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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang tidak hanya mengalami perkembangan

fisik,  tetapi  juga  mengalami  perkembangan  mental.  Perkembangan  mental

seseorang terjadi melalui pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang

dijalankan seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa dalam

arti  mental.1 Dewasa  yang  dimaksudkan  yaitu,  siswa mampu membedakan

mana yang baik dan buruk yang harus ia lakukan sesuai dengan norma- norma

yang berlaku di tengah masyarakat. Sehingga ia menjadi pribadi mandiri yang

dapat menentukan jalan terbaik yang akan ditempuhnya dalam mencapai cita-

cita dan ia dapat menetukan sikapnya dalam menghadapi arus globalisasi yang

semakin tak tebendung. Tanpa pendidikan, dapat dipastikan generasi penerus

bangsa  tidak  akan  mampu  bersaing  dengan  negara-  negara  lain.  Karena

kemajuan suatu negara sangat bergantung pada tingkat  perkembangan ilmu

pengetahuan  di  negara  tersebut.  Jadi  pendidikan  merupakan  usaha  untuk

membantu siswa menjadi lebih baik sehingga siswa mampu menjadi pribadi

mandiri dalam mencapai cita- citanya.

Pendidikan dapat terjadi melalui pengalaman dilingkungan rumah ataupun

di sekolah. Rumah merupakan tempat pendidikan utama bagi anak dan orang

tua merupakan pendidik pertama bagi anak. Sejak  seorang anak lahir sampai

ia mampu bersosialisasi dengan orang lain, orang tua menjadi satu- satunya

model  bagi  anak.  Setelah   anak  mampu  besosialisasi  dengan  orang  lain
1Hasbullah.  Dasar dasar ilmu pendidikan .  (Jakarta: PT Raja Grafindo.1999).  h. 1



sekolah merupakan tempat pendidikan tambahan bagi anak selain di rumah.

Di sekolah,  pendidikan anak diatur   oleh  kurikulum yang  dirancang untuk

kemajuan siswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kurikulum KTSP mengatur  standar  minimal  yang  harus  dipenuhi  oleh

masing-  masing  satuan  pendidikan  sesuai  dengan  Standar  Nasional

Pendidikan.  Standar  proses  pembelajaran  berdasarkan  kurikulum  KTSP

menjelaskan  bahwa  proses  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan

diselenggarakan  secara  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif  serta memberi ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan

peserta  didik.2 Ini  artinya  dalam pembelajaran  di  sekola  siswa  diharuskan

terlibat  aktif  dan  guru  harus  berusaha  memotivasi  dan  menciptakan

lingkunagn pembelajaran agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan kurikulum sekolah

adalah  matematika.  Matematika  berarti  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh

dengan  bernalar.3 Matematika  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yang  banyak

mengandalkan proses berfikir, dipandang sangat baik dan  penting diajarkan

pada murid. Di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menuntun murid untuk

berfikir logis menurut pola dan aturan yang tersusun secara baku. Pentingnya

matematika  dapat  dilihat  pada  tujuan  mata  pelajaran  matematika  menurut

standar isi  kurikulum 2006, yaitu:

2 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Bumu 
Aksara, 2008), H. 25

3 Erman Suherman, dkk [selanjutnya disebut Suherman], Common Text Book Strategi 
Pembelajaran Matematika Kontemporer [selanjutnya disebut  Common Text Book], (Bandung: 
JICA Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 18



a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep
dan  mengaplikasikan  konsep  atau  algoritma  secara  luwes,  akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah

b. Menggunakan penalaran  pada  pola dan sifat,  melakukan manipulasi
matematika  dalam  membuat  generalisasi,  menyusun  bukti  atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika

c.  Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh. 

d. Mengkomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  diagram,  tabel  atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

e. Memiliki  sikap menghargai  kegunaan matematika  dalam kehidupan,
yaitu  memiliki  rasa  ingin  tahu,  perhatian,  dan  minat  dalam
mempelajari  matematika,  serta  sikap  ulet  dan  percaya  diri  dalam
pemecahan masalah4 

Tujuan  mata  pelajaran  matematika  itu  menunjukkan  bahwa  salah  satu

peranan  matematika  adalah  untuk  mempersiapkan  siswa  agar  mampu

menghadapi perubahan keadaan atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan

dan  di  dunia  yang  selalu  berkembang.  Persiapan-  persiapan  itu  dapat

dilakukan  melalui  latihan  membuat  kesimpulan  dan  keputusan  atas  dasar

pemikiran  logis,  kritis,  jujur,  efektif  dan  efisien.  Di  samping  itu,  siswa

diharapkan  dapat  menggunakan  matematika  dan  cara  berfikir  matematika

dalam kehidupan sehari- hari, dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan lain

yang penekanannya pada penataan nalar dan pembentukan sikap percaya diri

siswa serta keterampilan dalam penerapan matematika.

 

Berfikir   kritis  sebagai  salah  satu  keterampilan  yang  diharapkan  dalam

pembelajaran  matematika  merupakan  proses  intelektual  dengan  melakukan

4 Fadjar Shadiq, Diklat Instruktur Pengembangan Matematikasma Jenjang Lanjut “ 
Kemahiran Matematika”, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h.2, (online), 
(www.fadjarp3g@wordpress.com), diakses  2 Maret 2013 



pembuatan  konsep,  penerapan,  melakukan  sintesis,  dan  atau  mengevaluasi

informasi yang diperoleh dari observasi, pengalaman, refleksi, pemikiran, dan

komunikasi  sebagai  dasar  untuk  meyakini  dan  melakukan  suatu  tindakan

dalam mengatasi masalah.5 Jadi dalam berfikir kritis ada kemampuan aplikasi,

analisis,  sintesis,  dan evaluasi  yang diharapkan dapat  dilakukan oleh siswa

dalam pembelajaran.    

Al- Quran juga sangat memperhatikan kegiatan berfikir manusia, terutama

berfikir  kritis.  Al-Quran  mengarahkan akal  manusia  untuk mempergunakan

kaedah yang lengkap dalam mencari  hakikat.  Diantara ayat  yang menuntun

manusia untuk  berfikir kritis adalah sebagai berikut:

        
        

   
Artinya:

   17.  Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan,

 18.  Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
 19.  Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
 20.  Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?   (Q.S. Al- Ghasyiyah: 17- 18)

Kata  “kaifa” (bagaimana) pada ayat diatas  menghendaki sebuah kajian

dan cara untuk mengetahui hakikat sesuatu perkara. Allah SWT tidak memberi

jawaban secara terang-terangan agar manusia itu bukan sekadar mengetahui

sesuatu bahkan juga mengetahui bagaimana sesuatu perkara itu terjadi supaya

5 Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika di SMP, (Yogyakarta: PPPPMTK, tt), h.
15  



manusia benar-benar mengenali dan meyakini sesuatu hal berlandaskan ilmu

pengetahuan  tentang  apa  yang  telah  diketahuinya.  Dalam ayat  di  atas,  al-

Quran telah memusatkan perhatian kita sebentar tentang kejadian unta yang

merupakan  hewan  terdapat  khususnya  di  negara-negara  Arab  sehingga

pengkajiannya tidak memerlukan sesuatu objek yang sukar untuk dicari. Kita

pasti akan berfikir dan mengkaji bagaimana unta dicipta berdasarkan firman

Allah  SWT  tersebut.  Hasilnya  kita  akan  dapati  bahawa  istimewanya  unta

adalah mampu hidup selama beberapa hari tanpa air dan masih aktif di bawah

terik  mentari.  Pundak unta  yang  merupakan  gumpalan  lemak  berfungsi

menyediakan cadangan makanan yang berguna secara berkala semasa musim

kemarau.  Lantas,  orang  yang  mau  berfikir  akan  memikirkan  lagi  siapakah

pencipta  unta yang mempunyai  ciri  sehebat  itu.  Manusia  sama sekali  tidak

pernah  menjadikannya  dan  tentu  sekali  ia  tidak  terjadi  dengan  sendirinya.

Maka, sudah pastilah pembuatnya tidak lain dan tidak bukan ialah Allah SWT

Yang Maha Berkuasa. 

Kemampuan  berfikir  kritis  sangat  diperlukan  oleh  siswa  untuk

memperoleh   keberhasilan  dalam  mempelajari  matematika.  Karena

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mendasarkan objek kajiannya

pada  aktivitas  rasio.  Untuk  dapat  menyelesaikan  masalah  matematika,

seseorang harus cermat dalam menganalisa pokok permasalahan dan mampu

menghubungkan permasalahan tersebut dengan konsep yang akan digunakan

dalam penyelesaian masalah.



Untuk dapat  membentuk  sikap berfikir  kritis  dan  kreatif  sesuai  dengan

tujuan  pembelajaran  matematika  seperti  yang  telah  disebutkan,  perlu

pembinaan dari guru. Siswa harus dibiasakan dan diberi kesempatan bertanya

dan berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran matematika lebih

bermakna.

Berdasarkan observasi penulis hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 di kelas

X1 SMA N 1 Salimpaung pada mata pelajaran matematika bahwa guru masih

menggunakan  pembelajaran  konvensional.   Proses  pembelajaran  dimulai

dengan menjelaskan konsep  secara informatif, memberikan contoh soal, dan

mengerjakan  latihan.  Di  akhir  pembelajaran  tidak  terlihat  guru  memberi

kesempatan siswa bertanya untuk menambah pemahaman siswa. Akibat dari

pembelajaran  konvensional  adalah,  siswa  dibiasakan  untuk  menghafal  dan

menerima begitu saja. Aktivitas ini mengakibatkan anak tidak terbiasa untuk

berfikir kritis.

Aktivitas  siswa tidak  lepas   dari  kegiatan  menulis  tulisan  yang  ada  di

papan  tulis  dan  mempertanyakan  tulisan  yang  tidak  jelas.  Beberapa  siswa

terlihat bercerita dengan siswa lain dan ada juga siswa yang  menganggu siswa

yang sedang mencatat. 

Motivasi  belajar  siswa  juga  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari  kurangnya

kesiapan siswa dalam pembelajaran.  Ketika guru sudah memulai  pelajaran,

siswa masih belum mengeluarkan buku pelajaran. Ada beberapa siswa yang

masih  mencari-  cari  alat  tulis,  seperti  pena,  rol,  dan jangka.  Sewaktu  guru



memberi  latihan,  ada  beberapa  siswa  yang  mencontek  dan  bahkan  tidak

mengerjakan latihan sama sekali. 

