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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan PTK 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau 

dikenal Classroom Action Research. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kelas dengan tujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian tindakan kelas 

merupakan penelitian yang dilakukan guru di dalam kelas sendiri dengan 

melakukan refleksi diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, 

sehingga berpikir kritis siswa menjadi meningkat (Wardhani, 2007:45). Dengan 

menggunakan penelitian tindakan kelas diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang pembelajaran yang baik di dalam kelas. Dengan demikian proses belajar 

dapat berlangsung lebih efisien dan berorientasi pada materi yang disampaikan. 

Menurut Arikunto (2008:58), penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan 

yang dilakukan dikelas dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan mutu 

praktik pembelajaran.  Siklus ini tidak hanya berlangsung satu kali tetapi beberapa 

kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran Akuntansi di 

kelas. Penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran Akuntansi yang dilakukan 

dengan metode pemecahan masalah (problem solving) di Universitas 

Muhammadiyah Metro terdiri dari dua siklus, yaitu siklus I dan siklus siklus II. 
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Daur ulang dalam penelitian tindakan diawali dengan perencanaan tindakan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengevaluasi proses 

dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi 

(reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan 

tercapai (kriteria keberhasilan).   

Siklus daur ulang dalam penelitian tindakan dapat digambarkan  sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dst.  

Gambar 3.1. Rencana Siklus Pembelajaran (Diadaptasi dari Arikunto, 2009:16). 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas atau PTK.  

Arikunto (2009:16), menyebutkan bahwa PTK adalah sebuah bentuk kegiatan 

refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan dalam suatu situasi 

kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang: a) praktik-

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan  

SIKLUS II 

Pengamatan  

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi Pelaksanaan 
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praktik kependidikan mereka, b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik 

tersebut, c) situasi dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan. Prosedur 

penelitian yang digunakan berbentuk siklus. 

Keterangan. 

1. Tahap perencanaan pembelajaran meliputi. 

a. Membuat sekenario pembelajaran yang berisikan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran termasuk bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan 

dan dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang disesuaikan dengan pembelajaran metode pemecahan masalah 

dengan tahapan (1) dosen menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 

(2) dosen menyajikan materi secukupnya; (3) dosen membentuk kelompok 

secara heterogen; (4) dosen menyampaikan beberapa tugas dan kata kunci 

sesuai dengan materi; (5) Tiap kelompok mendiskusikan tugas yang 

diberikan; (6) Tiap kelompok diminta untuk membuat laporan ringkas 

tentang tugas yang diberikan; (7) Tiap kelompok menyajikan hasil diskusi 

secara pleno yang dipandu oleh dosen; (8) dosen membuat kesimpulan. 

b. Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksanaanya 

tindakan. 

c. Mempersiapkan instrumen penelitian seperti lembar pengamatan 

(observasi). 

d. Mempersiapkan perangkat tes. 

Berikut rincian urutan kegiatan PTK yang dilaksanakan di Universitas 

Muhammadiyah Metro pada mata kuliah Dasar Akuntansi. 
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Siklus I 

1. Perencanaan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau SAP (Satuan Acara 

Perkuliahan) disusun sesuai dengan penekanan standar kompetensi yang ingin 

dicapai pembelajaran akuntansi dalam pemecahan masalah. Untuk mencapai 

kompetensi tersebut, diupayakan pembelajaran menggunakan metode problem 

solving. Dengan demikian, maka tujuan pembelajaran yang dirumuskan 

adalah. 

Setelah selesai menerima pelajaran diharapkan mahasiswa dapat: 

a. memahami akuntansi sebagai sistem informasi. 

b. mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. 

c. menjelaskan syarat-syarat kualitas sistem informasi. 

d. membedakan antara pemakai informasi akuntansi internal dan ekternal. 

e. mengevaluasi akuntansi sebagai sistem informasi. 

2. Tindakan  

Kegiatan awal. 

a. Mengorientasikan mahasiswa pada masalah. 

b. Mengorganisis mahasiswa untuk diskusi kelompok. 

c. Membimbing mahasiswa dalam memecahkan masalah. 

d. Menguji kebenaran dari jawaban mahasiswa. 

e. Melakukan refleksi pembelajaran. 

f. Mengkonfirmasi dan bertukar pikiran. 
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Kegiatan inti 

a. Dosen memfokuskan pemahaman masalah kepada mahasiswa. 

b. Dosen mendeskripsikan masalah selama ±35 menit. 

c. Dosen merencanakan pemecahan berupa tes tertulis setelah akhir 

pemberian materi. 

d. Setelah itu dosen memberikan tes tertulis kepada mahasiswa ± 50 menit 

untuk menjawab dan mengerjakan soal yang telah diberikan. 

