuan yang mendukung tepatnya pengambilan keputusan perlu ditingkatkan.

Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis.

Ennis (1991: 6) mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir yang beralasan dan

reflektif serta berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang dipercaya

atau apa yang harus dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Noer (2009: 39)

mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah proses yang bermuara pada penarik-

an kesimpulan tentang apa yang harus dipercayai dan selanjutnya dilakukan. Me-

nurut Jayadipura (2014: 125) kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan

seseorang untuk dapat memilih, mengelola, dan mengambil tindakan berdasarkan

informasi yang diperoleh.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah

suatu proses berpikir yang didasarkan pada alasan logis untuk membuat kesim-

pulan yang menentukan tindakan selanjutnya dalam penyelesaian masalah. Lebih
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lanjut lagi kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini diartikan sebagai

kemampuan untuk menganalisis informasi-informasi dan memberikan alasan yang

logis atas penyelesaian masalah matematis yang dikerjakan.

Sudiyasa (2014: 157) berpendapat bahwa kemampuan berpikir kritis matematis

akan muncul dan berkembang ketika siswa berada pada proses berpikir untuk

menyelesaikan suatu masalah. Terdapat beberapa data yang mendukung pendapat

tersebut diantaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Noer dan Indarti.

Hasil penelitian Noer (2009: 479) menunjukkan bahwa kualitas peningkatan ke-

mampuan berpikir kritis siswa yang belajar dengan menyelesaikan masalah seha-

ri-hari lebih baik dibandingkan dengan siswa yang hanya mendengarkan penje-

lasan dari guru. Indarti (2014: 124) mengungkapkan bahwa siswa akan menjadi

lebih aktif, termotivasi, dan antusis dalam belajar jika guru menggunakan model

pembelajaran berbasis masalah sehingga pencapaian dan peningkatan kemampuan

berpikir kritis siswa akan lebih baik.

Menurut Jayadipura (2014: 129) salah satu cara yang dapat digunakan untuk me-

ngukur kemampuan berpikir kritis siswa adalah pemberian masalah terbuka (open

ended). Pemberian masalah tersebut akan mengembangkan kemampuan siswa da-

lam memahami masalah, menyusun, menjalankan, serta mengevaluasi suatu pe-

nyelesaian masalah.  Untuk dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa di-

perlukan indikator yang sesuai. Glaser dalam Desi (2011: 8) mengungkapkan

indikator berpikir kritis yaitu:

1. Mengenal masalah.
2. Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah-

masalah itu.
3. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan.
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4. Mengenali asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan.
5. Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas.
6. Menganalisis data.
7. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-pernyataan.
8. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah.
9. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang diperlukan
10. Menguji kesamaan-kesamaan dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang

ambil.
11. Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang berdasarkan pengala-

man yang lebih luas.
12. Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-kualitas tertentu

dalam kehidupan sehari-hari.

Ennis (2011: 2) mengelompokkan 12 indikator berpikir kritis menjadi lima poin

utama yaitu: (a) Penjelasan sederhana (basic clarification) dengan indikator

memfokuskan pertanyaan, menganalisis pernyataan, dan menjawab pertanyaan.

(b) Keterampilan dasar untuk membuat kesimpulan (bases for decision) dengan

indikator mempertimbangkan sumber dan mempertimbangkan hasil pengamatan.

(c) Penarikan kesimpulan (inference) dengan indikator membuat dan mempertim-

bangkan deduksi, induksi, serta menentukan pertimbangan. (d) Penjelasan lebih

lanjut (advanced clarification) dengan indikator mengidentifikasi istilah-istilah

dan definisi. (e) Strategi dan teknik (supposition and integration) dengan indika-

tor mempertimbangkan alasan dan asumsi yang masih diragukan, membuat kepu-

tusan, dan menentukan tindakan.

Berdasarkan pada uraian di atas, indikator kemampuan berpikir kritis matematis

yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan penjelasan sederhana,

menyusun strategi dan teknik, menjalankan strategi dan teknik, mengevaluasi stra-

tegi dan teknik, dan membuat kesimpulan.
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2. Self Confidence

Sikap yang dimiliki seseorang merupakan aspek psikologis yang mendukung ke-

berhasilannya. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya proses pembelajaran, self

confidence atau kepercayaan diri menjadi salah satu aspek psikologis yang sangat

penting. Dengan percaya pada kemampuan diri sendiri, seseorang akan lebih be-

rani dalam menghadapi masalah dan mencoba untuk menyelesaikannya.

Manning dan Ray (1993: 180) mendefinisikan self confidence sebagai ketenangan

dan ketegasan saat mengemukakan pendapatnya di depan orang lain. Selanjutnya

Parsons (2005: 16) mendefinisikan self confidence sebagai kepercayaan diri dalam

menyelesaikan suatu permasalahan. Hakim dalam Megawati (2009: 19) menjelas-

kan bahwa self confidence adalah keyakinan seseorang terhadap segala aspek ke-

lebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu un-

tuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa self confidence adalah

keyakinan diri seseorang akan kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya se-

hingga membuatnya percaya dapat mencapai tujuan hidupnya. Selanjutnya self

confidence dalam penelitian ini diartikan sebagai keyakinan diri seseorang akan

kemampuan yang dimilikinya sehingga membuatnya percaya bahwa dia mampu

menyelesaikan suatu permasalahan.