Dalam  menyelesaikan  latihan,  siswa  tidak  tahu  apa  yang  akan  dicari,

sehingga guru terlebih dahulu mencontohkan satu nomor untuk menyelesaikan

soal  latihan.  Siswa  juga  terlihat  tidak  memahami  konsep,  siswa  dengan

mudahnya  menjumlahkan  bilangan  rasional  dan  irrasional.  Hal  ini

menunjukkan bahwa siswa kurang kritis dalam menyelesaikan soal. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa diketahui bahwa siswa

tidak  mau  mengerjakan  latihan  karena  tidak  mengerti  dengan  apa  yang

disampaikan  guru.  Meskipun  siswa  tidak  mengerti,  Siswa  juga  tidak  mau

bertanya kepada guru. Alasan mereka tidak mau bertanya karena malu untuk

bertanya. 

Strategi  pembelajaran  yang  kurang  tepat  menyebabkan  siswa  terlihat

kurang  memperlihatkan  aktifitas  positif  dalam  proses  pembelajaran,  siswa

sering  membuat  gaduh,  berbicara  dengan  teman,  kurang  berani

mengungkapkan pendapat, jarang menyampaikan pertanyaan, mengantuk dan

kurang aktif dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya memilih dan

menggunakan  strategi,  pendekatan,  metode,  dan  teknik  yang  banyak

melibatkan  siswa  aktif  dalam  belajar,  baik  secara  mental,  fisik,  maupun

sosial.6 Dalam  matematika,  belajar  aktif  tidak  harus  selalu  di  bentuk

kelompok,  tetapi  dapat  juga  dengan  membawa  siswa  berbuat,  mencari,

membaca, bertanya, ataupun berpendapat.

6 Suherman, Common Text Book , ..., h. 60



Strategi   pembelajaran  aktif Start With a Question  merupakan  salah satu

strategi pembelajaran, dimana  aktivitas  belajar dimulai  dengan  adanya

pertanyaan yang berasal dari siswa. Pembelajaran aktif Start With a Question

merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang melibatkan keaktifan

siswa untuk mencari tahu dan mempelajari materi baru yang akan diajarkan,

kemudian ia mengemukakan pertanyaan dari apa yang dibacanya, tanpa ada

aktivitas menjelaskan guru sebelumnya. Siswa diberi bahan bacaan kemudian

ia membacanya  dan mengemukakan pertanyaan tentang materi  yang belum

dipahaminya. 

Berfikir  pada  dasarnya  adalah  bertanya.7 Dengan  bertanya  siswa

menunjukkan hasil berfikirnya mengenai suatu pokok bahasan. Walker (2009)

menawarkan strategi  untuk meningkatkan  kemampuan  berfikir  kritis  siswa,

yaitu  dengan  pertanyaan  yang  disusun  baik  oleh  siswa.8  Berdasarkan

pendapat walker ini strategi pembelajaran  aktif Start With a Question  dapat

melatih siswa untuk berfikir kritis. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian, yaitu  Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif

Start With A Question Terhadap Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Kelas

X SMA N 1 SALIMPAUNG.

B. Identifikasi Masalah  

7 J.J. Hasibuan, dkk. Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Rosda Karya, 2001). Hal. 52
8 http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22479-BAB%20II.pdf

http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22479-BAB%20II.pdf


Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis

memgidentifikasi beberapa permasalahan pokok, yaitu:
1. Pembelajaran masih berpusat pada guru
2. Kurangnnya aktivitas belajar siswa 
3. Rendahnya motivasi belajar siswa
4. Siswa belum menampakkan kemampuan berfikir kritis 

C. Pembatasan Masalah
Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis

miliki,  maka  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  dibatasi  pada

aktivitas siswa dan kemampuan berfikir  kritis  siswa kelas X SMA N 1

Salimpaung.  

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan  rumusan  masalah,  maka  rumusan  masalah  dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah  kemampuan  berfikir  kritis  siswa  yang  diajarkan  dengan

strategi pembelajaran aktif Start With a Question lebih baik dari pada

kemampuan berfikir kritis siswa dengan pembelajaran konvensional di

kelas X SMA N 1 Salimpaung?
2. Bagaimanakah aktivitas siswa kelas X SMA N 1  Salimpaung dalam

pembelajaran  matematika  yang  menggunakan  strategi  pembelajaran

aktif Start With A Question?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  apakah  kemampuan  berfikir  kritis  siswa  yang

diajarkan dengan strategi  pembelajaran  aktif  Start  With  A Question

lebih  baik  dari  pada  kemampuan  berfikir  kritis  siswa  dengan

pembelajaran konvensional di kelas X SMA N 1 Salimpaung



2. Untuk  mengetahui  aktivitas  siswa  kelas  X  SMA  N  1  Salimpaung

dalam  pembelajaran  matematika  yang  menggunakan  strategi

pembelajaran aktif  Start With A Question

F. Defenisi Operasional
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa istilah yang perlu

diberi  batasan  penegrtiannya  agar  tidak  menimbulkan  makna  ganda.

Adapun istilah- istilah yang dimaksud, yaitu sebagai berikut:  
1. Strategi Pembelajaran Aktif 

Strategi adalah  kiat  atau  siasat  yang  sengaja  direncanakan  oleh

guru,  berkenaan  dengan  segala  persiapan  pembelajaran  agar

pelaksanaan  pembelajaran  berjalan  dengan  lancar  dan  tujuan  yang

berupa  hasil  belajar  bisa  tercapai  secara  optimal.9 Sedangkan

pembelajaran aktif merupakan lingkungan belajar yang menempatkan

siswa  sebagai  subjek  pembelajaran,  sehingga  siswa  memanfaatkan

semua  indra  yang  dimilikinya  secara  aktif  untuk  belajar  dan

memperoleh pengetahuan. Jadi strategi pembelajaran aktif merupakan

kiat guru merancang lingkungan pembelajaran yang baik untuk siswa

sehingga siswa ikut terlibat secara aktif dalam belajar dan memperoleh

penegatahuan. 
2. Pembelajaran Aktif Start With A Question

Pemebelajaran aktif start with a question secara bahasa dapat kita

artikan  sebagai  sebuah  pembelajaran  yang  dimulai  dengan  sebuah

pertanyaan. Namun secara lebih luas,  strategi pembelajaran ini dapat

kita pahami sebagai sebuah strategi pembelajaran yang dimulai dengan

pertanyaan  yang  berasal  dari  siswa  tentang  suatu  topik,  tanpa  ada

9 Suherman, Common Text Book..., h. 8



penjelasan  sebelumnya  dari  guru.  Sehingga  untuk  memperoleh

pertanyaan dari siswa, guru memberikan tugas membaca sebelumnya.

Adapun  bahan  bacaan  untuk  siswa  adalah  LKS  yang  penulis  buat

sendiri.
3. Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran  konvensional  merupakan  pembelajaran  yang

berpusat pada guru, dimana dalam prosesnya cenderung menggunakan

strategi  ekspositori,  guru  menyampaikan  konsep  dari  materi,

selanjutnya  siswa  diberikan  contoh  soal,  kemudian  diminta  untuk

mengerjakan latihan untuk mengecek pemahaman siswa.
4. Kemampuan Berfikir Kritis 

Berfikir   kritis  merupakan  proses  intelektual  dengan  melakukan

pembuatan  konsep,  penerapan,  melakukan  sintesis,  dan  atau

mengevaluasi  informasi  yang  diperoleh  dari  observasi,  pengalaman,

refleksi, pemikiran, dan komunikasi sebagai dasar untuk meyakini dan

melakukan  suatu  tindakan  dalam  mengatasi  masalah.10 Jadi

kemampuan  berfikir  kritis  yang  dilihat  adalah  kemampuan

mengaplikasikan  konsep,  menganalisa  dan  mensintesa  suatu

permasalahan, serta mengevaluasi suatu pernyataan.
5. Aktivitas Siswa

Aktivitas  siswa adalah rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan siswa

selama  pembelajaran  yang  mencakup  mengajukan  pertanyaan,

mengeluarkan pendapat dan menyelesaikan soal. 

10 Kemendiknas, Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika di SMP, (Yogyakarta: 
PPPPMTK, t.th), h. 15  



G. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :
1. Masukan  bagi  guru  matematika  di  SMA  N  1  Salimpaung  untuk

mencoba menerapkan strategi pembelajaran aktif start with a Question

dalam pembelajaran matematika.
2. Melatih siswa  SMA N 1  Salimpaung untuk terbiasa mengemukakan

pertanyaan tentang hal- hal yang belum dimengerti
3. Sebagai  pengalaman  bagi  penulis  dalam  menerapkan  strategi

pembelajaran  aktif Start  With  A  Question dalam  pembelajaran

matematika.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Teoritis
1. Belajar dan Pembelajaran Matematika

Belajar  dan  pembelajaran  merupakan  dua   hal  yang  tidak  dapat

dipisahkan  dalam  pendidikan.  Belajar  (Fontana,  1981:  147)  adalah

proses perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil

dari  pengalaman.  Sedangkan  pembelajaran  merupakan  upaya  dan

penataan  lingkungan  yana  memberi  nuansa  agar  program  belajar

tumbuh dan berkembang secara optimal.11

Pengertian belajar diatas menunjukkan perlu adanya usaha sendiri

dari  siswa  untuk  dapat  merubah  tingkah  lakunya.  Menurut  aliran

empiris  bahwa  pengetahuan  diperoleh  melalui  pengalaman.  Hal  ini

sejalan dengan pendapat  Gestalt  dalam teori  organisme yaitu  bahwa

belajar  itu  berdasarkan  pengalaman.  Pengalaman  adalah  interaksi

antara  anak  dengan  lingkungan.12 Pengalaman  yang  dialami  siswa

sebagai  hasil  interaksinya  dengan  lingkungan  sekitarnya  akan

membentuk  skemata.  Skemata  ini  terus  berkembang  terus  menerus

melalui adaptasi dengan lingkungannya yang terus berkembang.
Jadi  siswa  belajar  untuk  berkembang.  Baik  itu  perkembangan

mental  maupun  moral  yang  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  yang

ditetapkan undang- undang. Melalui pengalaman yang terus menerus

dialaminya  bersama lingkungan  sekitar  seperti  orang tua,  guru,  dan

11 Suherman, Common Text Book.... hal. 8
12. Drs. Sriyono, dkk. Teknik Belajar Mengajar Dalam CBSA. (Rineka cipta: jakarta, 