Kegiatan akhir 

a. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengungkapkan 

hambatan/kesulitan yang dialami selama mengerjakan soal dan proses 

pembelajaran. 

b. Dosen memberikan kesimpulan selama  ± 15 menit bersama mahasiswa. 

3. Observasi 

Pada tahap ini terdiri dari pengumpulan data serta mencatat setiap aktivitas 

mahasiswa dan kinerja dosen pada saat pelaksanaan tindakan berlangsung.  

Observer bertugas mengamati aktivitas mahasiswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan berpedoman pada lembar observasi. 

Observasi ini dilakukan oleh teman sejawat yang bertindak sebagai observer 

yaitu mengamati aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran Akuntansi dari 

awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah aktivitas mahasiswa sudah sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam lembar observasi atau tidak.  Sehingga hasil observasi dapat 

diperbaiki pada siklus berikutnya. 
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4. Refleksi  

Refleksi  dilakukan  untuk  mengamati pelaksanaan tindakan dan hasil kerja 

mahasiswa pada siklus I, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan diantaranya 

dalam aktivitas mahasiswa, pemecahan masalah dalam pengerjaan soal yang 

kurang sesuai dengan sasaran, keterbatasan waktu (karena banyak waktu yang 

terbuang), dan konsentrasi / perhatian mahasiswa yang mudah berubah. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lama penelitian di Universitas Muhammadiyah Metro yaitu 2-4 bulan, waktu 

mengajar yaitu sesuai dengan jam mata kuliah Dasar Akuntansi pada mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Semester I. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian Tindakan Kelas 

3.3.1 Subjek Penelitian (Populasi dan Sampel) 

Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Ekonomi Semester I di 

Universitas Muhammadiyah Metro.  

3.3.2 Objek Penelitian (Variabel yang diteliti) 

Objek pada penelitian ini adalah tentang penggunaan metode pemecahan masalah 

(problem solving) dan dampaknya tentang kemampuan berpikir kritis. 

3.4 Desain Tindakan atau Operasional Tindakan 

Desain tindakan operasional dalam metode pemecahan masalah (problem solving) 

merupakan suatu kegiatan dalam mengajarkan kepada mahasiswa dalam 

memecahkan masalah. Ada lima langkah yang dapat dilakukan dalam 

menggunakan strategi problem solving, yaitu (1) pendidikan dan mahasiswa 

menyusun permasalahan sebagai bahan belajar, (2) pendidik menjelaskan kegiatan 
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yang akan dilakukan oleh mahasiswa, (3) mahasiswa baik secara 

individu/kelompok mendapat sebuah bahan pemecahan masalah yang sama, (4) 

pada ahir kegiatan belajar pendidik/peserta ditunjuk menyimpulkan dan (5) 

pendidik dan mahasiswa melakukan evaluasi proses dan hasil. Strategi Problem 

Solving tepat digunakan pada tingkat permulaan kegiatan pembelajaran. 

Menggunakan strategi ini dapat diketahui kecenderungan-kecenderungan 

mahasiswa misalnya tentang sikap terhadap orang lain, kebiasaan menanggapi 

persoalan, kerja sama, dan cara mengemukakan pendapat. Metode pembelajaran 

problem solving sangat efektif untuk mengajarkan proses-proses berpikir tingkat 

tinggi, membantu mahasiswa memproses informasi yang telah dimilikinya, dan 

membantu mahasiswa membangun sendiri pengetahuannya tentang dunia sosial 

dan fisik disekelilingnya. Maka, pembelajaran menggunakan metode pemecahan 

masalah untuk mengajarkan mahasiswa proses berpikir tingkat tinggi dengan 

memfokuskan pemahaman masalah, mendeskripsikan masalah, perencanaan 

pemecahan, melaksanakan rencana pemecahan, dan mengevaluasi jawaban. 

Indikator keberhasilan tindakan pembelajaran menggunakan metode pemecahan 

masalah (problem solving) dilihat dari IPKD 1 dan 2 (instrumen penilaian 

kegiatan dosen). 

