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ABSTRAK 

Keberhasilan belajar ditentukan dari motivasi elajar dan kemampuan berpikir kritis 
seseorang. Namun adakalanya orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi sering berpikir 
sama tidak kritisnya dibandingkan orang yang memiliki motivasi rendah. Siswa hams 
dihadapkan pada tantangan agar memacunya untuk berpikir kritis. Beberapa pakar meyakini 
bahwa berpikir kritis sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum. 

Berdasarkan kajian teori di atas, telah dilakukan penelitian untuk mengungkapkanl 
mendeskripsikan kondisi profil motivasi dan keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI 
program IPA SMAN kota Padang. Penelitian dilakukan di kota Padang terhadap siswa 
kelas XI P A .  Sekolah yang diteliti dikategorikan atas sekolah RSBI, SNN dan sekolah 
reguler. Dengan pengambilan sampel secara random, telah terpilih RSMA-BI 3, SMAN 
4 dan SMAN 12 kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. 

Untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis dilakukan melalui penggunaan 
CCTST Total Score Conversion and Percentiles Table yang diterbitkan oleh California 
Academic Press. Skor rata-rata yang diperoleh siswa dikonversikan dengan persentase 
kepemilikan keterampilan berpikir kritis yang terdapat pada tabel. Sedang tingkat 
motivasi siswa diperoleh melalui angket yang diisi oleh siswa. Data motivasi belajar 
siswa dikorelasikan dengan keterampilan berpikir kritis menggunakan statistic korelasi Product 
Moment Pearson. 

H.@l penelitian tentang motivasi menunjukkan rerata tingkat motivasi siswa SMAN 12 > 
SMAN 4>SMAN 3 Padang.. Dilihat dari indikator hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam 
belajar, SMAN 4 = SMA 12 > SMAN 3 Padang. Untuk indikator adanya dorongan dan 
kebutuhan dalam belajar, SMA 12>SMAN 4> SMAN 3. Untuk indikator harapau dan cita4ta 
masa depan SMAN 12>SMAN 4> SMA 3. Sedang kegiatan yang menarik dalam kelas temyata 
memperoleh skor yang rendah dimana SMAN 12> SMAN 3> SMAN 4. Pada indikator 
lingkungan yang kondusif SMAN 12> SMAN 3> SMAN 4. 

Pada kemampuan analisis tertinggi berturut-turut SMAN 4 > SMAN 12 > SMAN 3 
Padang, Kemampuan evaluasi SMAN 12 > SMAN 4 > SMAN 3 Padang. Selanjutnya 
kernampuan Inferensi SMAN 3 > SMAN 12 > SMAN 4 Padang. Kemudian untuk kemampuan 
Deduktif SMAN 4 > SMAN 12 > SMAN 3 Padang dan kernampuan induktif SMAN 12 > 
SMAN 4 = SMAN 3 Padang. 

Besarnya kontribusi motivasi terhadap keterampilan berpikir kritis dari masing- 
masing SMAN adalah sebagai berikut: SMAN 3 Padang 3,476%, SMAN 4 Padang ada 
sebesar 2,782 %, SMAN 12 Padang ada sebesar 0,091% Jadi kontribusi motivasi 
terhadap berpikir kritis siswa SMAN kota Padang ada sebesar 0,00458. Namun tidak 
terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan keterampilan berpikir 
kritis siswa SMAN kota Padang. Peningkatan motivasi belajar ternyata bukan satu- 
satunya faktor yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. 
Untuk mengetahui besarnya kontribusi variable X terhadap Y secara keseluruhan dilakukan 
perhitungan KD = ( l" x 100%) = ((-0,00677)~ x 100%) = 0,00458 %. Kalau dicermati nilai 
KD ini relative kecil yaitu 0,00458%, berarti ada sebesar 99,99542% factor lain yang 
mempengaruhi hasil belajar. 
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BAB I. 
PENDAHULUAN. 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembelajaran adalah 

dengan memberlakukan Kurikulum SMA 2004 yaitu penerapan pendidikan berbasis 

kompetensi, yang terdiri dari tiga pilar yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi, Belajar 

Tuntas dan Uji Kompetensi. Filosofi yang mendasari Pendidikan Berbasis Kompetensi 

adalah bahwa keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan proses belajar yang dilakukan 

oleh siswa dan penciptaan kondisi belajar yang dilakukan oleh guru sebagai fkilitator 

belajar. Kurikulum berbasis kompetensi akan berhasil bila dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran menganut pembelajaran tuntas Mastery Learning) dan akhimya dievaluasi '. 
dengan uji kompetensi. 

Ciri-ciri Mastery Learning adalah terciptanya pembelajaran individual dan 

terciptanya pernbelajaran yang terfokus pada siswa (student centered learning). Perubahan 

paradigma ini sesungguhnya dirnaksudkan agar guru tidak lagi menjadi satu-satunya orang 

yang punya ilmu dan mengajarkamya kepada siswa yang masih kosong tidak tahu apa-apa 

(tabularasa). Namun kenyataannya sulit merubah paradigma pembelajaran. Proses 

pembelajaran masih saja lebih bersifat teachers centered. Pada kurikulum berbasis 

kompetensi telah dianjurkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran adalah 

pendekatan konstruktivisme. 

Cobb (1999) menyatakan: "Constructivist learning theory predicts that knowledge 

encoded fiom data by learners themselves will be more flexible, transferable, and usefil 

than knowledge encodedjom them by experts and transmitted to them by instnrctor or 

other delivery agent." Jika pemyataan Cobb benar, maka siswa hams menjadi seorang 

saintis dan menggunakan teknologi dalam membangun pengetahuamya. Kegiatan belajar 

hams merupakan proses alctif dalam menemukan sesuatu dan membangun pengetahuan 

baru. Menurut teori Konstrulctivisme, belajar merupakan proses aktif siswa dalam 

membentuk makna berdasarkan apa yang telah dimiliki. Siswa yang belajar akan 

membentuk skema kognitif, kategori, konsep dan struktur dalam membangun pengetahuan. 

Semua pengetahuan yang telah dimiliki merupakan hasil konstruksi dari seseorang. 



Keberhasilan belajar juga ditentukan dari kemarnpuan berpikir h t i s  seseorang. 

Sejumlah ahli menyimpulkan bahwa manusia tidak memiliki kecenderungan ilmiah untuk 

berpikir secara kritis. Orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi pun sering berpikir 

sama tidak kritisnya dibandingkan orang yang memiliki motivasi rendah. (blackperson 

dalarn Eggen. 2012). Siswa hams dihadapkan pada tantangan agar memacunya untuk 

berpikir kritis. Beberapa pakar meyakini bahwa berpikir kritis sebaiknya diintegrasikan 

dalamkurikulum. (E3urke dalam Eggen.2012). Semua siswa ingin merasa pintar. Teori 

motivasi menyatakan bahwa seseorang memiliki dorongan untuk merasa kompeten. Belajar 

dan motivasi membantu seseorang untuk menjadi kompeten. Jadi semakin banyak 

penekanan yang diberikan pada berpikir waktu belajar, semakin besar motivasi belajar 

siswa. (Eggen. 201 2. Hal. 1 18). 

I \ 
I B. Tujuan Penelitian 
i 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 
I 

1. Besamya skor dari masing-masing indikator keterampilan berpikir kritis siswa, 

berdasarkan hasil analisis terhadap lembar jawaban tes CCTST. 

2. Apakah tingkat motivasi siswa mempengaruhi tingkat berpikir kritis siswa? 
I 

1 
3. Apakah terdapat perbedaan motivasi dan berpikir kritis antara siswa dengan latar 

belakang sekolah RSBI, SSN dan sekolah regular? 
I 

4. Apakah terdapat korelasi antara tingkat motivasi dengan berpikir kritis siswa? 
I 
I Tujuan Khusus 
I 
I 

I 
Tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan pemikiran sebagai berikut: 

1: Sebagai masukan bagi guru Fisika dan guru kimia SMA dalam rangka 

meningkatkan keterampilan guru dalam merencanakan pembelajaran Fisika dan 

I Kimia yang bernuansa keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan motivasi 

i belajar. 

2. Sebagai masukan bagi kelompok guru atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Fisika dan Kimia dalam diskusi rutinnya, untuk menindak lanjuti indikator 

I keterampilan berpikir kritis mana yang perlu mendapat perhatian khusus untuk 
I 

dikembangkan dalam pembelajaran Fisika dan kimia. 



3. Masukan bagi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan Dinas 

Pendidikan, sebagai alternatif prediktor rendahnya keberhasilan belajar siswa, 

untuk dapat ditindaklanjuti 

C. Pentingnya atau Keutamaan Rencana Penelitian 

Sejak tahun 2004, SMA menerap kan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Filosofi 

yang mendasari Pendidikan Berbasis Kompetensi adalah bahwa keberhasilan dalam proses 

pembelajaran sangat ditentukan proses belajar yang dilakukan oleh siswa dan penciptaan 

kondisi belajar yang dilakukan oleh guru sebagai fasilitator belajar. Kurikulum berbasis 

kompetensi tidak akan berhasil bila dalam pelaksanaan proses pembelajaran tidak 

menganut pembelajaran tuntas (Mastery Learning) dan akhimya ditutup dengan evaluasi uji 

kompetensi. 

Dalam proses pembel&aran, perlu diberikan rangsangan yang dapat membantu siswa 

untuk berusaha memahami konsep. Ilmu Kimia dan Fisika merupakan mata pelajaran sains 

yang tidak mudah dipahami oleh sebagian besar siswa. Kegiatan belajar h a m  merupakan 

proses aktif dalam menemukan sesuatu dan membangun pengetahuan baru. Ketika 

seseorang mendapatkan informasi yang baru, otak tidak hanya sekedar menerima dan 

menyimpan informasi tersebut, tetapi otak akan memproses informasi untuk dicerna 

kemudian disimpan dalam suatu bentuk yang berarti. 

Belajar P A  (Fisika, Kimia dan Biologi) fokus pada kegiatan penemuan informasi 

melalui tangan pertama dengan rentangannya meliputi: mengamati, mengukur, mengajukan 

pertanyaan, mengelompokkan, merencanakan, mengendalikan variable, memperjelas 

pemaharnan dan memecahkan masalah atau dengan kata lain memberikan pengalaman 

penemuan menggunakan pendekatan inquiry. Pendekatan inkuiri menekankan pada 

proses berfikir secara kritis, analitis, sistematis dan logis untuk mencari dan menemukan 

sendiri jawaban dari masalah yang dihadapinya. Karena itu, pembelajaran kelompok mata 

pelajaran P A  yang baik akan melahirkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis 

dan motivasi belajar yang tingg i. 

Kemampuan berpikir kritis dapat dilihat dari dua bentuk yaitu keterarnpilan 

berpikir kritis dan watak (karakter) berpikir kritis. Keterampilan dan karakter berpikir 

kritis merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang dengan keterampilan 

berpikir kritis yang dimiliki akan memiliki sikap atau watak skeptis, terbuka, jujur, 

3 



menghargai orang lain, hormat (respect) terhadap berbagai data dan pendapat, kejelasan 

dan ketelitian, memiliki pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan sikap akan berubah 

ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Kemampuan berpikir kritis ini 

akan terbentuk melalui tahap-tahap kerja ilmiah yang dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

Keterampilan berpikir kritis memiliki indikator yang teraplikasi pada saat siswa 

melakukan proses pemecahan masalah seperti : analisis, evaluasi, inferensi, deduktif dan 

deduktif reasioning. Kualitas solusi yang ditemukan siswa sangat ditentukan oleh 

kemampuan siswa mengaplikasikan indikator ke dalam langkah-langkah kerja ilmiah yang 

diikutinya. Dalam proses menerapkan setiap indikator keterampilan berpikir kritis siswa 

juga harus menerapkan universal intelektual standar yaitu: kejelasan, ketepatan, ketelitian, 

relevan, kedalaman, keluasan dan logis. Semua komponen yang terkait dengan 
'. 

keterampilan berpikir kritis akan sangat diperlukan dalam mempelajari kelompok mata 

pelajaran P A  Oleh sebab itu modal kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar yang 

tinggi sudah seharusnya dimiliki. oleh siswa kelas XI program P A .  Siswa yang mengikuti 

program P A  haruslah siswa yang memiliki kemauan belajar dan kemampuan berpikir kritis 

yang tinggi, kalau memang mau berhasil dalam pembelajarannya, sebab siswa lebih banyak 

dituntut menemukan jawaban dari pertanyaan bagaimana (How) and mengapa (Why). 

Pertanyaan How dm Why pada hakekatnya akan menggiring siswa memperoleh 

pemahaman yang mendalam terhadap informasi melalui sederetan kegiatan belajar 

menggunakan proses berpikir tingkat tinggi. Oleh sebab itu tanpa kepemilikan .kemampuan 

berpikir kritis d m  motivasi belajar yang tinggi, siswa akan mengalami kendala dalam 

pembelajarannya. Agar ha1 yang tidak diingini terjadi, maka perlu ditemukenali kondisi 

awal dari kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa kelas XI kelompok 

program PA, sehingga informasi ini dapat ditindaklanjuti dengan action tertentu guna 

untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar siswa, yang 

merupakan kunci keberhasilan belajar, khususnya program P A .  



. BAB I1 

KAJIAN TEORI 

A. Pentingnya Motivasi 

Pada umurnnya orang tahu tentang istilah motivasi, apapun yang dilakukan selalu 

bersumber dari motivasi. Bekerja, berlibur, membeli pakaian baru, pergi kepesta, 

berolahraga, belajar, dan sebagainya, semuanya tejadi karena dorongan motivasi. 

Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai motivasi cenderung enggan melakukan sesuatu, 

merasa malas, tidak produktif, dan sebagainya. Dengan demikian, motivasi sangat penting 

dalam mencapai suatu keberhasilan. 

Dalam membicarakan motivasi, Sara ahli cenderung mengemukakan teori-teori yang 

menjelaskan mengapa orang termotivasi m'elakukan sesuatu dan mengapa pula ada orang 

yang tidak mau melakukan sesuatu, faktor-faktor apa yang menyebabkan orang termotivasi, 

faktor-faktor apa pula yang mempengaruhi motivasi, serta bagaimana implikasi motivasi 

dalam proses pembelajaran. Dalam ha1 ini, para ahli psikologi telah memilih teori-teori 

kognitif yang relevan dengan konsep pendidikan. 

Motivasi merupakan faktor yang sangat berarti dalam pencapaian pembelajaran yang ' 

menyenangkan. Pembangkit utama motivasi seseorang adalah rasa ingin tahu d m  

keyakinan akan kemampuan diri. Menumbuhkernbangkan keingintahuan peserta didik 

diantaranya dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Sementara itu keyakinan akan 

kemampuan diri dapat ditumbuhkan melalui pemberian tugas yang diperkirakan dapat 

diselesaikan peserta didik. 

1. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin "movere" yang berarti "menggerakkan". 

Berdasarkan pengertian ini, makna motivasi menjadi berkembang. Menurut pandangan 

kognitif, motivasi didefmisikan sebagai perspektif yang dimiliki seseorang mengenai 

dirinya dan' lingkungannya. Sebagai contoh, seorang siswa yang percaya bahwa dirinya 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menge jakan suatu tugas, maka ia akan 

termotivasi untuk melakukan tugas tersebut. Konsep diri yang positif ini menjadi motor 

penggerak bagi kemauannya. 
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Motivasi juga dapat dijelaskan sebagai dorongan yang menggerakkan seseorang untuk 

berperilaku tertentu. Dalam pengertian ini, siswa akan bemsaha mencapai suatu tujuan 

karena dirangsang oleh manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Konsep motivasi 

yang dikemukakan di atas memberikan arti penting bagi guru dalam mendidik dan 

mengembangkan potensi siswanya, baik di kelas maupun di luar kelas. Dalam proses 

pembelajaran, gum pada umumnya familiar dengan kelas dan dengan siswa-siswanya yang 

mempunyai motivasi tinggi dalam belajar. Dengan motivasi tinggi, tidak ada pekerjaan 

yang terlalu sulit, terlalu banyak, atau terlalu membosankan. Guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran beke rja secara harmonis dan energetik. Siswa selalu siap belajar, mempunyai 

perhatian yang terfokus kepada pelajaran. Di dalam kelas, siswa belajar dengan motivasi 

tinggi, meraka melakukan tugas-tugas dengan baik, siswa membawakan penampilan yang 

menyenangkan, dan semua mereka mengisi waktu untuk menge rjakan tugas-tugas secara 
\ 

sukarela. 