1992). hal. 5



temannya ia akan menyusun pengetahuan- pengetahuan yang diperoleh

selama berinteraksi. 
Belajar dapat dilakukan dimana saja, baik itu di tengah masyarakat

dan juga dapat dilakukan di lingkungan yang sengaja diciptakan untuk

memperoleh  suasana  pembelajaran  yang  kondusif.  Peristiwa  belajar

yang  disertai  dengan  proses  pembelajaran  akan  lebih  terarah  dan

sistematik  dari  pada  belajar  hanya  semata-  mata  dari  pengalaman

dalam kehidupan sosial  di  masyarakat.13 Jadi  kegiatan pembelajaran

yang  dirancang  dalam  Rancangan  Proses  Pembelajaran,  disusun

berdasarkan strategi  pembelajaran dan alat  evaluasi yang valid  akan

menghasilkan perubahan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. 
Berbicara tentang matematika,  matematika tidak bisa dilihat  dari

satu defenisi saja. Ada beberapa defenisi matematika yaitu:
a. Berdasarkan  etimologis  (Elea  Tinggih,1972:5  )  perkataan

matematika  berarti  ilmu  pengetahuan  yang  diperoleh  dengan

bernalar. 
b. James dan James (1976) dalam kamus matematikanya megatakan

bahwa matematika  adalah  ilmu tentang logika  mengenai  bentuk,

susunan,  besaran,  dankonsep-  konsep  yang  berhubungan  satu

dengan lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam

tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 
c. Johnson dan rising  (1972)  juga mengemukakan  pendapat  bahwa

matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian

yang  logik,  matematika  itu  adalah  bahasa  yang  menggunakan

13 Suherman, Common Text Book...., hal. 38



istilah  yang  didefenisikan  dengan  cermat,  jelas,  dan  akurat,

representasinya  dengan  simbol  dan  padat,  lebih  berupa  bahasa

simbol mengenai ide  dari pada mengenai bunyi. 
Masih  banyak  defenisi  lain  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli.

Namun satu hal yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa matematika

merupakan  salah  satu  cabang  ilmu  pemgetahuan  yang  menekankan

aktivitas dalam dunia rasio. 
Tujuan umum pendidikan matematika menurut  kurikulum KTSP

Depdiknas (2006) SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA, dan SMK/MAK

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:
a. Memahami konsep matematika,  menjelaskan keterkaitan antar konsep,

dan  mengaplikasikan  konsep  atau  algoritma  secara  luwes,  akurat,

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah
b. Menggunakan penalaran  pada  pola dan sifat,  melakukan manipulasi

matematika  dalam  membuat  generalisasi,  menyusun  bukti,  atau

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika
c. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan

solusi yang diperoleh
d. Mengkomunikasikan  gagasan  dengan  simbol,  tabel,  diagram,  atau

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah
e. Memiliki  sikap  menghargai  kegunaan  matematika  dalam kehidupan

yaitu,memiliki  rasa  ingin  tahu,  perhatian,  dan  minat  dalam

mempelajari  matematika,  serta  sikap  ulet  dan  percaya  diri  dalam

pemecahan masalah
Dalam  hubungan  dengan  matematika,  Nikson  mengemukakan

bahwa:   pembelajaran  matematika  adalah  upaya  membantu  siswa



untuk  mengkonstruksikan  konsep-konsep  atau  prinsip-prinsip

matematika  dengan  kemampuan  sendiri  melalui  proses  internalisasi

sehingga konsep dan prinsip itu terbangun kembali. 14

Dalam pembelajaran matematika, sangat diperlukan sekali peranan

aktif  siswa,  peranan aktif  siswa ini  dalam menghubungkan  konsep-

konsep  dan  struktur  dari  matematika  yang  dipelajari.  Objek-objek

dalam  matematika  tersendiri  dari  konsep,  fakta,  prinsip  dan

keterampilan.  Untuk  mempelajari  objek-objek  tersebut  atau

mempelajari  topik-topik  dalam  matematika  tersusun  secara  hirarkis

mulai  dari  yang mendasar  sampai  kepada yang paling sukar.  Setiap

orang yang mempelajari matematika dengan baik harus melalui jalur-

jalur yang pasti telah disusun secara logis.
Dalam teori belajar yang dikemukakan Gagne dikemukakan bahwa

dalam pembelajaran matematika ada dua objek yang diperoleh siswa

yaitu  objek langsung dan objek tidak langsung.  Objek tak langsung

antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar

mandiri  dan  tahu  bagaimana  semestinya  belajar.  Sedangkan  objek

langsung berupa fakta, keterampilan, konsep dan aturan. 15  
Dalam pembelajaran matematika, pengalaman belajar masa lampau

memegang peranan penting untuk memahami konsep-konsep. Dengan

demikian siswa diharapkan belajar aktif dan tidak sekedar menerima

saja  yang  diberikan guru,  siswa yang  aktif  akan melibatkan  dirinya

dalam menemukan prinsip dasar sehingga siswa lebih mengerti konsep

14 http://www.scribd.com/doc/16851561/bab 2 ( dikutip tanggal 1 Maret 2011)
15 Suherman, Common Text Book....hal. 35

http://www.scribd.com/doc/16851561/bab%202


dengan  baik  dan  mengingat  lebih  lama  serta  dapat  menggunakan

konsep-konsep tersebut.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada saat belajar

matematika  siswa  akan  menemukan  berbagai  fakta,  keterampilan,

konsep,  dan  aturan  tertentu  serta  sekaligus  siswa  juga  akan

memperoleh  kemampuan  menyelidiki,  memecahkan  masalah  dan

belajar  mandiri.  Untuk  dapat  memiliki  hal  tersebut  siswa  dituntut

untuk  terlibat  secara  aktif  dan  kreatif  dalam  pembelajaran,  yang

menjadi inti selama proses pembelajaran bukanlah guru tetapi siswa itu

sendiri.
Sukahar menyatakan bahwa belajar matematika pada hakekatnya

adalah belajar yang berkenaan  dengan ide- ide, struktur- struktur yang

diatur menurut urutan logis.16 Belajar matematika tidak ada artinya jika

dihafal,  belajar  matematika  baru  bermakna  jika  dimengerti.  Dalam

pembelajaran matematika harus bertahap dan berurutan. Mempelajari

suatu  konsep  harus  dengan  mempelajari  materi  prasyarat  konsep

tersebut terlebih dahulu. Hal ini akan mempermudah untuk memahami

konsep tersebut lebih lanjut.  Guru harus mampu membimbing siswa

agar dapat memberdayakan kemampuan berfikir  kritis siswa dengan

mengatur lingkungan pembelajaran yang aktif.
2. Pembelajaran Aktif

Aktif  berarti  adanya  keterlibatan  siswa  dalam  pembelajaran.

Aktivitas  yang diharapkan dari  siswa meliputi  aktivitas  fisik berupa

melihat,  mendengar,  meraba,  menulis,  dan  aktifitas  lain  yang

16 Saleh, Pembelajaran Matematika Realistik Untuk Topik Persegi Panjang Dan Persegi 
Dikelas VII SMP Negeri 9 Kendari. (Surabaya: Tesis Magister Pendidikan Surabaya, Press 
Universitas Negeri Surabaya,  2007), h.15



melibatkan  anggota  tubuhnya.  Tidak  hanya  aktifitas  fisik,  aktivitas

mental pun harus selalu diusahakan seperti berfikir, mengingat, emosi

dan lain- lain. 
Jadi  pembelajaran  aktif  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  penataan

lingkungan  belajar yang didominasi oleh aktifitas siswa dalam proses

belajar mengajar.
Menurut  Menurut  Bonwell  pembelajaran  aktif  memiliki

karakteristik sebagai berikut :
a. Penekanan  proses  pembelajaran  bukan  pada  penyampaian

informasi  oleh  pengajar  melainkan  pada  pengembangan

keterampilan  pemikiran  analitis  dan  kritis  terhadap  topik  yang

dibahas
b. Siswa  tidak  hanya  mendengarkan  pelajaran  secara  pasif,  tetapi

mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran
c. Penekanan pada eksplorasi nilai – nilai dan sikap – sikap berkenaan

dengan materi pelajaran
d. Siswa  lebih  banyak  dituntut  berpikir  kritis,  menganalisa  dan

melakukan evaluasi
e. Umpan  balik  yang  lebih  cepat  akan  terjadi  pada  proses

pembelajaran.17

Belajar aktif itu sangat diperlukan oleh siswa untuk mendapatkan

hasil belajar yang maksimal. Ketika siswa pasif atau hanya menerima

dari guru ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah

diberikan.  Oleh sebab itu  diperlukan perangkat  tertentu untuk dapar

mengikat informasi yang baru saja diterima dari guru. Salah satu faktor

17Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa

Arab, (Yogyakarta : UIN-MALANG PRESS, 2008), hal. 64

 



yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan

otak  manusia  itu  sendiri.  Belajar  yang  hanya  mengandalkan  indera

pendengaran  mempunyai  kelemahan,  padahal  hasil  belajar  harus

disimpan  dalam  waktu  lama.  Sesuai  dengan  kata  bijak   yang

dikemukaan oleh Konfusius yang telah dimodifikasi dalam Silberman

sebagai berikut: 
Saya lihat, saya pikir.
Saya dengar, saya ingat.
Saya kerjakan, saya mengerti. 18

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran aktif

yang  melibatkan  aktivitas  siswa  baik  mental  maupun  fisik  akan

memperoleh hasil yang lebih maksimal dan hal ini tidak terlepas dari

peran guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

3. Strategi Pembelajaran Aktif Start With a Question 
Proses  mempelajari  sesuatu  baru  akan  efektif  jika  peserta  didik

aktif  mencari  pola dari pada menerima begiru saja. Salah  satu cara

untuk menciptakan pola belajar yang aktif  adalah merangsang siswa

untuk bertanya mengenai materi yang akan dipelajari. 
Strategi  pembelajaran  aktif Start  With  a  Question  merupakan

strategi  pembelajaran  yang  merangsang  siswa  untuk  mau  bertanya.