Desain tindakan pada kemampuan berpikir kritis dalam metode pemecahan 

masalah sangat diperlukan karena tidak hanya sekedar mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis akademik. Untuk menggunakan metode pemecahan 

sebagai strategi pembelajaran yang efektif, tahap yang pertama dengan membuat 

mahasiswa untuk menjadi pemikir yang efektif. Seorang dosen dapat 

mengidentifikasi keterampilan berpikir mahasiswa dalam memecahkan masalah. 
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Para mahasiswa tidak akan mampu memusatkan konsentrasi pemikiran mereka 

pada proses pembelajaran maka dosen mempunyai solusi alternatif untuk 

menggunakan solusi tersebut kepada mahasiswa. Indikator keberhasilan tindakan 

pembelajaran menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving) dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dilihat dari instrumen 

penilaian berpikir kritis.  

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu mahasiswa, 

dosen (peneliti), dokumen. 

3.5.1 Mahasiswa 

Data yang akan diambil dari mahasiswa berupa data aktivitas dan kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar diukur melalui pengamatan oleh dosen dengan 

menggunakan lembar pengamatan. Sementara kegiatan pembelajaran diukur pada 

proses pembelajaran setiap siklus. 

3.5.2 Dosen (Peneliti) 

Data yang akan diambil dari dosen yaitu data performansi dosen yang meliputi 

penyusunan RPP atau SAP dan pelaksanaan pembelajaran melalui pengamatan 

selama pelaksanaan pembelajaran, dengan menggunakan IPKD, baik IPKD I 

untuk menilai RPP atau SAP maupun IPKD II untuk menilai pelaksanaan 

pembelajaran. 
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3.5.3 Dokumen 

Data dokumen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data nilai hasil test dan 

pilihan ganda mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Ekonomi di 

Universitas Muhammadiyah Metro tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah 42 

mahasiswa setelah menggunakan metode pemecahan masalah (problem solving). 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi berupa fakta di lapangan guna memecahkan masalah 

secara ilmiah. Menurut Arikunto (2007:99-100) “Data adalah segala fakta dan 

angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.” Untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut. 

3.6.1 Observasi 

Tahap observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi pada indikator penelitian. Pengamatan ini harus sesuai dengan 

indikator suatu variabel yang dikembangkan pada instrumen penelitian yang telah 

dirancang, baik mengobservasi proses tindakan dosen melalui instrumen penilaian 

kegiatan dosen (IPKD), mengobservasi proses kegiatan mahasiswa dengan 

instrumen observasi yang dipersiapkan. Dan indikator tentang metode pemecahan 

masalah dengan demikian, ada tiga hal pokok yang akan menjadi fokus observasi 
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atau pengamatan, yaitu kegiatan dosen dan kegiatan mahasiswa selama 

pembelajaran.   

Observasi terhadap kegiatan dosen selama pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan IPKD. Kisi-kisi lembar observasi dengan IPKD terdiri atas (1) Pra 

pembelajaran akuntansi, (2) Membuka pembelajaran (3) Kegiatan inti 

pembelajaran (4) Penguasaan materi pembelajaran sesuai dengan pendekatan 

metode pemecahan masalah (5) Pendekatan/strategi pembelajaran (6) 

Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran (7) Pembelajaran yang memicu 

dan memelihara keterlibatan mahasiswa, (8) Penilaian proses dan hasil belajar, (9) 

Penggunaan bahasa, (10) Menutup pembelajaran. IPKD tersebut secara rinci 

ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Instrumen Pengamatan Dosen Mengajar 

No Aspek yang Diamati TA K A 

A Pendahuluan 

1. Dosen memberi salam dan mengkomunikasikan pembelajaran    

2. Dosen merumuskan masalah pada pembelajaran akuntansi    

3. Dosen memberi apersepsi pada mahasiswa untuk menjembatani 

kompetensi yang telah mahasiswa kuasai dengan pembelajaran 

akuntansi 

   

4. Suara dosen jelas dapat memotivasi mahasiswa untuk konsentrasi 

dalam mengikuti pelajaran 

   

B Kegiatan Inti 

1. Mengorientasikan mahasiswa pada masalah    

2. Mengorganisis mahasiswa untuk diskusi kelompok    

3. Membimbing mahasiswa dalam memecahkan masalah    

4. Menguji kebenaran dari jawaban mahasiswa    

5. Melakukan refleksi pembelajaran    

6. Mengkonfirmasi dan bertukar pikiran    

C Penutup 

1. Membimbing mahasiswa diskusi dalam membuat kesimpulan dan 

mengambil keputusan 

   

2. Mengaitkan materi dengan materi yang akan  datang    

3. Memberi tugas pada mahasiswa    

4. Mengadakan evaluasi    

Sumber : Sunyono, 2009. 

