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Abstrak— Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan individu dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menganalisa argumen dan memberikan 

interpretasi berdasarkan persepsi yang benar dan rasional, analisis asumsi, dan bias 

argumen, dan interpretasi logis. Keterampilan-keterampilan di atas sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap siswa dalam proses belajar mengajar. Kemampuan berpikir 

kritis melatih siswa untuk membuat keputusan dari berbagai sudut pandang secara 

cermat, teliti, dan logis. Oleh karena itu sebaiknya pembelajaran di sekolah melatih 

siswa untuk menggali kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis peserta didik. Penelitian ini merupakan 

penelitian quasy exerimental design dengan rancangan posttest only control design. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di salah satu SMP di Lampung 

Tengah. Sampel yang digunakan sebanyak 2 kelas yang dipilih dengan teknik acak 

kelas, yaitu kelas VIII F sebagai kelas eksperimen dengan strategi pembelajaran 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) dan kelas VIII D 

sebagai kelas kontrol dengan strategi pembelajaran langsung. Analisis data yang 

digunakan adalah uji-t. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan uji hipotesi 

disimpulkan bahwa model pembelajaran MURDER (mood, understan, recall, digest, 

expand, review) memeberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

matematis peserta didik. 

Kata Kunci: model pembelajaran MURDER, kemampuan berpikir kritis matematis 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Kemampuan berpikir kritis (critical thinking) adalah kemampuan individu dalam menggunakan proses 

berpikirnya untuk menganalisa argumen dan memberikan interpretasi berdasarkan persepsi yang benar dan 

rasional, analisis asumsi, dan bias argumen, dan interpretasi logis. 

Pada era reformasi sekarang ini, kemampuan berpikir kritis menjadi kemampuan yang sangat 

diperlukan agar siswa sanggup menghadapi perubahan keadaan atau tantangan-tantangan dalm kehidupan 

yang selalu berkembang. Kemampuan berpikir kritis melatih siswa untuk membuat keputusan dari 

berbagai sudut pandang secara cermat, teliti, dan logis. Oleh karena itu sebaiknya pembelajaran di sekolah 

melatih siswa untuk menggali kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Upaya agar kemampuan 

berpikir kritis siswa berkembang menjadi sangant penting. Salah satu cara untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa adalah dengan mengubah model pembelajaran ke arah yang lebih baik, 

efektif, kondusif dan menyenangkan. 

Keterampilan berpikir kritis penting untuk dimiliki oleh setiap siswa dalam proses belajar mengajar. 

Akan tetapi keadaan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat berpikir bahwa berpikir 

kritis hanya ada dimata kuliah filsafat dan retorika diperguruan tinggi dan bukan sebuah kebiasaan berpikir 

yang seharusnya ditanamkan sejak usia dini.” [1] TABEL 1 di bawah ini menunjukkan hasil tes 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa Kelas VIII salah satu SMP Lampung Tengah. 

 

TABEL 1. HASIL TES  KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS  SISWA   
No Kelas Hasil Tes Berpikir Kritis 

          Jumlah 

1 VIII A 28 4 32 

2 VIII B 27 7 34 

3 VIII C 28 2 30 

M-100 
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4 VIII D 27 5 32 

5 VIII E 27 5 32 

6 VIII F 28 4 32 

Jumlah 165 27 192 

Sumber : Tes  Kemampuan Berpikir Kritis Matematis  siswa   

 

Berdasarkan tabel hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII diperoleh masih 

banyak siswa yang belum mencapai standart KKM yang telah di tetapkan. Padahal soal-soal yang diajukan 

adalah soal-soal yang mengacu pada beberapa indikator kemampuan berpikir kritis matematis siswa, yaitu 

merumuskan permasalahan ke dalam model matematika, menyelesaikan masalah matematika dengan 

menggunakan strategi atau prosedur yang telah dipelajari. Dengan melihat hasil belajar matematika 

tersebut dan mengacu pada indikator berpikir kritis, maka peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa SMP tersebut masih rendah. 