Pada  pembelajaran  menggunakan  strategi  ini  siswa  diminta  aktif

bertanya   untuk  memperoleh  pengertian  pada  materi  yang  sedang

dipelajari. Untuk bisa merangsang siswa bertanya, siswa diberi bahan

ajar.
Adapun langkah- langkah dalam strategi pembelajaran ini adalah:19

18 Melvin Silberman, Active Learning :101 Strategi Pembelajaran Aktif , (Bandung :
Nusamedia dan Nuansa, 2006), hal.i

19        Melvin Silberman, Active Learning :101 Strategi Pembelajaran Aktif , (Bandung :
Nusamedia dan Nuansa, 2006), hal. 52



a. Pilih bacaan yang sesuai kemudian bagikan kepada siswa
b. Minta  siswa  mempelajari  bahan  bacaan  secara  sendiri  atau  dengan

temannya
c. Mintalah kepada siswa untuk memberi tanda pada bagian bacaan yang

tidak  dipahami.  Anjurkan  kepada  mereka  untuk  memberi  tanda

sebanyak mungkin. Jika waktu memungkinkan, gabungkan pasangan

belajar  dengan  pasangan  yang  lain,  kemudian  minta  mereka  untuk

membahas poin-poin yang tidak diketahui yang telah diberi tanda
d. Di dalam pasangan atau kelompok kecil,  minta  kepada siswa untuk

menuliskan pertanyaan tentang materi yang telah mereka baca
e. Kumpulkan pertanyaan- pertanyaan yang telah ditulis oleh siswa
f. Sampaikan materi pelajaran dengan menjawab  pertnyaan- pertanyaan

tersebut
Berdasarkan langkah- langkah pembelajaran diatas, bahan bacaan

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah LKS yang peneliti

siapkan.  LKS  tersebut  dibaca  oleh  siswa  dengan  temannya  yang

berkisar antara 2-3 orang. 

Keunggulan  strategi  pembelajaran  aktif Start  With  a  Question

adalah sebagai berikut:
a. Siswa lebih  siap  untuk belajar,  karena  sebelumnya  siswa sudah

membaca  bahan  ajar  yang  akan  dipelajari  sehingga  memiliki

sedikit  gambaran  dan  memperoleh  pemahaman  lebih  setelah

memperoleh penjelasan dari guru
b. Siswa lebih aktif bertanya
c. Mendorong siswa mau mengeluarkan pendapat secara terbuka

Kelemahan  strategi  pembelajaran  aktif Start  With  a  Question

adalah sebagai berikut:
a. Tidak semua siswa mau bertanya selama pembelajaran

4. Pembelajaran Konvensional

       



Pembelajaran  konvensional  merupakan  pembelajaran  yang

berpusat pada guru, dimana dalam prosesnya cenderung menggunakan

strategi  pembelajaran  ekspositori,  dengan  langkah-  langkah  guru

menyampaikan konsep dari materi, selanjutnya siswa diberikan contoh

soal,  kemudian  diminta  untuk mengerjakan  latihan  untuk mengecek

pemahaman siswa. 

Adapun  ciri-ciri  pembelajaran  konvensional  Menurut

Nasution,adalah  sebagai berikut20 :

1. Tujuan tidak dirumuskan secara spesifik ke dalam kelakuan yang dapat
diukur.

2. Bahan  pelajaran  diberikan  kepada  kelompok  atau  kelas  secara
keseluruhan tanpa memperhatikan siswa secara individu.

3. Bahan pelajaran umumnya berbentuk ceramah, kuliah, tugas tertulis dan
media lain menurut pertimbangan guru.

4. Berorientasi pada kegiatan guru dan mengutamakan kegiatan belajar. 
5. Siswa kebanyakan bersifat pasif mendengar uraian guru.
6. Semua siswa harus belajar menurut kecepatan guru.
7. Penguatan umumnya diberikan setelah dilakukan ujian atau ujian.
8. Keberhasilan belajar umumnya dinilai guru secara subjektif
9. Pengajar umumnya sebagai penyebar atau penyalur informasi utama.
10. Siswa biasanya mengikuti beberapa tes atau ulangan mengenai bahan

yang dipelajari dan berdasarkan angka hasil tes atau ulangan itulah nilai
rapor yang diisikan.

Ciri- ciri pembelajaran konvensional di atas juga merupakan ciri-

ciri dari pembelajaran dengan strategi ekspositori. Hal ini berdasarkan

pada pendapat Wina Sanjaya yang menyatakan bahwa konsep strategi

20 Nasution,  Berbagai  Pendekatan  Dalam Proses  Belajar  Mengajar,  (Jakarta:Bumi
aksara, 2000), h.209



pembelajaran  ekspositori  adalah  strategi  pembelajaran  yang

menekankan  kepada  proses  penyampaian  materi  secara  verbal  dari

seorang  guru  kepada  seklompok  siswa  dengan  maksud  agar  dapat

menguasai materi pelajaran secara optimal. 21

Pada pembelajaran dengan strategi ekspositori, terdapat kelebihan

dan  kelemahan  pelaksanaannya.  Menurut  Wina  Sanjaya,  keunggulan

dan kelemahan pada strategi pembelajaran ekspositori adalah22:

Keunggulan:
a. Dengan strategi pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol urutan

dan keluasan materi pembelajaran, ia dapat mengetahui sampai sejauh
mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan.

b. Strategi  pembelajaran  ekspositori  dianggap  sangat  efektif  apabila
materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu
waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas.

c. Melalui  strategi  pembelajaran  ekspositori  selain  siswa  dapat
mendengar melalui penuturan (kuliah) tentang suatu materi pelajaran,
juga  sekaligus  siswa  bisa  melihat  atau  mengobservasi  (melalui
pelaksanaan demonstrasi).

d. Digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar
Kelemahan :

a. Strategi  pembelajaran  ini  hanya  mungkin  dapat  dilakukan  terhadap
siswa yang memiliki  kemampuan mendengar  dan menyimak  secara
baik.

b. Strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu
baik  perbedaan  kemampuan,  perbedaan  pengetahuan,  minat,  dan
bakat, serta perbedaan gaya belajar.

c. Karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan
sulit  mengembangkan  kemampuan  siswa  dalam  hal  kemampuan
sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis.

d. Keberhasilan  strategi  pembelajaran  ekspositori  sangat  tergantung
kepada apa yang dimiliki  guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa
percaya  diri,  semangat,  antusiasme,  motivasi,  dan  berbagai
kemampuan  seperti  kemampuan  bertutur  (berkomunikasi),  dan
kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat dipastikan proses
pembelajaran tidak mungkin berhasil.

21Wina sanjaya, Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Jakarta: Kencana, 2010),  h. 299
22  Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta : Kencana, 2008) h. 34



e. Oleh  karena  gaya  komunikasi  strategi  pembelajaran  lebih  banyak
terjadi satu arah  (one-way communication),  maka kesempatan untuk
mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat
terbatas  pula.  Di  samping  itu,  komunikasi  satu  arah  bisa
mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki  siswa akan terbatas pada
apa yang diberikan guru.

Berdasarkan  uraian  diatas,  siswa  berada  sebagai  objek

pembelajaran.  Siswa  hanya  menerima  penjelasan  guru  dan  boleh

bertanya  jika  guru  memberikan  kesempatan  bertanya  diakhir

pembelajaran.  
5. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki  siswa setelah

mengalami   proses belajar. Hasil belajar dapat dilihat dari perubahan

tingkah laku siswa setelah terjadi proses belajar mengajar. Perubahan

tersebut dapat dalam bentuk perubahan ilmu pengetahuan, sikap dan

keterampilan. 
Dalam  sistem  pendidikan  nasional  rumusan  tujuan  pendidikan,

menggunakan  klasifikasi  hasil  belajar  dari  Benyamin  Bloom,  yang

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu:23

a. Ranah  kognitif  berkenaan  dengan  hasil  belajar  intelektual  yang
terdiri  dari  aspek  pengetahuan,  pemahaman,  aplikasi,  analisis,
sintesis, dan evaluasi.

b. Ranah  afektif  berkenaan  dengan  sikap  yang  terdiri  dari  aspek
penerimaan,  jawaban  atau  reaksi,  penilaian,  organisasi,  dan
internalisasi

c. Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan
dan kemampuan bertindak.

Dalam Peraturan Dirjen Diknasmen No. 506/C/ PP/ 2004 tanggal

11  November  2004  tentang  Penilaian  Perkembangan  Anak  Didik,

23 Nana Sudjana,   Penilaian Hasil Proses Belajar- Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1999),  h.22



Depdiknas  (2004)  menyatakan  bahwa aspek  penilaian  hasil  belajar

matematika dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu:

a. Kemampuan pemahaman konsep
b. Kemampuan penalaran dan komunikasi
c. Kemampuan pemecahan masalah

Berdasarkan aspek penilaian yang dikemukakan oleh Bloom dan

berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Diknasmen,  dapat  kita  pahami  bahwa

penilaian yang hendak dilihat dari keseluruhan aspek tersebut adalah

kemampuan berfikir kritis siswa.

6. Kemampuan Berfikir Kritis
Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang

bila  mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi  yang harus

dipecahkan.  Siswono (2007) berpendapat  bahwa berpikir  merupakan

proses  yang  dinamis  yang  dapat  dilukiskan  menurut  proses  atau

jalannya.  Proses  berpikir  itu  pada  pokoknya  terdiri  dari  3  langkah,

yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan

kesimpulan.24 Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa  jika  seseorang

dihadapkan  pada  suatu  situasi,  maka  dalam berpikir,  orang tersebut

akan  menyusun  hubungan  antara  bagian-bagian  informasi  yang

direkam  sebagai  pengertian-pengertian.  Kemudian  orang  tersebut

membentuk  pendapat-pendapat  yang  sesuai  dengan pengetahuannya.

