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BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari 

Penelitian ini adalah  untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis 

peserta didik kelas menengah  dengan menggunakan Model Pembelajaran 

OIDDE pada pembelajaran matematika. Sehingga jenis penelitian yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dideskripsikan bertujuan untuk mendapatkan gambaran alamiah 

yang terjadi serta mengumpulkan informasi lebih dalam untuk menerangkan 

kemampuan berpikir kritis terhadap pembelajaran matematika dengan 

menggunakan Model Pembelajaran OIDDE. Sugiyono (2016), menyatakan 

bahwa metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai situasi, suatu subjek yang diteliti atau 

menganalisis hasil penelitian akan tetapi metode ini tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. 

 Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti selain kualitatif adalah 

pendekatan  kuantitatif secara terstruktur, sistematik, yang tersusun dari awal 

hingga akhir penelitian yang akan menghasilkan data berupa angka. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang bersifat obyektif dan dapat diuji secara 

ilmiah (Dintari dkk, 2016).  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Aisyiyah Boarding School Malang 

Tahun ajaran 2019/2020 pada semester ganjil dan dimulai tanggal 14 s/d 28 

Oktober 2019. Latar belakang yang mendasari penelitian ini dilakukan 

disekolah tersebut karena SMP Aisyiyah Boarding School Malang masih 

tergolong sebagai sekolah yang baru berdiri sehingga memerlukan banyak 

variasi model pembelajaran agar hasil belajar peserta didik dapat meningkat 

serta bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

Adapun subyek dari penelitian ini adalah kelas VII B yang terdiri dari 19 

peserta didik. 
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C. Prosedur Penelitian 

Tabel 4. Prosedur Penelitian 

Tahap Kegiatan   

Sebelum Penelitian 1. Menentukan lokasi 

2. Menyusun rancangan penelitian 

3. Merancang proposal dan mengurus 

surat izin penelitian 

4. Mempersiapkan instrumen 

penelitian dan RPP 

5. Melakukan validasi instrumen 

penelitian dan RPP 

Saat Penelitian 1. Melakukan proses pembelajaran 

OIDDE sesuai RPP 

2. Melakukan observasi aktivitas 

peserta didik 

3. Melakukan tes untuk mengetahui 

kemampuan berpikir kritis peserta 

didik setelah menggunakan model 

pembelajaran OIDDE 

Setelah Penelitian 1. Mengolah data hasil penelitian, 

menganalisis data, menarik 

kesimpulan hasil penelitian, dan 

menyusun laporan hasil penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini 

berupa data tertulis yang berasal dari hasil observasi dan pekerjaan peserta 

didik dalam menyelesaikan permasalahan materi dengan menggunakan 

pembelajaran OIDDE dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Observasi  

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

aktivitas yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2006). Aktivitas yang 

diamati oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengamati dan 

memahami terkait aktivitas guru dan peserta didik selama proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran OIDDE dengan indikator 

atau item yang telah ditentukan pada lembar observasi. 
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b. Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan rentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang 

diperlukan datanya (Kuntjojo, 2009). Teknik tes diberikan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik sesudah dengan 

menggunakan model pembelajaran OIDDE dan disusun berdasarkan 

indikator yang telah ditentukan. Bentuk tes yang akan digunakan adalah tes 

essay (uraian). 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini digunakan sebagai alat atau akomodasi untuk 

mengukur sesuatu berupa data-data yang dihimpun oleh peneliti. Intrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas peserta 

didik, lembar observasi aktivitas guru, dan lembar tes. 

a. Instrumen observasi aktivitas guru 

Lembar observasi aktivitas guru merupakan lembar yang digunakan untuk 

menilai guru dalam melaksankan model pembelajaran OIDDE dengan 

tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran aktivitas guru. Lembar 

observasi aktivitas guru diisi dan diamati oleh observer dengan petunjuk 

yang sudah ada 

b. Instrumen observasi aktivitas siwa  

Lembar observasi aktivitas peserta didik merupakan lembar yang digunakan 

untuk menilai aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung. Lembar observasi peserta didik akan diisi dan diamati oleh 

guru dan observer dengan petunjuk yang sudah ada. 

c. Lembar Tes 

Penelitian tes digunakan untuk mengetahui hasil kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada saat pelaksanaan pembelajaran dan sesudah mendapat 

perlakuan model pembelajaran OIDDE. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas VII B SMP 

Aisyiyah Boarding School Malang menggunakan model pembelajaran 

OIDDE. 
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F. Teknik Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik-teknik yang digunakan sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis 

data kualitatif adalah model analisis data Miles dan Huberman. Langkah-

langkah dari teknik analisis data Miles dan Huberman adalah: 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah cara untuk mencatat atau menyaring informasi yang 

didapa untuk menentukan hal-hal inti yang dirasa perlu pada penelitian ini 

sehingga data yang diperoleh terfokus dan jelas. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam bentuk 

singkat dan bersifat naratif. Data yang disajikan memudahkan peneliti untuk 

mendiskripsikan hal yang terjadi. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah . 

penarikan kesimpulan. Data yang telah disajikan kemudian diambil 

penarikan kesimpulannya dan kemudian data-data tersebut diverifikasi 

sesuai ketentuan yang ada. 
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2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

a. Analisis Lembar Aktivitas Guru dan Peserta didik 

Panduan analisis Lembar aktivitas guru dan peserta didik pada proses 

pembelajaran menggunakan model OIDDE, setelah data terkumpul 

melalui observasi, data hasil observasi tersebut dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus dan kriteria sebagai berikut: 

persentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
× 100% 

Hasil dari rumus tersebut merupakan persentase hasil observasi aktifitas 

Guru dan Siswa. 

Adapun kriteria penilaian aktivitas guru dan peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5 : Penilaian Aktivitas Guru dan Peserta Didik 

Skala Kategori Keterangan 

1 Tidak Terlaksana Apabila tidak bisa melaksanakan pernyataan 

2 Kurang Terlaksana Apabila bisa melaksanakan pernyataan,namun  

masih bnyak kurangnya 

3 Terlaksana dengan baik Apabila bisa melaksanakan pernyataandengan baik 

4 Terlaksana dengan sangat baik Apabila bisa melaksanakan pernyataan sangatbaik  

sekali tanpahambatan dan kendala apapun 

 

b. Analisis Lembar Tes Berpikir Kritis 

Setelah peserta didik mengerjakan soal tersebut, tahap selanjutnya 

adalah menganalisis hasil soal yang dikerjakan oleh peserta didik. 

Data tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mengukur sukses 

tidaknya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Peserta didik 

diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang sudah 

ditemukannya sendiri. Ketuntasan peserta didik dapat diketahui dari 

pencapaian peserta didik sesudah menggunakan model 

pembelajaran OIDDE bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta 

didik. 

  Persentase = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟
× 100% 
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Tabel 6: Persentase dan kategori aktivitas guru dan siswa serta kemampuan 

berpikir kritis siswa 

Kategori Persentase nilai (%) 

Sangat tinggi 81,25% < Persentase ≤ 100% 

Tinggi 71,50% < Persentase ≤ 81,25% 

Sedang 62,50% < Persentase ≤ 71,50% 

Rendah 43,75% < Persentase ≤ 62,50% 

Sangat rendah 0% < Persentase ≤ 43,75% 

Sumber: Adaptasi Karim (2015) 

 


