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ABSTRAK 

 

 

Nama   : Zakia Hanum 

NIM   : 160204034 

Fakultas / prodi : Tarbiyah / Pendidikan Fisika 

Pembimbing I  : Prof. Dr. Jamaluddin, M.Ed. 

Pembimbing II : Nurhayati, S.Si.,M.Si. 

Kata Kunci : Berpikir Kritis, Hukum Newton, dan Metode Deskriptif  

          dengan Pendekatan Kualitatif. 

 

 

 Berpikir kritis adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memeriksa suatu kebenaran dari informasi yang diperoleh menggunakan 

ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran. Indikator berpikir kritis yang digunakan 

pada penelitian ini menggunakan tiga indikator menurut krathwohl yaitu 

menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi Hukum 

Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara 

gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Metode yang 

digunakan dalam materi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik analisis  data pada penelitian ini menggunakan Instrumen tes 

berupa soal essay dan Intrumen wawancara. Penelitian dilakukan secara langsung 

pada tanggal 21-24 Juli 2020 di rumah peserta didik. Populasi pada penelitian ini 

adalah semua peserta didik kelas X MIA, sampel yang diambil yaitu 23 peserta 

didik kelas X MIA 3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas X MIA 3 di MAN 3 Aceh Besar 

masih sangat rendah. Berdasarkan wawancara dengan peserta didik, rendahnya 

kemampuan berpikir kritis disebabkan karena kurangnya pengalaman/latihan 

dalam menyelesaikan soal berpikir kritis. 

 

Kata Kunci: Berpikir Kritis, Hukum Newton, dan Metode Deskriptif dengan 

Pendekatan Kualitatif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fisika merupakan mata pelajaran yang terkesan rumit sehingga dijauhi 

oleh peserta didik. Karena berbagai konsep dan penurunan rumus yang sulit di 

pahami maka akibatnya peserta didik menjauhi pelajaran fisika. Pembelajaran 

yang terpaku pada buku tanpa mempraktek langsung juga salah satu penyebab 

fisika terlihat rumit. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini dapat 

menciptakan inovasi-inovasi baru bagi guru agar mudah dalam proses 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran fisika. Faktor utama keberhasilan 

pendidikan tidak hanya berasal dari kurikulum saja, tetapi seorang guru harus 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang diinginkan oleh peserta 

didiknya.  

Ilmuan sains mempelajari gejala alam melalui proses dan sikap ilmah. 

Proses ilmiah didasari dengan berpikir logis berdasarkan fakta-fakta yang 

mendukung. Sikap ilmiah tercermin pada sikap jujur dan objektif dalam 

mengumpulkan fakta dan menyajikan hasil analisis fenomena-fenomena alam. 

Dengan demikian dalam sains terdapat tiga komponen yaitu: proses ilmiah, sikap 

ilmiah, dan hasil atau produk ilmiah.1 

                                                 
1Hadi Santoso, Pengaruh Penggunaan Laboratorium Riil dan Laboratorium Virtual  

pada Pembelajaran Fisika Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kritis Siswa, (Surakarta: Program 

Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2009). Hlm 1-2. 
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Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab 1 

Pasal 1 yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.2 Dalam hal tersebut sekolah 

adalah tempat peserta didik untuk mengembangkan keterampilan yang 

dimilikinya. Peserta didik akan belajar bagaimana mengembangkan sikap keahlian 

dalam belajar baik secara individu maupun dalam bentuk kelompok. 

Sikap merupakan faktor utama yang mempengaruhi peserta didik dalam 

belajar. Setiap peserta didik memiliki sikap yang berbeda. Ada sebagian peserta 

didik yang memiliki sikap rasa peduli dan ingin tahu dan sebagian peserta didik 

memiliki sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Berpikir 

kritis adalah suatu aktivitas mental seperti memperhatikan, mengkategorikan, 

menyeleksi serta menilai/memutuskan dengan menggunakan nalar sehingga 

menjadi suatu aktivitas kognitif.3 Dalam proses pembelajaran sangat penting bagi 

siswa untuk berpikir kritis. 

Kemampuan berpikir kritis merupakan proses yang tidak sekedar 

menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan 

                                                 
2Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Jakarta: 

Depdiknas. 

 
3Nova Liana, Pengembangan Soal Tes Berpikir Tingkat Tinggi Materi Fluida pada Mata 

Pelajaran Fisika SMA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 

Bandarlampung: (2016). 
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mentransformasi pengetahuan serta kemampuan yang sudah dimiliki untuk 

berpikir secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan keputusan dan 

memecahkan masalah pada situasi yang baru maupun dalam kehidupan sehari-

hari.4 

Berpikir juga merupakan suatu kegiatan mental untuk membangun dan 

memperoleh pengetahuan. Dalam suatu proses pembelajaran,  kemampuan 

berpikir peserta didik dapat dikembangkan dengan memperkaya  pengalaman  

yang bermakna melalui persoalan pemecahan  masalah.  Pengalaman atau 

pembelajaran  yang memberikan  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  

memperoleh keterampilan-keterampilan  dalam pemecahan masalah, sehingga 

kemampuan berpikirnya  dapat  dikembangkan.  Betapa  pentingnya  pengalaman  

ini  agar peserta   didik   mempunyai   struktur   konsep   yang   dapat   berguna   

dalam menganalisis serta mengevaluasi suatu permasalahan.5 

Kemampuan berpikir kritis  dapat  dikembangkan   melalui  pembelajaran 

fisika   di  sekolah ataupun perguruan tinggi, yang menitik beratkan pada sistem, 

struktur, konsep, prinsip,  serta  kaitan   yang  ketat  antara   suatu  unsur  dan  

unsur  lainnya.6 Fisika dengan hakikatnya  sebagai ilmu yang terstruktur dan 

sistematis, sebagai  suatu  kegiatan  manusia  melalui  proses  yang  aktif,  

                                                 
4Suprianto, Pengembangan Soal Open Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Lingkaran di Kelas VIII 

MTS Nurul Karimnw Kebon Ayu Tahun ajaran 20162017,  Skripsi ProgramStudi Tadris 

Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Mataram, (2017). 

 
5Budiyono,  Penerapan Laboratorium Rill dan Virtual pada Pembelajaran Fisika Melalui 

Metode Eksperimen Ditinjau dari Gaya Belajar, Program Studi Pendidikan Sains Universitas 

Sebelas Maret Surakarta, 2009 

 
6Linkey Arifia, Mengukur kemampuan Berpikir Kritis pada Pembelajaran Fisika di 

Sekolah Menengah Atas, pdf. 
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dinamis,  dan generatif,  serta  sebagai  ilmu  yang  mengembangkan   sikap  

berpikir  kritis, objektif,  dan  terbuka,  menjadi  sangat  penting  dikuasai  oleh  

peserta  didik dalam  menghadapi  laju  perubahan  ilmu  pengetahuan  dan  

teknologi  yang begitu pesat. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada 

Materi Hukum Newton di MAN 3 Aceh Besar”. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pendidik fisika 

tentang kondisi kemampuan peserta didiknya, sehingga guru dapat merancang 

kegiatan pembelajaran yang dapat mengajak peserta didik untuk melatih 

kemampuan berpikir kritisnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bagaimana kemampuan 

berpikir kritis peserta didik pada materi Hukum Newton di MAN 3 Aceh Besar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumuan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi Hukum Newton 

di MAN 3 Aceh Besar. 
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D. Manfaat Penelitian 

  Berdasarkan tujuan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti 

mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi kepada: 

1. Bagi Siswa 

Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

khususnya dibidang fisika 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi guru mengenai hasil 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang akan digunakan 

sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Analisis 

   Analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau 

benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau 

penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut.7 

 

 

 

                                                 
7Badudu Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1996), 

hal. 1031. 
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2. Hukum Newton 

   Bunyi hukum newton I yaitu Jika resultan gaya yang bekerja pada benda 

sama dengan nol maka benda mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang 

mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan.8 

3. Berpikir Kritis 

Kemampuan berpikir kritis merupakan proses berpikir yang tidak sekedar 

menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang diketahui namun dapat 

mengaplikasikannya dan memberikan mereka pengertian dan implikasi baru 

dalam kehidupan.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Bapak Dosen “ Hukum Newton 1, 2, 3 pengertian, Bunyi, Rumus, contoh Soal” 

(https://enjiner.com/hukum-newton/2017, diakses pada  13 agustus 2020). 

 
9Gunawan, Analisis Soal Tipe Higher Order Thinking Skill (Hots) dalam Soal UN Kimia 

SMA Rayon B Tahun 2012/2013, dalam Asih Widi Wisudawati Nur Rochmah Laili (Ed). 

https://enjiner.com/hukum-newton/2017
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Berpikir Kritis 

1. Pengertian Berpikir Kritis 

Berpikir kritis adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk 

memeriksa suatu kebenaran dari informasi yang diperoleh menggunakan 

ketersediaan bukti, logika, dan kesadaran.10 Berpikir kritis merupakan suatu 

aktivitas sistematis yang memungkinkan peserta didik untuk merumuskan dan 

mengevaluasi keyakinan pendapat mereka sendiri. 