24 http:// blog.unnes.ac.id/aryworo/files/.../final-draft.doc



Setelah  itu,  ia  akan  membuat  kesimpulan  yang  digunakan  untuk

membahas atau mencari solusi dari situasi tersebut.
Berfikir  kritis  merupakan  salah  satu  kemampuan  berfikir  yang

cermat.  Berkaitan  dengan  berfikir  kritis,  Seriven  dan  Paul  (dalam

Cholis, 2009), mengatakan bahwa berfikir kritis adalah sebuah proses

intelektual  dengan  melakukan  pembuatan  konsep,

penerapan,melakukan sintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang

diperoleh  dari  observasi,  pengalaman,  refleks,  pemikiran,  atau

komunikasi  sebagai  dasar  untuk  meyakini  dan  melakukan  suatu

tindakan.25 
Menurut  Halpen  (dalam  Arief,  2007),  berfikir  kritis  adalah

memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan

tujuan.   Seseorang  yang  berfikir  kritis  akan  menggunakan

keterampilan  dan  pengetahuan  yang  dimilikinya  untuk  menentukan

tujuan yang ingin dicapainya serta menentukan bagaimana cara untuk

mencapai tujuan itu.26

Berfikir kritis merupakan salah satu proses  berfikir tingkat tinggi

yang dapat digunakan dalam pembentukan konseptual siswa. Menurut

Ennis berfikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif

yang  berfokus  untuk  memutuskan  apa  yang  mesti  dipercaya  atau

dilakukan.27 Selanjutnya, Ennis mengidentifikasi 12 indikator berfikir

kritis, yang dikelompokkan dalam lima besar aktivitas sebagai berikut:

25 Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika di SMP, (Yogyakarta: PPPPMTK, t. th),  
h. 15  

26 Kajian Kritis Dalam Pembelajaran Matematika di SMP, ..., h. 15
27Alec Fisher, Berfikir Kritis, (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 4 



a. Memberikan  penjelasan  sederhana,  yang  berisi:  memfokuskan

pertanyaan,  menganalisis  pertanyaan  dan  bertanya,  serta  menjawab

pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan
b. Membangun keterampilan dasar, yang terdiri atas mempertimbangkan

apakah  sumber  dapat  dipercaya  atau  tidak  dan  mengamati  serta

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi
c. Menyimpulkan,  yang  terdiri  atas  kegiatan  mendeduksi  atau

mempertimbangkan  hasil  deduksi,  menginduksi   atau

mempertimbangkan hasil induksi dn membuat serta menentukan nilai

pertimbangan
d. Memberikan  penjelasan  lanjut,  yang  terdiri  atas  mengidentifikasi

istilah-  istilah  dan  defenisi  pertimbangan  dan  juga  dimensi,  serta

mengidentifikasi asumsi
e. Mengatur strategi dan teknik,  yang terdiri  atas menentukan tindakan

dan berinteraksi dengan orang lain
Edward  Glaser  mendaftarkan  keterampilan-  keterampilan  untuk

kemampuan berfikir kritis, yaitu:28

a. Mengenal masalah
b. Menemukan cara- cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah-

masalah itu
c. Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan
d. Mengenal asumsi- asumsi dan nilai- nilai yang tidak dinyatakan
e. Memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas
f. Menganalisis data
g. Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan- pernyataan
h. Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah- masalah
i. Menarik  kesimpulan-  kesimpulan  dan  kesamaan-  kesamaan  yang

diperlukan
j. Menguji  kesamaan-  kesamaan  dan  kesimpulan-  kesimpulan  yang

diambil seseorang
k. Menyusun  kembali  pola-  pola  keyakinan  seseorang  berdasarkan

pengalaman yang lebih luas
l. Membuat penilaian yang tepat tentang hal- hal dan kualitas- kualitas

tertentu dalam kehidupan sehari- hari

28 Alec Fisher, Berfikir Kritis,..., h. 7



Berdasarkan  defenisi-  defenisi  diatas,  dapat  diambil  kesimpulan

bahwa  berfikir  kritis  merupakan  pemberdayaan  fikiran  seseorang

untuk  mempelajari  suatu  konsep  dan  menganalisa  agar  ia  bisa

melakukan  tindakan untuk mencapai  tujuan tertentu.  Melalui  berfiir

kritis  seseorang  akan  menganalisis  suatu  permasalahan,  mengaitkan

masalah  tersebut  dengan  konsep  yang  berkaitan,  kemudian

menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan  cermat.  Dimana  indikator

kemampuan  berfikir  kritis  matematika  yang  digunakan  dalam

penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Ennis
Pada dasarnya setiap siswa sudah memiliki sifat atau kemampuan

kritis,  karena  siswa  merupakan  manusia  yang  berfikir,  yang

mempunyai  potensi  besar  di  dalam  dirinya.  Namun  terkadang,

kemampuan ini tidak muncul secara dominan saat siswa belajar. Oleh

karena  itu  guru  harus  mepunyai  strategi  untuk  meningkatkan

kemampuan berfikir kritis siswa. Walker (2009) menawarkan delapan

strategi untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis, yaitu:29

a. CATS (Clasroom Assesment Techniques)
b. CLS (Cooperative Learning Strategies )
c. Metode diskusi dan studi kasus
d. Penggunaan pertanyaan yang disusun baik oleh siswa
e. Conference Style Learning
f. Pemberian tugas menulis
g. Dialog 
h. Ambigu, dimana siswa tidak diberi materi secara tuntas

Kemampuan  berfikir  kritis  dapat  ditingkatkan  dengan

membiasakan siswa bertanya dan menanggapi pernyataan orang lain.

29 http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22479-BAB%20II.pdf
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Pembelajaran aktif Start  With a Question (LSQ) merupakan strategi

pembelajaran  yang  menuntut  keaktifan  siswa  untuk  mengemukakan

pertanyaan  di  awal  pembelajaran.  Sehingga    berdasarkan  teori

tersebut,  penerapan pembelajaran  aktif  Start  With  a Question  akan

sejalan dengan peningkatan kemampuan berfikir kritis siswa.
7. Aktivitas Siswa 

Menurut Dryden aktivitas adalah hal- hal yang disarankan kepada

siswa  atau  peserta  untuk  dilakukan.  Kondisi  ruangan  yang  penuh

warna,  poster  dan  mobilitas  akan  menstimulasi  para  pelajar  visual.

Musik akan “menyentuh” para pelajar  auditorial,  sedangkan aktivitas

dini membuat  para pelajar “kinestetik”  akan segera merasa nyaman.

Variasi antara ketiga aktivitas ini juga menjamin bahwa ketiga tingkat

otak diaktifkan, otak pemikiran, otak perasaan dan otak tindakan.30

Beberapa ahli kognitif kontemporer mengemukakan bahwa siswa

dapat  mengonstruksi  basis  pengetahuan  yang  lebih  terintegrasi  dan

berguna  apabila  mereka  mempelajari  suatu  topik  dalam  konteks

aktivitas- aktivitas otentik, yaitu aktivitas- aktivitas yang mirip dengan

apa yang sering mereka jumpai  di  dunia luar sekolah31.  Siswa lebih

mudah  mengecek  kemampuan  mereka  memecahkan  soal-  soal

matematika khususnya untuk memastikan bahwa pemecahan mereka

atas  soal  itu  logis  ketika  mereka  menggunakan  matematika  untuk

mengerjakan tugas- tugas nyata sehari- hari.32

Aktifitas  siswa  tidak  cukup  hanya  mendengarkan  dan  mencatat

seperti lazimnya. Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi

30Gordon Dryden,... h.   105
31Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Erlangga.2009) h. 347
32Jeanne Ellis Ormrod,... h. 347



177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai

berikut:33

a) Visual  Activities,  yang  termasuk  di  dalamnya  seperti,  membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan , dan pekerjaan orang
lain.

b) Oral activities,  seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran,  mengeluarkan  pendapat,mengadakan  wawancara,  diskusi,  dan
instrupsi.

c) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan,
diskusi, music, pidato.

d) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.

e) Drawing  activities,  misalnya:  menggambar,  membuat  grafik,  peta,
diagram.

f) Motor  activities,  yang  termasuk  kedalamnya  adalah:  melakukan
percobaan, membuat konstruksi,bermain, berkebun.

g) Mental activities,  contoh: menanggapi, mengingat, memecahkan soal,
menganalisis.

h) Emotional  activities,  yaitu:  menaruh  minat,  merasa  bosan,  gembira,
bersemangat,berani, tenang.

Berdasarkan uraian di atas,  maka aktivitas  siswa dapat  diartikan

sebagai  semua  kegiatan  yang  dilakukan  siswa  selama  mengikuti

pembelajaran.  Adapun  Aktifitas  siswa  yang  akan  diamati   selama

pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran

aktif Start With A Question terdiri dari:

a. Visual Activities, dilihat melalui aktivitas membaca

b. Oral  Activities,  dilihat  melalui  aktivitas  siswa  mengeluarkan

pendapat, diskusi dan mengajukan pertanyaan

c. Mental Activities, dilihat dari aktivitas siswa dalam memecahkan soal

dan menganalisis.

33  Sardiman,  Interaksi  dan  Motivasi  Belajar  Mengajar,  (Jakarta:  Raja  Grafindo
Persada, 2011) h.101



B. Penelitian yang Relevan  
Penelitian  yang  pernah  membahas  tentang  strategi  pembelajaran  aktif

Start  With  A  Question adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Linda  Feni

Haryati (2009) “Peningkatan Keaktifan Dan Prestasi Belajar Matematika

Siswa  Melalui  Model  Pembelajaran  Learning  Start  With  A  Question”.

Jenis penelitian adalah Penelitian eksperimen dengan desain  control Group

pretes-  postest. Hasil  dari  penelitiannya  menyatakan  bahwa  terdapat

perbedaan peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa secara signifikan

antara  kelas  yang  diajarkan  dengan  menggunakan  model  pembelajaran

Learning  Start  With  A  Question  dengan  kelas  yang  diajarkan  dengan

menggunakan  model  pembelajaran  konvensional  yang  berarti  model

pembelajaran memiliki pengaruh terhadap kelas eksperimen. 
Kemudian  penelitian  oleh  Silvia  Otrina,  dkk.  “  Penerapan  Strategi

Pembelajaran  Aktif  Tipe  Learning  Start  With  A  Question  Terhadap

Pemahaman  Konsep  Matematis  Siswa  SMP  Negeri  2  Pasaman.”.  Jenis

penelitiannya  adalah  eksperimen,  dimana  hasil  penelitian  menunjukkan

pemahaman konsep matematika siswa yang diajarkan menggunakan strategi

pembelajaran  aktif  Learning  Start  With  A  Question  lebih  baik  dari  pada

pemahaman konsep matematika  siswa yang diajarkan dengan pembelajaran

konvensional. 
Dengan adanya penelitian yang terdahulu sehingga penulis tertarik untuk

melakukan  penelitian  strategi  pembelajaran   aktif  Start  With  A  Question

terhadap  kemampuan  berfikir  kritis  siswa  pada  pembelajaran  Matematika.

