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Metodologi: Penelitian ini merupakan peneilitian campuran dengan tipe
explanatory sequential design. Dengan sampel penelitian berjumlah 100
siswa kelas XII MIPA SMA Islam Al-Falah Jambi. Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun instrumen yang
digunakan dalam pengambilan data adalah soal tes kemampuan berpikir
kritis yang mengacu pada indikator kemampuan berpikir kritis dan lembar
wawancara.
Temuan utama: Data dianalisis dengan data kuantitatif yang diperkuat data
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa
memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, yaitu dengan persentase 52%.
Namun, setelah dianalisis per indikator diperoleh siswa kurang baik dalam
indikator membangun keterampilan dasar sebesar 53% dan memberikan
penjelasan lebih lanjut sebesar 55%. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai
pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih
lanjut.
Aplikasi dari penelitain: Penelitian ini dapat digunakan guna mengetahui
bagaimana kemampuuan berfikir kritis siswa terutama pada pembelajaran
fisika pada materi gerak harmnik sederhana.
Keterbaruan penelitian: Keterbaruan dalam penelitian ini yaitu
menganalisis sejauhmana kemampuan berfikir kritis yang dimiliki siswa .
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1.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman
terhadap sesuatu. Pendidikan juga merupakan kegiatan setiap manusia untuk mendapatkan kualitas hidup
yang lebih baik [1]. Pendidikan pada dasarnya bermaksud membantu peserta didik untuk memberdayakan
potensi dalam dirinya atau menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaanya [2]. Pendidikan diartikan
sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya [3]. Pendidikan memiliki peranan yang sangat
penting dalam membentuk dan menyiapkan sumber daya manusia untuk bersaing dalam perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi [4]. Salah satu yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusa adalah sistem pembelajarannya [5].
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Pembelajaran fisika tidak cukup dengan hanya mengajarkan kepada siswa sebuah pengetahuan,
fisika juga harus diajarkan sebagai sebuah proses, dimana siswa berkesempatan untuk melakukan
eksperimen. Hal itu akan membuat siswa terlibat aktif dalam belajar, terutama dalam pembelajaran fisika [6].
Pendidik diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab dan
cakap dalam kehidupan kepada peserta didik [7]. [8] Sangat penting bagi pendidik untuk memahami materi
yang akan diajarkan karena sebagai dasar dan bentuk penanaman praktek bagi siswa dalam pelaksanaan
pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kreativitas dalam hal mendidik dan mengajar siswanya agar
tercapai tujuan pembelajaran [9]. Untuk memahami pembelajaran fisika tidak hanya dengan memberikan
bimbingan dan konseling tetapi juga memberikan pengalaman yang dapat membangun kemampuan di mana
siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran fisika [10]. Fisika adalah salah satu mata pelajaran yang
menjadi bagian dari sains di tingkat SMA [11]. [12] mengatakan bahwa fisika menggabungkan konsepkonsep yang abstrak dan membutuhkan penyesuaian melalui pemodelan matematika. Mata pelajaran fisika
dapat dikategorikan sebagai mata pelajaran yang kurang disukai oleh siswa [13]. Ini karena pembelajaran
fisika tidak hanya dituntut mahir dalam matematika saja, tetapi juga harus mahir berlogika [14]. [15]
mengatakan bahwa fisika juga merupakan suatu subjek abstrak yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi.
Proses berpikir merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali
pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memorinya untuk menerima informasi, mengolah, dan
menyimpulkan [16]. [17] kemampuan berpikir sangat perlu dikembangkan sejak usia dini, karena diharapkan
dapat menjadi modal dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Salah satu kemampuan
berpikir yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran fisika adalah kemampuan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skill). Higher order thinking skill-HOTS merupakan suatu
proses berpikir yang tidak hanya sebatas menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang sudah