Kemampuan berpikir kritis melatih siswa untuk membuat keputusan dari berbagai sudut pandang 

secara cermat, teliti, dan logis. Oleh karena itu sebaiknya pembelajaran di sekolah melatih siswa untuk 

menggali kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Upaya agar kemampuan berpikir kritis siswa 

berkembang menjadi sangant penting. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa adalah dengan mengubah model pembelajaran ke arah yang lebih baik, efektif, kondusif dan 

menyenangkan. 

Model pembelajaran yang efektif dan efesien untuk mengembangkan berpikir kritis, adalah model 

pembelajaran “MURDER” Mood (Suasana Hati), Understand (Pemahaman), Recall (Pengulangan), Digest 

(Penelaahan), Expand, (Pengembangan), Review, (Pelajari Kembali). Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis Siswa”. 

A. Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Ini sering 

dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar dan berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif dan 

memecahkan masalah. [2]  

Kata ”kritis” muncul dari bahasa yunani yang berarti “hakim” dan diserap oleh bahasa latin.[3] Definisi 

berpikir kritis telah dipersentasikan dengan berbagai cara. Bayer menawarkan definisi yang paling 

sederhana: “Berpikir Kritis berarti membuat penilaian-penilaian yang masuk akal”. Menurut Bayer, 

berpikir kritis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validitas 

sesuatu (pertanyaan-pertanyaan, ide-ide, argumen-argumen, dan lain-lain).[4] Menurut Fisher dalam 

bukunya yang berjudul berpikir kritis mendefinisikan berpikir kritis adalah mode berpikir mengenai hal, 

substansi atau masalah apa saja dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani 

secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan standar-standar 

intelektual padanya.[5] 

Edwar Glaser, salah seorang dari penulis Watson Glaser Critikal Thinking Appraisal mendefinisikan 

berpikir kritis sebagai: “(1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan hal-

hal yang berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2) pengetahuan tentang metode-metode 

pemeriksaan dan penalaran yang logis;dan (3) semacam suatu keterampilan untuk menerapkam metode-

metode tersebut.” [5] 

Baron dan Strenberg dalam buku Ahmad Susanto, mengemukakan lima kunci dalam berpikir kritis, 

yaitu: praktis, reflektif, masuk akal, keyakinan, dan tindakan. Proses berpikir dapat dikelompokkan dalam 

berpikir dasar dan kompleks. Berpikir dasar merupakan gambaran dari proses berpikir rasional yang 

mengandung sejumlah langkah dari sederhana menuju yang kompleks. Aktivitas berpikir rasional, meliputi 

menghafal, membayangkan, mengelompokkan, menggeneralisasi, membandingkan, mengevaluasi, 

mensintesis, mendedukasi, dan menyimpulkan.[5] 

Berpikir kritis menuntut upaya keras untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif 

berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan yang diakibatkannya. Sehingga dapat 

disimpukan bahwa berpikir kritis adalah pertimbangan yang aktif, terus-menerus, dan teliti mengenai 

sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima siswa. 

Marzona mendeskripsikan ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Mencari kejelasan tesis atau masalah; 2) Mencari alas an; 3) Berusaha mendapatkan informasi sebanyak 

mungkin; 4) Menggunakan dan menyebutkan sumber yang handal; 5) Memperhatikan situasi keseluruhan; 

6) Berusaha konsisten dengan pokok permasalahan; 7) Berpegang teguh akan dasar permasalahan; 8) 
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Mencari alternative; 9) Berpikir terbuka; 10) Mengambil atau berganti posisi karena bukti dan alasan yang 

cukup; 11) Mencari ketepatan secermat mungkin; 12) Memecahkan persoalan secara teratur pada bagian-

bagian keseluruhan; 13) Menggunakan keterampilan berpikir kritis; 14) Sensitif terhadap perasaan, tahap 

pengetahuan, dan derajat kecanggihan pihak lain. [6] 

Kemampuan berpikir kritis matematis sangat diperlukan siswa, terkait kebutuhan siswa untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis 

matematis perlu dikembangkan dalam diri siswa karena melalui kemampuan berpikir kritis matematis, 

siswa dapat lebih mudah memahami dan menyelesaikan masalah, dan mampu mengaplikasikan konsep 

dalam situasi yang berbeda. 