Self confidence atau kepercayaan diri dapat dibedakan berdasarkan apa yang akan

dipercayainya. Margono dalam Martyanti (2005: 48) mengungkapkan bahwa self-

confidence siswa dalam belajar matematika dapat dibagi dalam tiga aspek yaitu:
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kepercayaan terhadap pemahaman dan kesadaran diri terhadap kemampuan mate-

matikanya, kemampuan untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai dan menyu-

sun rencana untuk meraih sasaran, serta kepercayaan terhadap matematika itu

sendiri. Dalam penelitian ini, self confidence yang akan diteliti adalah kepercaya-

an diri siswa terhadap kemampuan matematisnya.

Menurut Preston (2007: 14) terdapat lima elemen pembangun kepercayaan diri se-

seorang yaitu kesadaran diri (self awareness), menegaskan tujuan (intention), ber-

pikir positif (thinking), menggunakan imajinasi (imagination), dan bertindak (act).

Lauster dalam Megawati (2009: 21) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa

karakteristik dalam diri individu yang memiliki self confidence yaitu:

1. Percaya kepada kemampuan sendiri
Suatu keyakinan atas diri sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi yang ber-
hubungan dengan kemampuan individu untuk mengevaluasi serta mengatasi
fenomena yang terjadi tersebut.

2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan
Dapat bertindak dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dilakukan secara
mandiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Selain itu, mempunyai kemampuan
untuk meyakini tindakan yang diambilnya tersebut.

3. Memiliki konsep diri yang positif
Adanya penilaian yang baik dari dalam diri sendiri, baik dari pandangan maupun
tindakan yang dilakukan yang menimbulkan rasa positif terhadap diri sendiri.

4. Berani mengungkapkan pendapat
Adanya suatu sikap untuk mampu mengutarakan sesuatu dalam diri yang ingin
diungkapkan kepada orang lain tanpa adanya paksaan atau hal yang dapat
menghambat pengungkapan perasaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator self confidence siswa yang digunakan da-

lam penelitian ini adalah percaya akan kemampuan diri sendiri, mandiri dalam

mengambil keputusan, memiliki konsep diri yang positif, dan berani mengung-

kapkan pendapat.
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3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Partisipasi siswa adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran. Oleh sebab

itu, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat meningkatkan parti-

sipasi siswa dalam setiap kegiatan. Hal tersebut akan membuat siswa lebih ter-

tarik dan aktif dalam pembelajaran.  Salah satu model pembelajaran yang dapat

meningkatkan partisipasi siswa adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM).

Sudiyasa (2014: 159) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ada-

lah suatu bentuk pembelajaran yang memusatkan siswa pada masalah kehidupan

nyata, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi

penyelidikan. Indarti (2014: 124) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis

masalah merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan masalah pada kehi-

dupan sehari-hari untuk memudahkan siswa menemukan konsep. Sedangkan

Arrends (2012: 396) menyatakan bahwa dasar dari pembelajaran berbasis masalah

adalah penyajian masalah autentik dan situasi nyata kepada siswa sebagai langkah

awal untuk menemukan konsep.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembela-

jaran berbasis masalah adalah suatu bentuk pembelajaran yang berpusat pada sis-

wa dan pemberian masalah kehidupan sehari-sehari saat awal pembelajaran seba-

gai langkah untuk menemukan konsep. Pemberian masalah dalam PBM merupa-

kan hal yang wajib karena konsep yang diharapkan dapat dimiliki siswa berawal

dari masalah tersebut.
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Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam PBM, siswa akan melalui

proses berpikir yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  Salah sa-

tunya adalah Herman (2007: 48) yang berpendapat bahwa dalam PBM siswa di-

tuntut untuk menyelesaikan masalah yang kaya akan konsep-konsep matematika

dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan. Noer (2009: 336) yang

menjelaskan bahwa masalah yang muncul pada PBM dibuat sedemikian hingga

siswa perlu memahami masalah, mengumpulkan informasi, mengevaluasi alterna-

tif solusi, dan mempresentasikan solusi. Dengan demikian, PBM diduga dapat

meningkatkan kemampaun berpikir kritis siswa.

Selain kemampuan berpikir tingkat tinggi, aspek psikologis siswa dalam pembela-

jaran perlu diperhatikan.  Salah satu aspek psikologis siswa yang berpengaruh da-

lam pembelajaran matematika adalah self confidence atau kepercayaan diri siswa.

Menurut Martyanti (2003: 18), siswa akan lebih termotivasi dan menyukai mate-

matika apabila guru memilih pembelajaran yang dapat meningkatkan kepercayaan

diri siswa. Selanjutnya hasil penelitian Gangga dkk (2015: 72) menunjukkan

bahwa PBM lebih baik diterapkan dibandingkan dengan pembelajaran konven-

sional apabila ditinjau dari self confidence siswa.  Dengan demikian, PBM diduga

dapat meningkatkan self confidence siswa.

Terdapat beberapa karakteristik PBM menurut Herman (2007: 49) yaitu: (1) siswa

bertindak sebagai self-directed problem solver, (2) siswa didorong untuk mampu

menemukan masalah dan merencanakan penyelesaian, (3) siswa difasilitasi untuk

menemukan alternatif penyelesaian dan mengumpulkan informasi, (4) siswa di-

latih untuk terampil menyajikan hasil temuan, dan (5) siswa dilatih untuk melaku-
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kan refleksi tentang penyelesaian masalah yang mereka pilih. Sedangkan Arrends

(2012: 397) berpendapat bahwa karakteristik PBM adalah (1) mengajukan

masalah kehidupan nyata, menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan

berbagai macam solusi, (2) masalah yang akan diselidiki merupakan masalah

yang benar-benar nyata, (3) siswa dituntut untuk menganalisis masalah, mengum-

pulkan dan menganalisis informasi, serta membuat kesimpulan, (4) menghasilkan

produk dan mempresentasikannya, serta (5) siswa bekerja dalam kelompok kecil.