diperoleh [18]. Sementara [19], kemampuan berpikir tingkat tinggi berarti kemampuan siswa memberikan
hubungan antara pembelajaran yang sudah pernah diajarkan dengan hal-hal lain yang belum pernah
diajarkan. Dalam pembelajaran fisika siswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir saja,
tetapi harus memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Kemampuan berpikir tingkat tinggi dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu pemecahan masalah,
membuat keputusan, berpikir kreatif dan berpikir kritis [20]. Untuk itu dalam penelitian ini difokuskan pada
aspek kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu bagian dari kemampuan
berpikir tingkat tinggi, karena kemampuan berpikir kritis secara inheren merupakan kemampuan
menyelesaikan masalah [21]. Berpikir kritis adalah suatu kegiatan berpikir dengan tujuan membuat
keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini atau dilakukan [22]. Kemampuan berpikir kritis telah lama
menjadi tujuan pokok dalam pendidikan. Dari sebagian banyak kompetensi yang menjadi tuntutan
Permendiknas bahwa salah satu poin dari standar isi dalam mencapai fungsi dan tujuan tersebut, kemampuan
berpikir kritis merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dilatihkan. Menurut [23] karena
kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan dalam kehidupan dan sumber daya yang berkualitas akan
tercipta jika ilmu yang diperoleh dengan melatihkan budaya berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah
satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa [24].
Belajar untuk berpikir kritis bukan hanya tentang apa yang dipelajari, tetapi bagaimana bisa menerima,
menilai, menimbang, dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan aspek yang ada. [25] mengatakan bahwa
kemampuan berpikir kritis juga dapat ditingkatkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran fisika.
Pada proses pembelajaran fisika, siswa dituntut untuk dapat memecahkan persoalan yang diberikan.
Persoalan yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk melatih siswa berpikir kritis terhadap permasalahan
yang ada. Dengan demikian kemampuan berpikir kritis merupakan suatu kemampuan yang sangat perlu
dikembangkan di sekolah pada setiap jenjangnya. Sekolah bukan pabrik yang produksinya tergantung pada
bahan baku terbaik, dan siswa bukanlah bahan baku yang sama dengan benda mati melainkan membutuhkan
waktu dan proses yang berkelanjutan untuk menciptakan kemampuan berpikir kritis mereka [26]. Salah satu
materi fisika yang memerlukan kemampuan berpikir kritis adalah materi gerak harmonik sederhana. Materi
tentang gerak harmonik sederhana yang dipelajari di sekolah merupakan suatu konsep yang penerapannya
banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan pendapat [27] bahwa konsep getaran
harmonik bersifat kontekstual dan berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari.
Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis tentang materi gerak harmonik sederhanana, siswa
dapat menyelesaikan masalah berdasarkan teori dan konsep yang benar dan bukan mengikuti naluri yang
tidak tepat. Kemampuan menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan adalah suatu hal yang sangat
penting karena masalah dan pertanyaan selalu diberikan pada siswa selama menjalani pendidikan di sekolah
[28]. Namun dalam prakteknya, konsep gerak harmonik sederhana tidak mudah dipahami oleh siswa.
Keberhasilan proses pembelajaran fisika dipengaruhi oleh kualitas dan cara mengajar seorang pendidik [29].
Sebagai tenaga pendidik yang profesional harus memiliki kemampuan yang dapat membangun pengetahuan
siswa [30]. Proses pengajaran yang baik haruslah mengindahkan kemampuan siswa sebagai objek dalam
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proses pengajaran [31]. Guru perlu melakukan penilaian kemampuan berpikir kritis siswa yang digunakan
sebagai bahan evaluasi untuk menentukan model pembelajaran berdasarkan kemampuan berpikir kritis siswa
[32]. Menurut [33] untuk meminimalkan miskonsepsi yang terjadi diperlukan kemampuan berpikir kritis dan
penting bagi pendidik mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa dalam
mempelajari konsep gerak harmonik sederhana. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa SMA pada materi gerak harmonik sederhana.