Menurut Hamzah (2007) istilah motivasi berasal dari motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu yang menyebabkan dia bertindak atau 

berbuat. Motif dibedakan atas tiga macam: (Hamzah3) (1) Motif biogenetis, yaitu motif 

yang berasal dari kebutuhan organisme demi kelanjutan hidupnya , misalnya lapar, haus, 

seksualitas, bemafas dan sebagainya. (2) Motif sosiogenetis, yaitu motif yang berasal dari 

lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut berada, misalnya keinginan mendengarkan 

musik, keinginan makan makanan tertentu dan sebagainya. (3) Motif teologis dimana 

sebagai makhluk berketuhanan ada interaksi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

seperti ibadah dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam sebuah kelas terdapat variasi di antara siswa dalam ha1 motivasi mengerjakan 

sesuatu tugas. Kadang-kadang variasi ini muncul secara reflek dari perhatian, nilai-nilai, 

kemampuan dan usaha siswa secara individual. Kadang-kadang variasi ini juga muncul 

karena hal-ha1 yang berhubungan dengan perbedaan jenis kelamin (seperti siswa wanita 

I 
lebih termotivasi dalam bidang bahasa sedangkan siswa laki-laki lebih termotivasi dalam 

I bidang kegiatan konstruksi), kadang-kadang variasi ini juga dapat muncul dari perbedaan 

etnis (seperti kelompok asli lebih termotivasi dari kelompok pendatang), dan kadang- 

kadang variasi motivasi belajar ini disebabkan oleh sosial ekonomi dan latar belakang 
I 

kehidupan keluarga. 



2. Motivasi Belajar 

Belajar adalah aktifitas individual siswa dalam menggali informasi (mendengar, 

berdiskusi, beke rja praktek) untuk mencapai suatu hasil belajar yang diharapkan. Winkel 

(1996) mengemukakan belajar adalah aktifitas mental atau psikis yang terjadi dalam 

interaksi langsung dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahu-an, keterampilan, sikap dan nilai-nilai, perubahan itu bersifat relatif konstan dan 

berbekas. Aktifitas belajar ini dapat terjadi bila didorong oleh suatu motivasi. 

Siswa pada umurnnya tidak mau belajar tentang apa yang seharusnya mereka pelajari 

bila mereka miskin motivasi. Apa yang kita ketahui tentang belajar mengisyaratkan bahwa 

bila motivasi belajar kurang maka belajar akan menjadi sulit. Pada kondisi seperti ini, * 
perhatian siswa menjadi terbatas; perilaku tidak langsung kepada obyek yang dipelajari; 

disiplin cenderung menjadi masalah; dan belajar menjadi serba salah. '. 
Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu mencoba menganalisis motivasi siswa, 

apakah mereka senang atau tidak masuk kelas. Arnati siswa secara hati-hati, pelajari apa 

kebutuhan belajar mereka, dan ketahui apa yang menjadi minat (interest) mereka. Apakah 

mereka suka belajar, atau ingin menghindar dari belajar atau takut datang ke sekolah. 

Brophy (1987) mengemukakan bahwa tidak ada strategi motivasi yang akan berhasil 

bila prakondisi tertentu tidak dilakukan. Salah satu diantaranya adalah memberikan 

dukungan, peringatan, dan mendorong suasana belajar di kelas yang kondusic sehingga 

siswa merasa terlindungi, merasa aman, te rjamin dalam mengambil resiko tanpa ada kritik 

yang tajam. Suatu keharusan yang perlu dilakukan adalah guru hams mengenal dan 

mengerti tentang siswa, dan mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, 

tujuan belajar hams dipahami oleh semua siswa secara jelas. Dalam ha1 ini, strategi 

memotivasi siswa hams diterapkan dan dimonitor secara tepat. Guru tidak perlu hams men- 

ciptakan atau mempertahankan tingkat motivasi yang terlalu tinggi atau yang terlalu 

rendah. Guru menyusun lingkungan belajar untuk mempengaruhi pandangan siswa 

terhadap sifat dan proses pembelajaran. 

Beberapa kategori motivasi telah ditentukan dan dapat digunakan untuk 

mengembangkan strategi motivasi tertentu bagi siswa, di antara kategori-kategori itu 

adalah tugas, kekuasaan, penemuan, pengelompokan, evaluasi dan waktu. Keenam 

kelornpok kategori strategi motivasi tersebut dirurnuskan dalam singkatan TARGET (task, 

authority, recognition, grouping, evaluasi, dan time). Tugas mengacu kepada kurikulum 
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d m  ketentuan sekolah, gum merancang tugas-tugas apa yang perlu dikerjakan oleh siswa. 

Kekuasaan adalah cara dimana guru menentukan dan menggunakan kekuasaannya kepada 

siswa. Penemuan lebih menekankan kepada perlunya kehati-hatian, pemberian reward dan 

reinforcement. Pengelompokan mengacu kepada cara pengelompokan siswa di dalam kelas, 

yang dapat mendorong kerjasama dan kompetisi mereka. Evaluasi terfokus kepada jenis 

dan dasar evaluasi, yang relevan dengan motivasi. Waktu adalah cara guru menggunakan 

waktu. 

Menurut Hamzah.(2007:23). Indikator motivasi belajar antara laip: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan &lam belajar 

3. Adanya harapan dm cita-cita masa depan. 

4. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

5. Adanya lingkungan belajar yang kondusif seh:ngga memungkin-kan siswa belajar 

dengan baik. 

Untuk dapat termotivasi, ada enam kekuatan yang hams dimiliki clan dikembangkan 

yang dapat dilihat dalam bagan berikut: (Arep Ishak & Hendri:2004:4-5). 

Kekuatan/ 
Keva kina 

Gambar 1. Kekuatan Motivasi 

Kekuatan keyakinan (aqidah) mempakan kekuatan yang paling mendasar dalam diri 

manusia. Keyakinan disini dikaitkan dengan konsep diri. Sedang kekuatan organisatoris 

merupakan kekuatan manajemen dalam melakukan peke rjaan. Suatu peke rjaan yang 

dikelola dan diatur dengan baik akan memberikan hasil yang baik sehingga akan 

meningkatkan motivasi dalam mengerjakan pekerjaan berikutnya. Kekuatan intelektual 
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berhubungan dengan pesimisme' dan optimisme. Orang yang memiliki intelektual yang 

tinggi bekeja dengan keras dan cerdas, sehingga dia optimis akan dapat melakukan 

peke rjaan dengan baik. Sedang orang yang memiliki kecerdasan yang kurang hanya beke j a  

dengan keras, dan dia pesimis akan dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Kekuatan 

teknokrat erat kaitannya dengan teknologi. Semakin h a t  penguasaan orang terhadap 

teknologi suatu pekerjaan, semakin termotivasi dia dalam menyelesaikan pekerjaan itu. 

Kekuatan demokratik berkaitan dengan sikap dan gaya seseorang yang berkaitan dengan 

kekuatan tim. Semakin kuat kerjasama dalam tim, semakin mudah menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Sedang kekuatan terakhir adalah kekuatan jiwa dan taqwa kepada Sang Pencipta 

yang merupakan faktor yang paling menentukan ke lima kekuatan di atas. Namun kalau 

diperhatikan pendapat Ishak, terdapat tumpang tindih antara kekuatan keyakinan dengan 

kekuatan jiwaltaqwa karena sama-sama berlandasan pada Keyakinan dan kepercayaan 
\ 

kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Berdasarkan kesesuaian antara isi atau tema pokok tingkah laku dengan objek tingkah 

laku tersebut, motivasi dibedakan atas motivasi intrinsik dan motivasi ekstriksik. Motivasi 

intrinsik ditemukan apabila tema atau isi tingkah laku sesuai dengan isi atau tema pokok 

objek tersebut. Namun apabila isi atau tema pokok tingkah laku tidak sesuai dengan isi atau 

tema pokok tingkah laku, maka yang dijumpai adalah motivasi ekstrinsik. Para ahli 

psikologi yakin bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara motivasi intrinsik dengan 

motivasi esktrinsik, perbedaan-perbedaan yang muncul adalah dalam ha1 interpretasi. 

Sebagai contoh, salah untuk meyakini bahwa motivasi terletak pada aktifitas, dimana siswa 

menggunakan motivasi yang ada dalam dirinya. Misalnya, menggambar bukanlah motivasi 

intrinsik; yang ada adalah siswa secara intrinsik termotivasi untuk menggambar. Namun 

kedua macam motivasi ini secara dinamis berbeda, dan pemahaman terhadap kedua 

motivasi ini akan sangat membantu dalam menentukan strategi motivasi. 

c. Faktor-faktor yang Mendukung Timbulnya Motivasi 

Karena siswa yang termotivasi dalam belajar cenderung sangat mudah mengajarnya, 

maka guru perlu menyediakan waktu dan usaha untuk mempelajari sebanyak mungkin 

tentang teori dan praktek bagaimana memotivasi siswa. Salah satu cam mempelajari sifat, 

arti, dan keampuhan motivasi dalam proses pembelajaran adalah dengan menguji beberapa 

teori motivasi. Bila teori-teori motivasi yang berhubungan dengan belajar di kelas 
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dipahami, maka kita akan berada pada posisi yang strategis dalam memahami motivasi 

siswa secara individual. Dalam ha1 ini, perlu diketahui interpretasi orang tentang motivasi, 

khususnya hierarchi kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. 

1) Kebutuhan dan Motivasi 

Salah satu konsep Maslow (1987) yang paling terkenal adalah aktualisasi diri 

(selj=ac&alization). Bila dapat meyakinkan siswa bahwa mereka hams berjanji dan 

dapat memenuhi janjinya, kemudian mereka melakukannya, maka mereka dikatakan 

telah berada pada bagian aktualisasi din. Aktualisasi diri adalah suatu konsep 

pertumbuhan, dimana siswa dapat berpindah kearah posisi ini bilamana mereka telah 

berhasil memenuhi kebutuhan dasamya. 

Pertumbuhan kearah aktualisasi diri memerlukan kepuasan dari hierargi '. 
kebutuhan. Ada lirna tipe kebutuhan dasar dalam teori Maslow, yakni kebutuhan 

pisik, keamanan, rasa memilrki, penghargaan, aktualisasi din. Pemenuhan kelima tipe 

kebutuhan ini cenderung mendorong motivasi manusia untuk melakukan berbagai 

akti fitas yang disenangi guna mencapai tujuan tertentu. 

Sama seperti manusia lainnya, siswa juga butuh untuk merasakan bahwa mereka 

orang yang berguna, memperoleh penghargaan (respek) dari diri mereka sendiri dan 

dari orang lain. Respek ini hams didasarkan atas hasil belajar yang dapat 

diperolehnya. Dalam ha1 ini, guru sering beranggapan bahwa pernberian penghargaan 

yang berlebihan terhadap hal-ha1 tertentu tidaklah bermanfaat. Siswa mengetahui ha1 

itu dan mencoba memprotesnya, karena mereka cenderung melihat ha1 itu sebagai 

suatu penghinaan. Untuk menghindari kesalahan seperti ini, guru perlu mentargetkan 

perilaku siswa yang spesifik, sehingga mereka mengerti secara pasti mengapa mereka 

didorong untuk belajar. Dengan demikian, secara psikologis siswa akan termotivasi 

dalam belajar. 

2) Psikologi Kognitif dan Motivasi 

Jerome Bruner mengemukakan bahwa rneskipun ada beberapa penjelasan kognitif 

tentang motivasi, namun tidak ada yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran di 

kelas. Dalam bukunya The Process of Education (1960), Bruner menyatakan bahwa 

usaha untuk menigkatkan pendidikan harm dimulai dari motif siswa belajar. Bruner 
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mempertanyakan hasil dari proses pembelajaran yang memberikan penekanan 

terhadap ujian, tingkat, dan promosi. Dapatkah itu meningkatkan motivasi siswa? 

Bruner yakin bahwa beberapa level belajar akan muncul, antara lain kelesuan clan 

kegembiraan, dan kepasifan yang cenderung menimbulkan kebosanan. 

Salah satu kunci yang mungkin dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

adalah notasi Bruner tentang belajar dengan pendekatan menemukan (discovery 

learning), yang telah diterima oleh banyak pendidik dan memasukkannya kedalam 

motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Hasilnya adalah siswa-siswa 

belajar dengan memanipulasi lingkungan mereka secara aktif dan mereka mencapai 

kepuasan dari hasil penguasaan masalah secara individual. Kita tahu bahwa siswa 

menyukai tugas yang dapat membuatnya mampu merespon secara aktif melalui 

interaksinya dengan guru atau dengan temannya satu sama lainnya. Dalam ha1 ini, 
\ 

siswa dapat melihat arti pengetahuan, keterampilan, dan sikap ketika mereka sendiri 

yang menemukannya. Belajar seperti ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. 

Akhirnya Bruner menyatakan bahwa pengetahuan tentang sesuatu hasil akan 

bernilai bagi siswa bila hasil itu datang ketika siswa membandingkan hasil tersebut 

dengan hasil yang telah mereka capai. Bahkan siswa menggunakan balikan weedback) 

sesuai dengan pemyataan internal mereka, yakni interes, sikap, kecemasan, dan 

kesukaan. Informasi akan menjadi kurang berguna ketika seorang siswa mengalarni 

kegelisahan yang luar biasa atau pikirannya hanya terfokus kepada satu aspek dari 

suatu masalah yang ada. Bagi Bruner, informasi adalah sesuatu yang paling berguna, 

khususnya ketika informasi itu berada pada level belajar siswa dan mendorong 

aktifitas individual dan motivasi intrinsik. 

3) Hasil Belajar dan Motivasi 

Siswa-siswa berbeda dalam ha1 hasil belajar yang dibutuhkannya, yakni 

seberapa banyak hasil belajar bermakna bagi mereka. Kita juga mengetahui bahwa 

motivasi dan hasil belajar erat kaitannya dengan standar keberhasilan mengerjakan 

sesuatu dengan baik. Banyak anak-anak merasakan kegagalannya karena mereka 

dihakimi dan dikucilkan, dan yang lainnya memandang kegagalan sebagai suatu 

kesempatan untuk belajar lebih baik lagi. Kedua kelompok anak ini memfokuskan diri 

kepada tujuan yang berbeda dan beraksi terhadap peristiwa yang sama dalam cara 
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yang berbeda. Dalam ha1 ini, guru perlu menyadari perasaan siswa seperti itu dan 

berupaya membantu mereka menjaga diri dari kegagalan dan fiustrasi dengan 

menginformasikan bahwa mereka masih memilki keberhasilan yang dapat diberi 

reward dan diakui. 

Sebuah contoh praktis bagaimana guru dapat menolong siswa meningkatkan 

kebutuhan hasil belajarnya dapat dilihat dalam kerja David McClelland pada teori 

kebutuhan hasil belajar (need achievement theory). Dalam menentukan kebutuhan 

siswa untuk mencapai sebuah perhatian yang te rjadi secara spontan untuk melakukan 

sesuatu dengan lebih baik, McClelland (1987) dalam Djiwandono (2004), menyatakan 

bahwa siswa secara individual menghadapi banyak tantangan, seperti tugas-tugas 

yang sulit, hams bekerja dengan baik, menginginkan semua kemungkinan hasil 

Cfeedback), dan bosan dalarn beke rja. 
\ 

Implikasi motivasi hasil belajar dalam proses pernbelajaran di kelas dinyatakan 

oleh McClelland (1987) dalam Djiwandono (2004), dimana dia menemukan bahwa 

sebagian besar siswa memiliki kebutuhan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa lainnya Dia mengajar anak-anak tentang bagaimana berpikir, berbicara, 

dan bertindak seperti orang-orang yang memiliki kemampuan yang terjadi secara 

spontan untuk melakukan sesuatu secara lebih baik Kesimpulannya, anak-anak pada 

umumnya menginginkan hasil belajar yang lebih tinggi. 