Adapun sintaks pembelajaran berbasis masalah yang dikemukakan oleh Arrends

(2012: 411) disajikan dalam Tabel 2.1 yaitu:

Tabel 2.1 Syntax for Problem-Based Learning

Phase Teacher’s Behavior
Phase 1: Orient students to the
problem.

Teacher goes over the objectives of the
lesson, describes important logistical
requirements, and motivates students to
engage in problem-solving activity.

Phase 2: Organize students for
study.

Teacher helps students define and organize
study tasks related to the problem.

Phase 3: Assist independent and
group investigation

Teacher encourages students to gather
appropriate information, conduct
experiments, and search for explanations
and solutions.

Phase 4: Develop and present
artifacts and exhibits

Teacher assists students in planning and
preparing appropriate artifacts such as
reports, videos, and models, and helps
them share their work with others.

Phase 5: Analyze and evaluate the
problem-solving process.

Teacher helps students to reflect on their
investigations and the processes they used.

Berdasarkan uraian tersebut maka langkah-langkah pembelajaran matematika de-

ngan model pembelajaran berbasis masalah dalam penilitian ini adalah sebagai

berikut:
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1. Guru menjelaskan jalannya pembelajaran dengan menggunakan model pem-

belajaran berbasis masalah dan menyampaikan tujuan belajar kepada siswa.

2. Guru mengorientasi siswa pada masalah.

3. Guru membagi siswa ke dalam kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5

orang siswa.

4. Guru memberikan lembar kerja kelompok yang berisikan masalah nyata ke-

pada masing-masing kelompok.

5. Guru meminta siswa untuk mencari informasi dan berdiskusi mengenai pe-

nyelesaian masalah dalam lembar kerja.

6. Guru mengawasi jalannya diskusi dan membantu siswa yang mengalami ke-

sulitan.

7. Guru meminta beberapa siswa sebagai perwakilan kelompok untuk mempre-

sentasikan hasil diskusinya.

8. Guru meminta siswa lain untuk memberikan tanggapan atas hasil presentasi

kelompok lain.

9. Guru mengklarifikasi hasil kerja siswa.

10. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil diskusi.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang penerapan model pembelajaran berbasis masalah untuk me-

ningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa terdiri dari satu

variabel bebas dan dua variabel terikat. Model pembelajaran berbasis masalah

merupakan variabel bebas dalam penelitian ini sedangkan variabel terikatnya ada-

lah kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa.
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Kemampuan berpikir kritis dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan

untuk menganalisis informasi-informasi yang ada dan memberikan alasan yang

logis atas penyelesaian masalah matematis yang dikerjakan. Sedangkan self

confidence diartikan sebagai keyakinan diri seseorang akan kemaampuan yang

dimilikinya sehingga membuatnya percaya bahwa dia mampu menyelesaikan

suatu permasalahan.

Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis dan self confidence siswa adalah PBM.  Dalam PBM, siswa akan

dihadapkan pada masalah nyata saat awal pembelajaran. Teradapat beberapa fase

pembelajaran dalam PBM yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengeva-

luasi proses pemecahan masalah.

Fase pertama adalah orientasi siswa pada masalah.  Pada fase ini siswa akan diha-

dapkan pada masalah nyata kemudian mereka akan menganalisis dan mengin-

terpretasikannya. Melalui masalah tersebut, siswa diharapkan dapat menyadari

manfaat dari pembelajaran matematika sehingga akan muncul dorongan dalam

dirinya untuk mencari penyelesaian masalah dan terlibat aktif dalam pembe-

lajaran. Selain itu, kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang dimilikinya

akan tumbuh karena siswa dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang diberikan

oleh guru.
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Pada fase kedua, siswa akan berada pada kelompok heterogen yang telah

ditetapkan guru.  Setiap kelompok akan mendapatkan Lembar Kerja Kelompok

(LKK) yang berisi masalah dan kegiatan yang akan menuntun siswa menemukan

konsep. Kemudian, siswa akan diberikan waktu untuk menganalisis masalah ber-

dasarkan informasi sehingga memungkinkannya untuk mengatur strategi dan

teknik yang dapat digunakan. Sebelum memutuskan strategi yang akan diguna-

kan dalam kelompok, masing-masing siswa akan mengajukan pendapat mereka

mengenai strategi yang mereka pilih.  Dengan demikian, siswa akan terbiasa un-

tuk berani mengungkapkan pendapatnya.

Pada fase ketiga, siswa akan menjalankan strategi dan teknik penyelesaian yang

telah disepakati oleh kelompok. Saat menjalankan strategi, siswa akan diarahkan

oleh guru untuk mencari informasi tambahan yang berhubungan dengan penye-

lesaian masalah. Dalam hal ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga

keputusan tentang informasi yang diperoleh diserahkan kepada siswa. Siswa

harus dapat memilih informasi yang tepat dan mendukung strategi penyelesaian

masalah yang mereka gunakan.

Pada fase keempat, siswa akan membuat kesimpulan mengenai masalah-masalah

yang telah mereka selesaikan.  Setelah itu, siswa akan mempresentasikan hasil

diskusi kelompoknya dan memperhatikan presentasi dari kelompok lain. Dengan

memperhatikan hasil presentasi kelompok lain, siswa dapat menanggapinya de-

ngan menyatakan setuju atau tidak setuju serta memberikan alasannya. Hal ini

membiasakan siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya. Melakukan pre-

sentasi dan meberikan tanggapan saat presentasi menunjukkan bahwa siswa
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memiliki konsep diri yang positif karena mereka percaya dengan kemampuan

yang dimilikinya

Fase kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Pada fase ini siswa akan dibimbing oleh guru untuk melakukan evaluasi hasil

diskusi kelas. Kemudian, siswa akan diberikan penguatan oleh guru bahwa kesa-

lahan yang mungkin dibuat selama pembelajaran merupakan proses untuk mema-

hami konsep sehingga siswa tidak akan putus asa dalam belajar. Hal ini dapat

membuat siswa memiliki konsep diri yang positif dengan memiliki penilaian yang

baik dari dalam dirinya.

Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional maka PBM lebih baik

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence

siswa. Penerapan PBM memberikan kesempatan lebih banyak pada siswa untuk

aktif, terlibat, dan menemukan konsepnya sendiri sedangkan hal-hal tersebut tidak

ditemukan pada pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran konvensional,

menjadi pusat pembelajaran, siswa cenderung pasif mendengarkan apa yang

disampaikan oleh guru, dan mengerjakan soal latihan berdasarkan contoh yang

diberikan guru. Selain itu, guru juga memberikan contoh soal yang tidak me-

mungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya karena soal yang

diberikan merupakan soal-soal rutin. Self confidence siswa juga sulit meningkat

minimnya interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lain-

nya, serta sedikitnya kesempatan yang diberikan untuk siswa mengungkapkan

pendapatnya.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis

masalah akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence

siswa sedangkan pembelajaran konvensional cenderung menghasilkan kemam-

puan berpikir kritis dan self confidence siswa yang lebih rendah.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMP Al Kautsar Bandar Lampung

tahun pelajaran 2015/2016 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan self

confidence siswa selain model pembelajaran tidak diperhatikan.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir yang telah dipaparkan, hipotesis

umum dari penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah dapat me-

ningkatkan kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa, sedangkan hipo-

tesis khusus penelitian ini adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis dan self

confidence siswa yang mengikuti PBM lebih tinggi dari pada siswa yang meng-

ikuti pembelajaran konvensional.
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III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Al Kautsar

Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016 yang terdistribusi dalam delapan ke-

las yaitu kelas VIII/A hingga VIII/H. Dalam penelitian ini, dipilih dua kelas

sebagai sampel yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai

kelas kontrol.

Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan

bahwa guru matematika yang mengajar pada kedua kelas sama sehingga pengala-

man belajar yang didapatkan oleh siswa relatif sama. Akhirnya terpilihlah kelas

VIII/A sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan pembelajaran berbasis masa-

lah dan kelas VIII/B sebagai kelas kontrol yang mendapat pembelajaran konven-

sional. Jumlah siswa pada kelas VIII/A adalah 32 orang tetapi hanya 28 siswa

yang diambil sebagai sampel karena 2 orang siswa tidak mengikuti pretest dan 2

orang siswa tidak mengikuti posttest.  Sedangkan jumlah siswa pada kelas VIII/B

adalah 32 orang namun yang diambil sebagai sampel hanya 26 orang karena 2

orang tidak mengikuti pretest dan 4 orang tidak mengikuti posttest.
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B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimen semu dengan desain pretest-post-

test control group design. Pretest dilakukan sebelum diberikannya perlakuan un-

tuk mendapatkan data kemampuan awal berpikir kritis dan self confidence awal

siswa. Posttest dilakukan setelah diberikannya perlakuan untuk mendapatkan data

kemampuan akhir berpikir kritis dan self confidence akhir siswa.  Garis besar pe-

laksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Desain Penelitian

Sampel
Perlakuan

Pre Pembelajaran Post
Eksperimen O X O
Kontrol O C O

Fraenkel dan Wallen (2009: 268)

Keterangan:
O : Pengambilan data
X : Pembelajaran Berbasis Masalah
C : Pembelajaran Konvensional

C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Adapaun prosedur pelaksanaan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga

tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a. Menentukan populasi dan sampel penelitian.

b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan model

yang digunakan yaitu Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) untuk kelas

eksperimen dan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol.

c. Membuat Lembar Kerja Kelompok (LKK) untuk kelas eksperimen
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d. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari tes kemampuan berpikir kri-

tis dan skala self confidence beserta pedoman pemberian skor.

e. Menguji validitas kemudian melakukan uji coba tes kemampuan berpikir

kritis dan skala self confidence.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Mengadakan pretets pada kelas eksperimen dan kelas kontrol

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan model PBM pada

kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol.

c. Mengadakan posttest pada kelas eksprimen dan kelas kontrol

3. Tahap Pengolahan Data

a. Mengumpulkan data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Mengolah dan menganalisis hasil data yang diperoleh dari kelas eksperimen

dan kelas kontrol.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kritis

dan self confidence siswa. Data kemampuan berpikir kritis merupakan data kuan-

titatif yang didapatkan dari hasil pretest dan posttest kemampuan berpikir kritis.

Data self confidence siswa meruapakan data kualitatif yang dikuantifikasi dan

didapatkan dari hasil pengisian skala self confidence sebelum dan sesudah diberi-

kannya perlakuan.
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E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan

kuesioner.  Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan berpikir

kritis siswa sedangkan teknik kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data self

confidence siswa. Tes yang digunakan adalah tes uraian sedangkan kuesioner

yang digunakan berupa skala self confidence. Pelaksanaan tes dan pengisian skala

self confidence dilakukan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua instrumen penelitian yaitu instrumen tes dan

skala self confidence. Instrumen tes yang digunakan adalah tes kemampuan ber-

pikir kritis yang terdiri dari pretest dan posttest sedangkan skala self confidence

diberikan kepada siswa sebelum dan setelah diberikannya perlakuan.

1. Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Tes kemampuan berpikir kritis yang digunakan berbentuk uraian. Tes terdiri dari

3 butir soal dengan materi lingkaran. Soal-soal tes yang diberikan pada kelas eks-

perimen dan kelas kontrol untuk pretest dan posttest sama. Sebelum penyususnan

tes kemampuan berpikir kritis, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi yang disesuaikan

dengan indikator pembelajaran dan indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun

pedoman pemberian skor dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis

No
Indikator Kemampuan

Berpikir Kritis
Respon Siswa Terhadap Soal Skor

1. Menginterpretasikan masalah
Tidak ada interpretasi masalah 0
Interpretasi masalah salah 1
Interpretasi masalah benar 2

2. Mengatur strategi dan teknik

Tidak ada strategi dan teknik
penyelesaian masalah

0

Strategi dan teknik penyelesaian
masalah salah

1

Strategi dan teknik penyelesaian
masalah benar

2

3.
Menjalankan strategi dan
teknik

Tidak ada perhitungan dan
penyelesaian masalah

0

Perhitungan dan penyelesaian
masalah salah

1

Perhitungan dan penyelesaian
masalah benar

2

4.
Mengevaluasi strategi dan
teknik

Tidak ada evaluasi 0
Evaluasi salah 1
Evaluasi benar 2

5. Membuat kesimpulan
Tidak ada kesimpulan 0
Kesimpulan salah 1
Kesimpulan benar 2

Kusumaningsih (2011: 33)

Untuk memperoleh data yang akurat, digunakan tes yang memenuhi kriteria tes

yang baik, yaitu valid, reliabel, memiliki daya pembeda minimal baik, dan memi-

liki tingkat kesukaran minimal sedang.

a. Validitas

Dalam penelitian ini, validitas tes didasarkan pada validitas isi. Validitas isi da-

pat diketahui dengan cara membandingkan isi yang terkandung dalam tes dengan

indikator pembelajaran yang telah ditentukan. Soal tes dikonsultasikan dengan
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dosen pembimbing dan guru mitra. Tes dikatakan valid jika soal tes telah dinya-

takan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator kemampuan berpikir kritis.

Penilaian terhadap kesesuaian isi dengan kisi-kisi tes dan kesesuaian bahasa da-

lam tes dengan kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar

ceklis (√) oleh guru. Hasil penilaian terhadap tes kemampuan berpikir kritis me-

nunjukkan bahwa tes yang digunakan telah memenuhi validitas isi (Lampiran

B.4). Setelah instrumen tes dinyatakan valid, maka dilakukan uji coba pada sis-

wa di luar sampel yaitu kelas IX A.  Data yang diperoleh dari uji coba kemudian

diolah dengan bantuan Software Microsoft Excel untuk mengetahui koefisien

reliabilitas tes, koefisien daya pembeda, dan indeks tingkat kesukaran butir soal.

b. Reliabilitas

Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil penggunaan instru-

men dapat dipercaya dalam penelitian. Bentuk soal tes yang digunakan pada pe-

nelitian ini adalah soal tes uraian. Menurut Arikunto (2013: 122) untuk mencari

koefisien reliabilitas (r11) soal tipe uraian digunakan rumus Alpha yang dirumus-

kan sebagai berikut:

r11 = 1 − ∑
Keterangan:
r 11 =  Koefisien reliabilitas alat evaluasi

=  Banyaknya butir soal∑ =  Jumlah varians skor tiap soal
= Varians skor total
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Nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan melalui kriteria yang

berdasar pada pendapat Arikunto (2010: 75).  Kriteria interpretasi koefisien relia-

bilitas disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kriteria Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
r11≤ 0,20 Sangat rendah

0,20 < r11 ≤ 0,40 Randah
0,40 < r11≤ 0,60 Cukup
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba tes kemampuan berpikir kritis, diperoleh

koefisien reliabilitas tes sebesar 0,871. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen

tes yang digunakan memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. Perhitungan reliabi-

litas tes kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada Lampiran C.1 halaman 163.

c. Daya Pembeda

Daya pembeda dari sebuah soal menunjukkan kemampuan butir soal tersebut da-

lam membedakan tingkat kemampuan siswa. Langkah pertama untuk meng-

hitung koefisien daya pembeda adalah mengurutkan nilai siswa dari yang terting-

gi hingga yang terendah.  Kemudian diambil 50% siswa yang memperoleh nilai

tertinggi (kelompok atas) dan 50% siswa yang memperoleh nilai terendah (ke-

lompok bawah). Menurut Sudijono (2008: 389) rumus yang digunakan untuk

menghitung daya pembeda adalah sebagai berikut.

= −
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Keterangan:
DP : indeks daya pembeda butir soal tertentu

: rata-rata skor kelompok atas pada butir soal yang diolah
: rata-rata skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah
: skor maksimum butir soal yang diolah

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi menurut

Sudijono (2008: 388) yang tertera dalam Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda

Koefisien Daya Pembeda InterpretasiDP < 0,10 Sangat Buruk0,10 ≤ DP ≤ 0,19 Buruk0,20 ≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi0,30 ≤ DP ≤ 0,49 BaikDP ≥ 0,50 Sangat Baik

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan koefisien daya pembeda butir soal yang

telah disajikan pada Tabel 3.5.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lam-

piran C.2 halaman 164.