Ada beberapa pengertian berpikir kritis menurut para ahli yaitu: 

a. Menurut Dacey dan Kenny, pemikiran kritis merupakan “The ability to think 

logically, to apply this logical thinking to the assessment of situations and to 

make good jufgments and decision” yang berarti kemampuan berpikir secara 

logis, dan menerapkannya untuk menilai situasi dan membuat keputusan yang 

baik.11 

b. Menurut Gerhand berpikir kritis adalah suatu proses kompleks yang akan 

melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, evaluasi data dan 

                                                 
10Nova Liana, Pengembangan Soal Tes Berpikir Tingkat Tinggi Materi Fluida pada Mata 

Pelajaran Fisika SMA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 

Bandarlampung: (2016). Hal.10 

 
11 Desnita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

(2010), hlm. 153. 
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mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif, dan membuat seleksi atau 

membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi.12 

c. Menurut John Chaffe, berpikir kritis diartikan sebagai berpikir untuk 

menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri. Yaitu tidak hanya 

memikirkan dengan sengaja, tetapi juga meneliti bagaimana kita dan orang 

lain menggunakan bukti dan logika.13 

d. Menurut Seriven dan Paul berpikir kritis adalah sebuah proses intelektual 

dengan melakukan pembuatan konsep, penerapan, melakukan sintesis, dan 

mengevaluasi informasi yang di peroleh dari observasi, pengalaman, refleksi, 

pemikiran atau komunikasi sebagai dasar untuk meyakini dan melakukan 

suatu tindakan.14 

Berdasarkan beberapa pengertian berpikir kritis di atas dapat dipahami 

bahwa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis adalah suatu 

kemampuan berpikir secara logis, reflektif, sistematis dan produktif yang 

diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan 

yang baik. 

                                                 
12Dina Mayadiana Suwarna, Kemampuan Berpikir Kritis Matematika, Jakarta: Cakrawala 

Maha Karya, (2009). 

 
13Elaine B. Johnson, Centextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar 

Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna: terj, Ibnu Setiawan, Bandung: Kaifa, (2010), hlm. 187. 

 
14Amir Daud dan Agus Suharjana, Kajian Kritis dalam Pembelajaran Matematika di 

SMP, Yogyakarta: P4TK Matematika, (2010), hlm. 11. 
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Tingkat berpikir peserta didik dapat dibagi menjadi dua yaitu berpikir 

tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi.15 Berpikir tingkat dasar (lower order 

Thinking) hanya menggunakan kemampuan terbatas pada hal-hal rutin dan 

bersifat mekanis. Berpikir tingkat tinggi (higher order thinking) membuat peserta 

didik untuk menginterpretasikan, menganalisis atau bahkan mampu memanipulasi 

informasi sebelumnya sehingga tidak menonton.  

Secara umum, keterampilan berpikir terdiri atas empat tingkat, yaitu: 

menghafal (recall thinking), dasar (basic thinking), kritis (critical thingking), dan 

kreatif (creative thingking). Berdasarkan tingkat berpikir di atas dan hasil 

pengembangan penelitian tentang tingkatan berpikir sampai berpikir kritis 0 (TBK 

0), tingkat berpikir kritis 1 (TBK 1), tingkat berpikir 2 (TBK 2), dan tingkat 

berpikir 3 (TBK 0).16 

Tingkat berpikir paling rendah (TBK 0) adalah keterampilan menghafal 

(recall Thingking) yang terdiri atas keterampilan yang hampir otomatis atau 

refleksif. Tingkat berpikir selanjutnya adalah keterampilan dasar (basic thinking) 

atau TBK 1. Keterampilan ini meliputi memahami konsep-konsep seperti 

penjumlahan, pengurangan dan sebagainya termasuk aplikasinya dalam soal-soal. 

Salah satu kemampuan berpikir yang tergolong ke dalam kemampuan berpikir 

tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kritis (TBK 2 dan TBK 3). 

                                                 
15Harlina Fatmawati., dkk, Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Polya pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat, Jurnal Elektronik 

Pemelajaran Matematika, Vol.2. No.9, Hal. 899-910, November 2014 

 
16Harlina Fatmawati., dkk, Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Polya pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat, Jurnal Elektronik 

Pemelajaran Matematika, Vol.2. No.9, Hal. 899-910, November 2014 
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Kriteria TBK yang disesuaikan dengan indikator berpikir kritis yaitu 

mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan, mengungkap fakta yang ada, 

memilih argument yang logis, mendeteksi bias dengan sudut pandang yang 

berbeda, dan menarik kesimpulan. Kriteria Tingkat berpikir kritis (TBK) menurut 

Ennis (1993) yaitu:17 

a. TBK 0, yaitu tidak ada jawaban yang sesuai dengan indikator berpikir 

kritis 

b. TBK 1, yaitu jawaban siswa sesuai dengan dua atau tiga indikator berpikir 

kritis 

c. TBK 2, yaitu jawaban siswa sesuai dengan empat indikator berpikir kritis 

d. TBK 3, yaitu jawaban siswa sesuai dengan lima indikator berpikir kritis. 

Salah satu tujuan dari pendidikan adalah seorang anak atau seorang pelajar 

mampu menyelesaikan masalah dan mampu menyampaikan pemikirannya secara 

kritis.  

Ada dua faktor yang menyebabkan berpikir rendah dalam pendidikan 

yaitu: 

a. Kurikulum dirancang dengan target materi yang luas sehingga pendidikan 

lebih fokus pada penyelesaian materi. 

b. Kurangnya pemahaman pendidikan tentang metode pengajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir. 

 

 

                                                 
17Harlina Fatmawati., dkk, Analisis Berpikir Kritis Siswa dalam Pemecahan Masalah 

Matematika Berdasarkan Polya pada Pokok Bahasan Persamaan Kuadrat, Jurnal Elektronik 

Pemelajaran Matematika, Vol.2. No.9, Hal. 899-910, November 2014. Hal. 913. 
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2. Indikator berpikir tingkat rendah 

Indikator untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah yaitu:18 

a. Mengingat 

1) Mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, dan 

sumber lainnya sebagaimana aslinya, tanpa melakukan perubahan. 

2) Pengetahuan hafalan, ketepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat dan 

digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, 

prosedur, hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa 

diubah/berubah. 

b. Memahami 

1) Mampu memahami proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, 

istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, dan foto tidak berubah. 

2) Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang 

baru seperti menggantikan suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang 

sama maknanya. 

c. Menerapkan 

1) Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah 

dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari. 

2) Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya, listrik, 

mampu membagi/mengali/mengurang/menjumlah dan sebagainya. 

3) Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya, listrik, 

mampu membagi/mengali/mengurang/menjumlah dan sebagainya. Pada 

                                                 
18Wahidmurni, Pengembangan Penilaian untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat 

Tinggi, disajikan dalam kegiatan Workshop Pengembangan penilaian kurikulum 13 bagi guru-guru 

madrasah Aliyah Negeri Batu, (2018). 



12 

 

 

 

hakikatnya, semua peserta didik memiliki potensi untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis ketika belajar. Peserta didik dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis ketika menghadapi masalah.19 

Untuk memudahkan proses berpikir kritis peserta didik dalam kelas, guru 

perlu menyediakan lingkungan belajar yang kondusif yang merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam proses berpikir kritis. Melalui berpikir kritis, peserta 

didik akan mampu memperoleh pemahaman secara mendalam dari materi yang 

dipelajari, sehingga peserta didik dapat menerapkan apa yang telah mereka 

pelajari dalam kehidupan nyata.20 

3. Indikator Berpikir Kritis 

Krathwohl dalam A revision of Bloom’s Taxonomy: an overview- theory 

into Practiceme menyaakan bahwa Indikator untuk mengukur kemampuan 

berpikir tingkat tinggi meliputi:21 

a. Menganalisis 

1) Menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan 

informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau 

hubungannya. 

                                                 
19Wahyudin Abdullah, Implementasi Model Pembelajaran Discovery dengan Teknik 

Murder untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Self-Efficacy Siswa, Universitas 

Pendidikan Indonesia: (Perpustakaan.upi.edu. 2017). 

 
20Wahyudin Abdullah, Implementasi Model Pembelajaran Discovery dengan Teknik 

Murder untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Self-Efficacy Siswa, Universitas 

Pendidikan Indonesia: (Perpustakaan.upi.edu. 2017). 

 
21Yulida Fery anjani, Analisis Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Menurut Teori 

Anderson dan Krathwohl pada Peserta Didik Kelas XI Bilingual Class System MAN 2 Kudus pada 

Pokok Bahasan Program Linier, Skripsi Pendidikan MAtematika Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang, 2017). 
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2) Mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

skenario yang rumit. 

3) Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

b. Mengevaluasi  

1) Memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan 

nilai efektivitas atau manfaatnya. 

2) Membuat hipotesis, mengkritik, dan melakukan pengujian. 

3) Menerima atau menolak suatu pernyataan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan 

c. Mengkreasi  

1) Membuat generalisasi suatu ide atau cara pandang terhadap sesuatu. 

2) Merancang suatu cara untuk menyelesaikan masalah. 

3) Mengorganisasikan unsur-unsur atau bagian-bagian menjadi struktur baru 

yang belum pernah ada sebelumnya.22 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22Suprianto, Pengembangan Soal Open Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Tingkat Tinggi Siswa pada Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Lingkaran di Kelas VIII 

MTS Nurul Karimnw Kebon Ayu, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram: (2017). 
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Tabel 1.2 Indikator Berpikir Kritis Menurut Ennis (1985)23 
 

No. 

 

Kelompok 

 

Indikator 

 
 

Sub Indikator 
1. Memberikan Memfokuskan  mengidentifikasi atau 

 Penjelasan Pertanyaan  merumuskan pertanyaan 

 Sederhana   mengidentifikasi atau 

    merumuskan kriteria untuk 

    Mempertimbangkan 

    kemungkinan jawaban 

    menjaga kondisi berpikir 

  Menganalisis  Mengidentifikasi 

  Argumen  Kesimpulan 

    mengidentifikasi kalimat- 

    kalimat pertanyaan 

    mengidentifikasi kalimat- 

    kalimat bukan pertanyaan 

    mengidentifikasi dan 

    menangani suatu 

    Ketidaktepatan 

    melihat struktur dari suatu 

    Argument 

    membuat ringkasan 

  Bertanya dan  memberikan penjelasan 

  menjawab 
pertanyaan 

 Sederhana 

    menyebutkan contoh 
2. Membangun Mempertimbangkan  Mempertimbangkan 

 keterampilan 
dasar 

apakah sumber dapat  Keahlian 

  dipercaya atau tidak  Mempertimbangkan 

    kemenarikan konflik 

    Mempertimbangkan 

    kesesuaian sumber 

    Mempertimbangkan 

    penggunaan prosedur yang 

    Tepat 

    mempertimbangkan risiko 

    untuk reputasi 

    kemampuan untuk 

    memberikan alasan. 

