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ABSTRAK

EFEKTIVITAS MODEL INQUIRY BASED LEARNING DITINJAU DARI
KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA

(Studi pada Siswa KelasVIII Semester Genap SMPN 23 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2016/2017)

Oleh:

Meyronita Firja MKS

Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas model
Inquiry Based Learning ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMPN 23 Bandar Lampung tahun
pelajaran 2016/2017. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C dan VIII-E
yang dipilih dengan teknik purposive random sampling. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes. Penelitian ini menggunakan
pretest-posttest control group design. Analisis data penelitian ini menggunakan
uji-t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa model Inquiry
based Learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis  siswa tetapi
lebih baik dibandingkan dengan pem-belajaran konvensional.

Kata kunci: Efektivitas, Inquiry Based Learning, Kemampuaan Berpikir Kritis



 

 

 

 

 

 
EFEKTIVITAS MODEL INQUIRY BASED LEARNING DITINJAU DARI 

KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA  

(Studi pada Siswa Kelas VIII Semester Genap SMPN 23 Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2016/2017) 

 

  

  

Oleh: 

 

Meyronita Firja MKS 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Matematika 

Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meyronita Firja MKS

NPM : 1313021052

Program Studi : Pendidikan Matematika

Jurusan : Pendidikan MIPA

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan

sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis

atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah

ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima

sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Bandar Lampung Juni 2017
Yang Menyatakan

Meyronita Firja MKS
NPM. 1313021052



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 12 Mei 1995.  Penulis adalah

anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Firdaus AK S.Sos,MM

dan Ibu Jamilah, memiliki dua orang adik bernama Agryan Firja MKS dan Aldilla

Aprillia.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Rawa Laut (Teladan)

pada tahun 2007, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 25 Bandar

Lampung tahun 2010, dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bandar

Lampung pada tahun 2013.

Melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada

tahun 2013, penulis diterima di Universitas Lampung sebagai mahasiswa Program

Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Penulis

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoluhur, Kecamatan

Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.  Selain itu, penulis melaksanakan

Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Bangunrejo yang

terintegrasi dengan program KKN tersebut/(KKN-KT).



MOTTO

“ Ikhlas dan bersabarlah, karena sesuatu yang telah ALLAH
takdirkan menjadi milik mu, tidak akan dibiarkan menjadi milik

orang lain”



i

Persembahan

Alhamdulillahirobbil’aalamiin.
Segala Puji Bagi Allah SWT, Sholawat serta Salam selalu tercurah kepada

Uswatun Hasanah Rasulullah Muhammad SAW.

Dengan kerendahan hati dan rasa sayang yang tiada henti,
kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta, kasih sayang,

dan terimakasihku kepada:

Ayah (Fidaus AK S.Sos,MM) & Bunda (Jamilah) tercinta, yang tiada
pernah hentinya selama ini memberikan semangat, doa, dorongan, nasehat,
dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu

kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.

Kedua adikku (Agryan Firja MKS dan Aldilla Aprillia) yang selalu
mendoakan, memberikan dukungan serta semangat padaku.

Seluruh keluarga besar yang terus memberikan doanya untukku,
terima kasih.

Para pendidik yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Semua sahabat-sahabatku yang begitu tulus menyayangiku dengan segala
kekuranganku, dan ikut mewarnai kehidupanku.

Almamater Universitas Lampung.



ii

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Efektivitas model Inquiry Based Learning ditinjau dari

kemampuan berpikir kritis siswa. (Studi pada Siswa Kelas VIII SMPN 23 Bandar

Lampung Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas

dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

yang tulus ikhlas kepada:

1. Kedua Orang tuaku dan kedua adikku, serta seluruh keluarga besarku yang

selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepadaku.

2. Ibu Dr. Arnelis Djalil M.Pd selaku pembimbing akademik dan Dosen

Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing,

memberikan perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang

membangun selama penulis menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan

dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.

3. Ibu Dr Tina Yunarti M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktus untuk membimbing, memberikan sumbangan pemikiran,

perhatian, motivasi, semangat, serta kritik dan saran yang membangun selama

penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai dan menjadi lebih baik.



iii

4. Bapak Dr Sugeng Sutiarso M.Pd., selaku pembahas yang telah memberikan

masukan, kritik, dan saran yang membangun sehingga skripsi ini selesai dan

menjadi lebih baik.

5. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku dekan FKIP Universitas

Lampung beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan bantuan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Caswita, M.Si., selaku Ketua Jurusan PMIPA.

7. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

8. Ibu Astrida S.Pd., selaku guru mitra yang telah banyak membantu dalam

penelitian.

9. Sahabat dan Saudara dikala senang dan susah M.Edward Nugraha Wijaya,

Risda Mawartika , Picha Nursela, Lydia Amalia, Ratu Ajeng Mawani, Dwi

Indra, Azizah Arum P, Resi Fellia, Ardi Setia Nugraha, Edwin Saputra yang

selalu memberikan dukungan, semangat, nasehat, motivasi, serta selalu ada

kapanpun dan dimanapun.

10. Sahabat lamaku Zulfiana Riswanda, Rizki Hafizh Nur, Mutiara Amalia,

Nurul Atmandia Siregar, Alifa Zhafira, Yogi kurniawan dan Nico Adrian

Prianggoro  terimakasih selalu mendengarkan keluh kesahku

11. Teman-temanku tercinta: Rizka dwi septiani, Linda Armila, Elfita novianti,

Nia Widya Ningrum, Mba Ayu Sumuningtias, Veronica Panjaitan, Rais

Rasyid, Fransisco J simbolon yang selama ini memberiku semangat dan

selalu menemani saat suka dan duka.

12. Teman-teman seperjuangan, seluruh angkatan 2013 Pendidikan Matematika.



iv

13. Kakak-kakakku angkatan 2009, 2010, 2011, 2012 serta adik-adikku angkatan

2014, 2015, 2016 terima kasih atas kebersamaanya.

14. Keluarga KKN Desa Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten

Lampung Tengah dan PPL di SMPN 1 Bangunrejo atas kebersamaan selama

kurang lebih dua bulan yang penuh makna dan kenangan.

15. Pak Yaman, serta Pak Mariman dan Pak Liyanto, terimakasih atas bantuan

dan perhatiannya selama ini.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada

penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Aamiin ya Robbal ‘Aalamiin.

Bandar Lampung, Juni 2017
Penulis

Meyronita Firja MKS



v

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI .................................................................................................. .. v

DAFTAR TABEL .......................................................................................... ...vii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. ...viii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. ...1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... ...8
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ ...9
D. Manfaat Penelitian .......................................................................... ...9
E. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. ...10

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka ............................................................................ ...12
1. Efektivitas Pembelajaran.......................................................... ...12
2. Model Inquiry Based Learning ................................................ ...13
3. Pembelajaran Konvensional..................................................... ...18
4. Berpikir kritis ........................................................................... ...19

B. Kerangka Pikir ................................................................................ ...23
C. Anggapan Dasar ............................................................................. ...26
D. Hipotesis ......................................................................................... ...26

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel........................................................................ ...28
B. Desain Penelitian ............................................................................. ...28
C. Prosedur Penelitian .......................................................................... ...29
D. Data Penelitian................................................................................. ...30
E. Teknik Pengumpulan Data .............................................................. ...30
F. Instrumen Penelitian ....................................................................... ...31
G. Teknik Analisis Data ....................................................................... ...38

1. Uji Normalitas ......................................................................... ...39
2. Uji Homogenita ........................................................................   40
3. Uji Hipotesis ............................................................................ .. 41



vi

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian................................................................................ ...45
1. Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa ................................. ...45
2. Hasil Uji Hipotesis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa .......... ...47

