
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

A.   Subjek Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 3 SMA Negeri 10  Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 36 orang.  Tingkat kemampuan 

berpikir kritis dari subjek penelitian adalah heterogen, yaitu ada yang berke-

mampuan rendah, sedang, dan tinggi.  Siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 10 

Bandar Lampung masih banyak mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran 

matematika.  Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ujian akhir semester genap 

matematika siswa saat kelas X hanya 21,86. 

 

B.   Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mem-

berikan gambaran tentang proses pembelajaran Socrates dengan pendekatan 

kontekstual dan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara mengidentifikasi 

lembar jawaban post-test siswa. 

 

C.   Faktor yang Diteliti 

 

Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah proses belajar dan kemampuan 

siswa dalam berpikir kritis yang ditunjukkan dengan nilai post-test pada setiap 

akhir pembelajaran. 
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D.   Langkah-Langkah Penelitian 

 

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan penelitian pendahuluan untuk melihat kondisi sekolah, seperti 

berapa kelas yang ada, jumlah siswa, dan cara mengajar guru matematika 

selama pembelajaran. 

2. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan 

pembelajaran Socrates yang dipadukan dengan pendekatan kontekstual. 

3. Menyiapkan instrumen penelitian berupa soal post-test kemampuan berpikir 

kritis sekaligus aturan penskorannya. 

4. Melakukan validasi instrumen dan perbaikan instrumen. 

5. Melaksanakan penelitian. 

6. Mengadakan post-test. 

7. Menganalisis hasil penelitian. 

8. Menyusun hasil penelitian. 

 

E.   Data Penelitian 

 

Data dalam penelitian ini adalah data kemampuan berpikir kritis siswa yang 

diperoleh setelah dilakukannya post-test kemampuan berpikir kritis menggunakan 

pembelajaran Socrates dengan pendekatan kontekstual pada setiap akhir pem-

belajaran. 

 

F.   Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tes.  Tes di-

gunakan untuk memperoleh data skor kemampuan berpikir kritis siswa. 
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G.   Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes yang 

bertujuan untuk mengamati proses tahapan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal tentang peluang dan trigonometri.  Tes diberikan setelah 

masing-masing materi selesai diajarkan.  Untuk memperoleh tes yang valid, maka 

instrument tes yang akan diujikan disusun berdasarkan: 

1. Kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa. 

2. Pendapat dan rekomendasi dari dosen pembimbing. 

3. Pendapat dan rekomendasi dari guru mata pelajaran. 

 

H.   Teknik Analisis Data 

 

Analisis data digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa.  

Analisis dilakukan terhadap data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh melalui 

tes kemampuan berpikir siswa.  Penskoran jawaban siswa terhadap soal kemam-

puan berpikir kritis yang diberikan berpatokan pada sistem holistic scoring 

rubrics yang dikemukakan oleh Scoen dan Ochmkel (Sudjana, 2004: 31).  

Adapun rentang skor yang digunakan adalah 0, 5, 10, 15, dan 20. 

 

Untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa dari tiap indikator, maka 

dihitung persentase setiap skornya menggunakan rumus: 

 

dimana: 

PS = Persentase kemampuan berpikir kritis siswa tiap skor 

BT = Banyak siswa yang menjawab soal tiap indikator 

n = Banyak siswa 
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Selain itu, dilakukan analisis terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

cara melihat persentase tiap skor total yang diperoleh siswa dan dihitung meng-

gunakan rumus: 

 

dimana: 

PK = Persentase kemampuan berpikir kritis siswa 

JS = Jumlah skor total siswa 

JM = Jumlah skor total maksimum 

 

Untuk keperluan mengklarifikasi kualitas kemampuan berpikir kritis siswa 

dikelompokkan menjadi kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat 

kurang dengan menggunakan skala lima menurut Suherman dan Kusumah (1990: 

272) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Penentuan Tingkat  

Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Persentase skor total siswa Kategori kemampuan 

berpikir kritis siswa 

 A (Sangat Baik) 

 B (Baik) 

 C (Cukup) 

 D (Kurang) 

 E (Sangat Kurang) 

 