4) Atribusi dan Motivasi 

Berdasarkan kebutuhan yang ingin dicapai, siswa akan mengalami dua ha1 yaitu 

berhasil atau gagal. Seperti yang dilakukan banyak siswa, mereka mencari alasan- 

alasan mengapa mereka berhasil atau gagal dan mengatribusikan penampilan mereka 

terhadap penyebabnya yang spesifik. Misalnya seorang siswa berkata: "saya berhasil 

karena saya pintar dalam mata pelajaran ini" atau "saya menguasai dengan baik 

materi ini", "tes sangat sukar", atau "saya gagal karena guru tidak menyukai saya", 

dan sebagainya. Teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti 

mengapa seseorang memberikan alasan-alasan untuk keberhasilan atau kegagalan 

yang dialaminya. Weiner (1979) dalam Diiwandono. (2004) mencoba menjelaskan 

tentang sukses dan gagal. Menurut dia, sukses dan gagal mempunyai 3 ciri, yaitu 1) 

Apakah penyebab sukses dan gagal itu dari internal (dalarn diri seseorang) atau 



ekstemal (dari luar); 2) sifatnya stabil atau tidak; 3)apakah sukses atau gagal diterima 

sebagai kontrol. Jika sesuatu yang baik terjadi,maka yang baik itu terjadi karena 

kemampuannya, tapi jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka akan mengatakan bahwa 

ini terjadi karena tidak ada kontrol. Contoh, seseorang yang diberi tugas, kemudian 

gagal, maka ia akan mengatakan bahwa dia sedang sial atau tidak ada kontrol. 

Sebaliknya jika dia berhasil, maka dia akan mengatakan bahwa dia memang orang 

yang marnpu d m  cerdas. 

Teori atribusi menyebutkan ada empat penjelasan untuk sukses d m  gagal dalam 

prestasi, yaitu: (1) kemampuan, (2) usaha,(3) tugas yang sulit dan (4) keberuntungan. 

Kemampuan d m  usaha berasal dari dalam (internal), sedang tugas yang sulit dan 

keberuntungan atau nasib adalah dari luar.(ekstemal). Kemampuan tidak sama dengan 

usaha karena kemampuan bersiht stabil, sedang usaha dapat berobah dari tidak stabil 

menjadi stabil dan sebaliknya. Hubungan antara kemampuan clan usaha adilah : suatu 

tugas yang sulit jika diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka kesulitan akan 

diperkecil dan kesuksesan akan tercapai. 

Teori atribusi bersandar kepada tiga asumsi dasar. Pertama, setiap orang ingin 

mengetahui penyebab timbulnya perilaku dirinya dan perilaku orang lain, khususnya 

perilaku yang menjadi perhatiannya. Kedua, orang pada umurnnya tidak mengetahui 

sebab-sebab timbulnya perilaku mereka. Ada penjelasan logis tentang sebab-sebab 

manusia mengatribusikan perilakunya. Ketiga, sebab-sebab yang menimbulkan 

perilaku seseorang akan mempengamhi sekuensi performannya. Bila kita 

mengatribusikan kegagalan kita karena orang tertentu, maka kita mungkin tidak akan 

menyukai orang itu. Siswa-siswa yang percaya terhadap ha1 seperti ini, tidak ada yang 

dapat dilakukan guru untuk menolongnya. Weiner yakin bila hasil belajar 

diunggulkan, maka kita cenderung mengatribusikan performans kita terhadap salah 

satu dari empat unsur ini, yaitu kemampuan, usaha, tugas, clan keberhasilan. Dari 

semua atribusi ini, kemampuan dan usaha adalah yang paling penting (Djiwandono, 

2004). Jadi, keberhasilan adalah atribusi dari kemampuan yang tinggi atau usaha yang 

tinggi, dan kegagalan seakan-akan disebabkan oleh kemampuan yang rendah atau 

usaha yang kurang. 



Kemampuan (ability) 

Atribusi sukses atau gagalnya seorang siswa mempunyai implikasi penting 

terhadap pembelajarannya, karena asumsi siswa terhadap kemampuan mereka 

didasarkan kepada pengalaman-pengalamannya dimasa lampau. Siswa yang 

mempunyai sejarah tentang kegagalan dirnasa lampau cendemng berasumsi 

bahwa mereka kurang mampu. Kecenderungan ini adalah benar bila mereka 

melihat bahwa siswa lain juga merasakan ha1 yang sama. Sekali siswa 

mempertanyakan kemampuannya terhadap suatu subyek, maka keraguan ini akan 

menyebar kepada subyek lain atau tugas-tugas lain dalam proses pembelajaran. 

Siswa yang mempertanyakan kemampuan dirinya akan mengalami suatu 

tantangan yang serius, karena sejarah kegagalan mereka dan perasaan tidak 

mampu mereka akan mengurangi motivasi dan usaha belajar. Strategi guru 
\ 

menghadapi siswa seperti ini adalah mencari sesuatu yang dapat mereka lakukan 

dengan baik. Konsekuensinya, guru hams melakukan penyelidikan terhadap tugas 

yang dapat mereka kerjakan dengan baik dan memberi reward kepada mereka 

atas keberhasilannya. Hindari keadaan dimana siswa mengatribusikan kegagalan 

awal mereka terhadap suatu karena kekurang mampuannya. 

Usaltn (efloro 

Weiner (1979) mengemukakan penemuannya yang menarik bahwa siswa 

biasanya tidak mempunyai ide tentang seberapa keras mereka mencoba berusaha 

untuk mencapai sukses. Siswa mengklaim bahwa mereka telah melakukan tugas 

tertentu dengan baik. Bahkan terhadap tugas-tugas yang melibatkan siswa secara 

individual dalarn kesempatan tertentu, siswa yang berhasil mengatakan bahwa 

mereka telah berusaha lebih keras dari sebelurnnya. Dalarn ha1 ini, suatu siklus 

penting yang perlu dibangun adalah: sukses meningkatkan usaha; usaha 

menghasilkan banyak kesuksesan. 

Trips gang sulif (task difficulty) 

Tugas yang sulit biasanya ditentukan oleh performans siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas sebelurnnya. Bila tugas sebelumnya banyak berhasil, 



maka tugas yang sedang dikerjakan akan terasa mudah dan senang melakukannya. 

Suatu fenomena menarik dapat dikembangkan disini, antara lain: bila siswa secara 

konsisten berhasil dalam mengerjakan suatu tugas tetapi gagal dalam tugas yang 

lainnya, maka siswa itu akan mempunyai atribusi sukses karma kemampuan. 

Tetapi, bila keberhasilan itu berkaitan dengan keberhasilan lainnya, maka sumber 

dari keberhasilan itu dipandang sebagai suatu kemudahan. Temuan Weiner 

menekankan pentingnya keterkaitan tugas dengan kemampuan siswa, yakni 

mengaitkan kemampuan dan meningkatkan usaha. 

Keheruntungan (luck) 

Bila tidak ada kaitan yang nyata antara perilaku berusaha dan pencapaian 

keberhasilan, maka orang cenderungan mengatribusikan keberhasilan kerena 

keberuntungan. Dalam ha1 ini, siswa-siswa yang mempunyai sedikit kepercayaaa 

terhadap kemampuan yang dimi likinya, maka mereka akan mengatribusikan 

keberhasilan mereka itu kepada keberuntungan. Dalam ha1 ini, keberhasilan tidak 

akan meningkatkan usaha; keberuntungan dari usaha dilakukannya tidak ada 

artinya dalam mendukung suatu keyakinan; tugas-tugas yang dihadapi tetap 

menjadi.suatu beban atau rintangan. 

Beberapa aspek motivasi yang perlu dipelajari, antara lain: belajar untuk 

mengetahui obyek tertentu; belajar untuk memperoleh suatu manfaat tertentu; dan 

belajar untuk menguasai sesuatu. Akan tetapi, hubungan antara belajar dan 

motivasi seperti dua sisi yang saling berkaitan; mempelajari sesuatu yang ban! 

juga tergantung kepada motivasi. 

Dari pembahasan tentang teori atribusi dan motivasi dapat diugnkapkan 

hubungan teori atribusi dan motivasi ini dengan konstruktivisme. Berdasarkan 

teori konstruktivisme, siswa akan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya 

sehingga mernahami konsep yang dipelajarinya sehingga siswa berhasil memiliki 

nilai tinggi dalam belajar. Karena keberhasilan itu siswa akan termotivasi untuk 

mengulangi pengalaman belajar yang menyenangkan tersebut. Dengan demikian 

siswa semakin aktif dalam belajar sehingga hasil belajar akan meningkat Dengan 

diberikan motivasi, siswa yang gagal akan menyadari kenapa dia gagal yaitu 



karena ketidak mampuannya. Belajar dari kegagalan, siswa yang termotivasi akan 

berusaha untuk lebih baik agar kegagalan tidak terulang. 

2. Berpikir Kritis 

Vincent Ruggiero dalam Johnson (2007: 187) mengartikan berpikir sebagai 

segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, 

membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami. Berpikir kritis 

. adalah sebuah proses terorganisasi yang memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, 

asumsi, logika dan bahasa yang mendasari pemyataan orang lain. Berpikir kritis 

suatu proses mental untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Inforrnasi 

tersebut bisa didapatkan dari hasil peng-amatan, pengalaman, aka1 sehat atau 

komunikasi. K 

Kemampuan berpikir kritis, seperti halnya pembentukan karakter tergantung 

pada faktor nature dan nurture. Faktor nature ini mungkin ego dan kapasitas otak 

(seperti daya nalar, logika dan analisis), sedangkan faktor nuhre  adalah . 

lingkungan yang memfasilitasi pengembangan dan peng-ungkapan pikiran termasuk 

kemampuan mempertahankan dan menerima argumen yang beda. Kalau kedua- 

duanya terpenuhi, akan memberikan hasil yang luar biasa. 

Menurut Dewey dalam Fisher (2009: 3) "berpikir kritis memberi pengaruh 

besar terhadap penalaran". Melalui penalaran manusia dapat mengemukakan alasan- 

alasan untuk meyakini sesuatu, dan implikasi dari keyakinan-keyakinari itu dan 

penalaran yang terampil adalah merupakan elemen utama. 

Berpikir kritis merupakan suatu proses aktif, dimana seseorang memikirkan 

segala sesuatu secara mendalam untuk dirinya, mengajukan berbagai pertanyaan 

untuk dirinya, menemukan informasi yang relevan untuk dirinya, memeriksa setiap 

keyakinan berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan yang 

diakibatkannya. Justru karena itulah penting sekali menumbuhkembangkan berpikir 

kritis ditengah-tengah pendidikan saat ini. Semua ini menuntut komitrnen yang 

tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, lebih-lebih lagi guru 

sebagai ujung tombak dalam me-ningkatkan mutu pembelajaran. 



Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses 

intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian 

atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat sistesis, mengenal 

pertnasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi setiap 

informasi yang didapat dari hasil pengamatan, pengalaman, aka1 sehatfpemikiran 

dan komunikasi. Semua karakteristik berpikir tingkat tinggi itu tehmplementasi 

pada saat seseorang hams mengambil suatu keputusan tentatif. 

Angelo (1995) mengidentifikasi lima perilaku yang sistematis dalam berpikir 

kritis. Perilaku tersebut dapat digambarkan sebagai tahapan berpikir kritis sebagai 

berikut: 

a. Keterampilrrn Menganalisis 

Dalam keterampilan tersebut tujuan pokoknya adalah memahami sebuah 
\ 

konsep global dengan can menguraikan atau merinci globalitas tersebut ke 

dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Kata-kata operasional yang 

mengindikasikan keterampilan berpikir analitis, diantaranya: menguraikan, 

rnembuat diagram, mengidentifikasi, meng-gambarkan, menghubungkan, 

memerinci dan lainnya. 

b. Keterampilan Mensintesis 

Keterampilan mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan 

dengan keteramplian menganallsis. Keterampilan mensintesis adalah 

keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau 

susunan yang baru. 

c. Keterampilan Mengenal dan Memecaltkan Masalah 

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa 

pengertian baru. Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan 

dengan kritis sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu 

menangkap beberapa pikiran pokok bacaan, sehingga mampu mempola sebuah 

konsep. 

d. Keterampilan Menyimpulknn 

Keterampilan ini menuntut pembaca untuk mampu menguraikan dan 

memahami berbagai aspek secara bertahap agar sampai kepada suatu formula 

baru yaitu sebuah simpulan. Proses pemikiran manusia itu sendiri, dapat 



menempuh dua car% yaitu: deduksi dan induksi. Jadi, kesimpulan merupakan 

sebuah proses berpikir yang memberdayakan pengetahuannya sedemikian rupa 

untuk menghasilkan sebuah pemikiran atau pengetahuan yang baru. 

e. Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai 

sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai menghendaki 

pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan menggunakan 

standar tertentu. 

Berpikir kritis dapat dilihat dari dua sisi yaitu critical thinking skill dan critical 

thinking disposition (karakter). Alat ukur critical thinking skill adalah California 

Critical Thinking SkzN Test (CCTST), dikembangkan dari 5 (lima) subskala khusus 

yaitu analysis, evaluation, inference, deductive reasoning, and inductive reasoning. 

Sedangkan karakter berpikir kritis atau critical thinking disposition dikembangkan 

dari 7 (tujuh) subskala khusus yai tu... ... ... ... ... ., diukur menggunakan instrumen 

California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI). 

Evaluasi Berpikir Kritis 

Evaluasi atau pengukuran keterampilan berpikir kritis ditujukan terhadap 

setiap individu siswa. Alat ukur atau tes untuk mengukur keterarnpilan berpikir 

kritis dikembangkan dari 5 (lima) subscales khusus yaitu analysis, evaluation, 

inference, deductive reasoning, and inductive reasoning (Philips et. al, 2004). 

Sebelum tahun 2010, instrument CCTST masih memiliki 5 scaleslindikator, tetapi 

mulai tahun 2010 instrumen CCTST dikembangkan menjadi 7 scales/indikator yaitu 

Analysishter-pretation, EvaluationExplanation, Inference, Deduction Reasoning, 

Induction Reasoning Berikut akan dipe jelas masing-masing sub skala: 

1. The analyskJntelpretation subscale measures whether someone can 

comprehend and express the meaning in a wide variety of data, experiences, 

and judgments. It  includes the skills of categorizing, determining sign~jicance, 

and clanfiing meaning. Dapat dikemukakan bahwa subskala analisis mengukur 

apakah seseorang dapat memahami dan menyatakan maksud atau arti dari suatu 

data yang bervariasi, pengalaman, dan pertimbangan. Itu meliputi ketrampilan 

menggolongkan, menentukan arti, dan menjelaskan makna. Untuk meneliti 



tentang ide-ide, meng-identifikasi asumsi, alasan dan untuk mengumpulkan 

informasi rinci dari sebuah grafrk, diagram, paragraph dan lain-lain. Presisi 

adalah kunci untuk analisis. 

2. The evaluation /Explanation subscale measures an individual 's ability to assess 

information and the strength of actual or inferential relationships. It also 

relates to the ability to state the results of one's reasoning. Dengan kata lain 

subskala evaluasi mengukur kemampuan seorang untuk menilai informasi dan 

kekuatan nyata atau hubungan dengan kesirnpulan, ke-mampuan untuk 

menyatakan hasil pemikiran seseorang. 