B. Pembahasan .................................................................................... ...49

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan ......................................................................................... ...55
B. Saran ............................................................................................... ...55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



 

 

vii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

 
 
                                                                                                  Halaman 
 
 
Tabel 3.1 Desain Penelitian ........................................................................  29 
Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kritis .....................  32 
Tabel 3.3  Kriteria Reliabilitas ....................................................................  34 
Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran .........................................  35 
Tabel 3.5  Kriteria Daya Pembeda ..............................................................  37 
Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba ................................................  37 
Tabel 3.7 Interpretasi Hasil Perhitungan Gain ...........................................  38 
Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Berpikir 
                   Kritis Siswa ................................................................................  40 
Tabel 3.9    Rekapitulasi Uji Homogenitas Varians Gain............................          41 
Tabel 4.1 Data Kemampuan Awal Berpikir Kritis Siswa ..........................  45 
Tabel 4.2 Data Kemampuan Akhir Berpikir Kritis Siswa .........................  46 
Tabel 4.3  Data Gain Kemampuan Berpikir Kritis Siswa ...........................  47 
Tabel 4.4  Hasil Uji Kesamaaan Dua Rata-Rata Data Kemampuan  
                   Berpikir Kritis Siswa  .................................................................   47 
Tabel 4.5   Hasil Uji Proporsi Data Kemampuan Berpikir Kritis Siswa .....          48 
Tabel 4.6   Pencapaian Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Siswa .........         49 
 
 
 



 
 

viii 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 Halaman 

A. PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

A.1 Silabus Pembelajaran ....................................................................  61 

A.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Inquiry Based 

          Learning .......................................................................................  65 

A.3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Konvensional ...........  89 

A.4 Lembar Kerja Kelompok (LKK)  .................................................  113 

 

B. PERANGKAT TES 

 

B.1 Kisi-kisi Soal Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa .................  144 

B.2 Soal Pre Test dan Post Test ..........................................................  145 

B.3 Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

         Dan Kunci Jawaban.....................................................................         146 

B.4 Form Penilaian Pre Test dan Post Tes.........................................        150 

 

C. ANALISIS DATA 

 

C.1   Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas Uji Coba ...  153 

C.2   Analisis Reliabilitas Item Hasil Tes Berpikir Kritis Siswa Pada 

            Kelas Uji Coba ...........................................................................  155 

C.3   Analisis Daya Pembeda dan Tingkat Kesukaan Hasil Tes 

            Kemampuan Berpikir Kritis pada Kelas Uji Coba .....................  156 

C.4   Nilai Tes Kemampuan Awal Kemampuan Berpikir Kritis  

          Kelas Inquiry Based Learning  ....................................................  156 

C.4.2   Nilai Tes Kemampuan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis  

          Kelas Inquiry Based Learning .....................................................  157 

C.5   Nilai Tes Kemampuan Awal Kemampuan Berpikir Kritis  

          Kelas Konvensional  ....................................................................       158 

C.5.2  Nilai Tes Kemampuan Akhir Kemampuan Berpikir Kritis  

           Kelas Konvensional.................................................................          159 

C.6    Skor Gain Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas  

          Inquiry Based Learning ............................................................         160 

C.7  Skor Gain Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas  

           Konvensional  .............................................................................       161 

C.8  Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

           Inquiry Based Learning  .............................................................  162 

 



 

ix 

C.9     Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

           Konvensional  .............................................................................       165 

C.10   Uji Homogenitas Vaians Gain Antara Kelas Inquiry Based 

           Learning dan Kelas Konvensional ............................................       168 

C.11   Uji Kesamaan Dua Rata Rata Skor Peningkatan Kemampuan 

           Berpikir Kritis Siswa ................................................................        170 

C.12   Uji Proporsi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 

           Inquiry Based Learning ............................................................        173 

C.13   Pencapaian Indikator Kemampuan Awal dan Akhir Kelas  

          Inquiry Based Learning dan Kelas Konvensional .....................        175  

 

D. LAIN-LAIN 



 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A.  Latar Belakang 

  

 

 

Di era globalisasi saat ini, pendidikan telah menjadi tonggak utama yang sangat 

penting dalam kehidupan suatu bangsa.  Pendidikan merupakan proses 

aktualisasi peserta didik melalui berbagai pengalaman belajarnya.  Proses 

aktualisasi pendidikan ini meliputi proses interaksi antara individu dengan 

lingkungannya baik di dalam kegiatan formal, non formal, maupun informal. 

Dengan demikian melalui pendidikan diharapkan peserta didik mampu 

mengembangkan potensi dan kualitas dirinya guna untuk mencapai kesejahteraan 

hidup.  

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara.  Oleh 

karena itu, pemerintah telah mengatur dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) dan 

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) tentang hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 

untuk memperoleh pendidikan.   Menurut UU RI No.20 Tahun 2003 pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  Jadi, pendidikan dapat memberikan 

 



 
 
 
 

2 

pengetahuan, menjadikan manusia lebih baik dan berkarakter, membantu 

manusia memperoleh penghidupan, membantu permasalahan di masyarakat, 

bahkan dapat membantu dalam kemajuan bangsa.  

 

Banyak mata pelajaran yang diajarkan pada pendidikan di sekolah, salah satu 

mata pelajaran wajibnya yaitu matematika.  Hal tersebut diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.  Morris Kline 

(Simanjuntak, 1993:64) menyatakan bahwa jatuh bangunnya suatu negara 

dewasa ini tergantung dari kemajuan pada bidang matematika.  Hal ini berarti 

bahwa belajar matematika adalah hal yang sangat penting.  Pentingnya belajar 

matematika dapat dilihat pada alokasi waktu mata pelajaran matematika yaitu 5 

jam pelajaran/minggu.  Hal tersebut diatur dalam Permendikbud No.68 Tahun 

2013.  Begitu pentingnya belajar matematika menjadikan mata pelajaran 

matematika menjadi mata pelajaran wajib untuk ditempuh dalam pendidikan di 

sekolah. 

 

Pentingnya mempelajari matematika telah dinyatakan oleh Lembaga Riset 

Nasional (National Research Council) (Amerika Serikat, 1989:1).  Dengan 

menyatakan bahwa “Mathematics is the key to opportunity”.  Matematika adalah 

kunci menuju peluang-peluang.  Bagi seorang siswa yang berhasil mempelajari 

matematika dengan baik maka hal tersebut akan membuat dirinya berpeluang 

untuk memiliki karir yang cemerlang.  Karena dengan mempelajari matematika 

akan membuat siswa terbiasa mengambil keputusan dan kesimpulan atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, efisien, dan efektif.  Bagi setiap 

orang, memiliki pemahaman matematika yang baik akan menunjang 
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pengambilan keputusan yang tepat.  Dan bagi suatu negara, matematika akan 

menyiapkan warganya untuk bersaing di berbagai bidang terutama di bidang 

teknologi dan ekonomi.  

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika yang telah disebutkan di atas, 

tampak bahwa salah satu tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan 

berpikir kritis.  Akan tetapi pada kenyataannya, di Indonesia tujuan pembelajaran 

tersebut belum tercapai dengan baik.  Hal ini terlihat pada hasil survei Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada Tahun 2015 dalam 

bidang matematika.   Menunjukan siswa Indonesia berada pada ranking 36 dai 49 

negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah. Demikian pula pada hasil survei 

Programme for International Student Assesment (PISA) Tahun 2015 performa 

siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor 

pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada 

di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-

rata skor Indonesia tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA 

terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan materi 

yang rendah.  Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil dari survei 

TIMSS dan PISA ini.  Salah satu faktor penyebabnya yaitu pada umumya siswa 

Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik 

seperti soal-soal pada TIMSS dan PISA yang substansinya kontekstual, menuntut 

penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam menyelesaikannya (Wardhani dan 

Rumiati, 2011:1).  Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya siswa di 

Indonesia kesulitan dalam menghadapi soal-soal tidak rutin yang mencapai tahap 

analisis, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan berfikir kritis matematis siswa 
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di Indonesia masih rendah.  