Dalam membangun kemampuan berpikir kritis matematis siswa harus dihadapkan pada masalah yang 

kontradiktif dan baru sehingga dapat mencari kebenaran dan alasan yang jelas, sehingga siswa dalam 

membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah pada pembelajaran matematika mampu menghasilkan 

kesimpulan yang benar. Kemampuan berpikir kritis matematis merupakan kemampuan dan disposisi atau 

rasa ingin tahu siswa untuk melibatkan pengetahuan sebelumnya, penalaran matematis, dan strategi 

kognitif untuk menggeneralisasi, membuktikan dan mengevaluasi situasi matematis. 

Kemampuan berpikir setiap orang berbeda-beda, maka diperlukan indikator sehingga kita dapat 

menilai tingkat berpikir kritis seseorang. Apakah seseorang termasuk kategori pemikir kritis yang  baik 

ataukah pemikir kritis yang kurang, dapat dilihat dari apakah orng tersebut mampu menginterpretasi, 

manganalisis, mengevaluasi dan menyimpulkan, dapat menjelaskan apa yang dipikirkannya dan 

bagaimana orang tersebut membuat keputusan, dapat menerapkan kekuatan berpikir kritis pada dirinya 

sendiri dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap pendapat-pendapat yang dibuatnya. 

Seseorang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dapat diidentifikasi dari prilaku yang 

diperlihatkannya. Menurut beberapa definisi yang diungkapkan, terdapat beberapa kegiatan atau perilaku 

yang mengindikasikan bahwa perilaku tersebut merupakan kegiatan-kegiatan dalam berpikir kritis. 

Penemuan indikator kemampuan berpikir kritis dapat diungkapkan melalui aspek-aspek perilaku yang 

diungkapkan dalam definisi berpikir kritis. Menurut Arief dalam buku Ahmad Susanto ada lima prilaku 

yang sistematis dalam berpikir kritis. Lima prilaku tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Keterampilan Menganalisis 

Keterampilan menganalisis yaitu suatu keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-

komponen agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan tersebut tujuan 

pokoknya adalah memahami sebuah konsep dengan cara menguraikan atau memerinci globalitas tersebut 

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

keterampilan berpikir analitis, di antaranya: menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan, 

menghubungkan, dan memerinci. 

2) Keterampilan Menyintesis 

Keterampilan menyintesis yaitu keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis, yakni 

keterampilan yang menggabungkan bagian-bagian menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru. 

Pertanyaan sintesis menuntut pembaca untuk menyatupadukan semua informasi yang diperoleh dari 

materi bacaannya, sehingga dapat menciptakan ide-ide baru yang tidak dinyatakan secara eksplisit di 

dalam bacaannya. 

3) Keterampilan Mengenal dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep kepada beberapa pengertian baru. 

Keterampilan ini menuntut pembaca untuk memahami bacaan dengan kritis sehingga setelah kegiatan 

membaca selesai siswa mampu menangkap beberapa pokok pikiran bacaan, sehingga mampu mempola 

sebuah konsep. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan menerapkan 

konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru. 

4) Keterampilan Menyimpulkan 

Keterampilan menyimpulkan yaitu kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan pengertian atau 

pengetahuan yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai pengertian (kebenaran) baru yang lain. 

Keterampilan ini menuntut pembaca untuk menguraikan dan memahami berbagai aspek secara  bertahap 

agar sampai kepada suatu formula baru yaitu sebuah simpulan. 

5) Keterampilan Mengevaluasi atau Menilai 

Keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam menentukan nilai sesuatu dengan berbagai 

kriteria yang ada. Keterampilan menilai menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai 

yang diukur dengan menggunakan standar tertentu.[7] 

Selanjutnya menurut Edward Glaser indikator berpikir kritis mencakup beberapa kemampuan 

diantaranya sebagai berikut: 1) Mengenal masalah; 2) Menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk 

menangani masalah-masalah itu; 3) Mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan; 4) 
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Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan; 5) Memahami dan menggunakan bahasa 

yang tepat, jelas, dank khas; 6) Menganalisis data; 7) Menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-

pernyataan; 8) Mengenal adanya hubungan yang logis antara masalah-masalah; 9) Menarik kesimpulan-

kesimpulan dan kesamaan-kesamaanyang diperlukan; 10) Menguji kesamaaan-kesamaan dan 

kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil; 11) Menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang 

berdasarkan pengalaman yang lebih luas; 12) Membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan kualitas-

kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.[5] 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil indikator berpikir kritis menurut Arief. Indikator-indikator 

tersebut dapat dilihat pada TABEL 2. 