  Mengobservasi dan  melibatkan sedikit 

  mempertimbangkan  Dugaan 

  laporan observasi  menggunakan waktu 

    yang singkat antara 

    observasi dan 

    Laporan 

    melaporkan hasil 

    Observasi 

                                                 
23Nova Liana, Pengembangan Soal Berpikir Tingkat Tinggi Materi Fluida Mata Pelajaran 

Fisika SMA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, (Bandar 

Lampung 2018). 
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Tabel 2.2 Kata Kerja Operasional Kognitif Kemampuan Berpikir Kritis24 

No Menganalisis Menilai Menciptakan 

1 Memecahkan Membandingkan Mengumpulkan 

2 Menganalisis Menilai Mengatur 

3 Menyimpulkan Mengarahkan Merancang 

4 Menjelajah Mengukur Membuat 

5 Mengaitkan Merangkum Mererasi 

6 Mentransfer Mendukung Memperjelas 

7 Mengedit Memilih Mengarang 

8 Menemukan Memproyeksikan Menyusun 

9 Menyeleksi Mengkritik Mengode 

10 Mengoreksi Mengarahkan Mengkombinasikan 

11 Mendeteksi Memutuskan Memfailitasi 

12 Menelaah Memisahkan Mengkonstruksi 

13 Membangunkan Menimbang Merumuskan 

14 Merasionalkan Memprediksikan Menghubungkan 

15 Mendiagnosis Meramal Menciptakan 

16 Memfokuskan - Menampilkan 

17 Memadukan - - 

  

 

 

B. Hukum Newton 

Ilmuwan yang sangat berjasa dalam mempelajari hubungan antara gaya dan 

gerak adalah Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris. Newton mengemukakan tiga 

buah hukumnya yang dikenal dengan Hukum Newton I, Newton II dan Hukum 

Newton III.25 

1. Pengertian Gaya 

Dalam kehidupan sehari-hari, tiap orang sebenarnya punya konsep dasar 

tentang gaya. Misalnya pada waktu kita menarik  atau mendorong  s uat u 

                                                 
24Nova Liana, Pengembangan Soal Berpikir Tingkat Tinggi Materi Fluida Mata Pelajaran 

Fisika SMA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, (Bandar 

Lampung 2018). 

 
25 Guru Pendidikan , Materi Hukum Newton,(https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-

newton/2019), diakses pada tgl 13 Juli 2020. 

 

https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-newton/2019
https://www.gurupendidikan.co.id/hukum-newton/2019
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benda atau kita menendang bola, kita mengatakan bahwa kita mengerjakan suatu 

gaya pada benda itu. Gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda,  gaya dapat 

mengubah bentuk suatu benda serta gaya juga dapat mengubah ukuran suatu benda 

dengan syarat gaya yang kita berikan cukup besar. Gaya menyebabkan percepatan. 

Arah gaya searah dengan arah percepatan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gaya 

adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Ini berarti, gaya dapat  

digolongkan  sebagai sebuah vektor.26 

2. Satuan Gaya 

Satuan gaya adalah Newton, satuan Newton adalah besarnya gaya yang 

diperlukan untuk menimbulkan percepatan 1ms-2 pada benda bermassa 1 kg. 

 

 
Gambar 1.2 Gaya satu Newton27 

 

Disamping Newton, satuan gaya sering ditulis juga dalam bentuk kg m/s
2
. 

1 Newton = 1 kg m/s
2 Dalam sistern satuan lain seperti cgs, s satuan gaya 

dinyatakan dalam 1 dyne. 1 dyne = 1 gr cm/s
2. Hubungan antara dyne dan Newton 

adalah : 1 Newton = 10
5 

dyne. Newton sering disingkat dengan N. 

                                                 
26Jonifa, Lidya, Fisika Mekanika hukum newton pdf, 2008. Diakses pada tanggal 15 Juni 

2020. 
27Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020. 

 

http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
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3. Hukum Newton I 

Benda yang diam akan bergerak jika diberi gaya. Benda yang sudah 

bergerak   dengan   kecepatan   tertentu,   akan   tetap   bergerak   dengan 

kecepatan itu jika tidak ada gangguan (gaya).28 Hal diatas merupakan dasar dari 

Hukum Newton I yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

Jika gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan nol, maka 

benda  yang  sedang  diam  akan  tetap  diam  dan  benda  yang  sedang bergerak 

lurus dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan  tetap.  

Secara  sederhana Hukum Newton I mengatakan bahwa perecepatan benda nol 

jika gaya total (gaya resultan) yang bekerja pada benda sama dengan nol. Secara 

matematis dapat ditulis.29 

𝛴𝐹 = 0 

Sebenarnya pernyataan hukum Newton I di atas sudah pernah diucapkan oleh 

Galileo beberapa tahun sebelum Newton lahir Galileo mengatakan: Kecepatan yang 

diberikan pada suatu benda akan tetap dipertahankan jika semua gaya 

penghambatnya dihilangkan.30 

 

 

 

                                                 
28Tedy Rizkha Heryansyah, Mengetahui Konsep Hukum Newton, (https://blog.ruangguru.co

m/mengetahui-konsep-hukum-newton), 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2020. 

 
29Usanti Rahayu, Joko {urwanto, Identifikasi Model Mental Siswa SMA Kelas X pada 

Materi Hukum Newton tentang Gerak, Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol. IX, No. 2, Oktober 2013, ISSN (online): 2301-8550. 

 
30Kelas Pintar, Mengenal Konsep Hukum Newton Sebagai Dasar Mekanika Klasik, 

(https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/hukum-newton-628/), diakses 13 Juni 2020. 

 

https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/hukum-newton-628/
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4. Hu kum  New t on  II  

Hukum Newton II akan membicarakan keadaan benda jika resultan 

gaya yang bekerja tidak nol. Bayangkan anda mendorong sebuah benda yang gaya 

F dilantai yang licin sekali sehingga benda itu bergerak dengan percepatan a. Menurut 

hasil percobaan, jika gayanya diperbesar 2 kali ternyata percepatannya menjadi. 2 kali 

lebih besar. Demikian juga jika gaya diperbesar 3 kali percepatannya lebih besar 3 

.kali lipat. Dan sini kita simpulkan bahwa percepatan sebanding dengan resultan 

gaya yang bekerja.31 

Bunyi Hukum II Newton: “Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan 

gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah 

percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya”. Misalkan kita 

mendorong sebuah kotak di atas lantai licin (gaya gesek diabaikan) dengan gaya 

F, ternyata dihasilkan percepatan sebesar a. Saat gaya dorong terhadap kotak kita 

perbesar menjadi dua kali semula (2F), ternyata percepatan yang dihasilkan juga 

dua kali semula (2a). Ketika gaya dorong kita tingkatkan menjadi tiga kali semula 

(3F), ternyata percepatan yang dihasilkan juga menjadi tiga kali semula (3a). Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding  lurus dengan besarnya resultan 

gaya yang bekerja pada suatu benda.32 

                                                 
31Tedy Rizkha Heryansyah, Mengetahui Konsep Hukum Newton, (https://blog.ruangguru.co

m/mengetahui-konsep-hukum-newton), 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2020. 
32Tedy Rizkha Heryansyah, Mengetahui Konsep Hukum Newton, (https://blog.ruangguru.co

m/mengetahui-konsep-hukum-newton), 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2020. 

 

https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
https://blog.ruangguru.com/mengetahui-konsep-hukum-newton
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Ternyata dengan gaya F dihasilkan percepatan yang besarnya sepertiga 

percepatan semula ( 1/3 a). Jadi, dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding 

terbalik dengan massa benda  

Sehingga Hukum II Newton tersebut dirumuskan secara matematis dalam 

persamaan:33 

𝑎 =
𝛴𝐹

𝑚
  atau 𝛴𝐹 = 𝑚𝑎 

dengan: 

a = percepatan (m/s2)  

m = massa benda (kg) 

ΣF = resultan gaya (N) 

 

            Satuan gaya menurut SI adalah newton (N). Dengan demikian, satu 

newton adalah gaya yang diperlukan untuk memberikan percepatan sebesar 1 

m/s2 kepada massa 1 kg. Dari definisi tersebut, berarti 1 N = 1 kg.m/s2. Dalam 

satuan cgs, satuan massa adalah gram (g). Satuan gaya adalah dyne, yang 

didefinisikan sebagai besar gaya yang diperlukan untuk memberi percepatan 

sebesar 1 cm/s2 kepada massa 1 g. Dengan demikian, 1 dyne = 1 g.cm/s2. Hal ini 

berarti 1 dyne = 10-5 N.34 

 

                                                 
33Douglas C. Ciancoli, Fisika Edisi ke Tujuh, (Jakarta: Erlangga, 2001). 

 
34Douglas C. Ciancoli, Fisika Edisi ke Tujuh, (Jakarta: Erlangga, 2001). 
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5. Hukum Newton III 

Hukum Newton III berbunyi : 

"Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, dengan 

arah terbalik, dan segaris. Artinya jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F 

pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar –F kepada benda A. F 

dan –F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga 

terkenal sebagai hukum aksi-reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan –F adalah 

reaksinya".35 

𝐹𝑎𝑘𝑠𝑖 = −𝐹𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖 

𝐹𝑎𝑘𝑠𝑖     = gaya yang bekerja pada benda 

−𝐹𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖   = gaya reaksi benda akibat gaya aksi 

Hukum  ketiga  menyatakan  bahwa  tidak  ada  gaya  timbul  di  alam 

semesta  ini,  tanpa  keberadaan  gaya  lain  yang  sama  dan  berlawanan dengan 

gaya itu. Jika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda (aksi) maka benda itu akan 

mengerjakan gaya yang sama besar namun berlawanan arah (reaksi).36 Dengan kata 

lain gaya selalu muncul berpasangan. Tidak pernah ada gaya yang muncul 

sendirian. 