 

Terkait dengan hal di atas, berpikir kritis dapat dikembangkan melalui 

pembelajaran matematika karena matematika sendiri memiliki karakteristik yang 

salah satunya yaitu melatih siswa berpikir kritis. Aktivitas berpikir kritis siswa 

dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dengan lengkap 

dan sesuai dengan jawaban yang ditentukan. Berpikir kritis diterapkan siswa 

untuk belajar memecahkan masalah secara tepat dan memberi gambaran solusi 

yang tepat dan mendasar (Eti Nurhayati, 2011: 67).  Berdasarkan hal tersebut 

dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis dapat membantu setiap siswa 

untuk memahami persoalan yang dihadapi dan siswa juga mampu memberikan 

solusi dengan tepat.  Dalam hal ini tugas guru sebagai seorang pendidik 

diharapkan dapat memberikan rangsangan untuk membuat siswa berpikir kritis. 

Atau dapat juga dengan memberi kebebasan kepada siswa lebih mandiri dan 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan disesuaikan dengan materi 

pelajaran. Hal tersebut dapat merangsang siswa agar mampu mengembangkan 

dirinya untuk berfikir kritis. 

 

Dari hasil observasi di SMP Negeri 23 Bandarlampung dan berdasarkan hasil tes 

pendahuluan dikelas VIII dengan salah satu soal sebagai berikut: 

 

Tiga orang masing-masing A,B,C ditimbang berat badannya. Hasil 

penimbangan jumlah berat badan A dan B adalah 120 kg, jumlah berat badan A 

dan C adalah 118 kg, dan jumlah berat badan B dan C adalah 114 kg. 

Hitunglah berat badan masing-masing orang tersebut! 

Adapun persentase jawaban dari 32 orang siswa menjawab sebagai berikut: 
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25% siswa menjawab seperti ini: 

 

18,75% siswa menjawab seperti ini: 

 

28,125% siswa menjawab seperti ini: 
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15,625% siswa menjawab seperti ini: 

 

Dan sebanyak 12,5% siswa tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Jadi 

kesimpulannya sebanyak 34,375% siswa dapat menjawab soal tersebut dengan 

benar dan 65,625% siswa menjawab soal tersebut dengan jawaban salah. 

Jawaban-jawaban  siswa  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  siswa 

kurang mampu memahami makna dari permasalahan yang diberikan serta 

kurang mampu menguraikan ide, situasi dan solusi permasalahan secara 

tulisan. 

 

Selain itu dari wawancara awal dengan guru mata pelajaran matematika untuk 

kelas VIII diketahui kurangnya partisipasi aktif sebagian besar siswa dalam proses 

pembelajaran serta kurangnya kemampuan siswa untuk secara mandiri dalam 

menyelesaikan masalah-masalah matematika yang membutuhkan kemampuan 

analisis.  Guru juga mengungkapkan bahwa siswa sangat tergantung dan terpaku 

dengan apa yang telah diberikan oleh guru.   Siswa tidak mampu menelaah sendiri 

konsep matematika yang diberikan oleh guru serta belum mampu menerapkannya 

dalam menyelesaikan masalah matematika yang bersifat konseptual.  Melalui 

wawancara tersebut diketahui pula bahwa dalam pembelajaran matematika, guru 
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masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian tugas, serta 

pembelajaran guru masih didominasi oleh keterampilan manipulatif dan sistem 

evaluasinya juga masih menekankan pada keterampilan berhitung saja.  Sehingga 

siswa mengalami  kesulitan  dalam mengekspresikan permasalahan matematika 

dalam bentuk simbol maupun gambar.  Siswa juga mengalami kesulitan dalam 

memahami masalah yang di sajikan dalam bentuk soal cerita dan soal-soal non 

rutin.  Berdasarkan informasi-informasi tersebut perlunya dilakukan suatu 

pendekatan pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis  bagi siswa kelas VIII di SMP Negeri 23 Bandarlampung. 

  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan terobosan dalam 

pembelajaran matematika sehingga tidak menyajikan materi yang bersifat abstrak 

,tetapi juga harus melibatkan siswa secara langsung ke dalam kehidupan nyata 

dengan melakukan penyelidikan makna suatu materi pelajaran. Salah satu model 

pembelajaran yang dinilai baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kitis 

ialah model pembelajaran Inquiry Based Learning.  Model pembelajaran ini di 

sekolah akan memberikan berbagai pengalaman belajar seperti mengamati, 

mengajukan pertanyaan, hipotesis, menggunakan alat dan bahan dengan baik dan 

benar dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, menggali dan 

menghimpun data ,menafsirkan data, menarik kesimpulan, serta mengkomunikasi 

hasil temuan secara lisan atau tulisan, menggali dan memilah informasi yang 

relevan untuk menguji gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari (BSNP, 

2006).  Dalam proses belajar inkuiri based learning, siswa belajar untuk 

melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti dari beberapa sumber, 

mengembangkan penjelasan dari data menkomunikasikan dan mempertahankan 
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kesimpulan mereka sedangkan menurut (Gulo, 2005:84) inkuiri berarti pertanyaan 

atau pemeriksaan, penyelidikan.  Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran inquiry based learning merupakan suatu pembelajaran yang 

mampu melibatkan  siswa langsung kedalam kehidupan nyata dengan melakukan 

penyelidikan sendiri makna dan tujuan dari suatu materi pembelajran.  

Pembelajaran dengan  pendekatan  ini  mengusahakan  agar  siswa  selalu  aktif  

secara  mental maupun fisik.  Sehinga dapat dikatakan bahwa model Inquiry 

Based Learning dapat meningkatkan meningkatkan kemampuan berpiki kritis 

siswa 

 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun melakukan studi eksperimen efektivitas 

model Inquiy Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa (studi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 23 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2016/2017). 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang 

kiranya layak untuk dibahas yaitu :  

“Apakah model Inquiry Based Learning efektif ditinjau dari kemampuan 

berpikir kritis siswa di SMPN 23 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017?” 

Dari rumusan masalah di atas terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apakah kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model inquiry based 

learning lebih baik daripada kemampuan berfikir kritis siswa saat 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 
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2. Apakah proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik 

setelah mengikuti model Inquiry Based Learning adalah lebih dari 60% dari 

jumlah siswa? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Secara umum penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran 

bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa setelah diajarkan dengan 

mengunakan model Inquiry Based Learning dibandingkan dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran konvensional ?  

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan 

terhadap perkembangan pembelajaran matematika, terutama terkait dengan 

kemampuan bepikir kritis siswa dan model inquiry based learning. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi guru dan para praktisi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan model inquirry based 

learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dan bagi 
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peneliti lain diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti, serta sebagai 

acuan atau referensi untuk peneliti lain dan pada penelitian yang sejenis. 

 

 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dengan memperhatikan batasan masalah, ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dengan pembaca 

yaitu sebagai berikut : 

1. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan suatu model pem-

belajaran dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dan sasarannya. 

Dalam penelitian ini, pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

2. Inquiry Based Learning adalah suatu pembelajaran yang mampu melibatkan  

siswa langsung kedalam kehidupan nyata dengan melakukan penyelidikan 

sendiri makna dan tujuan dari suatu materi pembelajaran.   

3. Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang berpusat pada 

guru (teacher center). Dalam model pembelajaran ini, proses pembelajaran 

yang diterapkan pada anak didik mengikuti pola ceramah, latihan, dan 

tugas/PR. 

4. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis fakta yang ada kemudian 

membuat beberapa gagasan dan mempertahankan gagasan tersebut kemudian 

dibuat perbandingan. Dengan membuat beberapa perbandingan kita dapat 

menarik kesimpulan dan membuat solusi atas masalah yang ada (chance : 
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1986).   Materi yang diharpakan agar siswa dapat berpikir kritis dalam hal ini 

adalah lingkaran. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu efektifitas dan pembelajaran.

Menurut (Rahardjo, 2011:170) mengemukakan efektivitas adalah kondisi atau

keadaan dimana tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang

memuaskan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukan kondisi yang

diinginkan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan

pengertian pembelajaran menurut (Sanjaya, 2009:26) bahwa pembelajaran adalah

proses kerja sama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan

sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri

maupun potensi yang ada diluar diri siswa. Dari pendapat tersebut dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang dilakukan guru dan siswa

yang memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar agar siswa dapat belajar.

Selanjutnya, dari pengertian efektivitas dan pembelajaran dapat diuraikan menjadi

efektivitas pembelajaran menurut (Sutikno, 2005:88) mengemukakan bahwa

efektivitas pembelajaran adalah kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran

yang telah direncanakan yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan
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mudah dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. (Aunurrahman,

2009:34) menyatakan pembelajaran yang efektif ditandai dengan terjadinya proses

belajar dalam diri siswa. Seseorang dikatakan telah mengalami proses belajar

apabila dalam dirinya telah terjadi perubahan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari

tidak mengerti menjadi mengerti, dan sebagainya. Selain itu menurut (Wicaksono

2011) mengemukakan bahwa pembelajaran yang efektif apabila memenuhi

ketuntasan belajar dengan kriteria lebih dari 60% dari jumlah siswa yang

memperoleh nilai ketuntasan minimal yang ditetapkan lembaga pendidikan

tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah ukuran atau acuan keberhasilan dari suatu proses pembelajaran untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  Pembelajaran dikatakan efektif

apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara maksimal,

sehingga siswa mampu memahami konsep yang diajarkan dengan baik.

2. Model Inquiry Based Learning

Kata “Inquiry” berasal dari Bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan,

menanyakan keterangan, melakukan pemeriksaan (Echols dan Hassan Shadily,

2003:323). Di dalam inquiry terdapat keterlibatan siswa untuk menuju ke

pemahaman. Lebih jauh disebutkan bahwa keterlibatan dalam proses belajar akan

berdampak pada perolehan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk

pemecahan masalah, yakni menemukan jawaban dari pertanyaan yang selanjutnya

digunakan untuk membangun pengetahuan baru bagi siswa.
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Menurut (Hidayat: 2004) Inquiry based learning didefiniskan sebagai usaha

menemukan kebenaran, informasi, atau pengetahuan dengan bertanya. Pendekatan

Inquiry based learning adalah suatu pendekatan yang digunakan dan mengacu

pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan (informasi), atau

mempelajari suatu gejala. Pembelajaran dengan pendekatan inquiry selalu

mengusahakan agar siswa selalu aktif secara mental maupun fisik. Materi yang

disajikan guru bukan begitu saja diberitahukan dan diterima oleh siswa,tetapi

siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh berbagai

pengalaman dalam rangka “menemukan sendiri” konsep-konsep yang

direncanakan oleh guru. Selain itu Peran Guru dalam Pembelajaran dengan

Pendekatan Inquiry based learning Menurut (Gulo, 2005:86-87) guru dalam

menciptakan kondisi belajar dengan pendekatan inkuiri mempunyai berbagai

macam peran, antar lain:

a. Sebagai motivator, yang memberi rangsangan agar siswa aktif dalam berfikir
b. Sebagai fasilitator, yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam

proses berfikir siswa.
c. Sebagai penanya, untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka

perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri.
d. Sebagai administrator, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di kelas.
e. Sebagai pengarah, yang memimpin arus kegiatan berfikir siswa ke tujuan yang

diharapkan
f. Sebagai manager, yang mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi kelas.

Menurut (Sanjaya, 2008:195) model inquiry ini berangkat dari asumsi bahwa

sejak manusia lahir ke dunia, manusia memiliki dorongan untuk menemukan

sendiri pengetahunanya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam disekelilingnya

merupakan kodrat manusia sejak lahir ke dunia. Sejak kecil manusia memiliki

keinginan untuk mengenal segala sesuatu melalui indra pengecapan, pendengaran,
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penglihatan dan indra-indra lainnya. Masih menurut (Sanjaya, 2008:196) ada

beberapa hal yang menjadi ciri utama  model pembelajaran inkuiri ini, yaitu :

1) Strategi inkuiri menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk
mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan siswa sebagai
subjek belajar.

2) Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan
menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dengan
demikian strategi pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai
sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa.

3)  Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan
kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis.

Menurut (Sanjaya, 2008:202) secara umum langkah-langkah model inkuiri based

learning sebagai berikut :

1) Orientasi

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar siswa

siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa

untuk berpikir memecahkan masalah. Langkah orientasi merupakan langkah yang

sangat penting. Keberhasilan startegi ini sangat tergantung pada kemauan siswa

untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah,

tanpa kemauan dan kemampuan maka proses pembelajaran tidak akan berjalan

dengan lancar.

2) Merumuskan Masalah

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan

yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang

menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki

dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada
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jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses

mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu

melalui proses tersebut siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga

sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.

3) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji.

Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan

sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan

berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional

dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh

kedalaman wawasan yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian,

setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan

hipotesis yang rasional dan logis.

4) Mengumpulkan data

Mengumpulkan data adalah aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk

menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inkuiri, mengumpulkan

data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan

intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang

kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan

menggunakan potensi berpikirnya.

5) Menguji hipotesis

Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.

Menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional.
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Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan

argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat

dipertanggung jawabkan.

6) Merumuskan kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat

sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan mengingat tidak

semua model pembelajaran dapat diterapkan. Demikian pula model inquiry

learning juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Menurut Roestiyah (2001: 76-

77) kelebihan model pembelajaran dengan pendekatan Inquiry Based Learning ini

ada sepuluh yaitu;

1) Dapat membentuk dan mengembangkan “self-concept” pada diri siswa,
sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik.

2) Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar

3) Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap
byektif, jujur dan terbuka.

4) Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri.

5) Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik.

6) Situasi proses belajar menjadi merangsang.

7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu.

8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri.

9) Siswa dapat menghindari dari cara-cara belajar yang tradisional.

10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat
mengamilasi dan mengakomodasi informasi.

Berdasarkan uraian diatas maka menurut Nurhadi dan Senduk (2003: 43-44)
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pembelajaran Inquiry Based Learning merupakan suatu pembelajaran yang

mampu melibatkan  siswa langsung kedalam kehidupan nyata dengan melakukan

penyelidikan sendiri makna dan tujuan dari suatu materi pembelajran serta

mengusahakan  agar  siswa  selalu  aktif  secara  mental maupun fisik. Materi

yang diberikan oleh guru bukan begitu saja diberitahukan dan diterima oleh

siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga mereka memperoleh

berbagai pengalaman dalam rangka “menemukan sendiri” konsep- konsep yang

direncanakan oleh guru.

3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang paling umum

digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Umumnya pembelajaran

konvensional menerapkan hafalan rumus serta latihan soal yang bersifat

tradisinoal. Menurut (Depdiknas, 2004:51), dalam pembelajaran konvensional,

cenderung pada belajar hafalan yang menolelir respon-respon yang bersifat

konvergen, menekankan informasi konsep, latihan soal dalam teks, serta

penilaian masih bersifat tradisional dengan paper dan pensil tes yang hanya

menuntut pada satu jawaban benar.