 

Diadaptasi dari Sunyono (2009:18) disesuaikan dengan kegiatan problem solving. 

Petunjuk pengisian. 
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Berilah tanda (x) pada salah satu kolom. 

TA = tidak ada (tidak dilakukan), A = ada (dilakukan), K = (kurang dilakukan). 

 

Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Kinerja Dosen 

IPKD 2 

INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA DOSEN 

(Kemampuan Merencanakan Pembelajaran) 
 

1. NAMA DOSEN 

2. NIP  

3. PTN/PTS 

4. KELAS 

5. MATA KULIAH 

6. WAKTU 

7. TANGGAL 

:  

:  

:  

:  

:  

:  

:  

 

No. Aspek yang diamati Skor 

I Pra pembelajaran  

 1.   Kesiapan ruang, alat, dan media pembelajaran 1  2  3  4 5 

 2.   Memeriksa kesiapan mahasiswa 1  2  3  4 5 

II Membuka pelajaran   

 1.   Melakukan apersepsi 1  2  3  4 5 

 2.   Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan rencana 

kegiatan 
1  2  3  4 5 

III Kegiatan Inti Pembelajaran  

 A.  Penugasan materi pembelajaran  

 1. Dosen memberi motivasi pada mahasiswa tentang pentingnya 

pembelajaran akuntansi 
1  2  3  4 5 

 2. Dosen menganalisis masalah 1  2  3  4 5 

 3. Mengarahkan mahasiswa untuk mensintesis masalah   1  2  3  4 5 

 4. Dosen membimbing mahasiswa merumuskan masalah 1  2  3  4 5 

 B.  Pendekatan / Strategi pembelajaran  

 1. Mengorientasikan mahasiswa pada masalah    1  2  3  4 5 

 2.  Mengorganisis mahasiswa untuk diskusi kelompok  1  2  3  4 5 

 3.  Membimbing mahasiswa dalam memecahkan masalah 1  2  3  4 5 

 4.  Menguji kebenaran dari jawaban mahasiswa 1  2  3  4 5 

 5.  Melakukan refleksi pembelajaran 1  2  3  4 5 

 6.  Mengkonfirmasi dan bertukar pikiran 1  2  3  4 5 

 C.  Pemanfaatan media pembelajaran / sumber belajar  

 1.  Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 1  2  3  4 5 

 2.  Menghasilkan pesan yang menarik 1  2  3  4 5 

 3.  Menggunakan media secara efektif dan efisien 1  2  3  4 5 

No. Aspek yang diamati Skor 

 D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan mahasiswa  

 1.   Menumbuhkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran 1  2  3  4 5 

 2.   Merespon positif partisipasi mahasiswa 1  2  3  4 5 

 3.   Memfasilitasi terjadinya interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber 

belajar       
1  2  3  4 5 

 4.   Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon mahasiswa 1  2  3  4 5 

 5.   Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 1  2  3  4 5 

 6.   Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme dalam belajar 1  2  3  4 5 
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 E.   Penilaian proses dan hasil belajar (evaluasi)  

 1.   Memantau kemajuan belajar  1  2  3  4 5 

 2.   Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) 1  2  3  4 5 

 F.   Penggunaan bahasa  

 1.   Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 1  2  3  4 5 

 2.   Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 1  2  3  4 5 

 3.   Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 1  2  3  4 5 

IV Penutup  

 1.   Melakukan refleksi pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa 1  2  3  4 5 

 2.   Menyusun rangkuman dengan melibatkan mahasiswa 1  2  3  4 5 

 3.   Melaksanakan tindak lanjut 1  2  3  4 5 

SKOR TOTAL IPKD 2  

Persentase Aktivitas Dosen (%)  

Sumber : Pargito 2011. 

Kategori: 

5 = sangat tepat 

4 = tepat 

3 = cukup tepat 

2 = kurang tepat 

1 = sangat tidak tepat 

Total skor terbesar 5 x 32 = 160  

129  – 160   = sangat baik 

97  – 128   = baik 

65  –   96   = cukup baik 

32  –   64   = kurang baik 

0  –  31   = sangat kurang baik 

Adaptasi dari Pargito (2011:125) disesuaikan dengan penggunaan metode 

pemecahan masalah (problem solving). 