 

 

 

 

                                                 
35 Douglas C. Ciancoli, Fisika Edisi ke Tujuh, (Jakarta: Erlangga, 2001). 

 
36Studio Belajar, Hukum Newton, (https://www.studiobelajar.com/hukum-newton-1-2-3/), 

diakses 13 Juni 2020. 

https://www.studiobelajar.com/hukum-newton-1-2-3/
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6. Terkait Hukum Newton 

a. Gaya berat 

Gaya berat (W) adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. 

Gaya berat selalu tegak lurus kebawah dimana pun posisi benda diletakkan, 

apakah dibidang horizontal, vertikal ataupun bidang miring: 

𝑊 = 𝑚. 𝑔 

 
Gambar 2.2 Arah vektor gaya berat37 

 

b. Gaya normal 

Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua 

prmukaan yang bersentuhan, dan arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh.38 

 
Gambar 3.2 Arah vektor gaya normal39 

                                                 
37Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang g/erak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020. 

 

Kelas Pintar, Mengenal Konep Hukum Newton Swbagai Dasar Mekanika Klasik, 

(https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/hukum-newton-628/), diakses 13 Juni 2020. 

 
38Supervisor Blog MIPA, Gaya Normal: Definii, Gambar, Rumus, Contoh oal dan 

Pembahasan, (https://www.fisikabc.com/2017/07/gaya-normal.html), 2017, diakses pada tanggal 

13 Juni 2020. 

http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-10/hukum-newton-628/
https://www.fisikabc.com/2017/07/gaya-normal.html
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c. Gaya Gesek 

Gaya gesek termasuk gaya normal gaya ini muncul jika permukaan dua 

benda  bersentuhan  secara  lansung  secara  fisik.  Arah  gesekan  searah dengan 

permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan arah kecendrungan gerak. Gaya 

gesek ada dua macam yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek statis. Bila bidang 

sentuh tidak licin, maka gaya kontak mempunyai komponen sepanjang bidang 

sentuh yang disebut gaya gesekan statik, dan gaya gesekan untuk benda dalam 

keadaan bergerak disebut gaya gesekan kinetik.40 Arah gaya gesekan ini selalu 

sepanjang bidang sentuh dan berusaha melawan gerak relatif bidang sentuhnya. 

Besar gaya gesek statik mempunyai batas maksimum, nilai maksimumnya  

sebanding  dengan  gaya  normal  N  dan  konstanta perbandingan =µs   disebut 

koefisien gesekan statik fsmax =µs N.41 

 
Gambar 4.2 Arah vektor gaya gesek42 

 

d. Gaya tegang tali 

                                                                                                                                      
39Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 
40Jonifa, Lidya, Fisika Mekanika Hukum Newton, pdf. 2008. 

 
41Jonifa, Lidya, Fisika Mekanika Hukum Newton, pdf. 2008. 

 
42Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 

http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
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Gaya tegangan tali disebut juga tegangan tali adalah gaya yang bekerja 

pada ujung-ujung tali karena tali itu tegang. Jika tali dianggap ringan maka gaya 

tegangan tali pada kedua ujung tali yang sama dianggap sama besarnya.43 

 

 
Gambar 4.2 Gaya tegangan tali44 

7. Inersia (Kelembaman) 

Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap diam atau tetap 

bergerak lurus dengan kecepatan tetap (bergerak lurus beraturan). Hukum Newton 

I sering disebut Hukum Inersia karena hukum Newton I ini menyatakan bahwa suatu 

benda cenderung tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan tetap, asalkan tidak 

ada gaya yang rnengganggunya.45 

Hukum Newton I hanya berlaku pada suatu kerangka acuan yang disebut 

kerangka inersia. Kerangka inersia didefinisikan sebagai suatu kerangka acuan yang 

tidak dipercepat. Kerangka inersia ini dapat berupa kerangka diam atau kerangka 

yang bergerak beraturan dengan kecepatan tetap.46 Semua  hukum Fisika yang 

                                                 
43Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 
44Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 
45Widyaloka Kusumasari, Percobaan Momen Inersia, (https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/Bah

anAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf), 2017, diakses pada tanggal 14 Juni 

2020. 

 
46Widyaloka Kusumasari, Percobaan Momen Inersia, (https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/Bah

anAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf), 2017, diakses pada tanggal 14 Juni 

2020. 
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http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
http://ermach.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf
https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/BahanAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf
https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/BahanAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf
https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/BahanAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf
https://sisfo.itp.ac.id/bahanajar/BahanAjar/Asnal/Fisika/BAB%2013%20Momen%20Inersia.pdf
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berlaku dalam suatu kerangka inersia berlaku gaya pada kerangka inersia yang 

lain. 

8. Massa 

Misalkan kita mempunyai 2 benda berukuran sama dalam keadaan diam. 

Yang satu terbuat Besi dan yang lain dari kayu. Jika kita ingin menggerakkan benda 

ini, kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk besi dibandingkan kayu.47 

 
Gambar 5.2 dua benda yang berbeda jenis48 

 

Hal  ini  disebabkan  besi  mempunyai  inersia  (kecenderungan  untuk 

tetap diam) yang besar dibandingkan kayu. Dengan kata lain besi lebih sulit 

digerakkan   dibandingkan   kayu.   Semakin   besar   inersia   suatu   benda 

semakin cenderung benda ini ingin mempertahankan posisi diamnya, akibatnya   

untuk   menggerakkan   benda   yang   lebih   besar   inersianya dibutuhkan gaya 

yang lebih besar.49 

C. Metode Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif 

Steven dan Dukeshire dan Jennifer Thurlow (2010) menyatakan bahwa 

penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan 

                                                 
47Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 
48Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  

 
49 Jonifan, dkk, Fisika Mekanika hukum newton tentang gerak, (http://ermach.staff.gunadar

ma.ac.id/Downloads/files/16138/Bab+5+Hukum+Newton.pdf), diakses pada tanggal 15 Juni 2020.  
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mempresentasikan hasilnya, selanjutnya Cresweel (2014) menyatakan bahwa 

metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, 

analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.50 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan  dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

1. Penelitian Deskriptif 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.51 

a) Ciri-Ciri Metode Deskriptif 

              Terdapat ciri-ciri yang pokok pada metode deskriptif, antara lain 

adalah:52 

1) Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian 

dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. 

2) Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki 

sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang 

seimbang. 

3) Pekerjaan peneliti bukan saja memberika gambaran terhadap fenomena-

fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, 

                                                 
50Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal. 2 

  
51Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). 

52Rahardjo, M. (2011). Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. Pdf, (2011) 
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membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu 

masalah. 

a. Jenis Penelitian Deskriptif 

              Teknik dan alat yang digunakan, serta tempat dan waktu, maka penelitian 

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:53 

1. Metode Survei 

             Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 

faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok 

ataupun suatu daerah.  

             Kerlinger mengemukakan bahwa metode survei adalah penelitian yang 

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah 

data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif distribusi, dan hubungan antar variabel. Sosiologi, 

maupun psikologis. 

             Survei pada dasarnya tidak berbeda dengan research (penelitian). 

Pemakaian kedua istilah ini kerap kali hanya dimaksudkan untuk memberikan 

penekanan mengenai ruang lingkup. Research memusatkan diri pada salah satu 

atau beberapa aspek dari objeknya. Sedangkan survei bersifat menyeluruh yang 

kemudian akan dilanjutkan secara khusus pada aspek tertentu bilamana diperlukan 

                                                 
53Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 
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studi yang lebih mendalam.54 Beberapa studi yang termasuk dalam metode survei 

yakni: 

1. Survei kelembagaan (institutional survei) 

2. Analisis jabatan/ pekerjaan (job analysis) 

3. Analisis dokumen (documentary analysis) 

4. Analisis isi (content analysis) 

5. Survei pendapat umum (public oppinion survey) 

6. Survey kemasyarakatan (community survey) 

 

2. Metode Deskriptif Kesinambungan 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara 

terus menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang 

menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang 

diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang 

lama.55 

Salah satu contoh metode penelitian deskriptif berkesinambungan ini 

dilakukan oleh Whitney dan Milholland (1930) yang mempelajari status akademis 

dari mahasiswa tingkat persiapan dari Colorado State College of Education  pada 

                                                 
54Musianto, L.S. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam 

metode penelitian. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 2002. 

 
55Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 
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tahun 1930.56 Penelitian dilakukan dalam waktu empat tahun, dengan menelusuri 

status akademis sejak tingkat persiapan sampai dengan lulus sarjana muda. 

1) Penelitian Studi Kasus 

Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensive terhadap satu 

objek tertentu, dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus. Berbagai unit sosial 

seperti seorang murid menunjukkan kelainan, sebuah kelompok keluarga, sebuah 

kelompok anak nakal, sebuah desa, sebuah lembaga sosial dan lain-lain dapat 

diselidiki secara intensive, baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek 

tertentu yang mendapat perhatian khusus.57 Pengujian secara rinci terhadap satu 

latar atau satu orang  subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu 

peristiwa tertentu. 

Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian 

yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. 

Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun 

status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal 

yang bersifat umum.58  

                                                 
56Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 

 
57Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, https://scholar.google.

co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=14711033422244539778, diakses pada tanggal 15 

Agustus 2020. 