Dimana  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksperimen  dengan  desain



Randomized Control Group Only Design. Dalam penelitian ini peneliti juga

menggunakan kelompok kontrol dan eksperimen yang diambil  secara acak.

Dengan penelitian ini siswa diharapkan siswa memiliki sikap ingin tahu dan

mau  bertanya,  sehingga  mampu  meningkatkan  kemampuan  berfikir  kritis

siswa .

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan  latar  belakang  dan  kajian  teori  strategi  pembelajaran  aktif

Start  With  a  Question  diharapkan  dapat  meningkatkan  aktivitas  siswa  dan

kemampuan berfikir kritis siswa. Strategi pembelajaran ini menuntun siswa untuk

siap belajar dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya secara luas.  Untuk

lebih jelasnya disajikan secara ringkas pada gambar dibawah ini:

D. Hipotesis Penelitian Dibandingkan

Kelas eksperimen

Siswa

Pembelajaran dengan strategi 
Pembelajaran aktif Start With A 

Question
Pembelajaran 
konvensional

Aktivitas 
Siswa

Kemampuan 
berfikir kritis

Kelas kontrol

Kemampuan 
berfikir kritis 



Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  kajian  teoritis  yang  telah

diungkapkan  diatas,  maka  hipotesis  penelitian  yang  dikemukakan

adalah:
“  Kemampuan  berfikir  kritis  siswa  yang  diajarkan  dengan  strategi

pembelajaran  aktif  Start  with  a  Question lebih  baik  dari  pada

kemampuan berfikir kritis siswa yang diajarkan dengan pembelajaran

konvensional di kelas X SMA N 1 Salimpaung”



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan tergolong penelitian eksperimen. 

Menurut Wiersma dalam Emzir, penelitian eksperimen adalah suatu situasi 

penelitian yang sekurang – kurangnya satu variabel bebas, yang disebut 

sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti.34 
Penelitian eksperimen yang digunakan adalah penelitian pra 

eksperimen. Menurut Muri Yusuf, jenis penelitian ini pada prinsipnya tidak 

dapat mengontrol validitas internal dan eksternal secara utuh, karena satu 

kelompok hanya dipelajari satu kali atau kalau menggunakan dua kelompok 

diantara kedua kelompok itu tidak disamakan terlebih dahulu.35 Adapun 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah The Statistic Group 

Comparison: Randomized Control Group Only Design. Rancangan penelitian

dideskripsikan seperti tabel di bawah ini:    

Tabel 1: Rancangan Penelitian 36

Group Treatment Posttest

Eksperiment  Group X T

Control Group
T

Keterangan:

34  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 
hal.63-64

35Muri Yusuf, Metode Penelitian: Dasar Penyelidikan Ilmiah, ( UNP, 1997), h. 235
36 Sumadi Suryabrata,  Metodologi Penelitian, ..., h. 104



X  = Strategi Pembelajaran Aktif Start With A Question.

T  =  Posttest  setelah melakukan Strategi  Belajar Aktif  Learning Start

With A Question

Dalam penelitian ini, subjek diambil dari populasi tertentu kemudian dibagi

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan kelas eksperimen, dimana

pada kelas ini akan diberi  perlakuan berupa penerapan strategi pembelajaran aktif

Start With a Question. Kelompok kedua merupakan kelompok kontrol yang tidak

diberi perlakuan dan menerapkan strategi pembelajaran ekspositori.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi  adalah  sekumpulan  objek  yang  akan  dijadikan  sebagai

bahan penelitian (penelaahan) dengan ciri mempunyai karakteristik yang

sama.  Populasi  dalam  penelitian  ini  ada  sebanyak  empat  kelas.

Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :



 Tabel  2 :  Jumlah  siswa  kelas  X  SMA  N  1  Canduang Tahun
Pelajaran  2012/2013

Kelas Jumlah Siswa

X1

X2

X3

X4

24

25

25

26

Jumlah 100

Sumber : Tata Usaha SMA N 1 Salimpaung

2. Sampel

Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  (contoh),  untuk  dijadikan

sebagai  bahan  penelaahan  dengan  harapan  contoh  yang  diambil  dari

populasi  tersebut  dapat  mewakili  (representative)  terhadap populasinya.

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan

penulis dari segi tenaga, dana, dan waktu maka penelitian ini dilakukan

terhadap  sampel  yang  mewakili  populasi.  Teknik  pengambilan  sampel

yang digunakan adalah random sampling (acak).

Agar  sampel  dapat  mewakili  dan  menggambarkan  sifat  serta

karakteristik dari populasi, maka langkah-langkah yang dilakukan menurut

Syafriandi adalah sebagai berikut:37

a. Mengumpulkan  nilai  tengah semester  II matematika  siswa  kelas  X

SMA N 1 Salimpaung dari setiap kelas populasi

374 Syafriandi. Analisis Data Menggunakan Software Minitab.( Padang : UNP FMIPA), pdf.



b. Melakukan uji normalitas populasi terhadap rata – rata nilai ulangan

harian yang bertujuan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi

normal atau tidak.

     Hipotesis yang diajukan adalah :

    0H = populasi beristribusi normal

   1H  = populasi berdistribusi tidak normal

    Untuk melihat  sampel  berdistribusi  normal,  digunakan uji  Lilifors

yang  dikemukakan  oleh  Sudjana  dengan  langkah  –  langkah  sebagai

berikut :

1.
Data  X1,  X2,  X3,...,  Xn  diperoleh  dan  disusun  dari  data  yang

terkecil sampai yang terbesar

2.
Mencari skor baku dari skor mentah dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

S

X−
= i

i

X
Z

Dengan: 
iZ   = Skor baku

S    = Simpangan baku
X    = Skor rata-rata

 Xi    = Skor dari tiap soal

3.
Dengan  menggunakan  daftar  distribusi  normal  baku  dihitung

peluang F(Zi) = P (Z < Zi).

4.
Menghitung jumlah proporsi skor baku yang lebih kecil atau sama

Zi yang dinyatakan dengan S (Zi) dengan menggunakan rumus:

( )
n

Z yang Z,...Z, ZBanyaknya
ZS in21

i

≤
=

5.
Menghitung selisih antara F(Zi) dengan S(Zi) kemudian tentukan

harga mutlaknya.

6.
Ambil  harga mutlak  yang terbesar  dari  harga mutlak  selisih  itu

diberi simbol L0, L0 =  maks ( ) ( )ii ZSZF −



7.
Kemudian bandingkan 

0L  dengan nilai  
0L yang ada pada tabel.

Pada taraf 05,0=a  jika 0L tabelL≤  maka H0 diterima.38

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan bantuan sofware

Minitab.  Data  berdistribusi  normal  apabila  pancaran  titik-  titiknya

mendekati garis lurus, atau jika Pvalue > α = 0.05. 

c. Melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Barlet. Uji ini

bertujuan untuk melihat  apakah populasi  mempunyai  variansi  yang

homogen atau tidak.

    Hipotesis yang diajukan yaitu :

H0  : = =  =

H1 : paling sedikit ada satu pasang variansi yang tidak sama

Untuk  menentukan  uji  homogenitas  ini  dilakukan  langkah  –  langkah

sebagai berikut : 

1. Menghitung varians masing – masing kelompok
2. Menghitung  variansi  gabungan  dari  semua  populasi  dengan

rumus:

                        

( )
( )∑

∑
−

−
=

1

1 2

2

i

ii

n

Sn
S

3. Menghitung harga satuan Barlett (B) dengan rumus:

                        ( ) ( )∑ −= 1log 2
inSB

4. Mengunakan statistik chi-kuadrat dengan rumus:

                       ( ) ( ){ }∑ −−= 22 log110ln ii SnBχ
5. Menggunakan tabel/daftar

           Kemudian harga 2χ hitung dibandingkan dengan harga tabel
2χ

dengan  kriteria  bila 2χ hitung   < tabel
2χ  untuk  taraf  α  maka

38 Sudjana,  Metode Statistika, (Bandung : Tarsito, 2005), hal.466



populasi homogen.  Dengan demikian populasi memiliki varians

yang homogen.39

Dalam penelitian ini uji homogenitas dihitung dengan bantuan

software  minitab.  Populasi  homogen  jika  P-value  > 05,0=a  atau

selang kepercayaan masing – masing kelompok beririsan.

d. Melakukan  uji  kesamaan  rata  –  rata  dengan  menggunakan  analisis

variansi. Uji ini menggunakan teknik anava satu arah dengan langkah

– langkah sebagai berikut :

1) Tuliskan hipotesis statistik yang diajukan

H0 : µ1 = µ 2 = µ3 = µ4

H1 : sekurang-kurangnya dua rata-rata yang tidak sama

2) Tentukan taraf nyatanya (α)
3) Tentukan wilayah kritiknya dengan menggunakan rumus 

f  > f α [ k – 1, N – k]
4) Tentukan perhitungan melalui tabel.

Tabel 3 : Data hasil belajar siswa kelas populasi40

Populasi

1 2 K

X11

X12

…

X1n

X21

X22

…

X2n

Xk1

Xk2

…

Xkn

Total T1 T2 Tk T......

Nilai Tengah 1 2 k …..

39Sudjana.(…, 2002), hal.263
40 Ronal, E. Walpole, Pengantar Statistika. ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1993), hal. 