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru.

(Ruseffendi, 2005:17), menjelaskan pembelajaran konvensional pada umumnya

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hafalan daripada

pengertian, menekankan pada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil dari

pada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. (Sanjaya, 2009:17),
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mengungkapkan bahwa pembelajaran konvensional merupakan bentuk dari

pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru.

Menurut (Kholik: 2011), kelebihan dari pembelajaran konvensional adalah dapat

menampung kelas yang berjumlah besar, waktu yang diperlukan cukup singkat

dalam proses pembelajaran karena waktu dan materi pelajaran dapat diatur secara

langsung oleh guru. Selain kelebihan dari pembelajaran ini, ada beberapa

kekurangan yang dapat diperhatikan, yaitu pembelajaran berjalan monoton

sehingga membosankan dan membuat siswa pasif karena kurangnya kesempatan

yang diberikan, siswa lebih terfokus membuat catatan, siswa akan lebih cepat lupa,

dan pengetahuan dan kemampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang

diberikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran

yang berpusat pada guru (teacher center) dan menerapkan metode hafalan rumus

serta latihan soal yang bersifat tradisional.  Dalam pembelajaran konvensional,

guru berperan dominan dalam pembelajaran sedangkan peran siswa sangat

terbatas dikarenakan siswa dibiasakan hanya menjadi penerima informasi saja.

Kelebihan pembelajaran konvensional adalah memerlukan waktu yang tidak

banyak, sedangkan kelemahannya adalah membuat siswa menjadi tidak aktif dan

kemampuan siswa hanya sebatas pengetahuan yang diberikan oleh guru

4. Berpikir kritis

Menurut (Iskandar, 2009:86-87) Kemampaun berpikir merupakan kegiatan

penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada suatu proses
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intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing), aplikasi,

analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintesis) atau dihasilkan melalui

pengamatan, pengalaman, refleksi, komunikasi sebagai landasan kepada suatu

keyakinan (kepercayaan) dan tindakan. Berpikir adalah satu keaktifan

pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu

tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman yang kita kehendaki.

Menurut (Sumadi Suryabrata, 2002:55) proses atau jalannya berpikir itu pada

pokoknya ada tiga langkah, yaitu:

1) Pembentukan pengertian yaitu menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang

sejenis, contohnya kita ambil manusia dari berbagai bangsa lalu kita analisis

ciri-cirinya. Salah satu contohnya adalah menganalisis manusia dari Eropa,

Indonesia, dan Cina. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan ciri-ciri tersebut

untuk diketemukan ciri-ciri mana yang sama dan yang tidak sama. Langkah

berikutnya, mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang

tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki.

2) Pembentukan pendapat yaitu meletakkan hubungan antara dua buah pengertian

atau lebih. Pendapat yang dinyatakan dalan bentuk kalimat, yang terdiri dari

subyek dan predikat. Misalnya rumah itu baru, rumah adalah subyek, dan baru

adalah predikat. Pendapat itu sendiri dibedakan tiga macam yaitu pendapat

positif, negatif, dan kebarangkalian.

3) Pembentukan keputusan atau penarikan kesimpulan yaitu hasil perbuatan akal

untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah

ada. Ada tiga macam keputusan, yaitu keputusan induktif, keputusan deduktif,

dan keputusan analogis. Misalkan contoh dari keputusan deduktif ditarik dari
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hal yang umum ke hal yang khusus, semua logam kalau dipanaskan memuai,

tembaga adalah logam. Jadi (kesimpulan), tembaga kalau dipanaskan memuai.

Sekolah harus mengajarkan cara berpikir yang benar pada anak-anak. Berpikir

dalam tingkatan yang lebih tinggi membidik baik berpikir kritis maupun berpikir

kreatif. Salah satu bentuk berpikir adalah berpikir kritis (critical thinking). (Cece

Wijaya:1996) mengemukakan bahwa berpikir kritis adalah suatu kegiatan atau

suatu proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan atau menyeleksi ide,

mencakup mengkategorisasikan, membandingkan dan melawankan (contrasting),

menguji argumentasi dan asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan

induksi dan deduksi, menentukan prioritas dan membuat pilihan. (Alec Fisher,

2009:10) mendefinisikan berpikir kritis adalah interpretasi dan evaluasi yang

terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, informasi dan argumentasi.

Sedangkan menurut (Edward Glaser: 1941) yang dikutip (Alec Fisher, 2009:7)

diterjemahkan oleh (Benyamin Hadinata: 2008), indikator berpikir kritis

diantaranya yaitu: (1) Mengenal masalah. (2) Mencari cara-cara yang dapat

dipakai untuk menangani masalah-masalah itu. (3) Mengumpulkan data dan

menyusun informasi yang diperlukan. (4) Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai

yang tidak dinyatakan. (5) Memahami dan menggunakan bahasa secara tepat,

jelas dan khas. (6) Menganalisis data. (7) Menilai fakta dan mengevaluasi

pernyataan-pernyataan. (8) Mengenal adanya hubungan yang logis antar 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 kenyakinan seseorang
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berdasarkan pengalaman yang lebih luas. (12) Membuat penilaian yang tepat

tentang hal-hal yang kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian Wright dan Bar, Sartorelli, Swartz dan Parks(Hassoub

ah, 2008: 96-108), terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, diantaranya: membaca dengan kritis,

meningkatkan daya analisis, mengembangkan kemampuan observasi/ mengamati,

meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi, metakognisi,

mengamati model dalam berpikir kritis, dan melibatkan diri dalam diskusi.

Melalui diskusi, siswa mendapat pengalaman dan latihan mengungkapkan

pendapat secara lisan dan berkomunikasi dengan orang lain dalam menghadapi

suatu masalah.   Diskusi memungkinkan pengembangan penalaran, pemikiran

kritis dan kreatif serta kemampuan membeikan pertimbangan dan penilaian

(Munandar, 1999:84).   Langholz dan Smaldino (Gelven dan Stewart, 2001)

menyatakan bahwa berrpikir kritis tidak dapat dikembangkan dalam waktu yang

singkat tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.   Hal ini senada dengan yang

diungkapkan (Nickerson Perkins dan Smith, 1985:45), bahwa keterampilan

berpikir merupakan keterampilan dasar yang perlu dikembangkan atau dilatih.

Begitu pula dengan pendapat Beyer (1985 dalam Costa ed.1985:149) bahwa

melatih berpikir kritis perlu dilakukan secara berulangulang sambil memberikan

saran dan perbaikan pada hasil berpikir kritis siswa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir

kritis adalah cara berpikir yang masuk akal atau berdasarkan nalar berupa kegiatan
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mengorganisasi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan fokus untuk

menentukan hasil dari apa yang dilakukan. Informasi-informasi tersebut dapat

diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau komunikasi. Hal

tersebut merupakan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh guru sebagai

seorang pendidik, karena dalam kenyataannya tidak semua siswa dapat mampu

melakukan hal tersebut. Disini guru harus lebih pandai mencari solusi atau

alternatif baru, supaya dapat membantu para siswa dalam melakukan proses

berpikir.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas model pembelajaran inquiry based learning ditinjau

dari kemampuan berpikir kritis siswa terdiri dari satu variabel bebas dan dan satu

variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah model

pembelajaran inquiry based learning, sedangkan variabel terikatnya adalah

kemampuan berpikir kritis siswa.

Pembelajaran inquiry based learning merupakan suatu pembelajaran yang

mampu melibatkan  siswa langsung kedalam kehidupan nyata dengan melakukan

penyelidikan sendiri makna dan tujuan dari suatu materi pembelajran.