Tabel 3. 5 Koefisien Daya Pembeda Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis

No Soal Daya Pembeda Interpretasi
1 0,352 Baik
2 0,310 Baik
3 0,317 Baik

d. Tingkat kesukaran

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran suatu butir

soal. Menurut Sudijono (2008: 372), rumus yang digunakan untuk menghitung

indeks tingkat kesukaran suatu butir soal adalah sebagai berikut.=
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Keterangan :
TK :  indeks tingkat kesukaran suatu butir soal
JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir yang diolah
IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada soal yang diolah

Hasil perhitungan indeks tingkat kesukaran suatu butir soal diinterpretasi berda-

sarkan kriteria indeks tingkat kesukaran yang dijelaskan Sudijono (2008: 372).

Interpretasi kriteria indeks tingkat kesukaran disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Interpretasi Indeks Tingkat Kesukaran

Indeks Tingkat Kesukaran Interpretasi0.00 ≤ ≤ 0.15 Sangat Sukar0.16 < ≤ 0.30 Sukar0.31 < ≤ 0.70 Sedang0.71 < ≤ 0.85 Mudah0.86 < ≤ 1.00 Sangat Mudah

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan indeks tingkat kesukaran butir soal

yang disajikan pada Tabel 3.7.  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lam-

piran C.2 halaman 164.

Tabel 3.7 Indeks Tingkat Kesukaran Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis

No Soal Tingkat Kesukaran Interpretsi
1 0,557 Sedang
2 0,293 Sukar
3 0,569 Sedang

Karena instrumen dikatakan valid dan reliabel serta daya pembeda dan tingkat

kesukaran telah ditentukan maka instrumen tes kemampuan berpikir kritis yang

disusun layak digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan berpikir kritis.
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2. Skala Self Confidence

Skala self confidence diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol saat

awal dan akhir kegiatan penelitian. Skala tersebut berisi pernyataan-pernyataan

positif dan negatif berkaitan dengan indikator self confidence. Penyataan yang

akan diberikan kepada siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol bertujuan untuk

mengetahui self confidence siswa pada saat pembelajaran matematika.

Skala self confidence pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri

dari empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS)

dan sangat tidak setuju (STS). Skala tersebut terdiri dari 40 pernyataan tentang

indikator self confidence siswa yaitu percaya akan kemampuan diri sendiri, memi-

liki konsep diri yang positif, mandiri dalam mengambil keputusan, dan berani me-

ngemukakan pendapat. Penyusunan skala diawali dengan membuat kisi-kisi yang

sesuai dengan indikator self confidence kemudian skala dikonsultasikan kepada

ahli (dosen bimbingan konseling) sedangkan pengolahan data self confidence

siswa menggunakan software Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0. Menurut

Sugiyono (2013: 135) jawaban pada skala Likert dapat diberi skor namun skor

terse-but berbeda-beda untuk setiap pilihan jawaban pernyataan positif dan

negatif.

Validitas skala self confidence didasarkan pada validitas isi dan validitas butir. Validitas

isi dari skala self confidence siswa dapat diketahui dengan cara menilai kesesuaian

isi yang terkandung dalam skala dengan indikator self confidence yang telah diten-

tukan. Ahli akan menggunakan daftar cek (check list) untuk menilai kesesuaian

pernyataan dengan kisi-kisi skala. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa
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skala yang digunakan untuk mengambil data telah memenuhi validitas isi. Setelah

skala self confidence dinyatakan valid, maka dilakukan uji coba di luar sampel

yaitu kelas IX A.  Data yang diperoleh dari uji coba kemudian diolah dengan ban-

tuan Software SPSS 17.0 untuk mengetahui validitas butir dan reliabilitas skala.

Setelah dilakukan perhitungan didapatkan reliabilitas instrumen sebesar 0,899

yang dikategorikan sangat tinggi sedangkan validitas isi dapat dilihat pada Tabel

3.8.

Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Uji Skala Self Confidence

No
Item

r
hitung r tabel Keterangan No

Item
r

hitung
r

tabel Keterangan

1 0,838 0,463 Valid 21 0,17 0,361 tidak valid
2 0,742 0,463 Valid 22 0,613 0,463 Valid
3 0,16 0,361 tidak valid 23 0,629 0,463 Valid
4 0,579 0,463 Valid 24 -0,001 0,361 tidak valid
5 0,733 0,463 Valid 25 0,445 0,361 Valid
6 0,56 0,463 Valid 26 0,832 0,463 Valid
7 0,407 0,361 Valid 27 0,13 0,361 tidak valid
8 0,603 0,463 Valid 28 0,66 0,463 Valid
9 0,478 0,463 Valid 29 0,686 0,463 Valid
10 0,464 0,463 Valid 30 0,692 0,463 Valid
11 0,769 0,463 Valid 31 0,49 0,361 Valid
12 0,579 0,463 Valid 32 -0,129 0,361 tidak valid
13 0,629 0,463 Valid 33 0,442 0,361 Valid
14 -0,7 0,361 tidak valid 34 0,645 0,463 Valid
15 -0,46 0,361 tidak valid 35 -0,029 0,361 tidak valid
16 -0,7 0,361 tidak valid 36 0,45 0,361 Valid
17 0,733 0,463 Valid 37 0,631 0,463 Valid
18 0,381 0,463 tidak valid 38 0,458 0,361 Valid
19 0,46 0,361 Valid 39 0,658 0,463 Valid
20 -0,69 0,361 tidak valid 40 0,591 0,463 Valid

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa pernyataan nomor 3, 14, 15, 16, 18,

20, 21, 24, 27, 32, dan 35 dinyatakan tidak valid sehingga pernyataan tersebut
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dihapuskan.  Skala yang layak untuk digunakan untuk pengambilan data self con-

fidence siswa terdiri dari 29 pernyatan yang dinyatakan valid.

G. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data kemampuan awal dan

kemampuan akhir berpikir kritis serta self confidence awal dan self confidence

akhir siswa dianalisis untuk mendapatkan skor peningkatan (gain). Analisis ini

bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis dan

self confidence siswa yang mengikuti PBM dan pembelajaran konvensional. Me-

nurut Meltzer (2002: 3) besarnya skor peningkatan (g) dihitung dengan rumus

sebagai berikut:

=
Pengolahan dan analisis data kemampuan berpikir kritis dan self confidence siswa

dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap data skor peningkatan ke-

mampuan berpikir kritis dan self confidence siswa. Pengolahan data dilakukan

dengan bantuan Software Microsoft Excel 2007.

1. Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

Berikut ini adalah langkah-langkah pengolahan data kemampuan berpikir kritis.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Dalam penelitian data kemampuan awal berpikir kritis
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dan data skor peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa diuji dengan meng-

gunakan uji Chi-Kuadrat berdasarkan pada Sudjana (2005: 273).

Hipotesis:

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

H1 : data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Statistik uji chi-kuadrat:= ∑ ( )
Keterangan:

= frekuensi harapan
= frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan

Kriteria uji, H0 diterima jika x2
hitung < x2

tabel dengan dk = k–3 maka data berdistri-

busi normal.  H0 ditolak jika x2
hitung ≥ x2

tabel, maka data tidak berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data kemampuan awal berpikir kritis disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9. Hasil Uji Normalitas Data Kemampuan Awal Berpikir Kritis

Kelas Keputusan Uji
Eksperimen 11,5 7,81 ditolak

Kontrol 5,52 7,81 diterima

Pada Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa untuk kelas PBM lebih dari .

sedangkan untuk kelas konvensional kurang dari dari .  Ini berarti,

data kemampuan awal berpikir kritis kelas PBM berasal dari populasi yang tidak

berdistribusi normal sedangkan data kemampuan awal berpikir kritis kelas kon-

vensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkap-

nya dapat dilihat pada Lampiran C.5 halaman 167 dan Lampiran C.6 halaman 170



37

Hasil uji normalitas data skor peningkatan kemampuan berpikir kritis disajikan

pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Hasil Uji Normalitas Data Skor Peningkatan Kemampuan Berpi-
kir Kritis

Kelas Keputusan Uji
Eksperimen 21,38 7,81 ditolak

Kontrol 5,29 7,81 diterima

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat diketahui bahwa untuk kelas PBM lebih

dari . sedangkan untuk kelas konvensional kurang dari dari .

Ini berarti, data skor peningkatan kelas PBM berasal dari populasi yang tidak

berdistribusi normal sedangkan data skor peningkatan kelas konvensional berasal

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat

pada Lampiran C.7 halaman 173 dan Lampiran C.8 halaman 176.

b. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas pada data kemampuan awal dan data skor pe-

ningkatan kemampuan berpikir kritis diketahui bahwa salah satu data berasal dari

populasi yang tidak berdistribusi normal. Menurut Russefendi (1998: 401), jika

data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal maka uji hipotesis

dilakukan dengan menggunakan uji non parametrik. Dalam penelitian ini, uji non

parametrik yang digunakan adalah uji Wilcoxon Rank Sum dengan hipotesis

sebagai berikut:
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1) Data Kemampuan Awal Berpikir Kritis

Ho : tidak ada perbedaan median data kemampuan awal berpikir kritis siswa

yang mengikuti PBM dengan median data kemampuan awal berpikir kritis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

H1 : median data kemampuan awal berpikir kritis siswa yang mengikuti PBM

lebih tinggi daripada median data kemampuan awal berpikir kritis siswa

yang mengikuti pembelajaran konvensional.

2) Data Skor Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis

Ho : tidak ada perbedaan median data skor peningkatan kemampuan berpikir

kritis siswa yang mengikuti PBM dengan median data skor peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konven-

sional.

H1 : median data skor peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang

mengikuti PBM lebih tinggi daripada median data skor peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konven-

sional.

Langkah pertama untuk melakukan uji Wilcoxon Rank Sum adalah mengurutkan

skor siswa pada kedua kelompok data kemudian menghitung ranking dari masing-

masing skor. Menurut Walpole (2012: 665) statistik yang digunakan untuk uji

Wilcoxon Rank-Sum adalah sebagai berikut:

U untuk sampel pertama: = − ( )
U untuk sampel kedua : = − ( )
Dengan adalah jumlah rank , dan = ( )( )−
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Keterangan:
n1 = banyaknya anggota sampel pada PBM
n2 = banyaknya anggota sampel pada pembelajaran konvensional

Nilai U yang digunakan adalah nilai U yang paling kecil. Karena n1 dan n2 lebih

besar dari 20 maka digunakan uji z dengan statistik uji sebagai berikut.

z = 1

dengan = .
, dan = 1. 2( 1+ 2+1)12

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika nilai ≥ dan terima Ho

jika terjadi sebaliknya dengan nilai = 0,05. Jika hipotesis nol ditolak maka

perlu dilakukan analisis lanjutan dengan melihat rata-rata dari kedua sampel.

2. Data Self Confidence Siswa

Berikut ini adalah langkah-langkah pengolahan data self confidence.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal.  Dalam penelitian ini data self confidence awal dan data

skor peningkatan self confidence diuji dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat

berdasarkan pada Sudjana (2005: 273) seperti yang telah dikemukakan pada

analisis data kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil uji normalitas data self

confidence awal disajikan pada Tabel 3.11.
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Tabel 3.11. Uji Normalitas Data Self Confidence Awal

Kelas Keputusan Uji
Eksperimen 9,34 7,81 ditolak

Kontrol 3,61 7,81 diterima

Pada Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa untuk kelas PBM lebih dari .

sedangkan untuk kelas konvensional kurang dari dari .  Ini berarti,

data self confidence awal kelas PBM berasal dari populasi yang tidak berdistribusi

normal sedangkan data self confidence awal kelas konvensional berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran C.17 halaman 197 dan C.18 halaman 200.