 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar observasi 

mahasiswa, instrumen ini dilakukan untuk mengamati aktivitas mahasiswa saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Data yang diperoleh dengan menganalisis 

dimulai dengan menelaah sejak kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga 

kegiatan penutup selama proses pembelajaran.  

Tabel 3.3 Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Dosen : ..........................................  Materi      :  ........................................ 

PTN/PTS       : ..........................................  Hari/tgl.   :  ........................................ 

Kelas : ..........................................  Pengamat : ......................................... 

 

FOKUS PENGAMATAN DESKRIPSI 

A. Pendahuluan 

Kesiapan mahasiswa untuk mengikuti 

pembelajaran 

 

Antusiasme mahasiswa dalam mempersiapkan 

pembelajaran 
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B. Kegiatan Inti 

Aktifitas mahasiswa dalam proses 

pembelajaran 

 

Antusiasme mahasiswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

 

Respons mahasiswa dalam menanggapi atau 

menjawab pertanyaan dosen 

 

Respons mahasiswa dalam menanggapi atau 

menjawab pertanyaan  mahasiswa lain 

 

Interaksi antar mahasiswa  

Kualitas pertanyaan yang diajukan mahasiswa  

Kualitas jawaban yang disampaikan 

mahasiswa 

 

C. Penutup 

Keterlibatan mahasiswa dalam menarik 

kesimpulan 

 

Antusiasme mahasiswa dalam menanggapi 

tugas/ tindak lanjut untuk pertemuan 

berikutnya 

 

Sumber : Data Penelitian 2014 
 

Catatan khusus:  

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................... ................................................... 

                                                                                           Observer 

 

3.6.2 Tes 

Teknik tes digunakan untuk memperoleh data tentang tingkat kemampuan 

berpikir kritis dalam penggunaan metode pemecahan masalah dalam pembelajaran 

Akuntansi pada mahasiswa sebelum, selama, dan sesudah penelitian berlangsung. 

Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti bersama mitra dosen pengampu 

pembelajaran Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Metro dengan menjaga 

vadilitasi. Pedoman observasi disusun berdasarkan indikator aktivitas mahasiswa, 

yaitu : situasi dalam kelas, keaktifan dan respon dalam tanya jawab maupun 

dalam diskusi kelompok. Tes pemecahan masalah pembelajaran Akuntansi 

disusun berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Anderson, yang terdiri 

dari soal berbentuk pilihan ganda. Soal berbentuk pilihan ganda terdiri dari 24 
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soal pada aspek merencanakan penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, dan 

soal secara langkah keseluruhan. 

Instrumen penilaian tes dan rekapitulasi kemampuan berpikir kritis ditunjukkan 

sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Penilaian Kognitif Anderson  

No Dimensi Indikator Operasional Item Soal 

1 Fakta Mendeskripsikan akuntansi 

sebagai sistem informasi 

6 

2 Konsep Menjelaskan syarat-syarat 

kualitas sistem informasi 

6 

3 Prosedur  Membedakan antara 

pemakai informasi 

akuntansi internal dan 

eksternal 

6 

 Jumlah 18 

Sumber: Anderson, 2001. 

Adapun kisi-kisi instrumen tes berpikir kritis ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi instrumen Tes Berpikir Kritis Siklus I 

Dimensi 

Pengetahuan 

 

Dimensi Proses Kognisi  

Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis Penilaian 

Pengetahuan 

Faktual  

3, 9, 10, 

12, 14, 15 
11 

   

Pengetahuan 

Konseptual 
4, 7, 8, 13 1, 2, 5 6, 16, 17, 18 

  

Pengetahuan 

Prosedural      

Sumber : Anderson, Lorin W. and David R. Krathwohl, 2001 

Tabel 3.6 Kisi-kisi instrumen Tes Berpikir Kritis Siklus II 

Dimensi 

Pengetahuan 

 

Dimensi Proses Kognisi  

Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis Penilaian 

Pengetahuan 

Faktual  
4, 8, 12, 15 9 6 11 
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Pengetahuan 

Konseptual  
1, 5, 13  3, 10, 18 2 

 

Pengetahuan 

Prosedural   
14, 16, 17 

 
7 

Sumber : Anderson, Lorin W. and David R. Krathwohl, 2001 

Tabel 3.7 Kisi-kisi instrumen Tes Berpikir Kritis Siklus III 

Dimensi 

Pengetahuan 

 