383



Keterangan :

Ti : Jumlah semua pengamatan dalam perlakuan ke- i

: Rataan semua pengamatan dalam perlakuan ke- i

: Jumlah total keseluruhan pengamatan

: Rataan total semua pengamatan

N = 

Perhitungannya dengan menggunakan rumus :

Jumlah Kuadrat Total (JKT) : - 

Jumlah Kuadrat untuk Nilai Tengah Kolom (JKK): - 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) : JKT – JKK

Masukkan data hasil perhitungan ke tabel berikut :

Tabel  4 :  Analisis  Ragam Bagi  Data  Hasil  Belajar  Siswa

Kelas Populasi41

41 Ronal, E. Walpole, Pengantar Statisstika…, hal. 383

Sumber
Keragaman

Jumlah
Kuadrat

(JK)

derajat
kebebasan

(dk)

Kuadrat
Tengah

f hitung

Nilai tengah
kolom

JKK k -1 S1
2 = JKK

          k -1

Galat JKG N- k S2
2 = JKG

    N – k

Total JKT N-1



5) Keputusannya

Diterima H0 jika 

Ditolak H0 jika 

Dalam  penelitian  ini  uji  kesamaan  rata  -  rata  dihitung

dengan bantuan software minitab. 

e. Jika telah diadakan pengujian dan kelas terbukti berdistribusi normal,

homogen  serta  memiliki  kesamaan  rata-rata,  maka  sampel  dipilih

dengan teknik  random sampling.  Suatu  cara  disebut  random kalau

kita tidak memilih-milih individu-individu yang kita tugaskan untuk

mengisi  sampel  kita.  Cara  yang  digunakan  untuk  merandomisasi

dalam  penelitian  ini  adalah  cara  undian,  dengan  langkah-langlah

sebagai berikut:
a. Buat daftar yang berisi semua kelas populasi
b. Beri kode nomor urut kepada semua kelas
c. Tulis  kode-kode  itu  masing-masing  dalam  selembar  kertas

kecil.
d. Gulung kertas-kertas itu baik-baik
e. Masukkan gulungan-gulungan kertas itu ke dalam tempolong.
f. Kocok baik-baik tempolong itu.
g. Ambil kertas-kertas gulungan itu satu demi satu sampai jumlah

yang kita perlukan tercapai.42

Kertas yang pertama terambil merupakan kelas eksperimen, 

sedangkan pada pengambilan kedua merupakan kelas kontrol.yang terpilih

sebagai kelas eksperimen.

42 Sutrisno Hadi, Statistik jilid 2, (Yogyakarta : Andi, 2000), Cet ke-17, h.223



C. Variabel dan Data

1. Variabel

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan

variabel terikat. 

a. Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  mempengaruhi

variabel  lain  yaitu perlakuan  dengan  pembelajaran  yang

menggunakan  strategi  pembelajaran  aktif  Start  With  a

Question
b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi variabel

bebas  yaitu  kemampuan  berfikir  kritis  siswa  dengan

menggunakan  strategi  pembelajaran aktif  Start  With  a

Question
2. Data

a.  Data primer yaitu  data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan

berfikir  kritis  dengan  menggunakan  strategi  pembelajaran aktif

Start With a Question

b. Data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung

melalui  dokumen  –  dokumen  atau  data  yang  diarsipkan.43 Dalam

penelitian ini adalah jumlah siswa yang berada pada  kelas X SMA

N 1 Salimpaung
3. Sumber data

          Sumber data dalam penelitian ini adalah

43Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian ,…, hal. 84-85



a. Data primer bersumber dari kelas  X SMA N 1  Salimpaung yang

menjadi sampel pada penelitian ini.
b. Data sekunder bersumber dari Kantor Tata Usaha dan Guru bidang

studi matematika SMA N 1 Salimpaung
D. Prosedur Penelitian

Secara umum prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu: tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.
1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dalam penelitian ini meliputi:

a. Menetapkan tempat yaitu SMA N 1 Salimpaung dengan jangka waktu

penelitian lebih kurang selama 3 minggu. 

b. Mengurus izin penelitian pada pihak kampus.

c. Menentukan kelas sampel untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol

d. Merancang  perangkat  pembelajaran  yaitu  Rencana  Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) dan LKS. 

e. Membuat kisi-kisi soal tes akhir. 
f. Menyusun soal tes akhir berdasarkan kisi- kisi yang telah dibuat.
g. Membuat kunci jawaban soal tes akhir

h. Mempersiapkan lembar observasi untuk mencatat aktifitas siswa

i. Memvalidasi perangkat penelitian kepada ahli 

j. Uji coba soal tes penulis

2. Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaannya, penelitian ini terdiri dari dua kelas sampel 

dengan masing- masingnya empat kali pertemuan. Pada kelas eksperimen 

dilakukan pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi 

pembelajaran aktif Start With A Question Pada Kelas kontrol dilakukan 



pembelajaran konvensional. Adapun langkah- langkah yang dilakukan pada 

masing-  masing kelas dapat dilihat pada tabel 3.6.  

Tabel 3:  Tahap Pelaksanaan pada Kelas Kontrol dan Eksperimen

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 2

Pendahuluan
a. Guru  membuka  pelajaran  dengan  salam

dan do’a
b. Guru mengontrol kondisi kelas, baik dari

segi kerapian maupun kebersihannya.
c. Guru mengecek kehadiran siswa.
d. Apersepsi:  mengingatkan  siswa

mengenai  materi  yang  telah  dipelajari

dan  berkaitan  dengan materi  yang  akan

dipelajari. 
e. Motivasi:  menyampaikan  manfaat  dari

materi yang akan dipelajari
f. Siswa diberikan   gambaran umum materi

pelajaran 
g. Siswa diberikan tujuan pembelajaran

yang akan dicapai  

1

Pendahuluan
a. Guru  membuka  pelajaran

dengan salam dan do’a
b. Guru  mengontrol  kondisi

kelas,  baik  dari  segi

kerapian  maupun

kebersihannya.
c. Guru  mengecek  kehadiran

siswa
d. Apersepsi:  mengingatkan

siswa  mengenai  materi

yang  telah  dipelajari

berkaitan  dengan  materi

yang akan dipelajari.
e. Motivasi:   menyampaikan

manfaat  dari  materi  yang

akan dipelajari

2



Kegiatan Inti

Eksplorasi

a. Guru membagikan LKS
b. Siswa membaca LKS secara berpasangan
c. Siswa  mendiskusikan  pertanyaannya

bersama kelompok kecil yang dibentuk
d. Guru memantau aktivitas siswa
e. Siswa mengajukan pertanyaan

Elaborasi

a. Guru melempar pertanyaan siswa kepada

forum dan mendiskusikannya
b. Guru memberikan penjelasan  lanjut  dan

menjawab pertanyaan
c. Guru memberikan soal latihan

Konfirmasi

a. Guru  memeriksa  jawaban  siswa  dan

memberikan jawaban yang benar
b. Memberikan  penekanan   terhadap

kegiatan eksplorasi dan elaborasi.

Kegiatan Inti

Eksplorasi

a. Guru  menjelaskan  materi

pelajaran  dan  siswa

memperhatikan  serta

mencatat. 

Elaborasi

a. Siswa  mengerjakan  soal  –

soal 
Latihan

b. Siswa  diperintahkan  untuk

menuliskan  jawabannya  di

papan tulis.

Konfirmasi

a. Guru memberikan jawaban

yang benar dari soal latihan

yang  tidak  terjawab  oleh

siswa.
b. Memberikan  penekanan

terhadap  kegiatan

eksplorasi dan elaborasi.

1 2

Penutup
a. Siswa  dengan  bimbingan  guru

Penutup
a. Siswa  dengan  bimbingan  guru



menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.
b. Guru  meninjau  ulang

pemahaman  siswa  dengan
melakukan  tes  secara
berpasangan/ individu

menyimpulkan materi yang telah

dipelajari.
b. Guru  meninjau  ulang

pemahaman  siswa  dengan

melakukan  tes  secara

berpasangan/ individu.

3. Tahap penyelesaian

Setelah  melakukan  pembelajaran  maka  siswa di  beri  tes  akhir  /

post-  test.  Tes  akhir  dilakukan  pada  kelas  eksperimen  dan kelas

kontrol.  Kemudian  data   diolah  dengan menggunakan  uji  statistika

yang cocok.

E. Instrumen Penelitian

Insturmen  penelitian  merupakan  alat  yang  digunakan  oleh  peneliti

untuk  mengumpulkan  data  (Arikunto,  2005).  Instumen  penelitian  yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tes Kemampuan Berfikir Kritis

Tes  yang  akan  diberikan  tes  tertulis  berbentuk  essay,  untuk

mengetahui  kemampuan  berfikir  kritis  matematis  siswa.  Tes  tipe  essay

dipilih  agar  dapat  dilihat  bagaimana  kemampuan  siswa  sesungguhnya

melalui uraian jawaban yang diberikannya. Tes disusun oleh peneliti sesuai

dengan indikator  kemampuan  berfikir  kritis  matematis  yang  akan diukur

seperti pada tabel berikut:

No Aspek Kemampuan Indikator



1 Keterampilan memberikan 
penjelasan sederhana

a. Menganalisis pertanyaan
b. Menfokuskan pertanyaan

2 Keterampilan memberikan 
penjelasan lanjut

a. Menidentifikasi asumsi

3 Keteampilan mengatur strategi 
dan taktik

a. Menentukan  solusi  dari
permasalahan dalam soal

b. Menuliskan  solusi  dari
permasalahan dalam soal

4 Keterampilan menyimpulkan 
dan mengevaluasi

a. Menentukan  kesimpulan
dari  solusi  permasalahan
yang telah diperoleh

b. Mengajukan  alternatif-
alternatif  cara  lain  dalam
menyeelesaikan masalah

Menurut  Mudjijo   langkah  –  langkah  dalam  menyusun  tes  hasil

belajar adalah sebagai berikut :44

a. Menentukan  tujuan  mengadakan  tes  yaitu  mengetahui  sejauh  mana

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan melihat apakah strategi

yang digunakan berhasil diterapkan.

b. Membuat batasan terhadap materi pelajaran yang akan diujikan

c. Membuat kisi-kisi tes kemampuan berfikir kritis. 

d. Menyusun butir-butir soal menjadi bentuk tes akhir yang akan diujikan. 

e. Validasi Tes

Validitas adalah tingkat ketetapan tes. Suatu tes dikatakan valid

apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk

mengetahui valid atau tidaknya suatu tes dianalisa dengan validitas isi

44Mudjijo. Tes Hasil Belajar. (Padang : Bumi Aksara, 1995), hal. 73-85 



atau validitas kurikulum yang akan divalidasi oleh seorang dosen dan

guru.

f. Melakukan Uji Coba Tes
g. Analisis Butir Soal

Analisis ini dilakukan untuk melihat dan mengidentifikasi soal –

soal yang baik, kurang baik dan soal yang tidak baik sama sekali. Hal –

hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis butir soal adalah :

1) Validitas tes

Validitas tes mempersoalkan apakah isi butir soal tes yang diujikan

itu mencerminkan isi kurikulum yang sebenarnya.  Untuk menentukan

validitas tes digunakan korelasi product moment yaitu: 

Keterangan :   = koefisien korelasi antara variabel X dan Y

                N    = jumlah testee

             ∑XY = jumlah perkalian antara skor item dan skor total

              ∑X   = jumlah skor item

              ∑Y   = jumlah skor total.