 
58Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 
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29 

 

 

 

Penelitian studi kasus terdapat 3 jenis penelitian studi kasus yang dibagi 

berdasarkan karakteristik dan fungsinya, yakni:59 

 Penelitian studi kasus mendalam 

 Penelitian studi kasus instrumental 

 Penelitian studi kasus jamak 

Tidak berbeda jauh, Creswell (2007) juga membagi penelitian studi kasus 

menjadi 3 jenis. Dalam penelitian studi kasus tentunya terdapat langkah-

langkahnya. Menurut Yin (1994), terdapat langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian studi kasus yakni secara singkat seperti di bawah ini:60 

a. Merancang studi kasus  

Dalam merancang studi kasus, terdapat dua langkah yakni melakukan 

pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan pengembangan dan 

pengkajian ulang penelitian. 

b. Melakukan studi kasus 

Dalam langkah kedua ini terdapat tiga langkah yakni 1) penentuan teknik 

pengumpulan data; 2) penyebaran alat pengumpulan data; dan 3) penganalisisan 

bukti studi kasus yang terkumpul. 

                                                 
59Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019. 

 
60 Musianto, L.S. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam 

metode penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 4, N0, 2, 2002., diakses pada 

tanggal 14 Juni 2020. 
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c. Melakukan pengembangan, implikasi, dan saran 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari setiap penelitian sebagai upaya 

melaporkan hasil penelitiannya kepada semua orang. 

Langkah-langkah pokok dalam meneliti kasus adalah sebagai berikut: 1) 

menemukan rumusan tujuan penelitian; 2) tentukan unit-unit studi, sifat-sifat serta 

proses-proses apa yang akan menuntun penelitian; 3) tentukan rancangan serta 

pendekatan dalam memilih unit-unit dan teknik pengumpulan data mana yang 

digunakan. Sumber-sumber data apa yang tersedia; 4) kumpulkan data; 5) 

organisasikan informasi serta data yang terkumpul dan analisa untuk membuat 

interpretasi serta generalisasi; 6) susun laporan dengan memberikan kesimpulan 

serta implikasi dari hasil penelitian.61 

2. Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif pada tahun 1990 an dinamakan sebagai metode 

baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode pospositivistik 

karena berlandaskan pada filsafat pospotivisme. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

                                                 
61Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 
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dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.62 Metode ini juga 

sering disebut sebagai metode konstruktif karena dengan metode kualitatif dapat 

ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu 

tema yang lebih bermakna dan mudah dipahami. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, 

wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat 

temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proes dan 

interaksi sosial, kepastian kebenaran data, kontruksi fenomena, temuan 

hipotesis.63 

Penelitian kualitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau 

kuantitas. Di pihak lain kualitas menunjuk pada segi alamiah yang 

dipertentangkan dengan kuantum atau jumlah tersebut. Kemudian penelitian 

kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan 

pemahaman yang demikian tidak selamanya benar, karena dalam 

perkembangannya ada juga penelitian kualitatif yang memerlukan bantuan angka-

                                                 
62Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal. 24 

 
63Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal. 25). 
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angka seperti untuk mendeskripsikan suatu fenomena maupun gejala yang 

diteliti.64 

a) Tujuan Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun 

instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian, tetapi 

mengumpulkan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti 

menggunakan  metode yang  rawan  terhadap  masuknya  unsur subjektif 

peneliti. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus 

ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya 

yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian perlu 

dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat pvaliditas dan 

reliabilitas.65  

Walaupun telah menggunakan instrumen yang valid dan reliabel tetapi 

jika dalam proses penelitian tidak diperhatikan bisa jadi data yang terkumpul 

hanya onggokkan sampah. Peneliti yang memiliki jawaban responden sesuai 

keinginannya akan semakin tidak reliabel. Petugas pengumpulan data yng 

mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadinya, akan semakin condong (bias) 

data yang terkumpul. Oleh karena itu, pengumpul data walaupun tampaknya 

hanya sekedar pengumpul data tetapi harus tetap memenuhi persyaratan tertentu 

yaitu yang mempunyai keahlian yang cukup untuk melakukannya. 

                                                 
64Puput Saefuk Rahmat, Penelitian Kualitatif, EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 

2009, diakses pada tanggal 16 Juni 2020. 

 
65Puput Saefuk Rahmat, Penelitian Kualitatif, EQUILIBRIUM, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 

2009: 1-8, diakses pada tanggal 16 Juni 2020. 
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b) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau 

pengamatan, atau daftar prtanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan 

informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara 

atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai denganmetode yang 

dipergunakan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, sehingga mudah diolah.66 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya 

tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya 

adalah depth interview (wawancara mendalam), instrumennya  adalah pedoman 

wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya 

observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman 

pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan 

datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format 

dokumen. Secara  operasional,  pengukuran  merupakan  suatu  prosedur  

perbandingan  antar  atribut  yang hendak diuur dengan alat ukurnya. Nasution 

menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian 

serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:67 

                                                 
66Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019. 
67Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019).  
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a. Peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari 

lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi 

penelitian. 

b. Penelitian sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. 

c. Tiap situasi merupakan keseluruhan.  Tidak ada suatu instrumen berupa 

test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali 

manusia. 

d. Suatu   situasi   yang   melibatkan   interaksi   manusia,   tidak   dapat   

dipahami   dengan pengetahuan semata untuk memahaminya kita perlu 

sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 

e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang 

diperoleh. Ia dapat menafsirkannnya, melahirkan hipotesis dengan segera 

untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang 

timbul seketika. 

f. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan data yang dikumpulkan   pada   suatu   saat   dan   

menggunakan   segera   sebagai   balikan   untuk memperoleh penegasan, 

perubahan, perbaikan dan pelakan. 

Instrumen  penelitian  adalah  alat-alat  yang  diperlukan  atau  

dipergunakan  untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-

alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam 

metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam 
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penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah 

manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara 

bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan 

dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara.  

Instrumen penting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. 

Keikut sertaan peneliti dalam penjaringan data   menentukan keabsahan data yang 

dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti  

memungkinkan  adanya  peningkatan  derajat  kepercayaan data yang 

dikumpulkan. Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut:68 

a. Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek 

yang diteliti sehingga dapat menguji ketidak benaran informasi yang 

disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informan 

(seperti berpura-pura, berbohong, menipu dsb). 

b. Peneliti  mempunyai  kesempatan  untuk  mengenali  konteks  lebih  baik,  

sehingga  lebih mudah untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya 

distorsi. 

c. Peneliti mempunyai kesempatan untuk membangun kepercayaan para 

subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri. Hal ini juga penting 

untuk mencegah subjek untuk melakukan usaha "coba-coba". 

                                                 

68
Rahardjo, M.  Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.  http://mudjiarahardjo.uin-

malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html), 2011, 

diakses pada tanggal 15 Juni 2020. 

http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/288-metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html
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d. Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh 

ganda,   yaitu faktor- faktor konsektual dan pengaruh bersama pada 

peneliti dan subjek. 

c) Bentuk-Bentuk Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen  merupakan  alat  pengumpulan  data  yang  sangat  penting  

untuk  membantu perolehan data dilapangan. Sebelum menyusun instrument 

penelitian, penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut:69 

1. Bentuk Instrumen Tes 

Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya 

yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan 

kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-

soal ter terdiri  atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis 

variabel yang diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapatt 

beberapa macam tes, yaitu: 

1) Tes  kepribadian  atau  personality  test,  digunakan  untuk  

mengungkap  kepribadian seseoranng yang menyangkut konsep  pribadi, 

kreativitas, disiplin, kemampuan,  bakat khusus, dan sebagainya 

2) Tes bakat atau aptitude test, tes ini digunkan untuk mengetahui bakat 

seseorang. 

3) Tes inteligensi atau intelligence test, dilakukan untuk memperkirakan 

tingkat intelektual seseorang. 

                                                 
69 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). 
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4) Tes sikap atau attitude test, digunakan untuk mengukur berbagai sikap 

oranng dalam menghadapi suatu kondisi, 

5) Tes minat atau measures of interest, ditunjukan untuk menggali minat 

seseorang terhadap sesuatu, 

6) Tes prestasi atau achievement test, digunakan untuk mengetahui 

pencapaian sesorang setelah dia mempelajari sesuatu. 

Bentuk instrumen ini dapat  dipergunkan salah satunya dalam 

mengevaluasi kemampuan hasil  belajar  siswa  disekolah  dasar,  tentu  dengan  

memperhatikan  aspek  aspek  mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, 

sikap serta keterampilan yang dimiliki baik setelah mennyelesaikan salah satu 

materi tertentu atau seluruh materi yang telah disampaikan. 

2. Bentuk Instrumen Interview 

Suatu bentuk dialaog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi dari responden dinamakan interview. Instrumennya dinamakan 

pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview 

dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (bebas). Secara bebas 

artinya pewawancara bebas menanakan apa saja kepada terwawancara tanpa 

harus membawa lembar pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah 

pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya 

dengan interview yang bersifat terpimpin, pewawancara berpedoman pada 

pertanyaan lengkap dan terperinci, layaknya sebuah kuesioner. Selain itu ada juga 

interview yang bebas terpimpin, dimana pewawancara bebas melakuakan 

interview dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besarnya saja. 
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Peneliti harus memutuskan besarnya strukrtur dalam wawancara, struktur 

wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur. 

Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau 

semi berstruktur:70 

1) Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandard, informal, atau  

berfokus dimulai dari ertanyaan umum dalam area yang luas pada 

penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda 

atau daftar topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak 

ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara 

yang awal sekali. 

2) Wawancara semi berstuktur, wawancara ini dimulai dari isu yang 

mencakup dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah 

jadwal seperti dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah 

sama ada tiap partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban 

tiap individu. Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat 

mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan. 

3) Wawancara berstruktur atau berstandard. Beberapa keterbatasan pada 

wawancara jenis ini  membuat  data  yang  diperoleh  tidak  kaya.  Jadwal  

wawancara  berisi  sejumlah pertanyaan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan 

urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei 

tertulis. 