Dimensi Proses Kognisi  

Ingatan Pemahaman Penerapan Analisis Penilaian 

Pengetahuan 

Faktual  
7, 17 4 

   

Pengetahuan 

Konseptual  

1, 2, 5, 8, 12, 

14, 18   
11, 16 

 

Pengetahuan 

Prosedural  
3, 13 10, 15 6, 9 

 

Sumber : Anderson, Lorin W. and David R. Krathwohl, 2001 

Data yang diperoleh untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

dilakukan dari hasil tes kemampuan kognitif pada akhir proses pembelajaran pada 

penggunaan metode pemecahan masalah (problem solving). Selanjutnya penilaian 

yang digunakan dalam mengukur rentang nilai kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa meliputi. 

1. Rendah sekali, jika rentang nilai yang dicapai; 26-38 dan 39-51 

2. Rendah, jika rentang nilai yang dicapai; 52-65 

3. Sedang, jika rentang nilai yang dicapai; 66-78 

4. Tinggi, jika rentang nilai yang dicapai; 79-91 

5. Sangat tinggi, jika rentang nilai yang dicapai; 92-104 
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3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa perangkat 

pembelajaran Akuntansi data mahasiswa, data dosen, foto-foto kegiatan 

pembelajaran, dan sejarah lokasi penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sugiyono (2011:329) yang menyatakan “dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 

3.7 Uji Validitas Instrumen 

Untuk menguji validitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis mahasiswa 

dilakukan dengan analisis butir soal yaitu dengan cara mengkorelasikan skor 

masing-masing dengan skor total. Analisis validitas tes kemampuan berpikir kritis 

dengan menggunakan program SPSS. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas 

yang baik apabila tes tersebut dapat mengukur tujuan yang telah ditetapkan. Soal 

berjumlah 24 butir dan diujicobakan pada kelas B dengan jumlah 40 mahasiswa. 

Adapun hasil analisis validitas dari 24 butir soal untuk siklus I, yang diujicobakan 

tersebut, semua butir soal adalah valid, siklus II ada tiga butir soal yang tidak 

valid, dan siklus III ada 3 butir soal yang tidak valid. 

Peneliti hanya mengambil 18 butir soal sebagai instrumen penelitian pada masing-

masing siklus, karena ketika seluruh peserta tes menjawab salah pada soal atau 

bahkan seluruh peserta tes menjawab benar pada semua soal, maka ada 

kecenderungan kita tidak menggunakan soal itu. Menurut Surapranata (2009:21) 

sekalipun soal tersebut dijawab benar oleh seluruh peserta tes, namun ditinjau dari 

pandangan psikometris, maka soal tersebut tidak baik. 
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3.8 Uji Reabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran 

tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang 

sama dengan alat ukur yang sama, menurut Basrowi dan Soenyono (2007:29). 

Suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Tes tersebut dikatakan mempunyai reliabilitas 

yang tinggi jika tes tersebut diujikan berulang-ulang pada suatu objek yang sama 

dan waktu yang berbeda dan menghasilkan skor yang tidak jauh berbeda. Untuk 

menentukan reliabilitas suatu tes dilakukan dengan program SPSS versi 16.  

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas soal maka digunakan rumus K-R 21 sebagai 

berikut.  

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

𝑚(𝑛 − 𝑚)

𝑛𝑆𝑡
1   

Besarnya reliabilitas dikategorikan seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.8 Tingkat besarnya koefisien korelasi 

 

No Nilai r11 Keterangan 

1. 0,00 sampai 0,20 Sangat rendah 

2. 0,21 sampai 0,40 Rendah 

3. 0,41 sampai 0,60 Cukup 

4. 0,61 sampai 0,80 Tinggi 

5. 0,81 sampai 1,00 Sangat tinggi 

Sumber: Arikunto, 2007:234 

Hasil uji coba instrumen soal tes di akhir siklus I menghasilkan reliabilitas tes 

dengan hasil r hitung: 0,90, di siklus II menghasilkan reliabilitas tes dengan hasil r 

hitung: 0,86, dan di siklus III menghasilkan reliabilitas tes dengan hasil r hitung: 

0,87. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen tes memiliki tingkat reliabilitas yang 

tinggi karena nilai koefisiannya ≥ 0,60. 
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3.9 Tingkat Kesukaran 

Teknik indek kesukaran adalah dengan menghitung berapa tes yang gagal 

menjawab benar atau memperoleh skor nilai di bawah lulus untuk tiap-tiap soal. 