 

TABEL 2. INDIKATOR KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS 

No Indikator Berpikir 

Kritis 
Sub Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

1 Menganalisis Menentukan informasi dari soal, memilih informasi yang penting, 

serta memilih strategi yang benar dalam menyelesaikannya. 

2 Mensintesis Menemukan fakta, data dan konsep kemudian menghubungkan 

fakta, data dan konsep serta menyimpulkan penyelesaian yang 

tepat. 

3 Memecahkan 

Masalah 

Mengidentifikasi yang diketahui, ditanyakan dan kecukupan unsur 

dalam soal, membuat model matematika, merencanakan 

penyelesaian, dan menyelesaikan model matematika. 

4 Menyimpulkan Menemukan fakta, data dan konsep serta dapat menyimpulkan 

penyelesaian yang tepat. 

5 Mengevaluasi Menemukan dan mendeteksi hal-hal penting dalam soal dan 

menyelesaikan model matematika. 

 

B. Model Pembelajaran MURDER 

MURDER merupakan sistem pembelajaran yang diadaptasi dari buku Hayes yang merupakan 

gabungan dari kata mengenai langkah-langkah pembelajaran The Acronym MURDER stand fir the six 

paris of Desereau et al’s study system: Mood, Understand, Recall, digest, Expand, and Review. Dalam 

pembelajaran ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya: (1) Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, (2) Membantu para siswa dalam mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efesien, 

dan (3) Menunjang keaktifan siswa.[8] 

Model pembelajaran MURDER merupakan sistem pembelajaran yang diadaptasi dari buku Hayes yang 

merupakan gabungan dari kata mengenai langkah-langkah pembelajaran The Acronym MURDER stand fir 

the six paris of Desereau et al’s study system: Mood, Understand, Recall, digest, Expand, and Review. [5] 

Oleh karena itu,dapat dikatakan bahwa MURDER memiliki enam langkah pembelajaran, yaitu: 

1) Mood  (Suasana Hati) 

Langkah pertama yaitu mengatur suasana hati yang baik untuk memulai pembelajaran. Jika dimulai 

dengan suasana yang positif maka pembelajaran akan terasa mudah. Banyak cara yang dapat dilakukan 

untuk menciptakan suasana yang positif agar proses pembelajaran terasa menyenangkan. 

Susanan hati umumnya memiliki dua skala, yaitu sebagai berikut: 

a) Optimisme 

Kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realitis, terutama dalam menghadapi 

masa-masa sulit. Optimisme bermakna kemampuan melihat sisi terang kehidupan dan memelihara 

sikap positif, sekalipun ketika berada dalam kesulitan. 

b) Kebahagiaan  

Kemampuan untuk mensyukuri kehidupan, menyukai diri sendiri, dan orang lain, dan untuk 

semangat serta bergairah dalam melakukan setiap kegiatan. 

2) Understand (Pemahaman) 

Pada langkah ini, siswa didorong untuk membaca dan memahami materi yang akan disajikan 

kemudian diminta menandai hal-hal yang tidak dipahami 

3) Recall (Pengulangan) 

Setelah siswa diminta membaca satu kali, siswa diminta untuk mengulang kembali informasi yang 

telah dibaca. Strategi mengulang (Recall) dilakukan dengan cara menggabungkan informasi baru 

dengan pengetahuan awal. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengulangan 
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adalah kegiatan memanggil kembali informasi yang telah di dapat sebelumnya agar informasi tersebut 

lebih dipahami dan lebih melekat pada siswa. 

4) Digest (Penelaahan/menggali) 

Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan apa yang telah dipahami. Keberhasilan 

susatu proses pengajaran diukur sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru.  

5) Expand ( Pengembangan) 

Siswa dituntut mengembangkan materi yang telah dikuasai karena dengan pengembangan siswa 

akan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Dari informasi yang telah di dapat, siswa diharapkan 

dapat mengembankan kemampuan berpikir kritis matematis dengan mengaitkan dengan suatu materi 

tertentu. 