                                                 
70Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, 

Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.11,No. 1, 2007, (https://media.neliti.com/media/publications/1

05145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf), diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. 

https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf
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4) Wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang 

berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau 

dinamika seputar isyu yang ingin diteliti 

5) Faktor  prosedural/  struktural,  dimensi  prosedural  bersandar  pada  

wawancara  yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau 

disebut juga wawancara tidak berstruktur. 

6) Faktor konstekstual. Dimensi konsektual mencakupi jumlah isyu. 

Pertama, terminologi yang di dalam wawancara dianggap penting. Kedua, 

konteks wawancara yang berdampak pada penilaian respon. 

Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat 

mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan dengan masa lampau, 

masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari 

wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu 

membentuk informasi yang utuh dan menyuluruh dalam mengungkap penelian 

kualitatif. 

3. Bentuk Instrumen Dokumentasi 

Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman 

dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau  kategori yang akan dicari 

datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan 

datanya. Perbedaan anatar kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas 

gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda 
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centang dalam kolom gejala, sedangkan check-list, peneliti memberikan tally pada 

setiap pemunculan gejala.71 

4. Trianggulasi 

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.72 Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, maka 

sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji krdibilitas data, 

yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data. 

Trianggulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa tujuan dari trianggulasi bukan untuk 

mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.73 

 

 

                                                 
71Thaha Alhamid dan Budur Anafia,  Resume Instrumen Pengumpulan Data, STAIN, 

Sorong, 2019 

 
72Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). 

 
73Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). 

 



41 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Sebuah penelitian membutuhkan rancangan penelitian yang tepat agar data 

yang dihasilkan sesuai dan valid. Rancangan penelitian meliputi metode penelitian 

dan teknik pengumpulan data. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini akan 

dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).74 Dalam penelitian 

dekriptif peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, 

dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain.75 

Penelitian ini awalnya direncanakan dilakukan di sekolah, namun sekolah 

diliburkan karena wabah covid-19. Setelah peneliti berkomunikasi dengan kepala 

sekolah MAN 3 Aceh Besar dan meminta izin untuk melalakukan penelitian di 

rumah peserta didik, maka peneliti melakukan penelitian di rumah peserta didik 

selama 4 hari dengan desa yang berbeda. Instrument yang digunakan peneliti yaitu 

soal tes berupa soal essay dan wawancara. Dan kemudian peneliti juga 

mewawancarai guru MAN 3 Aceh Besar untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

                                                 
74Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal. 25 

 
75Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019). Hal 18 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Aceh Besar (MAN 3 

Aceh Besar). Mengingat sekolah diliburkan karena covid-19 maka peneliti 

melakukan penelitian di rumah peserta didik MAN 3 Aceh Besar. Penelitian 

dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 21 sampai 24 juli 2020. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada obyek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.76 Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.77 Apabila seorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua peserta didik 

kelas X MIA MAN 3 Aceh Besar. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneraliasikan hasil 

                                                 
76Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan...,h. 104 

 
77Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2019) 
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penelitian.78 Sampel adalah subjek yang sesungguhnya atau bagian dari populasi 

yang menjadi bahan penelitian. Sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk 

sumber data tersebut disebut sampel.79 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih 

representasif.80 Adapun cara pengambilan kelas yang dijadikan sampel adalah 

dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, 

kemudian melihat nilai rata-rata hasil belajar peserta didik sebelumnya untuk 

semua populasi yang ada. Pengambilan kelas untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis mengacu pada nilai rata-rata hasil belajar peserta didik. Sampel 

dalam penelitian ini yaitu kelas X MIA 3 dengan jumlah 23 peserta didik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian adalah langkah yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian.81 Karena alat atau instrumen ini mencerminkan 

juga cara pelaksanaannya, maka sering juga disebut dengan teknik penelitian. 

Instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan sesuatu 

                                                 
78Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013). 

 
79Sukardi, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hak. 54. 

 
80 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: (Cv. Alfabeta. 2019). Hal 153. 

 
81Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta; KENCANA PRENADA MEDIA 

GROUP, 2009), hal. 84. 
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metode.82 Instrumen pengumpulan data merupakan salah satu perangkat yang 

digunakan dalam mencari jawaban pada suatu penelitian. Adapun instrument yang 

digunakan yaitu: 

1. Tes  

 Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Suharsimi Arikunto menyatakan 

bahwa “tes” adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan kemampuan atau bakat 

yang dimiliki individu atau kelompok.83 Soal tes yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu soal essay yang di ambil dari soal UN dan SMBPTN yang sudah teruji 

validitas dan reabilitas soal yang bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis siswa.  PK adalah presentase pencapaian indicator keseluruhan. 

Tabel 3. 1 Kategori persentase kemampuan berpikir kritis 

Persentase 

Pencapaian (%) 

Kategori 

80 < PK ≤ 100 Sangat Tinggi 

60 < PK ≤ 80 Tinggi 

40 < PK ≤ 60 Sedang 

20 < PK ≤ 40 Rendah 

0 < PK ≤ 20 Sangat Rendah 

  

                                                 
82Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 192. 

 
83Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), hlm. 193. 
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Dalam penelitian rubrik penilaian dapat menjadi pedoman dalam proses 

belajar maupun penilaian hasil belajar. Pedoman rubric untuk soal essay yaitu:84 

a) Tidak menjawa : 0 

b) Jawaban Salah  : 2 

c) Langkah tidak disebutkan :10 

d) Semua Langkah disebutkan dengan Benar : 20 

Proses pemberian nilai angka dapat disesuaikan dengan kunci jawaban. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif 

sehingga peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informasi secara 

langsung.85 Dalam wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas 

dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan 

narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Wawancara terprogram 

dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.86 

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas dan wawancara terprogram. 

Wawancara bebas dilakukan bersama peserta didik setelah peserta didik 

mengerjakan soal tes, sedangkan wawancara terprogram dilakukan bersama guru 

bidang fisika MAN 3 Aceh Besar untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis 

peserta didik MAN 3 Aceh Besar. 

                                                 
84Luh Made Yulyantari, Penilaian Essai Menggunakan Rubrik Penilaian, Konferensi 

Nasional Sistem & Informatika 2017. Pdf. 

 
85Agustinus Ufie, Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siwa, Universita 

Pendidikan Indonesia, 2013 

 
86Subkandi, Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan, 

(Surakarta: Intitut Seni Indoneia, 2011). HARMONIA, Vol 11, No.2/Desember 2011. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena pada tahap inilah peneliti dapat merumuskan hasil-hasil 

penelitiannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu87: 

1. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.88 Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian 

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif 

dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara seperti seleksi 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola 

yang lebih luas dan sebagainya. 

2. Triangulasi 

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.89 

                                                 
87Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: (Cv. Alfabeta. 2019). Hal 440. 

 
88Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: (Cv. Alfabeta. 2019). Hal 440. 

 
89Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: (Cv. Alfabeta. 2019). Hal 431. 
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3. Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.90 

 

  

                                                 
90 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: (Cv. Alfabeta. 2019). Hal 446 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini yaitu pada tanggal 21 s/d 24 Juli 2020 di 

sekolah MAN 3 Aceh Besar. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas X MIA yang terdiri dari 4 kelas. Sedangkan sampel yang di 

ambil dalam penelitian ini yaitu kelas X MIA 3 dengan jumlah 23 peserta didik. 

 

B.       Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini peneliti melaksanakan langsung di rumah peserta didik dari 

tanggal 21-24 Juli 2020. 

1. Analisis Hasil Berpikir Kritis 

Tabel 4. 1 Hasil berpikir Kritis 

No Nama Peserta Didik Nilai Kategori 

1 AN 20 Sangat Rendah 

2 AR 5 Sangat Rendah 

3 AK 0 Sangat Rendah 

4 BN 0 Sangat Rendah 

5 EW 15 Sangat Rendah 

6 FA 40 Rendah 

7 IN 0 Sangat Rendah 

8 IS 5 Sangat Rendah 

9 JM 0 Sangat Rendah 

10 MF 0 Sangat Rendah 

11 NW 5 Sangat Rendah 

12 NF 0 Sangat Rendah 

13 NA 0 Sangat Rendah 

14 PR 0 Sangat Rendah 

15 RF 0 Sangat Rendah 

16 RM 0 Sangat Rendah 

17 RK 0 Sangat Rendah 

18 SB 10 Sangat Rendah 
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19 SG 0 Sangat Rendah 

20 TM 0 Sangat Rendah 

21 UA 0 Sangat Rendah 

22 ZZ 5 Sangat Rendah 

23 MPR 0 Sangat Rendah 

 

 

 Berdasarkan tabel 4. 1 diperoleh 4 peserta didik memperoleh nilai 5 

dengan kategori sangat rendah, 1 peserta didik memperoleh nilai 10 dengan 

kategori sangat rendah, 1 peserta didik memperoleh nilai 15 dengat kategori 

sangat rendah, 1 peserta didik memperoleh nilai 20 dengan kategori sangat 

rendah, 1 peserta didik memperoleh nilai 40 dengan kategori rendah. Hanya 1 dari 

23 orang yang mendapatkan nilai rendah, Berdasarkan hasil tes kemampuan 

berpikir kritis peserta didik MAN 3 Aceh Besar tergolong sangat rendah. 

2. Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara terprogram yang di peroleh dari salah satu 

guru MAN 3 Aceh Besar yang mengajar materi Hukum newton di MIA 3 yaitu 

peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran yang berlangsung, peserta didik 

juga mampu menjelaskan materi hukum newton sepengetahuannya sebelum guru 

memberi materi, Namun peserta didik tidak mampu menyelesaikan soal hots, dan 

juga tidak mampu menganalisis dan menciptakan hal baru. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut kemampuan berpikir kritis yang dimiliki peserta didik MIA 3 

tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara bebas dengan peserta didik diperoleh hasil 

bahwa mereka belum mampu untuk berpikir kritis karena peserta didik tidak 
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terbiasa dilatih menyelesaiakan soal yang sulit, atau menganalisis atau 

menciptakan sesuatu yang baru. 