Langkah awal menentukan indek kesukaran adalah membuat tabel kerja mengenai 

hasil jawaban responden terhadap soal-soal yang diujikan, dan perhitungan indek 

kesukaran dalam penelitian ini dilakukan dengan program komputer yaitu excel. 

Untuk menguji tingkat kesukaran soal digunakan rumus sebagai berikut. 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
 

Keterangan. 

P  = Indeks kesukaran 

B  = Banyaknya mahasiswa yang menjawab dengan benar 

JS  = Jumlah seluruh peserta tes 

Menurut Arikunto (2007:215) klasifikasi taraf kesukaran sebagai berikut. 

Soal dengan P 0,00 -0,30 adalah soal sukar  

Soal dengan P 0,30 -0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,70 -1,00 adalah soal mudah 

Adapun hasil analisis indek/tingkat kesukaran instrumen yang telah diuji coba 

sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes Siklus I 

No Kriteria 
Jumlah 

Soal 
Nomor Butir Soal 

1 Sukar 2 23, 24 

2 Sedang 20 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 
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3 Mudah 2 11, 6 

Sumber : Data Penelitian 2014 

Tabel 3.10 Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes Siklus II 

No Kriteria 
Jumlah 

Soal 
Nomor Butir Soal 

1 Sukar 4 21, 22, 23, 24 

2 Sedang 19 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 

3 Mudah 1 1 

Sumber : Data Penelitian 2014 

Tabel 3.11 Hasil Analisis Uji Coba Tingkat Kesukaran Instrumen Tes Siklus III 

No Kriteria 
Jumlah 

Soal 
Nomor Butir Soal 

1 Sukar 5 20, 21, 22, 23, 24 

2 Sedang 11 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 

3 Mudah 8 1, 2, 4, 5, 7, 13, 17, 18 

Sumber : Data Penelitian 2014 

3.10 Uji Daya Pembeda  

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus: 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−  

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= PA– PB 

Keterangan: 

J = jumlah peserta tes 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 



77 
 

PA=  
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, p  

                  sebagai indeks kesukaran) 

PB=  
𝐵𝐴

𝐽𝐵
  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kualifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 – 0,20 = jelek 

D = 0,20 – 0,40 = cukup 

D = 0,40 – 0,70 = baik 

D = 0,70 – 1,00 = baik sekali 

D = negatife, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. (Arikunto, 2008 : 218) 

Tabel 3.12 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Siklus I 

No 

Soal 
Daya Beda Kategori Soal 

1 0,78 Baik Sekali 

2 0,70 Baik 

3 0,68 Baik 

4 0,85 Baik Sekali 

5 0,70 Baik 

6 0,63 Baik 

7 0,78 Baik Sekali 

8 0,68 Baik 

9 0,68 Baik 

10 0,65 Baik 

11 0,60 Baik 

12 0,58 Baik 

13 0,70 Baik 

14 0,23 Jelek 

15 0,18 Jelek 

16 0,68 Baik 

17 0,75 Baik Sekali 

18 0,73 Baik Sekali 

19 0,68 Baik 

20 0,68 Baik 

21 0,75 Baik Sekali 

22 0,73 Baik Sekali 
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23 0,75 Baik Sekali 

24 0,73 Baik Sekali 

Sumber : Data penelitian 2014 

Tabel 3.13. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Siklus II 

No Soal Daya Beda Kategori Soal 

1 0,73 Baik Sekali 

2 0,40 Cukup 

3 0,45 Baik 

4 0,50 Baik 

5 0,63 Baik 

6 0,68 Baik 

7 0,58 Baik 

8 0,60 Baik 

9 0,40 Cukup 

10 0,40 Cukup 

11 0,40 Cukup 

12 0,55 Baik 

13 0,58 Baik 

14 0,68 Baik 

15 0,60 Baik 

16 0,48 Baik 

17 0,58 Baik 

18 0,58 Baik 

19 0,68 Baik 

20 0,53 Baik 

21 0,20 Jelek 

22 0,40 Cukup 

23 0,25 Jelek 

24 0,20 Jelek 

 