Hasil uji normalitas data skor peningkatan self confidence disajikan pada Tabel

3.12.

Tabel 3.12 Hasil Uji Normalitas Data Skor peningkatan Self Confidence

Kelas Keputusan Uji
Eksperimen 3,69 7,81 diterima

Kontrol 3,69 7,81 diterima

Pada Tabel 3.10 diketahui bahwa untuk kelas PBM dan kelas konven-

sional kurang dari .  Ini berarti, data skor peningkatan kelas PBM dan kelas

konvensional berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan seleng-

kapnya dapat dilihat pada lampiran C.19 halaman 203 dan C.20 halaman 206.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah varians kedua ke-

lompok data homogen. Syarat dilakukannya uji homogenitas adalah dua kelom-
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pok data yang diuji berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  Oleh sebab

itu, uji homogenitas hanya dilakukan pada data skor peningkatan self confidence.

Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji-F berdasarkan pada

Sudjana (2005: 249)

Hipotesis:

Ho : kedua kelompok data skor peningkatan memiliki varians yang homogen.

H1 : kedua kelompok data skor peningkatan memiliki varians yang tidak homo-

gen.

Statistik uji-F:=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

Tolak H0 jika ≥ ( , ) dengan ( , ) diperoleh dari daftar distri-

busi F dengan peluang , sedangkan derajat kebebasan dan masing-

masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut. Dalam hal lainnya H0

diterima. Berdasarkan hasil uji homogenitas pada data skor peningkatan self

confidence didapatkan hasil yang disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.13 Hasil Uji Homogenitas Data Skor Peningkatan Self Confidence

Kelas Varians Keputusan Uji
Eksperimen 0,029329 2,090567 2,4916 diterima

Kontrol 0,161314
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Pada Tabel 3.13 diketahui bahwa kurang dari . Ini berarti kedua ke-

lompok data skor peningkatan self confidence siswa memiliki varians yang homo-

gen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C.21 halaman 209.

c. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji normalitas data kemampuan awal self confidence, diketahui

bahwa salah satu data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.  Se-

perti yang telah dikemukakan pada analisis data kemampuan berpikir kritis maka

akan dilakukan uji Wilcoxon Rank Sum.  Langkah uji, statistik uji, serta kriteria uji

Wilcoxon Rank Sum data self confidence awal sama dengan yang telah dikemuka-

kan pada analisis data kemampuan berpikir kritis sedangkan hipotesis yang digu-

nakan adalah sebagai berikut:

Ho : tidak ada perbedaan median data self confidence awal siswa yang mengikuti

PBM dengan median data self confidence awal siswa yang mengikuti pembe-

lajaran konvensional.

H1 : median data self confidence awal siswa yang mengikuti PBM lebih tinggi

daripada median data self confidence awal siswa yang mengikuti pembela-

jaran konvensional.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas data skor peningkatan self confidence

siswa diketahui bahwa kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki varians

yang homogen. Menurut Sudjana (2005: 243) apabila data berasal dari populasi

yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen maka analisis data

dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata yaitu uji t dengan

hipotesis sebagai berikut:
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H0: tidak ada perbedaan rata-rata skor peningkatan self confidence siswa yang

mengikuti PBM dengan rata-rata skor peningkatan kemampuan self confidnce

siswa yang mengkuti pembelajaran konvensional.

H1: ada perbedaan rata-rata skor peningkatan self confidence siswa yang meng-

ikuti PBM dengan rata-rata skor peningkatan self confidence siswa yang

mengkuti pembelajaran konvensional.

Menurut Sudjana (2005: 239) pengujian hipotesis menggunakan rumus:= ̅ ̅
dengan

   
2

11

21

2
22

2
112





nn

snsn
s

Keterangan:̅ = rata-rata indeks skor peningkatan kelas eksperimenx = rata-rata indeks skor peningkatan kelas kontrol
n1 = banyaknya siswa pada kelas eksperimen
n2 = banyaknya siswa pada kelas kontrols = varians pada kelas eksperimens = varians pada kelas kontrols = varians gabungan

Kriteria pengujian untuk uji t adalah terima H0 jika < ( ∝), dengan= 0,05 dimana ( )didapat dari distribusi t dengan dk = (n1 + n2 - 2) dan

peluang (1 − ).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa

penerapan model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kritis siswa namun tidak dapat meningkatkan self confidence

siswa SMP Al Kautsar Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Bagi guru, model PBM hendaknya digunakan sebagai salah satu alternatif

dalam pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa namun guru harus lebih memperhatikan suasana belajar

agar hasil penerapan model PBM lebih optimal.

2. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan variabel terikat

kemampuan berpikir kritis dan self confidence, peneliti dapat membuat

kategori siswa lebih lanjut berdasarkan kemampuan berpikir kritis atau self

confidence seperti kategori tinggi, sedang, dan rendah.  Selanjutnya peneliti

dapat memperhatikan hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan self

confidence siswa berdasarkan pada kategori yang telah dibuat.
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3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai aspek psikologis

atau afektif siswa agar memperhatikan teknik pengumpulan data yang dipilih.

Selain menggunakan angket, peneliti dapat menambahkan teknik wawancara

atau observasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat.
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