3. The inference subscale measures one 's abiliv to idenhfi and secure information 

needed to draw conclusions. For example, can the person form conjectures and 

hypotheses, consider relevant information, and come up with potential 

consequences. Subskala kesimpulan mengukur ke-mampuan seseorang untuk 

mengidentifikasi dan mengarnankan informasi yang diperlukan untuk 

menggambarkan kesimpulan. Seseorang mem-bentuk dugaan dan hipotesis, 

mempertimbangkan informasi yang relevan dan sampai pada konsekwensi 

penting~kesimpulan. Untuk menarik ke-simpulan berdasarkan nalar dan bukti. 

Kesimpulan dapat ditarik dengan terampil dari berbagai informasi, data, 

kepercayaan, pendapat, bkta, definisi, prinsip, gambar, dan dokumen. 

4. The deductive reasoning subscale measures the subject's ability to begin with a 

premise, and by assuming it is true, conclude that the findings are also true (as 

with algebraic, geometric and mathematical proofs). Subskala pemikiran 

deduktif mengukur kemampuan seseorang dimulai dari ha1 yang bersiht umum 

atau premis yang dianggap benar, sampai pada kesimpulan yang bersifat khusus. 

5. The inductive reasoning subscale measures a person 's ability to begin with a 

premise and by applying related knowledge and experience, reach a conclusion 

that is likely to be true. Statistical inferences, use of similar experiences, and 

relevant cases (as in legal reasoning) are examples. Subskala pemikiran 

induktif mengukur kemampuan seseorang dimulai dari premis dan aplikasi 

terkait dengan pengetahuan dan pengalaman, menjangkau kesimpulan yang 

umum (diadopsi dari Calfom ia Academic Press (CAP) CCTST). 



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap 

keterampilan berpikir kritis secara umum dapat dilakukan melalui tahap-tahap kerja 

ilmiah, dalam penelitiah ini evaluasi dilakukan menggunakan California Critical 

Thinking skill Test (CCTST), yang terdiri dari tujuh subskala yaitu 

Analysis/lnterpretation, Evaluation/Explanation, Inference, Deduction Reasoning, 

Induction Reasoning. 



BAB In 

METODE PEhTLITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitajif Penelitian 

akan mengungkapkan/mendeskripsikan tentang kondisi profil motivasi, profil 

indikator keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI program P A  SMAN kota 

Padang, karena ha1 ini dipandang sangat urgen diketahui oleh sekolah sehubungan 

factor ini merupakan kunci keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pada kelompok mata pelajaran IPA. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

melalui penelitian ini, guru mata pelajaran kelompok P A  diharapkan akan 

melakukan tindakanlupaya untuk mengoptimalkan kedua kunci keberhasilan ini. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Ditinjau dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) maka karakteristik 16 SMAN 

di kota Padang adalah sebagai berikut: 3 SMAN dengan kategori Sekolah Rintisan 

Bertaraf Internasional (RSBI), 6 SMAN termasuk kategori Sekolah Standar 

Nasional (SSN) dan 7 SMAN dengan kategori Sekolah Reguler (biasa). 

Pengelompokan ini didasarkan kepada: (a) sekolah yang belum memenuhi Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), termasuk kategori sekolah reguler; (b) sekolah yang 

telah atau hampir memenuhi SNP, termasuk kategori SSN; (c) sekolah yang telah 

memenuhi SNP ditambah faktor X ( X = penguatan, pengayaan, penambahan SNP) 

termasuk kategori RSBI. Secara lengkap dapat dikemukakan seperti tertera pada 

Tabel 1. 



Tabel 1. Distribusi Nilai Rata- Rata Fisika dan Kategori 
Sekolah Berdasarkan SNP 

I No I Nama Sekolah I Kntegori I 

I I 

2 1 SMAN 11 Padang 1 Reguler 

1 I SMAN 1 Padang RSBI 

1 4 1 SMAN 3Padang I RSBI I 
3 

I I 

5 1 SMAN 4 Padang I SSN 

1 6 1 SMAN 6 Padang I SSN I 

SMAN 5 Padang 

I I 

7 1 SMAN 8 Padang I SSN 

SSN 

I I 

8 I SMAN 12 Padang I Reguler 
- - 1 9 1 SMAN 9 Padang I SSN I 

1 10 1 SMAN 7 Padang I Reguler I 
I I 

11 1 'SMAN 2 Padang I SSN 

I 12 I SMAN 10 Padang I RSBI I 
1 13 1 SMAN 13 Padang I Reguler I 

I I 

14 1 SMAN 14 Padang I Reguler 

I 15 1 SMAN 15 Padang I Reguler I 
16 1 SMAN 16Padang I Reguler 

I I I I 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang 2009 

2. Sampel 

Sampel penelitian merupakan representasi dari populasi yang diteliti, dengan 

kata lain karakteristik yang terdapat dalam populasi hams terwakili oleh sampel. 

Pada penelitian ini penarikan sampel dilakukan dua tahap, tahap pertama memilih 

sekolah yang akan dijadikan sekolah sampel, dari enam belas SMAN di kota 

Padang yang tercantum pada Tabel 1, memiliki tiga kategori yakni kategori SSN, 

RSBI dan Sekolah Reguler (biasa). Dengan menggunakan teknik cluster random 

sampling, dipilih sekolah sampel yang mewakili kategori SSN, RSBI dan Reguler. 

Selanjutnya dari kelas XI P A  masing-masing sekolah sampel juga dirandom 



dengan teknik cluster random sampling. Pada kelas XI IPA yang terpilih menjadi 

kelas sampel akan dijalankan tes CCTST dan angket Motivasi belajar. Dari ketiga 

sekolah diperoleh jumlah anggota sampel sebanyak 97 orang yang terdiri dari 25 

orang siswa SMAN 3 Padang, 38 orang siswa SMAN 4 Padang dan 34 orang siswa 

SMAN 12 Padang. 

C. Variabel dan Data Penelitian 

1. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah motivasi belajar dan keterampilan 

berpikir kritis siswa. 

2. Data Penelitian 

Data penelitian ini terdiri dari : 

a. data/skor total keterampilan berpikir kritis siswa dan data/skor masing- 

masing indicator keterampilan berpikir kritis ( analisis, evaluasi, inferensi, 

deduktive reasoning clan induktive reasoning) siswa. 

b. Data tentang motivasi belajar siswa SMA kelas XI IPA SMAN kota Padang. 

D. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua instrument yaitu: 

1 .  Angket Motivasi Belajar. 

Angket ini disusun sendiri oleh peneliti dan telah melalui proses validasi dengan 

Delphi teknik dengan ahli dari Universitas Negeri Padang. Dari butir iem yang telah 

di validasi dilakukan uji coba, sehingga dihasilkan 40 item yang dipakai dalam 

penelitian ini. Angket menggunakan skala Likert. Menurut skala Likert, jawaban 

responden terhadap butir-butir pertanyaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu: 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral atau tidak memutuskan (N), Tidak Setuju (TS) 

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skala Likert ini disusun berkategori mendukung 

positif dengan bobot option sebagai berikut: 

a. Sangat setuju (SS) bobot jawaban 5 

b. Setuju(S) bobotjawaban4 

c. Netral atau tidak memutuskan (N) bobot jawaban 3 

d. Tidak setuju (TS) bobot jawaban 2 
23 



e. Sangat tidak setuju (STS) bobot jawaban 1 

(Subiyanto, 1988: 2001) 

2. Instrumen CCTST 

Untuk mengukur keterampilah berpikir kritis siswa, digunakan California 

Critical Thinking Skill Test (CCTST). Berdasarkan instrument yang telah diterima 

dari California Academic Press, dapat dikemukakan bahwa, tes ini terdiri dari 34 
' pertanyaan (item) dalam bentuk multiple choice, dengan 5 (lima) skala yaitu yaitu 

Analysis, Evaluation, Inference, Deduction Reasoning, Induction Reasoning. Each 

correct response is assigned one point, therefore, scores can range from 0 to 34, with 

higher scores reflecting stronger critical thinking skills. Masing-masing jawaban 

yang benar diberi point 1, oleh karena itu rentangan skor dari tes CCTST adalah dari 

0-34, dengan skor tertinggi 34 menggambarkan keterampilan berpikir kritis paling 

h a t .  Koefisien reliabilitas instrumen CCTST yang dipakai sebagai alat pengumpul 

data dalam penelitian ini pada kategori sangat tinggi yaitu 0,878. 

Dari 34 item test, setelah dilakukan uji coba maka jumlah soal yang layak untuk 

siswa SMA adalah 30 soaVitem terdiri dari lima indicator dengan proporsi item 

sebagai berikut: 10 item mengukur kemampuan analisis, 9 item kemampuan evaluasi, 

5 item mengukur kemampuan inferensi, 2 item mengukur kemampuan berpikir 

secara deduktif dan 4 item mengukur kemampuan berpikir secara indukttf. Dengan 

demikian skor maksimum masing-masing indicator adalah: analisis skor 

maksimumnya 10, evaluasi skor maksimum 9, inferensi 5, deduktif 2 dan induktif 

skor maksimumnya adalah 4. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang telah memenuhi syarat sebagai instrumen yang baik, dipakai 

sebagai alat pengumpul data agar diperoleh data yang baik. Untuk mengumpullcan 

data ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Data tentang motivasi belajar diperoleh melalui penyebaran angket kepada siswa 

yang menjadi sampel pada waktu yang telah ditentukan. Secara bersama siswa kelas 



sampel pada masing-masing sekolah mengisi angket, dan dikumpulkan langsung 

oleh peneliti. 

2. Data tentang keterampilan berpikir kritis siswa dapat diperoleh melalui: 

pelaksanaan test keterampilan berpikir kritis (CCTST) yang diujikan kepada siswa 

yang menjadi sampel penelitian. Siswa dari kelas yang menjadi sampel mengikuti 

tes CCTST selama 45 menit dengan jumlah soal 30. Hasil tes hembar jawaban 

langsung dikumpulkan oleh peneliti. Lernbar jawaban tes CCTST diperiksa 

sehingga diperoleh skor total keterampilan berpikir kritis masing-masing siswa. 

Selanjutnya terhadap lembar jawaban tes CCTST ini dilakukan analisis. Skor untuk 

masing-masing indicator dengan cara menghitung persentase kepemilikan 

keterampilan berpikir kritis ideal dengan cara membagi skor rata-rata siswa untuk 

masing-masing indicator keterampilan berpikir kritis setiap siswa, sehingga 

diperoleh skor masing-masing indicator keterampilan berpikir kritis setiap siswa. 

Hasil perolehan siswa untuk setiap indicator dengan skor total setiap indicator 

dikali seratus persen. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui kepemilikan 

keterarnpilan berpikir kritis dapat juga dilakukan melalui penggunaan CCTST Total 

Score Conversion and Percentiles Table yang diterbitkan oleh California Academic 

Press seperti Tabel 2. Skor rata-rata yang diperoleh siswa dikonversikan dengan 

persentase kepemilikan keterampilan berpikir kritis pada Tabel 2. 



Tabel 2. CCTST Total Score Conversion and Percentiles Table 

CCTST Total Score Conversion and Percentiles Table 

i 

34 point scale 

0 

1 

Two-Year Con- 

Studeta 

CCTST I'emBntlles 

0 

100 point scde 

524 

53.8 

Fwf-Year Conege 

~ I X C S T  

Percentii 

0 

GredWe Student & 

Pcdessiuw./f C%TST : 

Percentaes 

0 

0 0 I 0 



F. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan langkah sebagai berikut : 

1. Deskripsi Data 

Analisis deskriptif ini dilakukan terhadap skor total motivasi belajar, 

keterampilan berpikir kritis dan skor masing-masing indicator keterampilan 

berpikir kritis siswa. 

2. Analisis Data 

Data motivasi belajar siswa dikorelasikan dengan keterampilan berpikir 

kritis menggunakan statistic korelasi Product Moment Pearson. Sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 

syarat penggunaan statistik yaitu uji normalitas dan linearitas terhadap data 

penelitian, yaitu data Iskor motivasi belajar dengan skor total keterampilan 

berpikir kritis. Setelah persayaratan anatisis terpenuhi barulah dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis yang dikemukakan. Kemudian dilakukan analisis 

terhadap masing-masing indicator keterampilan berpikir kritis yang meliputi : 

analisis, evaluasi, inferensi, deduktive dan induktive reasoning.. Selanjutnya 

skor masing-masing indikator keterampilan berpikir kritis akan ditampilkan 

dalam bentuk persentase dan grafik batang. Kemudian skor total motivasi 

belajar siswa dikorelasikan dengan skor total keterampilan berpikir kritis 

yang diperoleh siswa dengan menggunakan statistik Korelasi Product Moment 

Pearson. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini telah dilakukan pengambilan data tentang motivasi dan 

keterampilan berpikir kritis siswa kelas XI P A  di SMAN 3 (RSBI), SMAN 4 (SSN) 

dan SMAN 12 (reguler). Deskripsi data adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi Data Motivasi Belajar Siswa 

Pengelompokan data motivasi berdasarkan indikator menurut Hamzah, yaitu '. 
a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

cL Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

e. Adanya lingkungan belajar yang kondus if sehingga memungkinkan siswa belajar 

dengan baik. 

Berdasarkan pengelompokan tersebut, rata-rata skor motivasi siswa berdasarkan 

indikator dan sekolah dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Motivasi Siswa Berdasarkan Indikator dan Sekolah. 

Data tingkat motivasi berdasarkan indikator dan sekolah tersebut berturut-turut 

dapat digambarkan sebagai yang terdapat dalam Gambar 2,3,4,5 dan 6 berikut 

Ind 

1 

2 

3 

4 

5 

SMAN 4 

427 

4,35 

4,72 

4,3 

4,09 

SMAN 12 

427 

4,44 

4,73 

4,33 

4,22 

MOTIVASI 

hasrat dan keinginan berhasil 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

harapan dan cita-cita masa depan 

kegiatan yang menarik dalam belajar 

lingkungan belajar yang kondusif 

R-SMA-BI 3 

4,18 

4J1 

4,47 

4,3 1 

4,2 1 



Gambar 2. Indikator Keinginan Berhasil Siswa Kelas XI IPA SMA. 
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Berdasarkan gambar 2, justeri siswa vang sekolah di RSMA-BI mempunyai 

motivasi pada indikator keinginginan berhasil paling rendah bila dibandingkan dengan 

siswa SMA dengan kategori SNN dan reguler Hal ini menunjukkan bahwa berhasilnya 

siswa memasuki sekolah bertaraf lntemasional tidak menjamin bahwa siswa tersebut 

mempunyai keinginan berhasil yang lebih t!nggi dibandingkan dengan siswa yang 

hanya mampu masuk ke sekolah reguler. Antara siswa dengan kategori sekolah reguler 

dan SNN pada indikator ini temyata tingkat motivasinya sama. 

Untuk Indikator 2 yaitu Dorongan dan Kebutuhan untuk bela-jar digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3. Dorongan dan Kebutuhan Untuk Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA 
.. -. . .- - .  ,.. ... .. -. -. -. . .. . ~ . .  - ... -. .. -. .. . . -.  . .. 

IAN 4 SMC '\J 

Indika' ' 

Ideal 

Colurr 



Hasil pada Gambar 3 menunjukkan dorongan dan kebutuhan untuk belajar justeru 

lebih besar pada siswa yang sekolah di sekolah reguler, diikuti sekolah SNN dan 

kebutuhan belajar paling rendah justeru terdapat pada siswa yang sekolah di sekolah 

RSBI. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tidak berhasilnya siswa tersebut 

memasuki sekolah dengan kategori yang lebih tinggi sehingga mereka terdorong untuk 

lebih berhasil kedepannya. 

Untuk Indikator 3 yaitu tentang Harapan dan cita-cita masa depan, data yang 

diperoleh dapat dilihat pada gambar 4 berikut. 

Gambar 4. Harapan dan Cita-cita masa d e ~ a n  siswa Kelas XI P A  SMA 

I. lndikat 

m Ideal 
- .  

Harapan dan cita-cita masa depan yang dimiliki siswa SMA 12 yang merupakan 

sekolah reguler temuyata paling tinggi diikuti siswa SMAN 4 sebagai sekolah dengan 

level SNN. Sedang siswa sekolah RSBI temyata juga memperoleh skor terendah untuk 

indikator ini. 