Pembelajaran dengan  pendekatan inquiry mengusahakan  agar  siswa  selalu

aktif  secara  mental maupun fisik. Pelaksanaan inquiry based learning terdiri

dari enam langkah yaitu memberikan stimulasi pada siswa, memberikan

kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data,

mengolah data, membuktikan hasil data yang telah diolah, dan menarik
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kesimpulan. Pada langkah pertama yaitu memberikan stimulasi pada siswa.

Guru menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan

membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Pada langkah ini, siswa dapat

mengembangkan aspek dari menyatakan ulang suatu konsep,artinya, siswa dapat

menyebutkan definisi berdasarkan konsep yang dimiliki dan konsep baru yang

diberikan oleh guru.

Pada langkah kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Guru memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dan

fleksibel untuk dipecahkan sehingga dirumuskan dalam bentuk hipotesis yakni

berupa pertanyaan (statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang

diajukan oleh guru. Pada langkah ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan

dalam aspek mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya. Artinya, siswa dapat menganalisis suatu objek dan

mengklasifikasikan menurut sifat-sifat tertentu yang dimiliki sesuai dengan

konsepnya.

Pada langkah ketiga untuk mengetahui kebenaran hipotesis, siswa diberikan

kesempatan untuk mengumpulkan data. Siswa dapat mencari berbagai informasi

yang relevan, membaca literatur, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya guna

untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah diajukan, sehingga

siswa dapat mengembangkan belajar secara aktif dan mandiri untuk menemukan

penyelesaian dengan permasalahan yang dihadapi. Dari langkah tersebut, siswa

dapat mengembangkan kemampuan dari memberi contoh dan noncontoh dari
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konsep. Artinya, siswa dapat memberikan contoh lain dari sebuah objek baik

untuk contoh maupun untuk non contoh.

Pada langkah keempat guru mendorong siswa untuk mengolah data dan informasi

yang telah diperoleh baik melalui observasi, mengamati objek, membaca buku dan

sebagainya. Setelah itu, data tersebut diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi,

dan dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu. Dari langkah tersebut siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang

alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara

logis. Dalam hal ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan dari aspek

menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

Pada langkah kelima siswa melakukan pembuktian dari hipotesis yang telah

ditetapkan. Dalam hal ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa

melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya

hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif yang dihubungkan

dengan hasil pengolahan data.untuk mengecek kebenaran antara jawaban dengan

hipotesis. Hal tersebut akan mampu mengembangkan syarat perlu dan syarat

cukup suatu konsep dan siswa dapat menggunakan, memanfaatkan, memilih

prosedur tertentu.

Pada langkah terakhir guru membantu siswa untuk menarik kesimpulan atau

generalisasi. Tahap generalisasi atau menarik kesimpulan ini peserta didik dapat

menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dalam suatu

masalah yang sama dengan memperhatikan hasil pembuktian. Dalam hal ini,

siswa dapat mengembangkan kemampuan dari aspek menggunakan,
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memanfaatkan, memilih prosedur tertentu dan dapat mengaplikasikan konsep pada

pemecahan masalah. Hal ini dilakukan agar penemuan siswa sesuai dengan tujuan

pembelajaran.

Melalui model inquiry based learning ini,dapat mendorong siswa untuk

menemukan suatu konsep yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini, siswa dapat

menguasai dan memahami suatu konsep yang telah dipelajarinya sehingga akan

dapat berpikir dengan kitis. Dengan demikian, model inquiry based learning ini

efektif jika ditinjau dari kemampuan berpikir kritis siswa.

C. Anggapan Dasar

Penelitian ini mempunyai anggapan dasar sebagai berikut:

1. Semua siswa kelas VIII semester genap SMPN 23 Bandar Lampung tahun pel-

ajaran 2016/2017 memperoleh materi yang sama dan sesuai dengan kurikulum

tingkat satuan pendidikan.

2. Model pembelajaran yang diterapkan sebelum penelitian bukan merupakan

model pembelajaran inquiry based learning.

3. Faktor lain yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa selain model

pembelajaran inquiry learning memiliki pengaruh yang sama sebelum dan saat

perlakuan.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dan anggapan dasar, hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah :
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1. Hipotesis Umum

Model inquiry based learning efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis

siswa kelas VIII SMPN 23 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017.

2. Hipotesis Khusus

a. Kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

model inquiry based learning lebih tinggi daripada kemampuan berpikir

kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

b. Persentase siswa tuntas belajar lebih besar sama dengan 60% dari jumlah

siswa yang mengikuti pembelajaran inquiry based learning.
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III. MODEL PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 23

Bandarlampung tahun pelajaran 2016/2017 yang terdistribusi dalam 9 kelas yaitu

VIII-A–VIII-F.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sampling (sampling pertimbangan), dengan mengambil dua kelas yang

diajar oleh guru yang sama yaitu ibu Asna, S.Pd.  Terpilihlah kelas VIII-E sebagai

kelas eksperimen, yaitu kelas yang menggunakan metode Inquiry Based Learning

dan kelas VIII-C sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan

pembelajaran konvensional.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang terdiri dari satu

variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model

pembelajaran Inquiry Based Learning sedangkan variabel terikatnya adalah

kemampuan berpikir kritis siswa. Desain yang digunakan dalam penelitian ini

adalah pretest-posttest control group design sebagaimana yang dikemukakan

(Fraenkel dan Wallen, 1993:248), yang disajikan pada Tabel 3.1
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Tabel 3.1 Desain Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest
E Y1 Inquiry Based

Learning
Y2

K Y1 Konvensional Y2

Keterangan:
E = kelas eksperimen
K = kelas kontrol
Y1 = tes awal (pretest)
Y2 = tes akhir (posttest)

C. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Merumuskan masalah atau latar belakang penelitian.

b. Studi Pendahuluan, studi pendahuluan diawali dengan menelusuri literatur

guna mendapatkan teori yang relevan mengenai Metode inquiry based

learning.

c. Meminta izin kepada Kepala SMP Negeri 23 Bandarlampung untuk

melaksanakan penelitian.

d. Konsultasi dengan pihak sekolah dan Guru Matematika mengenai waktu

penelitian, populasi dan sampel yang dijadikan objek penelitian, serta materi

yang digunakan dalam penelitian.

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media sesuai SK,

KD, dan tujuan pembelajaran.
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f. Menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal tes

kemampuan awal.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengadakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

b. Melakukan pembelajaran dengan metode inquiry based learning pada kelas

eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol.

c. Mengadakan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

d. Pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

3. Tahap Akhir

a. Mengumpulkan data kuantitatif.

b. Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

c. Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kritis

yang dicerminkan oleh skor pretest-posttest dan data skor peningkatan (gain).

Data ini berupa data kuantitatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes.

Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi yang

diberikan.  Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes awal berupa tes
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kemampuan berpikir kritis mengenai materi yang telah siswa pelajari sebelum

diberi perlakuan dan tes akhir berupa tes kemampuan berpikir kritis siswa setelah

melakukan pembelajaran menggunakan metode inquiry based learning.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument tes.  Tes yang

digunakan berupa tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir untuk

mengukur kemampuan berpikir kritis siswa.  Tes kemampuan awal dilakukan

untuk mengetahui kemampuan bepikir kritis siswa dengan menggunakan metode

pembelajaran yang telah lalu.  Tes kemampuan akhir dilakukan untuk mengetahui

kemampuan berpikir kritis  siswa setelah diberi perlakuan.  Tes ini ditujukan

untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengikuti

pembelajaran menggunakan metode inquiry based learning terjadi peningkatan

atau tidak.