6) Review ( Pelajari Kembali) 

Langkah pelajarann terakhir adalah pelajari kembali materi yang sudah dipelajari. Suatu 

pembelajaran akan berlangsung dengan efektif apabila informasi yang dipelajari dapat diingat dengan 

baik dan terhidar dari lupa. Jika materi sudah dipahami dengan baik, maka siswa dapat 

mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki dan akan mampu menghubungkan materi pelajaran 

dengan situasi berdasarkan pemikiran yang telah ia dapat. 

Model pembelajaran MURDER membangun suasana belajar yang menyenangkan sehingga membantu 

siswa lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran. Jika suasana belajar menyenangkan lebih tercipta 

maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasialan siswa dalam belajar 

tergantung kepada cara memonitor diri mereka sendiri. [9] 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran MURDER memiliki keunggulan, diantaranya 

yaitu: 

1) Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan  

Salah satu tahapan model pembelajaran MURDER adalah menciptakan mood yang baik pada siswa 

sehingga siswa merasa senang untuk mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini 

merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered activities). Iklim belajar yang 

menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan semangat beraktivitas serta 

kreativitas peserta didik. Hal serupa juga diungkapkan oleh Soedomo, “Semakin menyenangkan 

tatanan lingkungan fisik, akan memberikan dampak positif bagi proses belajar”. 

2) Membantu para siswa dalam mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efisien. 

Dalam tahapan model pembelajaran MURDER, peserta didik dituntut untuk menggunakan berbagai 

sumber dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sangat sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013 di 

Indonesia yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa yang 

mendayagunakan keseluruhan sumber belajar, pengalaman lapangan, strategi individual, kemudahan 

belajar, dan belajar tuntas. 

3) Menunjang keaktifan siswa 

Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, perlu keterlibatan atau partisipasi yang tinggi dari 

peserta didik dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa merupakan hal yang sangat penting dan 

menentukan keberhasilan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara penuh juga terlihat pada model 

pembelajaran MURDER karena pembelajaran sepenuhnya terpusat kepada siswa sedangkan guru 

hanya sebagai fasilitator. [7] 

II. METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode (quasi eksperimental design) yaitu desain ini 

memiliki kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan ekperimen. Responden dalam penelitian yang akan peneliti lakukan 

dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok  eksperimen yaitu siswa yang 

mendapat perlakuan pembelajaran matematika dengan model MURDER. Kelompok kedua adalah 

kelompok kontrol yaitu siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran matematika dengan pembelajaran 

konvensional. Kedua kelompok tersebut diasumsikan sama dalam segi yang relevan dan hanya berbeda 

dalam perlakuan yang diberikan. Metode ini menggunakan desain penelitian posttest only control design 

yaitu pengontrolan secara acak dengan tes hanya diakhir perlakuan.  

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di salah satu SMP di Lampung Tengah. Sampel 

yang digunakan sebanyak 2 kelas yang dipilih dengan teknik acak kelas, yaitu kelas VIII F sebagai kelas 

eksperimen dengan strategi pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review) 
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dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol dengan strategi pembelajaran langsung. Analisis data yang 

digunakan adalah uji-t. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengambilan data dilakukan setelah proses pembelajaran pada materi lingkaran. Siswa dari masing-

masing sampel diberikan tes untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara sampel yang 

menggunakan model pembelajaran Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review (MURDER) serta 

sampel yang menggunakan metode pembelajaran konvensional terhadap kemampuna berpikir kritis 

matematis. Setelah data hasil belajar pada materi lingkaran baik dari kelas esperimen maupun kelas 

kontrol, diperoleh nilai tertinggi (     , nilai terendah (     , pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Kemudian dicari ukuran tendesi sentral meliputi rata-rata (   , median (  ), modus (  ) serta ukuran 

variansi kelompok meliputi jangkauan (R) dan simpangan baku (s). Siswa. 