C.        Pembahasan 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dimana sampel diambil dari kelas X MIA 3 dengan jumlah peserta didik 

23 orang. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kritis peserta didik di MAN 3 Aceh Besar. Kemampuan berpikir kritis 

merupakan proses berpikir melalui analisis, berpikir serius dan teliti dalam 

menyelesaikan sebuah masalah. Kemampuan berpikir kritis berguna untuk 

memeriksa kebenaran suatu masalah.  

Kemampuan berpikir kritis yang diukur dalam penelitian ini terdiri dari 

indikator menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Setiap butir soal yang 

diujikan disesuaikan dengan indikator-indikator berpikir kritis dengan pokok 

bahasan hukum newton. Setiap soal merupakan bagian yang terpisah antara soal 

satu dengan soal lainnya, sehingga tidak ada soal yang berfungsi sebagai prasyarat 

untuk menyelesaikan soal selanjutnya. Soal berpikir kritis yang diujikan kepada 

peserta didik sebanyak 5 soal essay yang diambil dari soal UN dan SBMPTN 

sehingga tidak perlu diuji validitas dan reabilitas soal. Penggunaan soal essay 

pada penelitian ini agar peserta didik benar-benar menjawab soal sesuai dengan 

kemampuannya. batas waktu menjawab 5 soal yaitu selama 120 menit. Hasil dari 

uji coba soal kemampuan berpikir kritis tersebut diperoleh data berupa jawaban 

siswa yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Hasil uji coba kemampuan berpikir 

kritis disajikan pada tabel 4.2. 
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Tabel 4. 2 Hasil Kemampuan Berpikir Kritis 

No Nama Peserta Didik Kategori 

1 AN Sangat Rendah 

2 AR Sangat Rendah 

3 AK Sangat Rendah 

4 BN Sangat Rendah 

5 EW Sangat Rendah 

6 FA Rendah 

7 IN Sangat Rendah 

8 IS Sangat Rendah 

9 JM Sangat Rendah 

10 MF Sangat Rendah 

11 NW Sangat Rendah 

12 NF Sangat Rendah 

13 NA Sangat Rendah 

14 PR Sangat Rendah 

15 RF Sangat Rendah 

16 RM Sangat Rendah 

17 RK Sangat Rendah 

18 SB Sangat Rendah 

19 SG Sangat Rendah 

20 TM Sangat Rendah 

21 UA Sangat Rendah 

22 ZZ Sangat Rendah 

23 MPR Sangat Rendah 

 

Tabel 4. 2 Menunjukkan hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik 

kelas X MIA 3 MAN 3 Aceh Besar yaitu dikategorikan sangat rendah, hanya 1 

dari 23 peserta didik yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dikategorikan 

rendah. Hasil wawancara peneliti dengan guru fisika di sekolah, guru 

menyebutkan peserta didik tidak mampu menyelesaikan soal hots, dan juga tidak 

mampu menganalisis dan menciptakan hal baru, guru menyebutkan juga bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian lain yang menyebutkan bawa kemampuan berpikir kritis peserta didik 
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masih rendah.91 Dan peneliti juga mewawancarai peserta didik, alasan mereka 

tidak dapat berpikir kritis dan menjawab soal dengan indikator berpikir kritis 

karena mereka tidak pernah dilatih untuk mengerjakan soal dengan yang sulit. 

Kemampuan berpikir kriti akan sulit dimiliki peserta didik apabila dalam proses 

pembelajaran tidak menerapkan model pembelajaran yang melatih kemampuan 

berpikir kritis.  

  

                                                 
91Shofwan Ridho, dkk, Analisis Kemampuan Berpikir Kriti Siswa Pokok Bahasan 

Klaifikasi Materi dan Perubahannya, jurnal pendidikan IPA, e-ISN: 2407-795X , p-ISSN: 2460-

2582.2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik di MAN 3 Aceh Besar tergolong 

masih sangat rendah. Pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik sangat 

aktif dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Hukum Newton, 

namun peserta didik tidak mampu menjawab soal berpikir kritis. Salah satu 

penyebab peserta didik kesulitan dalam menjawab soal pada materi Hukum 

Newton dengan indikator berpikir kritis karena mereka tidak terbiasa 

menyelesaikan soal yang sulit. 

B. Saran 

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

1. Guru bidang Fisika diharapkan dapat melatih peserta didik untuk dapat 

berpikir kritis dan melatih peserta didik untuk mengerjakan soal yang sulit, 

agar kemampuan peserta didik lebih meningkat dan mencapai kategori 

berpikir kritis. 

2. Kepada peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang kemampuan 

berpikir kritis , agar kiranya peneliti lebih memperhatikan pengalokasian 

waktu dengan baik yaitu dengan mempersiapkan semua bahan yang 

diperlukan agar mudah saat penelitian berlangsung. 
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Lampiran 

 

INSTRUMEN WAWANCARA GURU TERHADAP KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK PADA MATERI HUKUM 

NEWTON DI MAN 3 ACEH BESAR 

 

1. Apakah Bapak/Ibu menerapkan pembelajaran dalam bentuk berpikir 

kritis? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

2. Bagaimana pengetahuan awal peserta didik tentang Hukum Newton? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana rasa ingin tahu peserta didik tentang materi Hukum Newton? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

4. Bagaimana respon peserta didik pada saat guru menjelaskan materi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah peserta didik 100% menerima materi dari guru? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Ketika selesai materi Hukum Newton apakah peserta didik dapat 

memahami materi tersebut? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............ 

7. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menganalisis sebuah 

soal/masalah pada materi Hukum Newton? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

8. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam mengkreasi/menciptakan 

sesuatu hal baru sesuai dengan materi Hukum Newton? 



 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Apakah hasil dari menjawab soal dalam bentuk lots dan hots sama pada 

materi Hukum Newton sama? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10. Bagaimana pendapat bapak terhadap pengetahuan berpikir kritis yang 

dimiliki oleh peserta didik?………………….. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Mengetahui Responden 

 

 



 

 

Lampiran 

 

INSTRUMEN TES  KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PESERTA DIDIK 

PADA MATERI HUKUM NEWTON DI MAN 3 ACEH BESAR 

 

1. Identits Responden 

Nama  : 

Kelas : 

Materi : Hukum Newton 

Waktu : 120 menit 

2. Petunjuk pengisian 

a. Bacalah petunjuk pengisian sebelum menjawab 

b. Sebelum menjawab, bacalah terlebih dahulu setiap pertanyaan dengan 

teliti, kemudian berikan jawaban terhadap masing-masing pertanyan 

c. Tulis jawaban pada lembar jawaban 

d. Jawaban tidak mempengaruhi nilai pada guru 

e. Kerjakan dengan jujur 

f. Jawaban tidak mempengaruhi nilai 

g. Tidak dibenarkan menggunakan smartphone, kalkulator dan sejenisnya 

 

Selamat mengerjakan 

 

1. Gambarlah tiga balok yang terletak pada lantai licin. Dengan massa balok 

berturut-turut sebesar 4m, 2m, 3m. Kemudian tentukan nilai perbandingan 

gaya kontak antara balok 1 dan 2 dan gaya kontak antara balok 2 dan 3. Jika 

balok 1 didorong dengan gaya P dan balok 3 didorong dengan gaya P. 

 

2. Balok A beratnya 100 N diikat dengan tali mendatar di C (lihat gambar). 

Balok B beratnya 500 N. Koefisien gesekan antara A dan B = 0,2 dan 

koefisien gesekan antara B dan lantai = 0,5. Tentukan Besar gaya F minimal 

untuk menggeser balok B? 

 

A 

C 

B F F 



 

 

3. Bidang miring dengan sudut  kemiringan 𝜃 = 300, koefisien gesek 0, 2. Ujung 

bidang miring dilengkapi katrol tanpa gesekan. Ujung tali diatas bidang 

miring diberi beban 4 kg. Ujung tali yang tergantung vertikal diberi beban 

dengan massa 10 kg. Berapakah percepatan sistem tersebut? 

 

 

m1    

 

    m2 

 

4. Balok A dan balok B terletak di atas permukaan bidang licin dengan sudut 

kemiringan 37o. Massa balok A 40 kg dan massa balok B 20 kg. Kemudian 

balok A didorong dengan gaya F sebesar 480 N seperti yang diperlihatkan 

pada gambar di bawah ini. berapakah besar percepatan gerak kedua balok dan 

juga gaya kontak antara balok A dan balok B? 

 

       mB 

mA 

 

             θ 

 

5. Rancanglah konsep untuk sebuah balok berada pada bidang miring dengan 𝜃 

terhadap bidang horizontal. Bidang miring memiliki koefisien gesek statis 

sebesar (𝜇𝑠), kemudian hitung  berapa besar gaya minimum untuk menahan 

balok agar tidak bergerak pada bidang miring. 



 

 

Lampiran 

 

LEMBAR JAWABAN SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

PADA HUKUM NEWTON 

1.  

   1   2   3 

 

 

 

 

 

a = 
𝛴𝐹

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

  = 
𝑃

6𝑚
  …….(Langkah 1)             (Point 5) 

Saat gaya P mendorong benda 1, gaya-gaya yang bekerja pada benda 1, 2, 

3 

 

        P 

 

 

 

Gaya kontak balok 1 dan 2 adalah N23 dan N32, kita tinjau gaya-gaya yang 

bekerja pada benda 3, 

Σ𝐹1 = 2𝑚𝑎 

𝑃 − 𝑁21 = 2𝑚 (
𝑃

6𝑚
)  

𝑃 − 𝑁21 =
𝑃

3
   

2m 
m 

3m 

         N21       N32 

N12 

N23 



 

 

𝑁21 =
2𝑃

3
= 𝑁12  …….(Langkah 2)            (Point 5) 

Dan gaya kontak antara balok 2 dan 3 adalah N23 dan N32, kita tinjau gaya-

gaya yang bekerja pada benda 3. 