2.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran dengan menggabungkan penelitian
kuantitatif dan penelitian kualitatif. Metode penelitian campuran adalah metode yang baik untuk digunakan
jika kita ingin membangun kekuatan dari data kuantitatif dan data kualitatif [34]. Desain penjelasan urutan
(explanatory sequential design) yang digunakan dalam penelitian ini. Desain ini merupakan desain penelitian
kombinasi yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan [35]. Pada
desain ini peneliti mengumpulkan data kuantitatif terlebih dahulu kemudian pengumpulan data kualitatif,
data kualitatif digunakan untuk menyempurnakan hasil dari data kuantitatif.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Islam Al-Falah Jambi, dengan subjek penelitian adalah 100
siswa kelas XII MIPA. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive
sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti
jika peneliti mempunyai kriteria tertentu dalam mengambil sampel [36]. Oleh karena itu digunakan kelas XII
MIPA yakni kelas XII MIPA 1, XII MIPA 2, dan XII MIPA 3 yang berjumlah 100 siswa. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes kemampuan berpikir kritis dan lembar wawancara. Dalam
penelitian ini menggunakan soal tentang materi getaran harmonik sederhanan yang disesuaikan dengan
indikator kemampuan berpikir kritis. Indikator yang difokuskan dalam penelitian ini adalah indikator
membangun keterampilan dasar dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Sedangkan, wawancara dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan dan dimodifikasi berdasarkan situasi dan kondisi wawancara [37].
Analisis data dilakukan pada data kuantitatif dan data kualitatif. Pada analisis data kuantitatif
menggunakan program SPSS untuk mencari statistik deskriptif, statistik deskriptif merupakan cara
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum [38]. Data yang disajikan berupan mean (rata-rata), standar deviasi, median,
minimum, dan maximum. Statistik deskriptif diberikan untuk menghitung frekuensi, persentase, rata-rata,
min, dan maks suatu data [39]. Kemudian dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil dari data kuantitatif.
Data yang diperoleh dicari persentasenya kemudian dinyatakan dalam beberapa bentuk kategori seperti pada
pada tabel 1.
Tabel 1. Kategori Kemampuan Berpikir Kritis Siswa
No.
Interval
Kategori
1
4.00 – 7.00
Sangat Tidak Baik
2
8.00 – 10.00
Tidak Baik
3
11.00 – 13.00
Baik
4
14.00 – 16.00
Sangat Baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Hasil tes kemampuan berpikir kritis yang diperoleh oleh seluruh siswa pada materi gerak harmonik
sederhana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2. Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Gerak Harmonik Sederhana
Klasifikasi
Std.
%
Mean
Median Min
Deviasi
Indikator
Interval
Kategori
2.00 – 3.50
Sangat Tidak Baik 30.0
Membangun
3.51 – 5.00
Tidak Baik
23.0
Keterampilan
5.17
2.15
5.00
2.00
5.01 – 6.50
Baik
14.0
Dasar
6.51 – 8.00
Sangat Baik
33.0
Total
100.0
2,00 – 3,50
Sangat Tidak Baik 27.0
Memberikan
3,51 – 5,00
Tidak Baik
28.0
Penjelasan
5.17
2.17
5.00
2.00
5,01 – 6,50
Baik
13.0
Lebih Lanjut
6,51 – 8,00
Sangat Baik
32.0
Total
100.0