Hasil analisis deskriptif dapat memberikan gambaran bahwa adanya perbedaan pengaruh antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Akan tetapi, untuk 

mengetahui pengaruh yang signifikan ada atau tidak, maka dilakukan uji statistik dengan asumsi sebagai 

berikut: 

A. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini,uji normalitasyang dilakuan adalh uji Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, dengan ketentuan 

bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika memenuhi kriteria                .  Uji 

normalitas data hasil kemampuan berpikir kritis matematis siswa dilakukan terhadap masing-masing 

kelompok data yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

1. Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Dari hasil perhitungan uji normalitas yang terdapat pada lampiran 22 diperoleh               

dengan jumlah sampel 32, taraf signifikan        , diperoleh              dengan demikian 

                             , ini berarti bahwa data kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

kelompok eksperimen berdistribusi normal. 

2. Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Dari hasil perhitungan uji normalitas yag terdapat pada lampiran 21 diperoleh               

dengan jumlah sampel 32, taraf signifikan        , diperoleh              dengan demikian 

                             , ini berarti bahwa data kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

kelompok kontrol berdistribusi normal. 

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan uji normalitas antara kelompok eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL 4. HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS KELAS KONTROL DAN 

EKSPERIMEN 

Kelas                           Kesimpulan 

Eksperimen 32             Ho diterima 

Kontrol 32             

 

B. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok sampel berasa dari 

populasi yang  sama (homogen) atau berbeda (heterogen).  Dalam penelitian ini, uji homogenitas yang 

digunakan adalah uji  . Kriterian pengujian yang digunakan yaitu kedua kelompok dikatakan homogen 

apabila                  diukur pada taraf signifikan dan tingkat kepercayaan tertentu. 

Hasil perhitungan  untuk kelompok eksperimen diperoleh                   dan untuk kelompok 

kontrol diperoleh                  , sehingga diperoleh                dari tabel distribusi   

dengan taraf signifikan        diperoleh             karena                               , 

maka    diterima atau dengan kata lain varians kedua populasi homogen. 

Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

TABEL 5. HASIL PERHITUNGAN UJI HOMOGENITAS 

Kelas                  Kesimpulan 
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Eksperimen 32 
           

Varians kedua kelompok 

homogen Kontrol 32 

 

C. Uji Hipotesis (Uji t) 

Dari hasil perhitungan uji prasyarat menunjukkan bahwa data kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji perbedaan 

dua rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol digunakan uji t. 

Setelah melakukan  perhitungan dengan menggunakan uji t maka diperoleh               

menggunakan tabel distribusi t dengan taraf signifikan 5% diperoleh             . Hasil perhitungan uji 

hipotesis disajikan pada tabel berikut ini: 

 

TABEL 6. HASIL UJI HIPOTESIS 

Kelas                Kesimpulan 

Eksperimen 
               ditolak 

Kontrol 

Berdasarkan hasil di atas, model pembelajaran MURDER memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa dibandingkan model pembelajaran konvensional.  

 

PEMBAHASAN 

Model Pembelajaran Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review (MURDER) 

Pengaruh model Pembelajaran Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review  (MURDER) dapat 

dilihat dari perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas eksperimen yang 

memperoleh nilai tertinggi 93 dan nilai terendah 46 serta nilai rata-rata 65,1875. Sedangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa pada kelas kontrol memperoleh nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 33 

serta nilai rata-rata 57,0625. Adanya kelas kontrol sebagai pembanding memperkuat bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran MURDER lebih efektif. 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas diperoleh bahwa sampel beristribusi normal dan 

memiliki variansi yang sama, untuk itu uji   dapat dilakukan. Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa 

   ditolak dan    diterima artinya rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

menggunakan model pembelajaran MURDER lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kritis 

matematis yang mengunakan model pembelajaran konvensional. Dari kesimpulan tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran MURDER memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa kelas VIII F SMP Negeri 18 Bandar Lampung dan model pembelajaran tersebut 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matemtaika 

sehingga kemampuan berpikir kritis matematis siswa dapat tergali sehingga pada saat evaluasi atau 

penilaian siswa maupun pendidik mendapatkan hasi belajar yang baik. Adapun penjelasan mengenai 

proses pembelajaran pada kelaas eksperimen sebagai berikut: 

Proses pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen yaitu menerapkan model pembelajaran 

Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review (MURDER) yang terdiri dari 6 langkah pembelajaran 

yaitu: Suasana hati (Mood), pemahaman (Understand), pengulangan (Recall), penelaahan/menggali 

(Digest), pengembangan (Expand) dan pelajari kembali (Review). Selama proses pembelajaran siswa 

dibagi menjadi 8 kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 siswa. 