Untuk Indikator 4 yaitu Kegiatan yang Menarik dalam Kelas dapat dilihat pada 

Gambar 5 . Hasil pada gambar menunjukkan berimbangnya pendapat siswa tentang 

kegiatan dalam kelas yang menarik. Hal ini berarti antara ke tiga kategori sekolah, guru 

belum berhasil menciptakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat dan motivasi 

siswa dalam belajar IPA. 



Gambar 5. Kegiatan yang Menarik dalam Kelas menurut Siswa Kelas XI IPA SMA. 
, 

3 $a- 

Indiki 

?a l r l ~ a l  

RSMA-BI 2 I A N  4 SMF N 

Indikator 5 tentang lingkungan belajar yang kondusif menurut siswa digambarkan 

sebagai berikut; 

Gambar 6 Lingkungan Belajar yang Kondusif menurut Siswa Kelas XI IPA SMA 

RSMA-BI : 

alndika 

3 Ideal 

Colurn 

tor 5 

Penciptaan lingkungan belajar yang kondusif menurut siswa menunjukkan hasil 

yang berimbang, hanya sedikit perbedaan. Hal ini berarti usaha sekolah auntuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif sehin2ga siswa lebih termotivasi belajar masih 

kurang karena skor yang diberikan siswa rata-rata 4 dari skor tertinggi 5 yang diberikan. 

Secara keseluruhan, gambar yang diberikan adalah seperti Gambar 7 berikut. 



SM, 

Gambar 7 Tingkat motivasi siswa berdasarkan indikator dan sekolah. 

m 
= hasrat dan keinginan berhasil 

= dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

IL, 

= harapan dan cita-cita masa depan 

= kegiatan yang menarik dalam belajar 

= lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan siswa belajar 

dengan baik. 

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa motiftertinggi siswa adalah adanya hasrat d m  

keinginan untuk berhasil dalam belajar, dimana skor yang diperoleh siswa SMAN4 dan 

siswa SMA 12 sedikit lebih tinggi dari skor siswa SMAN 3 Padang. Skor ke dua yang 

tinggi adalah terdapatnya lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan siswa belajar 

dengan baik. Skor berikutnya adalah adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 
I Motivasi tentang harapan dan cita-cita masa depan dan kegiatan yang menarik dalam kelas 

ternyata memperoleh skor yang rendah. Hal ini menunjukkan kurangnya usaha guru dalam 
I 

pembelajaran P A  untuk meningkatkan suasana belajar yang menyenangkan dan 
I 

I meningkatkan daya tarik dalam proses pembelajaran, baik melalui penggunaan media yang 



menarik ataupun penggunaan strategi yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

belajar. 

2. Deskripsi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Dalam penelitian ini, telah dilaksanakan tes keterampilan berpikir kriris pada 

sekolah sampel menggunakan instrumen CCTST, sehingga diperoleh skor total 

keterarnpilan berpikir kritis siswa seperti terlihat pada Tabel 2 dan skor masing-masing 

indikator keterampilan berpikir kritis seperti tertera pada Tabel 4. 

Tabel 4. Skor Rata-Rata dan Persentase Ideal Masing- Masing Indikator 
Keterarnpilan Berpikir Kritis Kelas XI IPA SMAN Kota Padang 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa dari ketiga SMAN yang menjadi sampel 

penelitian ini kemampuan analisis tertinggi SMAN 4 > SMAN 12 > SMAN 3 Padang, 

3 

4 

5 

Kemam~uan evaluasi SMAN 12 > SMAN 4 > SMAN 3 Padane. Selaniutnva k e M  

Persentase ideal 
siswa SMAN 3 
Padang (%) 
Skor rata siswa 
SMAN4 Padang 
Persentase ideal 
siswa SMAN 4 
Padang (Oh) 
Skor rata siswa 
SMAN12 Padang 
Persentase ideal 
siswa SMAN 12 
Padang (%) 
Skor rata siswa 
SMAN KOta 
Padang 
Persentase ideal 
siswa SMAN Kota 
Padang (%) 

32 

3,95 

39,4 

395 

33,53 

3,546 

35,46 

38,6 

333 

39,18 

3,67 

40,g5 

3,567 

39,63 

42,4 

1,s 

30 

1,67 

3333 

1,722 

34,43 

30 

0,974 

48,68 

0,73 5 

36,76 

0,794 

39,69 

25 

1 

25 

1,265 

3 1,62 

1,093 

27,32 



Inferensi SMAN 3 > SMAN 12 > SMAN 4 Padan?. Kemudian untuk kemampuan Deduktif 

SMAN 4 > SMAN 12 > SMAN 3 Padang d m  kemampuan induktif SMAN 12 > SMAN 4 

= SMAN 3 Padang. Pada bagian ini akan dipaparkan secara berturut-turut kepemilikan skor 

masing-masing indicator keterampilan berpikir kr~tis dalam bentuk grafik seperti Gambar 

8 ,9 ,  10 dan 11 
- -  - - 

12 

f Indub 

ikir Kkritfr; 

Gambar 8. Perbandingan skor rata-rata siswa dengan skor ideal untuk 

I setiap indicator berpikir kritis SMAN 3 Padang 

Gambar 9. Perbandingan skor rata-rata siswa dengan skor ideal untuk 
setiap indicator berpikir kritis SMAN 4 Padang 



Ana 

Gambar 10. Perbandingan skor rata-rata siswa dengan skor ideal untuk 
setiap indicator berpikir kritis SMAN 12 Padang 
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Gambar 11. Perbandingan skor rata-rata siswa dengan skor ideal untuk 
setiap indicator berpikir kritis SMAN Kota Padang 

I 1. Deskripsi Data Motivasi Belajar dan Keteriimpilan Berpikir Kritis Siswa 

Seperti telah diungkapkan terdahulu motivasi belajar yang akan dilihat korelasinya 

dengan skor keterampilan berpikir kritis siswa. Skor keterampilan berpikir kritis adalah 



skor total yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa dalam mengikuti tes CCTST. 

Selanjutnya berdasarkan skor motivasi belajar yang diperoleh siswa dilakukan 

perhitungan skor rata-rata dan standar deviasi serta varians. Perhitungan yang sama juga 

dilakukan terhadap skor total keterampilan berpikir kritis perolehan siswa, yaitu skor 

rata-rata, standar deviasi dan varians. Hasil pehitungan kedua aspek di atas, untuk 

ketiga SMAN yang menjadi sampel dapat dilihat seperti tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5. Skor Tertinggi, Terendah, Rata-Rata,Varians Motivasi Belajar dan 
Keterampilan Berpikir Kritis Siswa 

I 

I 
Berdasarkan data pada Tabel 5 terlihat dari ke tiga sekolah yang diteliti, temyata rata- 

2 

3 

rata motivasi belajar siswa berturut-turut SMAN 12 > SMAN 4 > SMAN 3. Sedang untuk 

skor rata-rata berpikir kritis yang diperoleh melalui tes berpikir kritis menggunakan 

instrument CCTST dapat dikemukakan hasil berturut-turut SMAN4> SMAN12 > SMi$N 3. 
I 

Kejanggalan terlihat disini adalah SMA 3 yang merupa 

motivasi maupun hasil tes berpikir kritis siswanya paling r 

3 6 

Berpikir kritis 
SMAN 3 Padang 
Motivasi Belajar 
SMAY 4 Padang 
Keterarnpilan 
Berpikir kritis 
SMAN 4 Padang 
Motivasi Belajar 
SMAN 12 Padang 
Keterampilan 
Berpikir kritis 
SMAN 12 Padang 
Motivasi Belajar 
SMAN Kota 
Padang 
Keterampilan 
Berpikir kritis 
SMAN Kota 
Padang 

18 

198 

15 

197 

14 

198 

18 

5 

149 

4 

1 54 

6 

129 

4 

10,4 

17233 

1095 

17533 

10,706 

173,155 

10,722 

3,08 

12,152 

236 

11,537 

267 

12,104 

2,649 

995 . 

14767 

5,536 

133,105 

7,12 

146,507 

7,0155 



SMA 4 (SSN) dan SMA 12 yang Reguler. Untuk skor berpikir kritis, skor rata-rata tertinggi 

diperoleh SMAN 4 (= 10,95), diikuti SMAN 12 dengan skor 10,706 dan terendah diperoleh 

RSMA-BI 3 dengan skor 10,4. 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

Sesuai dengan tiga syarat penggunaan korelasi Product Moment Pearson yaitu (a) 

sampel diperoleh secara Random; (b) Data variabel X da Y adalah normal; dan (c) 

hubungan var. X dan Y linear. Untukmsyarat pertama telah terpenuhi, selanjutnya akan 

dilakukan pengujian syarat kedua yaitu data variable X dan Y harus normal, untuk itu 

dilakukan uji normalitas Var. X dan Y dan selanjutnya akan diikuti dengan uji linearitas 

hubungan variable X dan Y sebagai berikut : 

\ 

1. Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data dilakukan untuk memeriksa apakah data hasil pengukuran 

rnotivasi belajar dan skor berpikir kritis berdistribusi normal. Pengujian dilakukan untuk 

ketiga sekolah yang menjadi sampel penelitian. Uji normalitas data menggunakan uji 

Liliefors. Rangkuman h a i l  analisis dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Pengujian Normalitas Liliefors 

Berdasarkan data pada Tabel 6, terlihat bahwa hasil pengujian normalitas data 

Sekolah 

SMAN 3 

SMAN 4 

SMAN 12 

motivasi dan berpikir kritis untuk semua sekolah yang menjadi sarnpel terlihat nilai Lo < 

Lt, sehingga dapat disimpulkan bahwa data motivasi dan skor berpikir kritis ketiga 

sekolah sampel berdistribusi normal. 

Aspek 

Motivasi 

Berpikir kritis 

Motivasi 

Berpikir kritis 

Motivasi 

Berpikir kritis 

n 

25 

25 

38 

3 8 

34 

34 

0 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Lo 

0,1335 

0,1423 

0,1212 

0,0765 

0,0908 

0,1033 

L 
0,1730 

0,1730 

0,1437 

0,1437 

0,1519 

0,1519 

Analisis 

Lo <Lt 

Lo < L 

Lo < L,  

L o <  Lt 

Lo .< Lt 

Lo < Lt 



Selanjutnya dilakukan uji linearitas antara motivasi dan keterampilan berpikir kritis 

untuk ketiga sekolah yang menjadi sampel. Untuk menguji linearitas antara variabel X 

dan Y digunakan statistik Regressi Linear Sederhana (Simple Regression). Secara 

berturut-turut akan dikemukakan pengujian masing-masing sekolah sampel dan secara 

keseluruhan sebagai berikut: 

2. Uji Linearitas Motivasi dan Keterampilan Berpikir Kritis 

a. Data Siswa SMAN 3 Padang 

Setelah dilakukan perhitungan intercept a dan koefisien arah regresi b diperoleh 

hasil seperti persamaan regresi linear sederhana f = a + bX, dimana nilai a = 2,669 dan 

koefisien regresi b = 0,045. Dengan demikian bentuk persamaan regresi linear 

sederhananya adalah: f = 2,669 + 0,045X. Untuk mendapatkan sebaran data dapat dilihat 
'. 

pada Garnbar 12. 

Gambar 12. Korelasi Motivasi dengan Berpikir Kritis 1 
Kelas XI IPA SMAN 3 Padang I 
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Motivasi I 

Untuk menguji signifikansi model regresi X terhadap Y, kembali dilakukan perhitungan, 

diperoleh hasil analisis seperti tercantum pada Tabel 7. 



Tabel 7. Analisis Varians untuk Uji Independen Variabel X atas Y dan 
Uj i Kelinearan Regresi 

Selanjutnya berdasarkan daq pada Tabel 7, dilakukan pengujian tuna cocok model 

Regresi (bla) 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

regresi linear, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F pada table untuk a 

= 0,05. Nilai F table untuk a = 0,05 dan dk pembilang 18 serta dk penyebut 5, dari daftar 

1 

23 

18 

5 

distribusi F di dzipat F0,B(18,5) = 3,584. Kalau dibandingkan nilai F hitung dengan F table, 

temyata F hitung lebih kecil dari F table (0,2841< 4,584). Dengan demikian hipotesis kerja 

diterima, artinya model regresi linear sederhana diterima. 

7,926 

220,074 

184,074 

36,O 

b. Data Siswa SMAN 4 Padang 

I Setelah dilakukan perhitungan intercept a dan koefisien arah regresi b diperoleh 

hasil seperti persamaan regresi linear sederhana f = a + bX, dimana nilai a = 16,53 dan 

koefisien regresi b = -0,032. Dengan demikian bentuk persamaan regresi linear 

1 sederhananya adalah: F =16,53 -0,032X. Untuk mengetahui sebaran data dapat dilihat 

i pada Gambar 1 3. 
i 

7,926 

9,5684 

10,22633 

7 2  

0,2841 



Gambar 13. Korelasi Motivasi dengan Berpikir Kritis 
Kelas XI IPA SMAN 4 Padang 

i 145 155 165 175 185 195 

i Motivasi 

Untuk menguji signifikansi model regresi X terhadap Y, kembali dilakukan perhitungan, 

diperoleh hasil analisis seperti tercantum pada Tabel 8. 

Tabel 8. Analisis Varians intuk Uji Independen Variabel X atas Y dan Uji 
Kelinearan Regresi 

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel 8, dilakukan penguj ian tuna cocok model 

regresi linear, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F pada table untuk a 
I 

I 
= 0,05. Nilai F table untuk a = 0,05 dan dk pembilang 25 serta dk penyebut 11, dari daftar 

I distribusi F di dapat F o , ~ ~ ( ~ ~ , ~ ~ )  = 2,603. Kalau dibandingkan nilai F hitung dengan F table, 

I temyata F hitung lebih kecil dari F table (1,505< 2,603). Dengan demikian hipotesis kerja 

diterima, artinya model regresi linear sederhana diterima. 

Regresi (bla) 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

1 

3 6 

25 

11 

5,73 13 

200,1632 

1 54,743237 

45,42 

5,7313 

5,56 

6,18973 

4,11291 

1,505 



c. Data Siswa SMAN 12 Padang 

Setelah dilakukan perhitungan intercept a dan koefisien arah regresi b diperoleh 

hasil seperti persamaan regresi linear sederhana ? = a + bX, dimana nilai a = 11,93 dan 

koefisien regresi b = -0,007. Dengan demikian bentuk persamaan regresi linear 

sederhananya adalah: ? = 1 1,93 - 0,007X. Untuk mendapatkan sebaran data dapat dilihat 

pada Gambar 14. 
................ - ................ - .......... -. ............. - ......... - .......... - ...... - .................................................. - ...... - .......... - .......... - ...... - ...... - .......................... - ........... 

Gambar 14. Korelasi Motivasi dengan Berpikir Kritis 
Kelas XI IPA SMAN 12 Padang 
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Motivasi 

Untuk menguji signifikansi model regresi X terhadap Y, kembali dilakukan perhitungan, 

diperoleh hasil analisis seperti tercantum pada Tabel 9. 

Tabel 9. Analisis Varians untuk Uji Independen Variabel X atas Y dan Uji 
Kelinearan Regresi 



I Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel 9, dilakukan pengujian tuna cocok model 

1 regresi linear, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F pada table untuk a 

= 0,05. Nilai F table untuk a = 0,05 dan dk pembilang 24 serta dk penyebut 6, dari d a h r  

distribusi F di dapat F0,95(24,6) = 3,84. Kalau dibandingkan nilai F hitung dengan F table, 

temyata F hitung lebih kecil dari F table (0,05818< 3,84). Dengan demikian hipotesis kerja 

diterima, artinya model regresi linear sederhana diterima. 

d. Data Siswa SMAN Kota Padang 

Setelah dilakukan perhitungan intercept a dan koefisien arah regresi b diperoleh 

hasil seperti persamaan regresi linear sederhana f = a + bX, dimana nilai a = 10,97 dan 

koefisien regresi b = -0,001. Dengan demikian bentuk persarnaan regresi linear 

sederhananya adalah: ? = 10,97 - 0,001X . Untuk mendapatkan sebaran data dapat dilihat 

pada Garnbar 1 5. 