Tes kemampuan berpikir kritis yang digunakan berbentuk uraian.   Soal-soal tes

yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk pretest dan posttest

sama. Sebelum penyusunan tes kemampuan berpikir kritis, terlebih dahulu dibuat

kisi-kisi yang disesuaikan dengan indikator pembelajaran dan indikator

kemampuan berpikir kritis. Adapun pedoman pemberian skor menurut

(Kusumaningsih, 2011:33) 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 Membuat kesimpulan
Tidak ada kesimpulan 0
Kesimpulan salah 1
Kesimpulan benar 2

Penyusunan soal tes ini diawali dengan menentukan kompetensi dasar dan

indikator yang akan di ukur sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang

berlaku pada populasi,  menyusun kisi-kisi tes berdasarkan kompetensi dasar dan

indikator yang dipilih, menyusun butir tes berdasarkan kisi-kisi yang dibuat.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka diperlukan instrumen yang memenuhi

kriteria tes yang baik, yaitu memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Sejalan

dengan pendapat (Matondang, 2009:1) bahwa suatu tes dikatakan baik apabila

memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

a. Validitas Instrumen

Validitas isi dari tes berpikir kritis siswa diketahui dengan cara menilai kesesuaian

isi yang terkandung dalam tes berfikir kritis dengan indikator yang telah

ditentukan. Pengujian validitas instrumen tes dalam penelitian ini dilakukan oleh

guru mata pelajaran matematika kelas VIII di SMP Negeri 23 Bandarlampung

dengan asumsi bahwa guru tersebut mengetahui dengan benar Kurikulum Tingkat
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Satuan Pendidikan (KTSP) untuk tingkat SMP. Dalam penelitian ini, soal tes

dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas VIII C dan VIII E.

Suatu tes dikategorikan valid jika butir-butir soal tes sesuai dengan standar

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang diukur.

Penelitian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisi tes yang diukur dan

penilaian terhadap kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan

kemampuan bahasa siswa dilakukan dengan menggunakan daftar checklist (√)

oleh guru mitra.

Hasil penilaian terhadap tes menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah me-

menuhi validitas isi (Lampiran B.4).  Setelah tes tersebut dinyatakan valid maka

selanjutnya tes tersebut diujicobakan kepada siswa kelas di luar sampel yaitu

kelas IX A.  Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah dengan

menggunakan bantuan Software Microsoft Excel untuk mengetahui reliabilitas tes,

daya pembeda, dan tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas Tes

Bentuk soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tes tipe uraian.

Menurut (Arikunto, 2006:195) untuk mencari koefisien reliabilitas ( ) soal tipe

uraian menggunakan rumus Alpha yang dirumuskan sebagai berikut.
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2
i = Varians total

Koefisien reliabilitas suatu butir soal diinterpretasikan dalam Arikunto (2011:

195), disajikan padaTabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Kriteria Koefisien Reliabilitas

Koefisien relibilitas (r11) Kriteria
0,00 ≤ r11≤ 0,20 Sangat rendah
0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
0,40 < r11≤ 0,60 Sedang
0,60 < r11≤ 0,80 Tinggi
0,80 < r11≤ 1,00 Sangat tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

koefisien reliabilitas tes adalah 0,80.  Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes

yang digunakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas tes

uji coba soal dapat dilihat pada Lampiran C.2.

3. Tingkat Kesukaran

(Arikunto: 2011) menyatakan bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu

mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak mendorong siswa

untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya, sedangkan soal yang terlalu

sukar akan membuat siswa putus asa dalam menyelesaikan soal tersebut.  Namun

tidak berarti bahwa dalam penyusunan suatu instrument, semua soal yang mudah

ataupun susah akan dibuang, karna soal yang sukar akan menambah semangat

siswa yang berkemampuan tinggi, sedangkan soal yang mudah akan menambah

kepercayaan diri siswa yang berkemampuan rendah.  Seperti pernyataan Arikunto

(2011:207) bahwa tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukan sukar atau

mudahnya sesuatu soal. Untuk mengetahui tingkat kesukaran istrumen tes yang
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dibuat, penelitian ini mengikuti (Sudijono, 2008:372) dengan menggunakan

rumus sebagai berikut.

=
Keterangan:

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal

JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh

IT : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal.

Interpretasi tingkat kesukaran mengikuti (Sudijono, 2008:372) yakni sebagai

berikut.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran.

Nilai Interpretasi0,00 ≤ ≤ 0,15 Sangat Sukar0,16 ≤ ≤ 0,30 Sukar0,31 ≤ ≤ 0,70 Sedang0,71 ≤ ≤ 0,85 Mudah0,86 ≤ ≤ 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai

tingkat kesukaran tes adalah 0,33 sampai dengan 0,87.  Hal ini menunjukkan

bahwa instrumen tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang sedang,

mudah dan sangat mudah.  Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal

dapat dilihat pada Lampiran C.3.
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4. Daya Pembeda

Melalui pemberian suatu soal, dapat diketahui siswa manakah yang masuk ke

kelompok yang berkemampuan tinggi dan yang masuk ke kelompok yang

berkemampuan rendah.  Namun jika soal tersebut dapat dikerjakan ataupun tidak

dapat dikerjakan oleh seluruh siswa maka pengelompokan siswa berdasarkan

kemampuannya tidak dapat dilakukan.  Inilah salah satu alasan soal harus

memiliki daya pembeda yang baik.  Sesuai pernyataan (Arikunto, 2011:211)

bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan

rendah. Pada penelitian ini, soal yang akan digunakan adalah soal yang memiliki

daya pembeda yang baik dan daya pembeda yang sangat baik, sebab soal yang

memiliki kriteria tersebut adalah soal yang dapat digunakan sebagai acuan untuk

mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya.

Setelah diketahui skor hasil tes, seluruh peserta tes diurutkan berdasarkan skor tes

yang diperolehnya dari skor terbesar hingga terkecil kemudian dibagi menjadi dua

kelompok.

Daya pembeda butir soal dihitung mengikuti (Arikunto, 2011:213) dengan

menggunakan persamaan sebagai berikut:

= −
Keterangan:
DP : daya pembeda

: rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok atas
: rata-rata skor tiap butir soal dari kelompok bawah

Skor Maks : skor maksimum tiap butir soal
Interpretasi koefisien daya pembeda adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.5 Interpretasi Koefisien Daya Pembeda.

Koefisien Daya Pembeda InterpretasiNegatif ≤ ≤ 0,10 Sangat Buruk0,10 ≤ ≤ 0,19 Buruk0,20 ≤ ≤ 0,29 Cukup0,30 ≤ ≤ 0,49 Baik≥ 0,50 Sangat Baik

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen tes, diperoleh bahwa nilai daya

pembeda tes adalah 0,27 sampai dengan 0,90.  Hal ini menunjukkan bahwa

instrumen tes yang diujicobakan memiliki daya pembeda yang cukup, baik dan

sangat baik. Hasil perhitungan daya pembeda uji coba soal dapat dilihat pada

Lampiran C.3.

Setelah dilakukan analisis reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal

tes kemampuan berpikir kritis diperoleh rekapitulasi hasil tes uji coba dan

kesimpulan yang disajikan pada Tabel 3.6

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Tes Uji Coba

No
Soal

Reliabilitas Daya Pembeda Tingkat
Kesukaran

Kesimpulan

1a

0,80 (Reabilitas sangat
tinggi)

0,80 0,47 Dipakai
1b 0,83 0,58 Dipakai
1c 0,63 0,32 Dipakai
1d 0,27 0,87 Dipakai
2a 0,27 0,87 Dipakai
2b 0,53 0,73 Dipakai
3a 0,90 0,48 Dipakai
3b 0,40 0,80 Dipakai
3c 0,50 0,75 Dipakai
3d 0,67 0,33 Dipakai
4a 0,83 0,45 Dipakai
4b 0,80 0,60 Dipakai

Dari Tabel 3.6 terlihat bahwa koefisien reliabilitas soal adalah 0,80 yang berarti

soal memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.  Daya pembeda untuk semua soal
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dikategorikan cukup, baik dan sangat baik. Tingkat kesukaran untuk semua soal

dikategorikan sedang, mudah dan sangat mudah. Karena semua soal sudah valid

dan sudah memenuhi kriteria reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran

yang sudah ditentukan maka soal tes kemampuan berpikir kritis yang disusun

layak digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan berpikir kritis.