Tabel 3.14. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Siklus III 

No Soal Daya Beda Kategori Soal 

1 0,55 Baik 

2 0,55 Baik 

3 0,65 Baik 

4 0,68 Baik 

5 0,58 Baik 

6 0,73 Baik Sekali 

7 0,58 Baik 

8 0,55 Baik 

9 0,63 Baik 

10 0,45 Baik 

11 0,73 Baik Sekali 

12 0,53 Baik 

13 0,58 Baik 
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14 0,65 Baik 

15 0,58 Baik 

16 0,68 Baik 

17 0,60 Baik 

18 0,65 Baik 

19 0,68 Baik 

20 0,48 Baik 

21 0,65 Baik 

22 0,58 Baik 

23 0,25 Jelek 

24 0,20 Jelek 

Sumber : Data Penelitian 2014 

3.11 Proses Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Adapun tahapan-tahapan dalam analisisnya yaitu dengan koding, 

reduksi data, penyajian data, validasi data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi 

data. Secara rinci tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

3.11.1 Koding 

Koding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden ke 

dalam kategori-kategori yang penting. Kode dapat berupa angka, dan setiap 

jawaban mempunyai kode tersendiri. Langkah-langkah dalam melakukan koding: 

(1) Menentukan kategori-kategori yangakan digunakan (2) Mengalokasikan 

jawaban individual pada kategori-kategori tersebut. 

3.11.2 Reduksi Data 

Setelah dilakukan koding, maka langkah selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi 

data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan 

pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung 

selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 
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3.11.3 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

proses ini, hal-hal yang serupa dikelompokkan menjadi satu kategori yang 

menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalah. Data 

diklasifikasikan berdasarkan dari tema-tema inti. 

3.11.4 Validasi Data 

Hasil interpretasi dan pengelompokkan data serta kesimpulan dari hasil penelitian 

sehubungan dengan hasil pelaksanaan program tindakan yang telah dirumuskan 

divalidasi dengan menggunakan beberapa teknik validasi data. Bentuk validasi 

yang dilakukan terhadap hipotesis, konstruk, atau kategori dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah triangulasi yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, 

konstruk, atau analisis dengan membandingkan terhadap hasil dari mitra peneliti 

lain yang hadir dan menyaksikan situasi yang sama. 

Menurut Elliot dalam Wiriaatmadja (2008:169), triangulasi dilakukan berdasarkan 

tiga sudut pandangan, yakni sudut pandang guru, sudut pandang siswa, dan sudut 

pandang yang melakukan pengamatan atau observasi. Pengamatan terhadap guru 

dilakukan pada saat pelaksanaan balikan setelah pelaksanaan tindakan dan dengan 

data yang dijaring melalui lembaran observasi guru itu sendiri. Sedangkan dari 

siswa, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang siswa, 

setelah pelaksanaan pembelajaran, dan dari ahli dilakukan saat bimbingan.  
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3.11.5 Teknik Analisis Data  

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian tindakan sangat berbeda 

dengan tradisi penelitian kuantitatif. Pengolahan dan analisis data penelitian 

tindakan dengan menggunakan analisis deskriptif (descriptive analysis) yang 

berlangsung sepanjang penelitian yaitu digunakan untuk menganalisis data 

dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara kontekstual dan 

mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data tentang kemampuan 

berpikir kritis, dan interaksi penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan 

hingga akhir penelitian.  

3.11.6 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membuat rumusan proposisi yang terkait 

dengan logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian mengkaji 

secara berulang-ulang data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, 

dan proposisi yang telah dirumuskan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Langkah yang selanjutnya adalah melaporkan 

hasil penelitian. Dalam menyusun pengelompokkan data dan perumusan sejumlah 

kesimpulan mengenai hasil dan rencana program tindakan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

3.11.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang diharapkan dalam PTK di Universitas 

Muhammadiyah Metro pada pembelajaran Akuntansi adalah. 

1. Adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada 

penggunaan metode pemecahan masalah (problem solving). 
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2. Adanya penemuan tindakan yang cocok pada penggunaan metode 

pemecahan masalah (problem solving). 

3. Adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada 

pembelajaran akuntansi presentase sebesar ≥ 70% (Depdiknas, 2008:5). 

Indikator keberhasilan pada pembelajaran Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Metro dengan kriteria ketuntasan B- atau ≥75. Jika mahasiswa 

tidak mencapai kriteria ketuntasan tersebut maka mahasiswa dikatakan tidak lulus 

pada mata kuliah Dasar Akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