Max

8.00

8.00

Berdasarkan hasil pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan berpikir
kritis yang rendah yaitu pada indikator membangun keterampilan dasar dengan persentase 53% dan indikator
memberikan penjelasan lebih lanjut dengan persentase 55%. Adapun nilai rata-rata, nilai median, nilai
minimum, dan nilai maksimum yang diperoleh siswa pada kedua indikator tersebut sama. Kedua indikator
tersebut berbeda pada nilai standar deviasinya yang mana indikator memberikan penjelasan lebih lanjut
memiliki standar deviasi yang lebih besar yaitu 2,17. Akan tetapi, sebagian siswa lain memiliki kemampuan
berpikir kritis yang baik pada indikator membangun keterampilan dasar dengan persentase 47% dari 100
siswa.

Gambar 1. Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Gerak Harmonik Sederhana
Berdasarkan gambar diatas secara keseluruhan kemampuan berpikir siswa pada materi gerak
harmonik sederhana dapat dikategorikan baik dengan persentase yang diperoleh sebesar 52% dari 100 siswa.
Sebanyak 48% dari 100 siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah.
3. 2 Pembahasan
Indikator kemampuan berpikir kritis yang difokuskan pada penelitian ini adalah indikator
membangun keterampilan dasar dan indikator memberikan penjelasan lebih lanjut. Rendahnya kemampuan
berpikir kritis yang dimiliki siswa pada kedua indikator kemampuan berpikir kritis berdasarkan soal yang
diberikan dijelaskan sebagai berikut.
Membangun Keterampilan Dasar
Pada indikator ini, siswa diminta agar dapat mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi
ilmiah yang telah dilakukan. Ilmu pengetahuan alam pada hakikatnya dibangun atas dasar produk ilmiah,
proses ilmiah, dan sikap ilmiah [40]. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA)
yang mengajarkan kita untuk mencari tahu tentang alam secara sistematis bukan hanya penguasaan konsepkonsep atau prinsip-prinsip saja akan tetapi dapat melaksanakan sebuah penemuan [41]. Dalam proses
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pembelajaran fisika, [42] mengatakan bahwa seorang pendidik harus dapat menciptakan suasana yang aktif
dan menyenangkan dalam proses pembelajaran serta dapat memanfaatkan teknologi yang ada sehingga siswa
dapat bergerak untuk berpikir lebih kritis. Berpikir kritis tidak mungkin diperoleh dengan mudah, oleh karena
itu dibutuhkan banyak latihan intelektual dalam merekonstruksi otak untuk berpikir.
Pada hasil Tabel 2 sebanyak 47 dari 100 siswa memperoleh nilai yang baik. Berdasarkan hasil
wawancara siswa yang berkategori baik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dapat membangun
keterampilan dasar mereka. Berikut ini hasil wawancaranya.
Pertanyaan : Selain mendapatkan materi dari guru, apakah Anda mencari sumber belajar fisika
yang lain?
Jawaban
: Ya, biasanya saya mengumpulkan modul-modul dan lks-lks dari sumber lain. Jadi,
tidak hanya berpatokan dari buku sekolah dan penjelasan dari guru saja serta saya juga
melakukan bimbel fisika secara online.
Hasil wawancara memperlihatkan bahwa siswa dapat membangun keterampilan dasar mereka
dengan bergerak aktif dalam mencari informasi dan sumber belajar fisika dari berbagai macam alternatif,
tidak hanya sebatas belajar di dalam kelas. Sesuai dengan pendapat [43] bahwa kemampuan berpikir kritis
dimiliki oleh siswa yang aktif.
Memberikan Penjelasan Lebih Lanjut
Pada indikator ini, siswa paling banyak memperoleh nilai rendah yaitu 55 dari 100 siswa. Hal ini
dikarenakan, sebagian siswa tidak berkeinginan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang sedang
dipelajari. Siswa hanya sebatas mengandalkan penjelasan dari guru. Seperti yang dikatakan [44] bahwa
kebiasaan belajar siswa juga menyebabkan kemampuan berpikir kritis tidak berkembang, siswa lebih
cenderung sudah merasa nyaman dengan penjelasan dari guru tanpa mempertanyakan lebih dalam. Peserta
didik dengan kemampuan berpikir kritis rendah berada dalam tingkatan berpikir yang tidak direfleksikan
sampai dengan berpikir permulaan karena wawasannya terbatas, tidak konsisten dan tidak mengetahui apa
yang menjadi pertanyaan dalam soal [45]. Berikut ini adalah hasil wawancara kepada siswa yang
memperoleh nilai baik berdasarkan indikator memberikan penjelasan lebih lanjut.
Pertanyaan : Apakah Anda terlibat aktif selama proses pembelajaran fisika di kelas?
Jawaban
: Ya, misalnya saat guru yang bertanya saya pasti akan menjawab akan tetapi saya
bertanya jika dirasa materi tersebut sangat sulit dipahami. Saya lebih memilih untuk
berpikir terlebih dahulu sebelum saya benar-benar ingin bertanya.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata terdapat sebagian siswa yang masih mempunyai
keinginan untuk memberikan penjelasan lebih dalam saat proses pembelajaran berlangsung, hal ini terlihat
pada Tabel 2 bahwa terdapat 45 siswa memperoleh hasil yang baik. Secara keseluruhan siswa kelas XII
MIPA SMA Islam Al-Falah Jambi ini memiliki kemampuan berpikir kritis yang tergolong baik.

4.

KESIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian siswa SMA Islam Al-Falah memiliki kemampuan
berpikir kritis yang baik. Akan tetapi, setelah dianalisis per indikator kemampuan berpikir kritis sebagian
siswa memiliki kemampuan yang rendah. Oleh karena itu kemampuan berpikir kritis yang dimiliki siswa di
SMA Islam Al-Falah Jambi secara menyeluruh dapat dikatakan cukup baik. Dengan demikian, proses
pembelajaran fisika telah dilakukan berdasarkan aspek kemampuan berpikir kritisnya. Penelitian tentang
kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan lebih lanjut tidak hanya terbatas pada menganalisis saja.
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Hal ini peneliiti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh piihak yang telah mendukung dan
terlibat sehingga peneliiti dapat menyelesaikan peneliitian ini.
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