Gambar 15. Korelasi Motivasi dengan Berpikir Kritis 
Kelas XI IPA SMAN kota Padang 
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Untuk menguji signifikansi model regresi X terhadap Y, kembali dilakukan 

perhitungan, diperoleh hasil analisis seperti tercantum pada Tabel 10. 



Tabel 10. Analisis Varians untuk Uji Independen Variabel X atas Y dan 
Uji Kelinearan Regresi 

Selanjutnya berdasarkan data pada Tabel 10, dilqkukan pengujian tuna cocok model 

regresi linear, yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F pada table untuk a 

= 0,05. Nilai F table untuk a = 0,05 dan dk pembilang 40 serta dk penyebut 55, dari daftar 

distribusi F di dapat F0,95(40,55) = 1,615. Kalau dibandingkan nilai F hitung dengan F table, 

ternyata F hitung lebih kecil dari F table (0,033222~ 1,615). Dengan demikian hipotesis 

kerja diterima, artinya model regresi linear sederhana diterima. 

C. Pengujian Hipotesis 

Secara berturut-turut telah dilakukan pengujian hipotesis penelitian untuk masing- 

masing sekolah yang menjadi sarnpel dalam penelitian ini: 

1. Pengujian Hipotesis untuk SMAN 3 Padang 

Setelah semua syarat penggunaan statistic Korelasi Product Moment Pearson 

terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien korelasi r. Berdasarkan 

hasil perhirungan diperoleh besarnya koefisien korelasi r = = 0,18645. Untuk menguji 

keberartian nilai r ini dilakukan menggunakan rumus student t dengan rumus sebagai 
I berikut : 

I 

I Dengan melakukan perhitungan nilai dengan formula di atas diperoleh nilai t = 

I 0,9101. Hasil thitung ini kemudian dibandingkan dengan &I, pada table distribusi 
J 

I 43 



distribusi t Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 23 peluang (1-a)= 0,95 dari 

tabel terdistribusi t diperoleh nilai t ( 0 , 9 5 ; ~ )  = 1,71 . Apabila dibandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel, ternyata nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,9101<1,71), 

Dengan demikian hipotesis no1 diterima, hipotesis ke rja penelitian yang berbunyi " 

terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan keterampilan berpikir 

kritis siswa" pada taraf nyata 5% tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan peningkatan motivasi belajar belum diikuti oleh peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa Namun hubungan hngsional antara keduanya dapat dinyatakan 

dalam persamaan regresi f = 2,669 + 0,045X, konstanta b = 0,045 diartikan sebagai 

potensi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa yang dapat disebabkan 

oleh adanya peningkatan motivasi belajar. Namun peningkatan motivasi belajar temyata 

bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis -.. 
siswa. Hal ini terwujud dengan adanya konstanta (a) sebesar 2,669 dalam persamaan, 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh peningkatan motivasi belajar. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variable X terhadap Y dapat dilakukan 

perhitungan KD = ( 8 x 100%) = (0,18645 x 100%) = 3,476 %. Kalau dicennati nilai 

KD ini relative kecil yaitu 3,476%, berarti ada sebesar 96,524% dipengaruhi oleh factor 

lain. 

2. Pengujian Hipotesis untuk SMAN 4 Padang . 

Setelah semua syarat penggunaan statistic Korelasi Product Moment Pearson 

terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien korelasi r. Berdasarkan 

hasil perhirungan diperoleh besarnya koefisien korelasi r = -0,1668. Untuk menguji 

keberartian nilai r ini dilakukan menggunakan rumus student t dengan rumus sebagai 

berikut : 

Dengan melakukan perhitungan nilai dengan formula di atas diperoleh nilai t 

= -1,0296. Hasil tst,, ini kemudian dibandingkan dengan tale pada table distribusi 

distribusi t. Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 36 peluang (l-a)= 0,95 dari 

tabel terdistribusi t diperoleh nilai t(0,95;23) = 1,668 . Apabila dibandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel, ternyata nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (-1,0296<1,668), 



Dengan demikian hipotesis no1 diterima, hipotesis kerja penelitian yang berbunyi " 

terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan keterampilan berpikir 

kritis siswa" pada taraf nyata 5% tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan peningkatan motivasi belajar belum diikuti oleh peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa Namun hubungan fungsional antara keduanya dapat dinyatakan 

dalam persamaan regresi f = 16,53 50 - 0,03239X7 konstanta b = -0,03239 diartikan 

sebagai potensi untuk meningkatkan (kalau bertanda positif dan sebaliknya) 

keterampilan berpikir kritis siswa yang dapat disebabkan oleh adanya peningkatan 

motivasi belajar. Namun peningkatan motivasi belaj ar ternyata bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini 

terwujud dengan adanya konstanta (a) sebesar 16,5350 dalam persamaan, yang tidak 

dapat dipengaruh oleh peningkatan motivasi belajar. 
\ 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variable X terhadap Y dapat 

dilakukan perhitungan KD = ( r2 x 100%) = ((-0,l 668)2 x 1 OOO!)  = = 2,782 %. Kalau 

dicermati nilai KD ini relative kecil yaitu 2,782%, ber&i ada sebesar 97,218% 

dipengaruhi oleh factor lain. 

3. Pengujian Hipotesis untuk SMAN 12 Padang 

Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan koefisien korelasi r. 

Berdasarkan h a i l  perhirungan diperoleh besarnya koefisien korelasi r = -0,03022. 

Untuk menguji keberartian nilai r ini dilakukan menggunakan rumus student t dengan 

rumus sebagai berikut : 

Dengan melakukan perhitungan nilai dengan formula di atas diperoleh nilai t = 

0,17103. Hasil fhitlmg ini kemudian dibandingkan dengan &,I, pada table distribusi 

distribusi t. Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 32 peluang (1 -a)= 0,95 dari 

tabel terdistribusi t diperoleh nilai t(0,95;23) = 1,696 . Apabila dibandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel, ternyata nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (0,17103<1,668), 

Dengan demikian hipotesis no1 diterima, hipotesis ke ja  penelitian yang berbunyi " 

terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan keterampilan berpikir 
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kritis siswa" pada taraf nyata 5% tidak dapat diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan peningkatan motivasi belajar belum diikuti oleh peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa Namun hubungan fbngsional antara keduanya dapat dinyatakan 

dalam persamaan regresi f = 1 1,93293 - 0,00699X7 konstanta b = -0,00699 diartikan 

sebagai potensi untuk meningkatkan (kalau bertanda positif dan sebaliknya) 

keterampilan berpikir kritis siswa yang dapat disebabkan oleh adanya peningkatan 

motivasi belajar. Namun peningkatan motivasi belajar ternyata bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal ini 

tenvujud dengan adanya konstanta (a) sebesar 11,93293 dalam persamaan, yang tidak 

dapat dipengaruhi oleh peningkatan motivasi belajar. 

Untuk mengetahui besamya kontribusi variable X terhadap Y dapat 

dilakukan perhitungan KD = ( x 100%) = ((-0,03022)~ x loo%>= = 0,091 %. Kalau 

dicermati nilai KD ini relative kecil yaitu 0,091%, berarti ada sebesar 99,909% 

dipengaruhi oleh factor lain. 

4. Pengujian Hipotesis untuk SMAN Kota Padang 

Dengan cara yang sama, dilakukan perhitungan koefisien korelasi r. Berdasarkan 

hasil perhirungan diperoleh besarnya koefisien korelasi r = -0,00677. Untuk menguji 

keberartian nilai r ini dilakukan menggunakan rumus student t dengan rumus sebagai 

berikut : 

I Dengan melakukan perhitungan nilai dengan formula di atas diperoleh nilai t = - 
0,06668. Hasil hung ini kemudian dibandingkan dengan bl, pada table distribusi 

I ' distribusi t. Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 95 peluang (I-a)= 0,95 dari 

I tabel terdistribusi t diperoleh nilai t[oss;u> = 1,6642 . Apabila dibandingkan nilai t 
1 hitung dengan nilai t tabel, ternyata nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel (- 
I 

i 0,06668<1,6642). Dengan demikian hipotesis no1 diterima, hipotesis ke rja penelitian 

yang berbunyi " terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan 

I keterampilan berpikir kritis siswa" pada taraf nyata 5% tidak dapat diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan peningkatan motivasi belajar belum diikuti oleh 



peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa Namun hubungan fungsional antara 

keduanya dapat dinyatakan dalam persamaan regresi ? = 1 0,978 - 0,001 48X, konstanta 

b = -0,00148 diartikan sebagai potensi untuk meningkatkan (kalau bertanda positif dan 

sebaliknya) keterampilan berpikir kritis siswa yang dapat disebabkan oleh adanya 

peningkatan motivasi belajar. Namun peningkatan motivasi belajar temyata bukan satu- 

satunya faktor yang mernpengaruhi peningkatan keterarnpilan berpikir kritis siswa. Hal 

ini terwujud dengan adanya konstanta (a) sebesar 10,978 dalam persamaan, yang tidak 

dapat dipengaruhi oleh peningkatan motivasi belajar. 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variable X terhadap Y dapat 

dilakukan perhitungan KD = ( x 100%) = ((-0,00677)~ x 100%) = = 0,00458 %. 

Kalau dicermati nilai KD ini relative kecil yaitu 0,00458%, berarti ada sebesar 

99,99542% dipengaruhi oleh factor lain. .. 

D. Pembahasan 

Berikut ini akan dibahas satu persatu : 

1. Motivasi Belajar 

Sesuai dengan teori, proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 

berhubungan dengan motivasi. Menuru t Bloom (1 982:x), "most students become 

very similar with regard to learning ability, rate of learning, and motivation for 

further learning- when provided with vavorable learning conditions" Kenyataan 

dari hasil angket yang diberikan kepada siswa, terungkap bahwa justeru pada 

indikator adanya kegiatan yang menarik yang akan meningkatkan motivasi siswa 

dalam belajar yang memperoleh skor terendah. Kegiatan yang menarik dalam 

pembelajaran kurang diperhatikan guru sehingga siswa tidak termotivasi belajar. 

Dalam pembelajaran guru dapat memberikan dan mengembangkan motivasi siswa 

disamping memberikan reinforcement agar motivasi siswa lebih meningkat Hal 

ini akan mempengaruhi perhatian dan persepsi siswa terhadap materi yang 

dipelajarinya. Pembangkit utama motivasi adalah rasa ingin tahu dan keyakinan 

akan kemampuan diri. Keingintahuan siswa dapat dikembangkan melalui 



pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sedang keyakinan akan 

kemampuan diri dapat dikembangkan melalui pemberian tugas. 
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membedakan motivasi atas tiga kelompok, yaitu siswa dengan tingkat motivasi 

tinggi, merupakan siswa yang benar-benar ingin belajar (willing to learn), 

memahami apa yang akan dipelajari selama proses pembelajaran. Kelompok ini 

memiliki motivasi internal dan biasanya kelompok ini memiliki tingkat partisipasi 

yang relatif tinggi dalam pernbelajaran dibandingkan dengan kelompok lain. 

Kelompok ke dua adalah siswa dengan tingkat motivasi sedang, merupakan 

kelompok siswa yang hanya menginginkan nilai terbaik (to gain a good mark). 

Siswa kelompok ini dalam belajar hanya ingin tahu mana konsep yang berguna 

dalam kuis, ulangan atau tes yang lain. Kelompok ini biasanya labil dalam belajar '. 
karena perhatiannya hanya tertuju pada soal yang akan keluar waktu ujian. 

Berbeda dengan kelompok pertama yang belajar dengan tujuan untuk memahami 

konsep, kelompok ke dua belajar dengan kecenderungan menghafal, karena itu 

kelompok ini labil dalam belajar. Kelompok ke tiga adalah kelompok 

penggembira, yaitu kelompok siswa yang ikut ke sekolah to have a fin at the 

school. Bagi siswa kelompok ini yang penting adalah pergi ke sekolah dan naik 

kelas. Siswa kelompok ini masih mungkin untuk ditingkatkan hasil belajarnya 

melalui eksternal motivasi, yaitu berupa usaha pernberian motivasi dari guru 

ataupun dari metoda dan penggunaan media yang menarik dalam pembelajaran. 

Dalam bukunya The Process of Education (1960), Bruner menyatakan 

bahwa usaha untuk meningkatkan pendidikan hams dimulai dari motif siswa 

belajar. Bila motivasi kurang, maka belajar akan menjadi sulit. Dalam kondisi ini 

perhatian siswa terhadap materi ajar menjadi terbatas. 

2. Indikator Berpikir kritis 

Rata-rata persentase kepemilikan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

setiap indicator berpikir kritis masih jauh dari yang diharapkan. Untuk 

indicator analisis persentase kepemilikan keterampilan berpikir kritis siswa 

SMAN 3 Padang adalah 32%, untuk evaluasi 38,6%, untuk inferensi 42,4%, 



deduktive reasoning 3 0%, dan inductive reasoning adalah 25%. Untuk 

SMAN 4 Padang, untuk indicator analisis 39,4 %, evaluasi 39,18%, inferensi 

30%, deduktif 48,68% dan berpikir induktif ada sebesar 25%. Indikator 

keterampilan berpikir SMAN 12 Padang adalah sebagai berikut: indicator 

analisis 33,53 %, evaluasi 40,85%, inferensi 33,53%, deduktif 36,76% dan 

berpikir induktif ada sebesar 3 1,62%. Gambaran presentase kepemilikan 

indicator berpikir kritis untuk SMAN kota Padang adalah : indicator analisis 

35,46 %, evaluasi 39,63%, inferensi 34,43%, deduktif 39,69% dan berpikir 

induktif ada sebesar 27,32%. 

Berdasarkan data di atas terlihat secara garis besar indicator berepikir 

kritis setiap SMAN yang menjadi sampel masih jauh yang diharapkan, begitu 

juga secara keseluruhan rata-rata setiap indicator masih di bawah 40%, ini 
\ 

sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang terlatih 

berhadapan dengan perrnasalahan yang menuntut mereka untuk menerapkan 

langkah-langkah keterampilan berpikir kritis seperti melakukan proses 

analisis, evaluasi, inferensi, deduktif, induktif dan hasil temuan kepernilikan 

siswa pada aspek ini masih dalarn kategori cukup, sedangkan untuk inferensi 

(SMAN 3 Padang), evaluasi (SMAN 12 Padang) dan deduktif (SMAN 4 

Padang) ada dalam kategori sedang. 

Sesuai dengan ungkapan Schafersman (1999) bahwa keterampilan 

berpikir kritis merupakan kompetensi yang hams dilatihkan pada siswa, karena 

kemampuan ini sangat diperlukan untuk kehidupan sekarang. Keterampilan 

berpikir kritis merupakan suatu keterampilan yang hams dilakukan melalui 

latihan yang terbimbing dan diakhiri dengan latihan bebas. Latihan ini perlu lebih 

intensic karena latihan yang dilakukan secara rutin akan berdampak pada 

efisiensi dan otomatisasi keterampilan berpikir kritis yang dimilikinya. 

Disisi lain Emis dalam Aryana (2004) mengemukakan bahwa keterampilan 

berpikir kritis merupakan salah satu modal intelektual yang sangat penting bagi 

setiap orang dan bagian yang fundamental dari kematangan manusia (Pemer 

dalam Liliasari, 2000). Keterampilan berpikir kritis menggunakan dasar berpikir 

menganalisis argument dan memunculkan wawasan terhadap interpretasi untuk 

mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis, kemampuan memahami 
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asumsi, memforrnuiasi masalah, melakukan deduksi dan induksi serta mengambil 

keputusan yang tepat. Keterampilan berpikir kritis adalah potensi intelektual 

yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. Setiap manusia merniliki 

potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pemikir yang kritis karena 

sesungguhnya kegiatan berpikir memiliki hubungan dengan pola pengelolaan diri 

(selfor;qanimtion ) yang ada pada setiap makhluk di alam termasuk manusia 

sendiri (Liliasari, 2001; Johnson, 2007). 