G. Teknik Analisis Data

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, data yang diperoleh dari

hasil tes kemampuan awal dan tes kemampuan akhir dianalisis untuk men-

dapatkan skor peningkatan (gain) pada kedua kelas.  Analisis ini bertujuan untuk

mengetahui besarnya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas

Inquiry Based Learning dan kelas konvensional. Menurut Hake (1999: 1)

besarnya peningkatan dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (normalized

gain) yaitu:

= − −
Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari (Hake, 1999:1) seperti pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Interpretasi Hasil Perhitungan Gain

Besarnya Gain Interpretasi
g 0,7 Tinggi

0,3 < g ≤ 0,7 Sedang
g ≤ 0,3 Rendah
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Hasil perhitungan skor gain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.6 dan C.7.  Dalam penelitian ini

analisis data mula-mula dilakukan dengan cara uji normalitas dan uji homoge-

nitas. Setelah itu barulah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji

kesamaan dua rata-rata dan proporsi.

1. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data kemampuan berpikir kritis siswa dari sampel yang

diteliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau sebaliknya dilakukan

uji normalitas terhadap data tersebut. Uji Normalitas dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan uji Chi Kuadrat. (Sudjana, 2005:273), menyatakan uji Chi

Kuadrat adalah sebagai berikut.

a. Hipotesis

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 : data gain berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : data gain berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

b. Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05

c. Statistik uji

Statistik yang digunakan untuk uji Chi-Kuadrat:

= ( − )
Keterangan:

= harga uji chi-kuadrat
= frekuensi harapan
= frekuensi yang diharapkan
= banyaknya pengamatan
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d. Keputusan uji

Terima H0 jika < dengan ( ∝)( )
Rekapitulasi uji normalitas data gain kemampuan bepikir kritis disajikan pada

Tabel 3.8. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.8 dan C.9.

Tabel 3.8 Rekapitulasi Uji Normalitas Data Gain Kemampuan Berpikir
Kritis Matematis

Kelas Keputusan Uji Keterangan
Inquiry Based

Learning
7,46 7,81 diterima Normal

Konvensional 7,60 7,81 diterima Normal

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa data gain kemampuan berpikir

kritis pada kelas Inquiry Based Learning dan konvensional berasal dari populasi

yang berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data gain

memiliki varians yang homogen atau tidak.  Dalam penelitian ini, uji homogenitas

yang dilakukan adalah uji-F. Menurut (Sudjana, 2005:249) uji-F adalah sebagai

berikut.

a. Hipotesis.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah

: = (kedua kelompok data gain memiliki varians yang homogen)

: ≠ (kedua kelompok data gain memiliki varians yang tidak

homogen)
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b. Taraf signifikan yang digunakan = 0,05

c. Statistik uji

Statistik uji yang digunakan untuk uji-F

=
Keterangan:

= varians terbesar
= varians terkecil

d. Keputusan uji

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

distribusi F dengan peluang , sedangkan derajat kebebasan dan

masing-masing sesuai dengan dk pembilang dan dk penyebut. Dalam hal

lainnya H0 diterima.

Rekapitulasi uji homogenitas data gain kemampuan berpikir kritis disajikan pada

Tabel 3.9. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C.10.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Uji Homogenitas Varians Gain

Kelas Varians
Keputusan

Uji Keterangan

Eksperimen 0,058631
1,0918474 1,84 diterima HomogenKontrol 0,0640161

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data gain

memiliki varians yang sama.

3. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji prasyarat, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji

hipotesis.  Uji hipotesis yang digunakan yaitu uji kesamaan dua rata-rata untuk
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hipotesis 1 dan uji proporsi untuk hipotesis 2.  Adapun penjelasan dari masing-

masing uji hipotesis sebagai berikut.

a. Uji Kesamaan Dua Rata-rata

Pada uji normalitas dan homogenitas, data gain berdistribusi normal dan kedua

kelompok data gain homogen.  Sehingga pengujian hipotesis yang digunakan

adalah uji-t. Dengan hipotesis sebagai berikut.

: μ1 = μ2 (tidak terdapat perbedaan antara rata-rata skor peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti model

Inquiry Based Learning dengan rata-rata skor peningkatan

kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran

konvensional ).

: μ1 μ2 (rata-rata skor peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa

yang mengikuti model Inquiry Based Learning lebih tinggi

daripada rata-rata skor peningkatan kemampuan berpikir kritis

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional)

Statistik yang digunakan untuk uji-t menurut (Sudjana, 2005:243) adalah:

= ̅ − ̅1 + 1
dengan

= ( − 1) + ( − 1)+ − 2
Keterangan:̅ = rata-rata gain kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen̅ = rata-rata gain kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas kontrol



43

= banyaknya subyek kelas eksperimen
= banyaknya subyek kelas kontrol
= varians yang mengikuti kelas eksperimen
= varians yang mengikuti kelas kontrol
= varians gabungan

Kriteria pengujian adalah terima H0 jika < , dengan derajat

kebebasan = ( + − 2) dan peluang (1 − ) dengan taraf signifikan= 0,05. Untuk harga t lainnya H0 ditolak.

b. Uji Proporsi

Untuk mengetahui besarnya proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir

kritis terkategori baik pada siswa yang mengikuti Inquiry Based Learning,

dilakukan uji proporsi satu pihak. Uji proporsi menurut (Sudjana, 2005:235)

adalah sebagai berikut.

Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah:: = 0,6 (proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis

terkategori baik yaitu lebih dari atau sama dengan KKM

sebesar 60%)∶ 0,6 (proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis

terkategori baik yaitu lebih dari atau sama dengan KKM

sebesar 60%

Statistik  yang digunakan dalam uji ini adalah

( )
Keterangan:
x : Banyaknya siswa tuntas belajar



44

n : Jumlah sampel
: Proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis terkategori baik

Dalam pengujian ini digunakan taraf signifikan = 0,05, dengan peluang(1 − ) dengan kriteria uji: tolak H0 jika ≥ . , dimana .
didapat dari daftar normal baku dengan peluang (0,5 − ) dan terima H0 jika< . .
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa

Inquiry Based Learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis

siswa, karena tidak terdapat perbedaan antara rata-rata skor peningkatan

kemampuan berpikir kitis siswa pada kelas inquiry based learning dengan rata-

rata skor peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas konvensional.

Akan tetapi proporsi siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis baik pada

siswa yang mengikuti pembelajaran inquiry based learning mencapai standar

yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu lebih dari 60% dari jumlah siswa dan

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran

Inquiry Based Learning lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan berpikir

kritis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, saran-saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Kepada guru dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa,

dapat menerapkan model Inquiry Based learning sebagai salah satu alternatif
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pada pembelajaran matematika dengan pertimbangan bahwa guru telah

memahami tahap-tahap pada model Inquiry Based learning

2. Kepada peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang model Inquiry

Based learning disarankan melakukan penelitian dalam jangka waktu yang

lebih lama agar subjek penelitian terbiasa dengan model Inquiry Based

learning dan memperhatikan efisiensi waktu agar proses pembelajaran berjalan

secara optimal.
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