Selanjutnya, dihitung thitung dengan rumus sebagai berikut



rxy = Korelasi Product Moment

n = Jumlah responden

Setelah didapatkan thitung, kemudian dibandingkan dengan ttabel . Distribusi 

untuk α = 0.05 dan derajat kebebasan (dk = n-2 ), kaidah keputusannya adalah :

Jika thitung > ttabel berarti soal valid.

Jika thitung < ttabel berarti soal tidak valid.

Kriteria mengenai besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut : 45 

Koefisien Korelasi Interpretasi

0, 81  –   1, 00 Sangat Tinggi

0, 61  –  0, 80                  Tinggi

0, 41   –  0 ,60                  Cukup

0, 21   –  0, 40                  Rendah

0, 00   –  0, 20                 Sangat Rendah

2) Reliabilitas
Reliabilitas alat ukur adalah ketetapan alat tersebut dalam 

mengukur apa yang akan diukur, artinya kapan alat ukur tersebut 

digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama. Untuk mencari 

reliabilitas tes tersebut dapat digunakan rumus koefisien alpha sebagai 

berikut46 : 

45Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya,2009), h. 257 
46 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, ..., h. 264



= (

Keterangan : = koefisien realibilitas tes

= jumlah varians skor tiap item

   = varians total

          n  = banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes.

Nilai r11 yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan r pada tabel, jika

r11 > rtabel maka tes tersebut reliabel

Kriteria  yang  digunakan   untuk  menentukan  tingkat  reliabilitas  tes

adalah: 47

Selang Interval Interpretasi

0, 8 < ≤ 1, 00 Sangat Tinggi

0, 6 < ≤ 0, 8 Tinggi

0, 4 <  ≤ 0, 6 Sedang

≤ 0, 4 Rendah

0, 0 < ≤ 0, 2 Sangat Rendah

47Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 
hal.109



3) Indeks Kesukaran
Indeks kesukaran soal digunakan untuk melihatnghitun apakah soal

tersebut termasuk  mudah, sedang dan sulit. Untuk menentukannya 

digunakan rumus :

Ik =  x 100%

Keterangan :

 Ik   = indeks kesukaran tes

 = jumlah siswa yang menjawab benar

N = jumlah peserta didik

Ketentuan soal dinyatakan  sebagai berikut:48

a. Jika Ik< 27 %,  maka soal dikatakan sukar
b. Jika 27 % ≤  Ik ≤  73 %,  maka tingkat kesukaran soal dikatakan sedang 
c. Jika 73 % < Ik, maka soal dikatakan mudah.

4) Daya Beda Soal
Penghitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu

butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai 

kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai.49

Semakin tinggi koefesien daya pembeda suatu butir soal, semakin 

mampu butir soal tersebut membedakan antara peserta didik yang 

menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai 

48 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran ,..., h. 270
49 Zainal Arifin,…,h.273



kompetensi. Untuk menghitung daya pembeda setiap butir soal dapat 

digunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan:
D :  daya pembeda
JA :  banyaknya peserta kelompok atas
JB :  banyaknya peserta kelompok bawah

BA :  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal 

dengan benar

BB :  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan salah
PA  : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal 

  dengan benar
PB : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal  

dengan salah50

Kriteria daya pembeda:
0,00 – 0,20 : rendah
0,20 – 0,40 : cukup
0,40 – 0,70 : tinggi
0,70 – 1,00 : sangat tinggi
D yang negative (-) : semuanya tidak baik, sebaiknya semua   

50 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 
h.211-214



   butir soalnya dibuang51

Jika seluruh kelompok atas dapat menjawab soal dengan benar 

sedang kelompok bawah menjawab salah maka soal mempunyai D 

paling besar yaitu 1,00. Sebaliknya jika seluruh kelompok atas 

menjawab salah sedang seluruh kelompok menjawab dengan benar 

maka soal maka nilai D-nya adalah -1,00. Apabila seluruh kelompok 

atas dan bawah sama-sama menjawab dengan benar atau salah maka 

nilai D-nya adalah 0,00.
2. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk melihat aktivitas siswa selama 

menggunakan Strategi pembelajaran aktif Start With aQuestion. Langkah- 

langkah dalam menyusun lembar observasi adalah:
a. Merancang komponen- komponen aktivitas yang akan diamati
b. Merancang lembar observasi
c. Memvalidasi lembar observasi yang akan digunakan  

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dan akan digunakan sebagai dasar untuk menilai

berhasil atau tidak tindakan  perbaikan pembelajaran yang dicobakan yaitu data

kemampuan berfikir kritis siswa yang dikumpulkan dari pemberian tes kepada

siswa.

G . Teknik Analisis Data

1. Tes Kemampuan Berfikir Kritis

51 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) , 
h.218



Untuk melihat perbedaan hasil tes kemampuan berfikir kritis  

antara dua kelas sampel digunakan uji-t. Sebelum mrnggunakan uji-t, 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi 

terhadap sampel.
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini 

dilakukan dengan menggunakan software MINITAB.untuk 

melihat data berdistribusi normal atau tidak, digunakan 

interpretasi Pvalue, yaitu data berdistribusi normal  jika Pvalue 

yang diperoleh lebih besar dari taraf nyata yang telah 

ditetapkan dimana α = 0.05 dan data tidak berdistribusi normal 

jika sebaliknya.

b. Uji Homogenitas Variansi
Uji homogenitas variansi bertujuan untuk mengetahui 

apakah kedua kelompok data mempunyai variansi yang 

homogen atau tidak. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

software MINITAB. Untuk melihat apakah data homogen atau 

tidak digunakan cara interpretasi Pvalue yaitu data mempunyai 

variansi yang homogen jika Pvalue yang diperoleh lebih besar 

dari taraf nyata yang ditetapkan dan sebaliknya.
c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hasil tes 

kemampuan berfikir kritis siswa kelas eksperimen lebih baik 



dari pada kelas kontrol. Dalam hal ini dilakukan uji kesamaan 

rata- rata dengan hipotesis statistiknya:

Kemampuan berfikir kritis siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan strategi Start With a 

Question sama dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional.
H1: µ1  >  µ 2, kemampuan berifikir kritis siswa kelas X SMA N 

1 Salimpaung yang mengikuti  pembelajaran 

dengan strategi Start With a Question lebih baik 

daripada siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional

Dengan   masing-  masing  adalah  hasil  tes  kemampuan

berfikir kritis matematika siswa pada kelas eksperimen dan siswa kelas

kontrol. 

Berdasarkan uji  normalitas  dan uji  homogenitas  ada beberapa

rumus untuk menguji hipotesis, yaitu:

a. Apabila  data  berdistribusi  normal  dan  mempunyai  variansi

homogen, maka uji statistik yang digunakan adalah dengan rumus:

 dengan 

Dimana:



 = Nilai rata-rata kelas eksperimen

 = Nilai rata-rata kelas kontrol

 = variansi hasil belajar kelas eksperimen

 = variansi hasil belajar kelas kontrol

   = simpangan baku

 = jumlah siswa kelas eksperimen

 = jumlah siswa kelas kontrol

Kriteria:

Terima H0 jika , dengan dk = n1 + n2 – 2 selain

itu H0 ditolak.52

b. Jika sampel berdistribusi normal dan kedua kelompok sampel tidak

mempunyai variansi homogen, maka uji statistik yang digunakan

adalah:

52 Sudjana, Metode …, h.239



Kriteria pengujinya adalah:

Tolak hipotesis H0 jika  

Terima H0 jika 

Dengan:

c. Jika data yang diperoleh tidak normal, maka digunakan uji U (Uji

Mann-Whitney) dengan hipotesis sebagai berikut:

H0:  Tidak  ada  perbedaan  hasil  belajar  siswa  kelas  eksperimen

dengan kelas kontrol.

H1: Hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih besar daripada kelas

kontrol

Untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney, rumus

yang digunakan adalah sebagai berikut53:

Keterangan: 

53Bambang Soepeno, Statistik Terapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 191



= jumlah kasus kelompok 1

= jumlah kasus kelompok 2

= jumlah jenjang/ rangking pada kelompok 1  

= jumlah jenjang/ rangking pada kelompok 2

Catatan = hanya salah satu U saja yang dihitung, 
sebab  U  lainnya  dapat  dihitung  dengan  cara

sebagai    berikut: =  - 

. Sedangkan U yang digunakan adalah  yang

memiliki harga terkecil.

2.  Ativitas Siswa            
Data aktifitas siswa yang diperoleh melalui lembar observasi 

dianalisis dengan menggunakan rumus persentase54:

Keterangan:
P% = Persentase aktifitas
F = Frekuensi aktifitas yang dilakukan
N = Jumlah siswa

Kriteria  penilaian  aktifitas  belajar  yang  positif  adalah  sebagai

berikut:55

1) Jika  persentase  penilaian  aktifitas  adalah  1%  -  25%  maka
aktifitas tergolong sedikit sekali.

2) Jika  persentase  penilaian  aktifitas  adalah  26%  -  50%  maka
aktifitas tergolong sedikit.

3) Jika  persentase  penilaian  aktifitas  adalah  51%  -  75%  maka
aktifitas tergolong banyak.

4) Jika  persentase  penilaian  aktifitas  adalah  76%  -  99%  maka
aktifitas tergolong banyak sekali.

54 Sudjana,  Penelitian  dan  Penilaian  Pendidikan,  (Bandung:  Sinar  Baru
Algesindo, 2004) h. 130

55 Dimyati  dan Mudjono,  Penilaian Aktivitas Belajar,  (Jakarta:  Aksara Baru,
1999) h. 125
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