Melihat begitu pentingnya berpikir kritis dalam meningkatkan penalaran dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, sudah saatnya diintegrasikan 

kegiatan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada 

setiap pembelajaraan, khususnya pembelajaran Fisika atau P A  secara umum. 

Berpikir kritis merupakan suatu kompetensi yang harus dilatihkan pada siswa, 
'. 

tidak dapat dilatihkan sekaligus dalam satu konsep saja, tetapi hams dilatihkan 

melalui beberapa konsep dan strategi pembelajaran dan keterampilan ini sangat 

diperlukan dalam kehidupan sekarang (Penner, 1995 dalam Liliasari, 2001)., 

Guru perlu membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 

melalui strategi, dan metode pembela~aran yang mendukung siswa untuk belajar 

secara aktif Perlu ditekankan bahwa dalam pembelajaran keterampilan berpikir 

kritis, siswa harus sampai pada tahap dapat mengerti dan belajar menggunakan, 

sehingga memberi manfaat yang banyak untuk diaplikasikan dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang efektif dari suatu 

keterampilan berpikir kritis memiliki empat komponen: Identifikasi komponen- 

komponen prosedural, instruksi dan pemodelan langsung, latihan terbimbing dan 

latihan bebas (Suprapto, 2008). 

Dengan keterampilan berpikir kritis siswa tidak lagi menjadi penerima 

pengetahuan melainkan menjadi produsen pengetahuan. Dengan demikian 

keterampilan berpikir kritis merupakan kunci keberhasilan bagi siswa dalam 

meraih keberhasilan akademis. Untuk menumbuh-kembangkan keterampilan 

berpikir kritis membutuhkan latihan seperti yang diungkapkan oleh Johnson 

(2007): "berlatih bagi pemikir kritis sama pentingnya seperti berlatih bagi 

pemain tenis dan musisi. Hanya latihanlah yang membuat keterampilan menjadi 

suatu kebiasaan". 
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Berdasarkan uraian di atas, temuan penelitian ini perlu ditindaklanjuti 

dengan menyusun program pembelajaran yang dapat meningkatkan keterarnpilan 

berpikir kritis siswa. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah melalui pelathan terbimbing 

yang intensif, pembiasaan melakukan analisis argument dan mengembangkan 

pola penalaran yang kohesif dan logis, kemampuan memahami asumsi, 

mernformulasi masalah, melakukan deduksi clan induksi serta mengambil 

keputusan yang tepat. Apabila latihan ini dilakukan secara rutin maka 

keterampilan berpikir kritis siswa akan berkembang secara optimal. Tentu ha1 ini 

dilakukan pada setiap mata kuliah Fisika, kelak siswa akan menjadi pemecah 

masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang tepat, dan menjadi pemikir 

mandiri serta pekerja yang handal. 

3. Korelasi Motivasi Belajar dengan Keterampilan Berpikir Kritis 

Tidak terdapatnya korelasi yang signifikan antara motivasi belajar 

dengan keterampilan berpikir kritis untuk ketiga kelas sampel sungguh ha1 yang 

berlawanan dengan kajian teori. Hal ini berarti motivasi belajar belum dapat 

dijadikan prediktor terhadap keterampilan berpikir kritis siswa, meskipun ada 

kontribusi motivasi belajar terhadap keterampilan berpikir kritis yang 

ditunjukkan dengan persentase koefisien determinasi yang relatif kecil pada 

setiap data SMAN yang menjadi sampel. Meskipun kontribusinya relatif kecil, 

namun memiliki makna yang cukup besar, karena temuan ini perlu 

ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh, melalui kegiatan pembelajaran yang 

dapat memotivasi siswa dalam belajar dan mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis. 



BAB V 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1 .  Rata-rata persentase kepemilikan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

setiap indicator belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk indicator analisis 

persentase kepemilikan keterampilan berpikir kritis siswa SMAN Kota Padang 

adalah 35,46%, untuk evaluasi 39,63%, untuk inferensi 34,43%, deduktive 

reasoning 39,69%, dan inductive reasoning adalah 27,32%. 

2. Besarnya kontribusi motivasi terhadap keterampilan berpikir kritis dari '.. 
masing-masing SMAN adalah sebagai berikut: SMAN 3 Padang 3,476%, 

SMAN 4 Padang ada sebesar 2,782 %, SMAN 12 Padang ada sebesar 0,091% 

Jadi kontribusi motivasi terhadap berpikir h t i s  siswa SMAN kota Padang ada 

sebesar 0,00458 

3. Motivasi belajar SMAN 12 Padang > SMAN 4 Padang > SMAN 3 Padang. Di 

samping itu keterampilan berpikir kritis SMAN 4 Padang > SMAN 12 Padang 

> SMAN 3 Padang. 

4. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi belajar dengan 

keterampilan berpikir kritis siswa SMAN kod  Padang. Motivasi belajar belum 

dapat menjadi prediktor keterampilan berpikir kritis siswa. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan akan dikemukakan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Sebaiknya guru mata pelajaran P A  kelas XI merancang kegiatan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan keterampilan berpikir 

kritis secara optimal, melalui implementasi strategi pembelajaran yang 

relevan. 

2. Perlu ditumbuhkembangkan keterampilan berpikir kritis dikalangan siswa 

melalui semua mata pelajaran, baik mata pelajaran P A  maupun mata 



pelajaran IPS dan Bahasa karena ini merupakan kunci dalam meraih 

keberhasilan akademis, disarnping menciptakan lulusan menjadi seorang 

pemikir yang tangguh, juga menjadi calon tenaga ke rja yang handal. 
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I LAMPJRAN 1 

ANALISIS DATA SISWA SMA 3 PADANG 

A. UJI REGRESI 

h a m  H 

no Dwi 1 

m Adi L 

in Dewi 

n ( Z X Y -  ( E X )  ( N )  
b =  

n Z  X 2 - ( Z X ) 2  

( z x 2 )  (23') - ( Z X )  ( Z X Y )  
a = 

n E X * -  ( w 2  



n (ZXY- (ZX) (ZY) 
b = 

n 6 x2-(ZX)' 

Persamaan regresi: 

X : Motivasi 

Y: Berfikir Kritis 



B. UJI KELINEARAN REGRESI 

(Zw2 = (260)~ 

- ( W Z  ( 2 6 0 ) ~  2.704 
- y = =  25 

(zx)(zr>) = 0,04524 (44604- 
4272 x 260 

JKeg @la) = b ( E m  - >= 7,926 
n 2 5 

JK- = zy2 - K e g m i . )  - K e g a  = 2.932 - 7,926048 - 2.704 = 220,074 

= JKeg a = 2.704 

E r e g  (bb) = J K e g  (b(a) 

JKres 220,074 wes = - = = 9,5684 
n-2  25-2 

RJK(bla) - 7,926 
Fsign = --= 

R]Kres 9,5684 
0,8284 

(1312 (1012 JKE = (82 - F) + (132 - -) + (72 - @) + - -} + (52 - @) + {102 - 
1 1 1 1 

(lo)' (1312 (1412 (14)') + ( 1 3 2  - F) + (62 - -) 1 + (13' (14' ---;--)+(142 -- 1 

@} + (72 - @} + 1102 (10)' (8+11)' (1112 
1 1 --)+(8'+11'--)+(112 1 2 

(8+13)' {82 + 13' - -} 2 + (10' + 11' 7 (1°+11)') 2 +(182 + 122 - (18+12)') 2 + 

(8 + 7)' (13)' (8' + 7' - -} 2 + (13' - -) 1 
= 36,O 

JKE 36 RJKE=-=-=~,~ 
n-k  25-20 

J b  = JK,, - JKE = 220,074 - 36,O = 184,074 

JKTc 184,074 mTc = - = = 10,22633 
k-2 20-2 

RJKTc 10,22633 
Fline = - = = 0,2841 

R/KE 3 6 

Rata-rata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

- 
2.704 

7,926 

9,5684 

10,22633 

7,2 

Jumlah kuadrat (JK) 

2932 

2.704 

7,926 

220,074 

184,074 

36,O 

Sumber variasi 

Total 

Regresi (a) 

Regresi (bla) 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

F 

- 
0,8284 

0,2841 

d k 

25 

1 

1 

23 

18 

5 



Jika a = 0,05 dan dk pembilang 18 serta dk penyebut 5, dari dafiar distribusi F di dapat 

F0,95(18,5) = 4,584. Untuk uji kelinearan di dapat F = 0,2841 dan ini lebih kecil dari 4,584. Jadi 

hipotesis bahwa model regresi linear di terima 

C. PERHITUNGAN KOOFISIEN KORELASI 

D. UJI NORMALITAS 

Uji Normalitas Motivasi Siswa 



xi -T 
Z. =- f c  
S 

; Sz; =- 
n 

S = 12,70276 

Lo = I F ( z , )  -S(Z, ) (~_ = 03335 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,1335 

\ 
Untuk N = 25 pada taraf nyata a = 0,05 harga L b e l =  0,1730 

Karena harga b < Lt dimana 0,1335 < 0,1730 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Uji Normalitas Bertikir Kritis 



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,1423 

Untuk N = 25 pada taraf nyata a = 0,05 harga Lbel = 0,1730 

Karena harga Lo < L dimana 0,1423 < 0,1730 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Koefisien korelasi r = 0,18645 

Uji t 

Hasil thitung tersebut kemudian dibandingkan dengan k b l ,  pada table distribusi T 

Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 23 peluang (1-a)= 0,95 

dari tabel terdistribusi t diperoleh t(0,95;23) = 1,71 penolakan Ho jika t < t(,-,) atau t < 

1,7 1. Karena thit,,, = 0,9 10 1 berada di daerah penerimaan Ho. 

F. KOEFISlEN DETERMINASI 

b {n ZXY - (ZX) (ZY)) 3= 
n z Y 2 - ( W 2  



LAMPIRAN 2 

ANALISIS DATA SISWA SMA 4 PADANG 

A. UJI REGRESI 

Dandi I 

Ind hati 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 -. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Tania P 
Silvia P( 

Nama Siswa 
Agung Novendri 
Abrar Abdul Malik 
Muhammad Ridho 
Rifkhi Ilham 
Tria annisa Puspita 
Azif Dwi Fajri 
Lenggo Rahmatika 
M. Refki Aryu 
Ridwan 
Andika Yunasdi 
Budi Oksa Asril 
Resya syahputri 
Indah Ryandhani 
Mughi Alwin Rusadi 

jyaputra 
Husna 

Muthla Fajrina 
la 
4isyah PS 
lmad Tabal 
Ramad hani 

M. lbrahim 
w l i s  
Ylardiah 
'risya Putra 
2putra 

Mutia Reni 
Reza Afiinaldo 
Yogi Wisdera 
Yudia Meka Seftiani 
Adella Dwi Ayu N. 
Rahmi Ulfa 
Kiki Silvia 
Yossi Wulandari 
Sherly Ariska 
Marisa Sri Ayu 
Suaidah Rahmi 
Dian Yosefani 

Rizki 'I 
Dani Si 

X 
149 
154 
155 
158 
158 
159 
159 
162 
163 
165 
166 
166 
167 
168 
169 
169 
169 
169 
170 
171 
1 72 
172 
172 
173 
176 
177 
178 
18 1 
18 1 
185 
186 
186 
188 
190 
191 
192 
192 
198 

Y 
9 

13 
11 
9 

12 
13 
13 
10 
11 
10 
10 
13 
12 
14 
12 
15 
10 
12 
15 
13 
6 
7 

12 
12 
12 
10 
9 
8 
6 

14 
7 
8 

12 
14 
11 
10 
11 
10 

y2 
8 1 

169 
121 
8 1 

144 
169 
169 
100 
121 
1 00 
100 
169 
144 
196 
144 
225 
100 
144 
225 
169 
36 
49 

144 
144 
144 
100 
8 1 
64 
36 

196 
49 
64 

144 
196 
121 
100 
121 
100 

X Y  
1341 
2002 
1705 
1422 
1896 
2067 
2067 
1620 
1793 
1650 
1660 
2158 
2004 
2352 
2028 
2535 
1690 
2028 
2550 
2223 
1032 
1204 
2064 
2076 
2112 
1770 
1602 
1448 
1086 
2590 
1302 
1488 
2256 
2660 
2101 
1920 
2112 
1980 

x2 
22201 
23716 
24025 
24964 
24964 
25281 
25281 
26244 
26569 
27225 
27556 
27556 
27889 
28224 
28561 
28561 
28561 
28561 
28900 
29241 
29584 
29584 
29584 
29929 
30976 
31329 
31684 
32761 
32761 
34225 
34596 
34596 
35344 
36100 
36481 
36864 
36864 
39204 



n (XXY- (2- ( N )  
b = 

n X XZ-(XX)2 

38 x 71594-6556 x 416 

- 
207612 

= -0,03239 . 

Persamaan regresi: 

Y = a + b X  

Y = 16,5350 - 0,03239 X 

X : Motivasi 

Y: Berfikir Kritis 



B. UJI KELINEARAN REGRESI 

( q 2  = (416)~ = 173056 

- ( 1 ~ ) ~  - 
(416)2 - 4554,105263 K e g s  -n--- 38 

(zx)('y) = -0,03239 (7 1594- 
6556 x 416 

K e g  @la) = b - }= 5,7313 n 3 8 

JKE 45,42 RJKE=-=-- 
n-k 38-27 

- 4,11291 

F 

- 

1,0023 

5,505 

Sumber variasi 

Total 

Regresi (a) 

Regresi (bla) 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

Dk 

38 

1 

1 

36 

25 

1 1  

Jumlah kuadrat (JK) 

4760 

4554,1052 

5,73 13 

200,1632 

154,743237 

45,42 

Rata-rata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

- 
4554,1052 

5,73 13 

5,56 

6,18973 

4,11291 



Jika a = 0,05 dan dk pembilang 25 serta dk penyebut 1 1, dari daftar distribusi F di dapat 

F0,95(25,1) = 2,603. Untuk uji kelinearan di dapat F = 1,505 dan ini lebih kecil .dari 2,603. 

Jadi hipotesis bahwa model regresi linear di terima 

C. PERHITUNGAN KOOFISIEN KORELASI 

D. UJI NORMALITAS 

Uji ~ o k a l i t a s  Motiasi siswa 



S = 12,151603 
Lo = I F ( z , )  -S(Z,)~_ = 0,1219 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,1212 

Untuk N = 3 8 pada taraf nyata a = 0,05 harga L b e l =  0, 1437 

Karena harga Lo < Lt dirnana 0,12 12 < 0,1437 dengan dernikian sampel pada 

penelitian ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Uji Normalitas Berfikir Kritis 



S = 2,358979 
Lo = IF(z,.) -s(zi)1, = 0,0765 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,0765 

Untuk N = 38 pada taraf nyata a= 0,05 harga Ltsbel = 0,1437 

Karena harga Lo < Lt dimana 0,0765 < 0,1437 dengan demikian sampel pada 

penelitian ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

E. UJI HIPOTESIS '. Koefisien korelasi r = -0,1668 

Uji t 

Hasil tw,, tersebut kemudian dibandingkan dengan ttsble pada table distribusi T 

Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 36 peluang (1-a)= 0,95 

dari tabel terdistribusi t diperoleh t(0,95;36)= 1,668 penolakan Ho jika t < t(l-,) atau t < 

1,668. Karena thhng = -1,0296 berada di daerah penerimaan Ho. 