𝛴𝐹3 = 3𝑚𝑎  

𝑁23 = 3𝑚 (
𝑃

6𝑚
)   

𝑁23 =
𝑃

2
= 𝑁32   

Saat gaya P mendorong benda 3, gaya-gaya yang bekerja pada benda 1, 2, 

3, ditunjukkan pada gambar dibawah 

 

                P 

 

 

 

Gaya kontak antara balok 1 dan 2 adalah N12 = N21 kita tinjau gaya-gaya 

yang bekerja pada benda 1, dan menerapkan hukum II Newton 

𝛴𝐹1 = 2𝑚𝑎  

𝑁21 = 2𝑚 (
𝑃

6𝑚
)   

𝑁23 =
𝑃

3
= 𝑁32  ……..(Langkah 4)             (Poin 5) 

Dan gaya kontak antara balok 2 dan 3 adalah N23 dan N32, kita tinjau gaya-

gaya yang bekerja pada benda 3 

𝐹1 = 3𝑚𝑎   

𝑁23 = 3𝑚 (
𝑃

6𝑚
)   

𝑁23 =
3𝑃

2
= 𝑁12    ……..(Langkah 5)            (Point 5) 

 

 

         N21       N32 

N12 

N23 



 

 

2. Dik : 

𝑤𝑎 = 100 𝑁   

𝑤𝑏 = 500 𝑁  

𝜇𝑎 = 0,2  

𝜇𝑏 = 0,5                 (Point 5) 

 

Σ𝐹𝑥 = 0 

𝐹 − 𝑓𝐴𝐵 − 𝑓𝐵𝐿 = 0  

𝐹 − 𝑁𝑎−𝜇 . 𝑁𝑎𝑏 = 0  

𝐹 − 0,2.100.10 − 0,5  

(500 + 100). 10 = 0  

𝐹 − 20 − 300 = 0  

𝐹 = 320 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛                         (Point 15) 

 

3. Dik: 

𝜃 = 30°  

𝜇𝑘 = 0,2  

𝑚1 = 4 𝑘𝑔  

𝑚2 = 10 𝑘𝑔                            (Point 5) 

 

Untuk m1 

𝛴𝐹1=𝑚1. 𝑎 

𝑇 − 𝑓𝑘 − 𝑤1 sin 30 = 𝑚1. 𝑎  

𝑇 − 𝜇𝑘. 𝑁 − 𝑚1. 𝑔 sin 30 = 𝑚1. 𝑎  

𝑇 − 𝜇𝑘. 𝑚1. 𝑔. cos 30 − 𝑚1. 𝑔 sin 30 = 30 = 𝑚1. 𝑎  

𝑇 − 0,2.10  

𝑇 − 0,2 . 4 . 10 .
1

2
 3 − 4 . 10.

1

2
= 4 . 𝑎  

T – 4 . 3 . 20 = 4a 

𝑇 = 26,928 + 4𝑎                (Point 5) 

 

Untuk m2 

𝛴𝐹1 = 𝑚2. 𝑎  

𝑊2 − 𝑇 = 𝑚2. 𝑎  

𝑊2 . 𝑔 − 𝑇 = 𝑚2. 𝑎  

10 . 10 − 𝑇 = 10 . 𝑎  

𝑇 = 100 − 10𝑎                     (Point 5) 

 

Subtitusi T = T 

26,928 + 4𝑎 = 100 − 10𝑎  



 

 

14𝑎 = 73,072  

𝑎 = 5,148 𝑚/𝑠2                (Point 5) 

 

4. Diketahui: 

𝑚𝐴 = 40 𝑘𝑔  

𝑚𝐵 = 20 𝑘𝑔  

𝐹 = 480 𝑁  

𝜃 =  37𝑜  

𝑔 = 10 𝑚/𝑠2                 (Point 5) 

Ditanyakan: 

Percepatan dan gaya kontak….? 

Perhatikan gambar di bawah ini. 

Untuk balok A (mA) 

      a 

 

      NA      FBA 

 F   

WA sin θ           WA cos  θ     

 

        θ            WA      

 

 

 

 

 

 



 

 

untuk balok B (mB) 

      a 

 

      NB      

 FAB   

WB sin θ           WB cos  θ     

 

        θ            WB    

 
FAB adalah gaya aksi yang diberikan balok A kepada balok B, sedangkan 

FBA adalah gaya reaksi yang diberikan balok B kepada balok A. Kedua gaya 

tersebut merupakan gaya kontak yang besarnya sama. 

Lalu untuk menentukan besar percepatan kedua balok dan juga gaya kontak, kita 

tinjau persamaan gerak masing-masing balok menggunakan Hukum II Newton 

sebagai berikut. 

∎ Tinjau Balok A 

Karena bidang miring licin maka tidak ada gaya gesek yang bekerja, 

sehingga resultan gaya pada sumbu-Y tidak perlu diuraikan. 

𝛴𝐹𝑥 = 𝑚𝑎  

𝐹 − 𝑊𝐴 sin 𝜃 −  𝐹𝐵𝐴 =  𝑚𝐴𝑎  

𝐹 − 𝑤𝐴𝑔 sin 𝜃 − 𝐹𝐵𝐴 = 𝑚𝐴 𝑎….pers (1) 

∎ Tinjau Balok B 

𝛴𝐹𝑋 = 𝑚𝑎  

𝐹𝐵𝐴 − 𝑊𝐴 sin 𝜃 =  𝑚𝐵𝑎 

𝐹𝐴𝐵 − 𝑚𝐵𝑔 sin 𝜃 =  𝑚𝐵𝑎  

𝐹𝐴𝐵 = 𝑚𝐵𝑎 + 𝑚𝐵𝑔 sin 𝜃 … 𝑃𝑒𝑟𝑠. (2)                         (Point 5) 



 

 

Karena FAB = FBA, maka kita dapat mensubtitusikan persamaan (2) ke 

dalam persamaan (1) sebagai berikut. 

𝐹 − 𝑚𝐴𝑔 sin 𝜃 − ( 𝑚𝐵𝑎 + 𝑚𝐵𝑔 sin 𝜃) =  𝑚𝐴𝑎  

𝐹 − 𝑚𝐴𝑔𝑠𝑖𝑛 𝜃 −  𝑚𝐵𝑎 − 𝑚𝐵𝑔𝑠𝑖𝑛 𝜃 =  𝑚𝐴𝑎  

𝐹 −  𝑚𝐴𝑔 sin 𝜃 −  𝑚𝐵𝑔 sin 𝜃 =  𝑚𝐴𝑎 + 𝑚𝐵𝑎  

𝐹 − 𝑔 sin 𝜃 (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵) = (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)𝑎  

𝑎 =  [𝐹 − 𝑔 sin 𝜃 (𝑚𝐴 + 𝑚𝐵]/(𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)  

𝑎 = [𝐹/(𝑚𝐴 + 𝑚𝐵)] − 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃….pers.(3)            (Point 5) 

Dengan mensubtitusikan nilai-nilai yang diketahui dalam soal ke dalam 

persamaan (3), maka kita peroleh besar percepatan kedua balok sebagai 

berikut. 

𝑎 = [480/(40 + 20)] − (10) sin 37𝑜  

𝑎 = (
480

60
) − (10)(0,6)  

𝑎 = 8 − 6  

𝑎 = 2 𝑚/𝑠2  

Jadi, besar percepatan kedua balok adalah 2 m/s2. Untuk menentukan gaya 

kontak antara balok A dan B, kita subtitusikan nilai percepatan yang kita 

peroleh ke dalam persamaan (2) sebagai berikut. 

𝐹𝐴𝐵 = 𝑚𝐵𝑎 + 𝑚𝐵𝑔 (sin 37𝑜)  

𝐹𝐴𝐵 = (20)(2) + (20)(10)(sin 37𝑜)  

𝐹𝐴𝐵 = 40 + (200)(0,6)  

𝐹𝐴𝐵 = 40 + 120  

𝐹𝐴𝑩 = 160 𝑁                            (Point 5) 

Dengan demikian, besar gaya kontak antara balok A dan balok B adalah 

160 N. 

 

 



 

 

 

 

jJumlah gaya-gaya yang searah dengan sumbu Y adalah 

∑ 𝐹𝑦 = 0  

𝑁 . 𝑊 . cos 𝜃 − 𝐹 . sin 𝜃 =  𝜃  

𝑁 = 𝑊 . cos 𝜃 + 𝐹 . sin 𝜃   

𝑁 = 𝑚 . 𝑔 cos 𝐶 + 𝐹 . sin 𝜃             (Point 10) 

Jumlah gaya-gaya yang searah dengan sumbu X adalah: 

𝛴𝐹𝑦 = 𝑚 . 𝑎  

𝑊 . sin 𝜃 − 𝐹. cos 𝜃 −  𝐹𝑘 = 𝑚. 𝑎  

𝑚 . 𝑔 sin 𝜃 − 𝐹 cos − 𝜇𝑘 . 𝑁 = 𝑚. 𝑎  

𝑚 . 𝑔 sin 𝜃 − 𝐹 cos 𝜃 −  𝜇𝑘 . (𝑚. 𝑔. cos 𝜃 + 𝐹. sin 𝜃) = 𝑚. 𝑎  

a =
𝑚.𝑔 .sin θ−F .cos θ− 𝜇𝑘 .m.g.cos θ− 𝜇𝑘.F.sin θ  

𝑚
          (Point 10) 
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