Pada pertemuan pertama di kelas eksperimen dengan menerapkan model pembelajaran MURDER 

seluruh siswa tidak terlihat antusias. Hal ini terjadi karenapeserta didik tidak terbiasa untuk berpikir dan 

menemukan sendiri konsep matematika. Karena sebelumnya peserta didik terbiasa menggunakan 

pembelajaran konvensional yang tidak menuntut peserta didik untuk berpikir dalam menemukan konsep 

matemtaika, serta kurangnya referensi dalam taham expand (pengembangan). 

Pada petemuan kedua siswa mulai terbiasa dalam proses pembelajaran MURDER namun dalam tahap 

Digest dan Expand peserta didik masih kesulitan dalam hal memecahkan masalah pada soal karena siswa 

tidak mau untuk mencari dari sumber lain, namun apabila disuruh mencari menggunakan alat bantu 

elektronik peserta didik lebih senang. Pada tahap ini peserta didik sudah mulai aktif dalam bertanya hal 

yang belum dipahami. 

Pada pertemuan ketiga setelah diberikannya kebebasan untuk mencari sumber lain peserta didik lebih 

antusias dalam proses pembelajaran dan dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diajukan 

kepada guru, serta setiap tahap pembelajaran peserta didik lebih aktif dalam setiap kelompoknya. 

Berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan terlihat bahwa peserta didik lebih banyak 

mendapatkan informasi sesuai usaha mereka masing-masing, dan lebih banyak pertanyaan yang muncul 
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sehingga proses pembelajaran lebih menyenangka. Selain itu setiap anggota aktif dalam proses 

pembelajaran, karena masing-masing anggota kelompok mempunyai tugas masing-masing dan juga 

membantu angota kelompok yang kurang paham dengan materi yang diberikan. 

Selain itu, dalam proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran MURDER yang diterapkan 

pada kelas eksperimen menjadikan peserta didik memiliki aktivitas belajar yang lebih banyak. Peserta 

didik juga dapat saling berbagi pengetahuan melalui massing-masing kelompok yang diberikan sehingga 

memudahkan guru untuk mengecek sejauh mana kemampuan penguasaan materi peserta didik. Kegiatan 

pembelajaranpun tidak berpusat pada guru, tetapidituntut keaktifan peserta didik sehingga minat peserta 

didik dalam pembelajaran lebih besar. 

Sebaliknya dalam pembelajran konvensional pada kelas kontrol, siswa kurang aktif dalam bertanya 

dan menjawab pertanyaan.  Hal tersebut terjadi karena pada kelas kontrol, peserta didik cendrung lebih 

pasif dan bosan. Keterlibatan siswa hanya sebatan mendengarkan dan mencatat konsep-konsep sehingga 

peserta didik belajar dengan cara menghafal dan kdang-kadang tidak memahami materi. 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Model pembelajaran MURDER mampu membuat siswa untuk lebih kreatif dalam mengaitkan 

permasalahan-permaslahan dangan keadaan disekitarnya dan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Sehingga model pembelajaran MURDER dapat dikatakan mampu memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. 

Kemampuan berpikir kritis matematis siswa setelah peneliti menguji menggunakan tes di kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas kontrol yang 

menggunakan model konvensional. Model pembelajaran MURDER memiliki keunggulan diantara: 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi, 

membantu para siswa dalam mengembangkan sistem belajar yang efesien dan efektif, menunjang 

keaktifan siswa. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan uji hipotesi yang telah penulis uraikan pada bab IV, 

model pembelajaran mood, understan, recall, digest, expand, review (MURDER) memeberikan pengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelaas VIII SMP Lampung Tengah . Hal ini ditandai 

dengan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa kelas 

kontrol. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

MURDER terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas VIII SMP Lampung Tengah lebih 

baik dari pembelajaran konvensional. 

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca mengenai model 

MURDER yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa, sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.  
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