F. KOEFISIEN DETERMINASI 
b (n ZXY -(ZX) (ZY)) 

*=  ~ Z Y ~ - ( Z Y ) ~  



LAMPIRAN 3 

ANALISIS DATA SISWA SMA 12 PADANG 

A. UJI REGRESI 

6 1 Mitsaghalida Riefani 161 1 151 2415) 259211 225 1 
7 1 Novia Savitri 162 ( 11 I 1782 1 26244 1 121 1 
8 1 Rozi Hamdani 165 1 9 1 1485 1 27225 1 81 1 
9 1 Khairatul Aini Ratas 166 1 10 1 1660 1 27556 1 100 1 

10 
1 1 
12 

1 15 1 Fitri 

13 
14 

Oktuna Tali 
Miftahir Rahmah 
Muhammad Arief 

Gassan. 
ria Rosa 

Metafitria P.A. 
Ajrina Ditha S 

16 
17 
18 
19 

1 23 1 Ridwanul Ghariki 181 1 9 1  16291 327611 81 1 

166 
171 
171 

5 I Riki 

173 
174 

Luci Zamry . 

Tiara k'auziah 
Gustina Dewi 
Ira Hasianna Rambe 

9 
11 
15 

- 
2 1 - 
2 - 
22 1 Noh~ta Ulfah 

D harms 

' 9 
11 

176 
177 
178 
178 

24 1 Wisnu Wicaksono - 
2 L - 
2 - li 
27 1 Haida Fltrah 

ifa Rifed 

1494 
1881 
2565 

179 
180 
18 1 

1 28 1 Hevitara Wulandari 187 1 12 1 2244 1 34969 1 144 1 

1557 
1914 

. 8 
11 
8 

11 

181 
183 
185 
186 

1 29 1 Haryanti Dwi Bagus 188 I 121 22561 353441 144 1 

27556 
29241 
29241 

11 
13 
9 

8 1 
121 
225 

29929 
30276 

1408 
1947 
1424 
1958 

9 
11 
13 
4 

8 1 
121 

1969 
2340 
1629 

30976 
31329 
31684 
31684 

1629 
2013 
2405 
744 

64 
121 
64 

121 
32041 
32400 
32761 

121 
169 
8 1 

32761 
33489 
34225 
34596 

8 1 
121 
169 
16 



Persamaan regresi: 

X : Motivasi 

Y: Berfikir Kritis 



B. UJI KELINEARAN REGRESI 

(z* = (364P = 132496 

JK, =-- --= (m2 
(364)2 3 896,94 1 176 

ga  n 34 

(zx"N)) = -0,00699 (63862- 
5968 x 364 

J G g  @la) = b (ZXY - n 
)= 0,2146 

3 4 

&, = zy2 - JEG,, (bl.l - &. = 4132 - 0,2146 - 3896,941 176 = 234,84422 

m e g  = Keg a = 3896,94 

RJKreg (bla) = @la) 

]KT,, 234,84422 mes = - = = 7,33882 
n-2 34-2 

RJKpla) - 0,2146 
Fsign = - = 0,02924 

RJK,,, 7,33882 

(1112 (1312 (1112 JK; = {112 - - + 1 - -) + 1 - -} + {72 + 122 - -} + {152 - 
1 1 1 

(1112 w} 1 + (112 + (92 -W)+{102 1 + 9 2  -- +{112 + 152 - 
2 

(11+115 -1 + 192 - W} + {112 - W} + (122 - W} + (82 - @) + {112 - 
2 1 1 1 1 

(1112 (8+11)' (1112 -)+{82+112--}+{112 1 2 --}+113~ 1 - w } + { 9 2 + 9 2 + 9 2 -  1 

(9+9+912 (11)' (13)' 

3 )+{112 --}+{13~ 1 --)+{42 1 - w ) + { 1 2 ~  1 -@}+{12~ 1 - 
+ {152 + 72 - - (6+1512 (14)' . 

(15C7)2} +{62 + 1 5 ~  - -) + ( 1 4 ~  
1 2 2 

= 98,O 

IKE 98 RJKE=-=-= 
n-k 34-26 

12,25 

JKTc = JKes - JKE = 234,84422 - 98,O = 136,84422 

]KTc 136,84422 
~ T C = = =  26-2 = 5,7018 

RJKTc 5,7018 --= Fline = - - 
R JKE 98 

0,058 18 

F 

- 

0,02924 

Rata-rata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

- 
3896,941 2 

0,2146 

Sumber variasi 

Total 

Regresi (a) 

Regresi (bla) 

dk 

34 

1 

1 

Jumlah kuadrat (JK) 

4132 

3896,9412 

0,2146 



F0,95(24,6) = 3,84. Untuk uji kelinearan di dapat F = 0,058 dan ini lebih kecil dari 3,84. Jadi 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

hipotesis bahwa model regresi linear di terima 

C. PERHITUNGAN KOOFISIEN KORELASI 

Jika a = 0,05 dan dk pembilang 24 serta dk penyebut 6, dari daftar distribusi F di dapat 

23 

24 

6 

D. UJT NORMALITAS 

Uji Normalisasi Motivasi Siswa 

234,84422 

136,84422 

98,O 

7,33882 

5,7018 
12,25 

0,05818 



xi -F 
Z .  =- f k  
' S  

; sz, =- 
n 

S = 11,537121 

Lo = I F ( z , )  - S(z,)I, = 0,0908' 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,0908 

Untuk N = 34 pada taraf nyata a = 0,05 harga L b e 1  = 0,15 19 

Karena harga Lo < Lt dimana 0,0908 < 0,15 19 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Uji Normalitas Berfikir Kritis 



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,1033 

Untuk N = 34 pada taraf nyata a = 0,05 harga Lbel= 0,15 19 

Karena harga Lo < L dimana 0,1033 < 0,15 19 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. '. 
E. UJI HIPOTESIS 

Koefisien korelasi r = -0,03022 

Uji t 

Hasil thimng tersebut kemudian dibandingkan dengan ttable pada table distribusi T 

Pada taraf nyata a = 0,05 dengan &= n - 2 = 32 peluang ( l a ) =  0,95 

dari tabel terdistribusi t diperoleh t(0,95;32) = 1,696 penolakan Ho jika t < t(,-,) atau t < 
I 
1 1,696. Karena t ~ n g  = 0,17103 berada di daerah penerimaan Ho. 

i 
F. KOEFISIEN DETERMINASI 

b {n ZXY- (ZX) (ZY)) 3= 
n.rY*-(zy)= 





LAMPIRAN 4 

ANALISIS DATA SISWA SMAN Kota Padang 

A. UJI REGRESI 

ndah R\ 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Nama 
Miranti Nabiylah 
Agung Novendri 
Vachzamil Syahbandi 
Nikita Ayashi 
Anastasia Catur L 
Abrar Abdul Malik 
Nabilah Jauharah 
Muhammad Ridho 
Muhammad Ikhsan 
Rifihi Ilham 
Tria annisa Puspita 
Azif Dwi Fajri 
Lenggo Rahmatika 
Rahma Sari 
S rnadhani 
I; ndri Yeni 
Mitsaghalida Riefani 
Novia Savitri 
M. Refki Aryu 
Aisya Danisa 
Ridwan 
Nilam Devina 
Dhelsi Annisa 
Rozi Hamdani 
AndikaYunasdi 
Khairatul Aini Ratas 
Oktuna Tari 
Budi Oksa Asril 
Resva svahputri 

lryandi 

x 
129 
149 
151 
153 
154 
154 
155 
155 
158 
158 
158 
159 
159 
160 
160 
161 
161 
162 
162 
163 
163 
164 
165 
165 
165 
166 
166 
166 
166 
167 

rand hani 
32 Marla Mafirah 
33 1 Jwin Rusadi 

167 
168 
168 
169 
169 
169 
169 
170 

34 
35 
36 
37 
38 

Y 
8 
9 
13 
7 
11 
13 
13 
11 
11 
9 
12 
13 
13 
7 
12 
10 
15 
11 
10 
5 
11 
10 
13 
9 
10 
10 
9 
10 
13 
14 

Dand~ Syaputra 
Izzatul Husna 
Muthia Fajrina 
Siskarina 
Savita Aisyah PS 

12 
14 
14 
12 
15 
10 
12 
15 

x y 
1032 
1341 
1963 
1071 
1694 
2002 
2015 
1705 
1738 
1422 
1896 
2067 
2067 
1120 
1920 
1610 . 
2415 
1782 
1620 
8 15 
1793 
1640 
2145 
1485 
1650 
1660 
1494 
1660 
2158 
2338 
2004 
2352 
2352 
2028 
2535 
1690 
2028 
2550 

xA2 
16641 
22201 
22801 
23409 
23716 
23716 
24025 
24025 
24964 
24964 
24964 
25281 
25281 
25600 
25600 
25921 
25921 
26244 
26244 
26569 
26569 
26896 
27225 
27225 
27225 
27556 
27556 
27556 
27556 
27889 

yA2 
64 
8 1 
169 
49 
121 
169 
169 
121 
121 
8 1 
144 
169 
1&9 
49 
144 
100 
225 
121 
100 
25 
121 
100 
169 
8 1 
100 
100 
8 1 
100 
169 
196 

27889 
28224 
28224 
28561 
28561 
28561 
28561 
28900 

144 
196 
196 
144 
225 
100 
144 
225 



Riki Dl 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
56 
5 7 
5 8 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
8 1 
82 
83 

AnnaFadhila 
Miftahir Rahmah 
Muhammad Arief 
Muhammad Tabal 
Ghina Shabrina 
Ind hati Ramad hani 
M. Ibrahim 
Tania Aryulis 
Fianny Rezka S 
Metafitria P.A. 
Silvia Mardiah 
Bentar Adityajaya 
Ajrina Ditha S 
Rezki Aidhil Putra 
Rika Wulandari 
Fitri Anita 
Luciana Leo Zamry 
Rizki Trisya Putra 

iuziah 
putra 

M. imam Habibibea 
Gustina Dewi 
Ira Hasianna Rambe 
Mutia Reni 
Devina Falensy 
Ryan Adi Laksna 
Zola Gassani 
Retno Dwi Utami 
Sherly Oktaviani K 
Rosvia Rosa 
Nofiita Ulfah 
Ridwanul Ghariki 
Wisnu Wicaksono 
Reza Afkinaldo 
Yogi Wisdera 
Brigita Ahabba 
Ryan Rinaleli 
Astari Yoselina 

Iewanti 
larma 

Rizki Mareta 
Satrifa Rifedi 
Yudia Meka Seftiani 
Haida Fitrah 
Adella Dwi Ayu N. 

171 
171 
171 
171 
172 
172 
172 
172 
173 
173 
173 
1 74 
174 
175 
175 
175 
176 
176 
177 
177 
178 
178 
178 
178 
179 
179 
179 
180 
180 
180 
18 1 
18 1 
181 
181 
181 
182 
182 
183 
183 
183 
185 
185 
185 
186 
186 

13 
11 
15 
13 
6 
6 
7 
12 
7 
9 
12 
10 
11 
8 
11 
12 
8 
12 
11 
10 
11 
8 
11 
9 
8 
13 
11 
10 
11 
13 
9 
9 
9 
8 
6 
18 
12 
8 
7 
11 
13 
13 
14 
4 
7 

2223 
1881 
2565 
2223 
1032 
1032 
1204 
2064 
121 1 
1557 
2076 
1740 
1914 
1400 
1925 
2100 
1408 
2112 
1947 
1770 
1958 
1424 
1958 
1602 
1432 
2327 
1969 
1800 
1980 
2340 
1629 
1629 
1629 
1448 
1086 
3276 
2184 
1464 
1281 
2013 
2405 
2405 
2590 
744 
1302 

29241 
29241 
29241 
29241 
29584 
29584 
29584 
29584 
29929 
29929 
29929 
30276 
30276 
30625 
30625 
30625 
30976 
30976 
31329 
31329 
31684 
31684 
31684 
31684 
32041 
32041 
32041 
32400 
32400 
32400 
32761 
32761 
32761 
32761 
32761 
33124 
33124 
33489 
33489 
33489 
34225 
34225 
34225 
34596 
34596 

169 
121 
225 
169 
36 
36 ' 

49 
144 
49 
8 1 
144 
100 
121 
64 
121 
144 
64 
144 
121 ,. 
100 
121 
64 
121 ' 
8 1 
64 
169 
121 
100 
121 
169 
8 1 
8 1 
8 1 
64 
3 6 
324 
1 44 
64 
49 
121 
169 
169 
196 
16 
49 



n (ZXY - (ZX) (ZY) 
b =  

n H X2-(ZX)2 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
9 1 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Persamaan regresi: 

Rahmi Ulfa 
Hevitara Wulandari 
Haryanti Dwi Bagus 
Kiki Silvia 
Kurnia Rivaldo Tedju 
Yutriyanta Romilda 
Yossi Wulandari 
Nanda Firdaus 
Yulia Bakri 
Sherly Ariska 
Marisa Sri Ayu 
Suaidah Rahmi 
Suci Annisa Wiratani 
Dian Yosefani 

186 
187 
188 
188 
189 
189 
190 
191 
191 
191 
192 
192 
197 
198 

16796 

8 
12 
12 
12 
15 
7 
14 
6 
15 
11 
10 
11 
14 
10 

1040 

1488 
2244 
2256 
2256 
2835 
1323 
2660 
1146 
2865 
2101 
1920 
2112 
2758 
1980 

180060 

34596 
34969 
35344 
35344 
35721 
35721 
36100 
36481 
36481 
36481 
36864 
36864 
38809 
39204 

2922370 

64 
144 
144 
144 
225 
49 
196 
3 6 
225 
121 
100 
121 
196 
100 

11824 



X : Motivasi 

Y: Berfikir kritis 

B. UJI KELINEARAN RlEGRESI 

(Xw2 = (1040)~ 

(N)' (1040)~ - J K e g a  =-- n 97 
= 1 1  150,5155 



(1412 (10)' -} 1 
+ {lo2 - -} 1 

= 289,17 

JKE 289,17 RJKE=---- - 
n-k 97-42 

- 5,2576 

JKTC = JK,, - JKE = 673,45368 - 289,17 = 384,28368 

JKTC 384,28368 
WKTC=G= 42-2 = 9,607092 

- RJKTc - 9,607092 
F ~ i n e  - - - 

RJKE 289,17 
= 0,033222 

C. PEREtITUNGAN KOOFISIEN KORELASI 

Sumber variasi 

Total 

Regresi (a) 

Regresi (bla) 

Residu 

Tuna cocok 

Kekeliruan 

Jika a = 0,05 dan dk pembilang 40 serta dk penyebut 55, dari daftar distribusi F di dapat 

= 1,615. Untuk uji kelinearan di dapat F = 0,033222 dan ini lebih kecil dari 1,615. 

Jadi hipotesis bahwa model regresi linear di terima 

d k 

97 

1 

1 

95 

40 

5 5 

F 

- 

0,004348 

0,033222 

Jumlah kuadrat (JK) 

.lo81600 

11.150,5155 

0,03082 

673,45368 

384,28368 

289,17 

Rata-rata Jumlah 

Kuadrat (RJK) 

- 

11.150,5155 

0,03082 

7,089 

9,607092 

5,2576 



D. UJI NORMALITAS 

Uji Normalitas Motivasi Siswa 



S = 12,104012 

Lo = I F ( z , )  -s(z,)(- = 0,0654 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,0654 

Untuk N = 34 pada taraf nyata a= 0,05 harga = 0,0900 

Karena harga Lo < Lt dimana 0,0654 < 0,0900 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

Uji Normalitas Berfikir Kritis 



Berdasarkan tabel di atas, diperoleh harga Lo = 0,0650 

Untuk N = 34 pada taraf nyata a = 0,05 harga L b e l  = 0,0900 

Karena harga Lo < Lt dimana 0,0650 < 0,0900 dengan demikian sampel pada penelitian 

ini berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

E. UJI HIPOTESIS 

Koefisien korelasi r = -0,00677 

Uji t 



Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan ftable pada table distribusi T 

Pada taraf nyata a = 0,05 dengan dk= n - 2 = 95 peluang (1-a)= 0,95 

dari tabel terdistribusi t diperoleh t(0,95;95) = 1,6642 penolakan Ho jika t > t(,-,> atau t > 

1,6642. Karena tkm, = -0,06668 berada di daerah penerimaan Ho. 

F. KOEFISIEN DETERMINASI 

b (n ZXY- (ZX) (Y)) 3= 
nZY2-(LY)Z 
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