
BAB II: METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama semester ganjil pada bulan Oktober-

Desember tahun ajaran 2016/2017 bertempat di SMA N 1 Pabelan Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah.

B. Subjek Penelitian
Subjek dari penelitian adalah seluruh siswa kelas X MIA 1 SMA N 1

Pabelan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang berjumlah 25 siswa dengan
8 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan.

C. Teknik pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik yang digunakanuntukmendapatkan data adalah observasi, angket, dan
wawancara.
1. Observasi

Teknik ini digunakan pada saat sebelelum penelitian untuk mengamati
adanya masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran dan saat
penelitian berlangsung untuk mengukur peningkatan keaktifan siswa.
Instrumen yang digunakan dalam teknik observasi adalah lembar observasi.
2. Angket

Angket dibagikan pada saat sebelum penelitian untuk merumuskan
permasalahan. Instrumen yang digunakan adalah angket proses
pembelajaran. Angket yang digunakan saat penelitian berlangsung, untuk
mengukur sejauh mana kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan
PBL. Instrumen yang digunakan adalah angket berpikir kritis.
3. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang
digunakan guru serta respon siswa terhadap proses pembelajaran yang
dilakukan guru.

D. Prosedur penelitian
1. Perencanaan

a. Melakukan observasi ke sekolah
b. Berkolaborasi dengan guru untuk menemukan permasalahan dalam

belajar biologi
c. Merumuskan permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran

biologi
d. Mencari solusi model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi

permasalahan



e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran
f. Menyusun instrumen penilaian
g. Memvalidasi instrumen pada ahli dan siswa

2. Tindakan dan Observasi
a. Memberi apresepsi yang dapat memotivasi siswa dalam materi protista
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran
c. Membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas

yang mengandung permasalahan terkait dengan materi protista
d. Mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, mencari

penjelasan, dan menyusun solusi dari permasalahan yang terkait
dengan protista

e. Membantu siswa menyiapkan hasil karya seperti laporan dan model-
model untuk disampaikan kepada orang lain

f. Membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap penyelidikanya
dan proses-proses yang telah dilakukan siswa

g. Mengkonfirmasi hasil yang disampaikan siswa agar tidak terjadi
miskonsepsi

h. Menyimpulkan pembelajaran bersama siswa
i. Pengamatan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung.

pengamatan dilakukan oleh observer.
3. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang
sudah dilakukan. Dalam kegiatan ini, dilakukan evaluasi terhadap hal-hal
yang telah dilakukan (Arikunto dkk , 2010). Refleksi penting dilaksanakan
untuk mengetahui sejauh mana model PBL mampu meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa. Dalam kegiatan refleksi guru pelaksana
dan peneliti akan merenungkan kembali tindakan yang dilakukan. Apabila
tindakan sudah cukup baik maka akan dilanjutkan tetapi apabila masih
terdapat kekurangan, maka akan diperbaiki secara keseluruhan pada siklus
berikutnya. Refleksi ini didasarkan pada lembar observasi, angket, dan
hasil kognitif siswa.



Gambar 1. Siklus Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis
dan Taggart (2005).

E. Target penelitian
1. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran biologi

dengan kriteria baik yaitu 80% dari keseluruhan jumlah siswa kelas X
MIA 1 SMA N 1 Pabelan.

2. Siswa yang dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (≥70)
meningkat 80%.

F. Analisis Hasil Penelitian
1. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

Hasil penelitian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif
kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan karena sebagian
besar data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data deskriptif
tentang kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut Sugiyono (2009) teknik
analisis deskriptif kualitatif dibagi menjadi 3 tahap, yaitu reduksi data,
display data, dan verifikasi data.
a. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal penting. Sehingga data yang telah direduksi
akan memberi gambaran yang jelas serta mempermudah peneliti
untuk mengumpulkan data dan mencari data apabila data tersebut
akan digunakan.

b. Display data
Data yang telah direduksi selanjutnya akan disajikan. Dengan

menyajikan data berupa teks naratif akan mempermudah peneliti



dalam memahami apa yang terjadi dan melaksanakan langkah kerja
selanjutnya.

c. Verifikasi data
Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan

kesimpulan dilakukan dengan cara diskusi dengan mitra kolaborasi.
Apabila kesimpulan telah sesuai dengan data yang didapatkan peneliti
maka kesimpulan dikatakan kredibel.

2. Teknik Analisis Triangulasi
Triangulasi metode diperoleh dengan menganalisis informasi dari

hasil observasi, angket, dan wawancara. Hasil penelitian berupa tes
kemampuan berpikir kritis dan nilai kognitif siswa yang mencapai KKM
dihitung dengan rumus persentase dan rumus pengkategorian.
a. Kemampuan Berpikir Kritis

Kemampuan berpikir kritis siswa dikategorikan menjadi 4
yaitu buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Interval kategori
kemampuan berpikir kritis dihitung dengan rumus menurut Widoyoko
(2009). = −ℎ

Berdasarkan perhitungan kategori dengan rumus diatasi
didapatkan hasil pada tabel 1.

Tebel 1. Kategori Pencapaian Kemampuan Berpikir Kritis
Rentang Kategori

0-25 Buruk
25-50 Cukup
50-75 Baik

75-100 Sangat Baik

b. Ketuntasan Nilai Berdasarkan KKM
Jumlah siswa yang mencapai nilai KKM akan dihitung dalam

persentase dengan rumus menurut Sudijono (2009).= 100%
Keterangan :
KB = persentase ketuntasan belajar
Ns  = jumlah siswa yang mendapat nilai > 70
N   = jumlah seluruh siswa


