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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untukmeningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar

mahasiswa setelah diterapkan model pembelajaran PjBL dengan tugas Analisis Kritis Artikel

(AKAR) dan menganalisis peningkatan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mahasiswa

setelah diterapkan model pembelajaran PjBL dengan tugas Analisis Kritis Artikel (AKAR)

mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Jenis penelitian ini

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pendekatan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus tindakan, setiap siklus terdiri

atas 3 kali pertemuan selama 2 jam pelajaran (2x50 menit). Setiap siklus tindakan yang

dilaksanakan terdiri atas empat tahapan. Pada penelitian ini di masing-masing pertemuan baik

untuk siklus I maupun siklus II dilaksanakan dengan Lesson Study (LS) yaitu memenuhi 3

tahapan Plan, Do, dan See.

Kata kunci—PjBL, Akar, kritis, hasil, Lesson Study

PENDAHULUAN

Aktif dalam pembelajaran merupakan proses keterlibatan secara langsung yang timbul

karena perubahan pengalaman, kreasi pengetahuan melalui pengelolahan informasi, dan

perubahan prilaku belajar. Untuk mewujudkannya pendidik mengupayakan pembelajaran yang

bermakna. Kebermaknaan akan memberikan kesan mendalam sehingga pengalaman belajar

mahasiswa tidak mudah hilang karena tersimpan di memori dalam waktu yang lama.

Sebagaimana disebutkan oleh Johnson, ketika mahasiswa mempelajari sesuatu dan dapat

menemukan makna, maka makna tersebut akan memberi mereka alasan untuk belajar [1].

Permasalahan yang muncul adalah mahasiswa kesulitan untuk memahami konsep

akademik karena mereka diajari dengan menggunakan sesuatu yang abstrak dengan metode

ceramah. Pemahaman konsep akademik dan kebermaknaan dalam proses belajar secara

langsung dapat menunjang kehidupannya saat ini dan dimasa yang akan datang (life skill), hal

tersebut bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning

(PjBL).Aktivitas pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan aktifitas yang

membangun pengamatan akan mengungkapkan ide-ide, kritis, merencanakan memperoleh

pengetahuan, memproses secara bermakna, dan menyimpulkannya hingga saling tukar

informasi [2]. Pembelajaran PjBL secara umum memiliki pedoman langkah: planning

(perencanaan), creating (mencipta atau implementasi), dan processing (pengolahan) [3].

Pengalaman sehari-hari yang diperolah mahasiswa dalam proses belajar biasanya

memunculkan sikap kritis, sehingga mahasiswa secara teori dan aplikasi seharusnya berubah

kearah lebih baik. Namun, permasalahannya adalah mahasiswa kurang didorong untuk

mengaplikasikan kemampuan berpikir kritis dan pengalaman secara langsung dalam proses

pembelajaran. Strategi pendukung untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis



IJCCS ISSN: 1978-1520 

Prosiding Semnas Hayati IV
Universitas Nusantara PGRI Kediri

279

seharusnya diberikan melalui tugas yang sengaja dilakukan mahasiswa secara aktif, sistematis,

mengikuti prinsip logika, dan mempertimbangkan sudut pandang serta mengevaliasi informasi

yaitu dengan Analisis Kritis Artikel (AKAR). Berpikir kritis merupakan proses mental untuk

menganalisis informasi yang diperoleh. Informasi tersebut didapatkan melalui pengamatan,

pengalaman, komunikasi, atau membaca [4].

Fokus dari PjBL terletak pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti dari suatu disiplin

studi, melibatkan pebelajar dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas

bermakna yang lain, memberi kesempatan pebelajar bekerja secara otonom untuk mengkonstruk

pengetahuan mereka sendiri, dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. PjBL merupakan

sebuah pembelajaran inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan

yang kompleks yang bertujuan melatih pesrta didik dalam berpikir kritis, kreatif, rasional dan

meningkatkan pemahaman materi yang diajarkan serta memberi pengalaman nyata terhadap

pesrta didik [5].

Penerapan Project Based Learning (PjBL) dengan tugas Analisis Kritis Artikel (AKAR)

pada penelitian ini dilakukan dengan Lesson Study diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

berpikir kritis dan hasil belajar sebagaimana permasalahan yang diutarakan sebelumnya. Lesson

Study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara

kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kelegalitasan untuk membangun

komunikasi belajar [6]. Ada 3 tahap utama Lesson Study yaitu: 1) perencanaan (Plan), 2)

pelaksanaan (Do), 3) melihat kembali/ Refleksi (See) [7]. Ketiga tahapan tersebut dilakukan

secara berulang dan terusmenerus (siklus). Proses sistematis itu adalah kerja Dosen model

secara kolaboratif untuk mengembangkan rencana [8].

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan

kualitatif dipilih untuk mendapatkan gambaran-gambaran mengenai tingkah laku subjek

penelitian selama proses pembelajaran dengan pemberian suatu tindakan [9]. Jenis penelitian ini

merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau class action research berbasis Lesson Study.

Pada penelitian ini di masing-masing pertemuan baik untuk siklus I maupun siklus II

dilaksanakan dengan Lesson Study (LS) yaitu memenuhi 3 tahapan Plan, Do, dan See.

Kombinasi PTK dan LS sebagai sarana untuk mengembangkan keprofesionalan pendidik

karena melalui PTK pendidik dapat memecahkan masalah-masalah pembelajaran di kelas,

sekaligus melalui LS pendidik dapat mengamati bagaimana peserta didik belajar [10]. Penelitian

tindakan kelas berbasis Lesson Study ini dilakukan melalui kolaborasi antara peneliti dan dosen.

Peneliti terlibat langsung dalam merencanakan tindakan, melakukan tindakan, observasi dan

refleksi. Peneliti menggunakan 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: perencanaan

tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP), lembar observasi, catatan lapangan, tes kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar

diukur melalui tes yaitu tes akhir siklus I dan II. Analisis data dilakukan setiap siklus

pembelajaran berakhir. Data yang diperoleh dianalisis sebagai berikut. Tahap pertama,

mengelompokkan data yang terkumpul dari berbagai instrumen sesuai dengan jenisnya, tahap

kedua, menyajikan data secara deskriptif kualitatif, tahap ketiga adalah inferensi, yaitu

menyajikan data dalam bentuk tabel atau diagram, tahap keempat adalah penarikan kesimpulan

secara induktif, yaitu menafsirkan data yang sudah dikelompokkan.

Data hasil belajar dari skor tes akhir siklus dan data yang berasal dari proses kemampuan

berpikir kritis mahasiswa merupakan data kuantitatif.Data kemampuan berpikir kritis dianalisis

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Caranya dengan

menganalisis penilaian, dilakukan dengan rubrik. Penilaian rubrik mempunyai rentangan antara

1 untuk skor terendah dan 4 untuk skor tertinggi dalam setiap penjabaran indikator. Langkah

selanjutnya yaitu mengelompokkan skor ke dalam kategori kemampuan berpikir kritis sesuai

dengan penilaian rubrik. Hasilnya kemudian dianalisis pada kategori mana yang paling banyak
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SARAN

Perlu penelitian lebih lanjut terutama untuk melihat kemampuan berpikir kritis berdasarkan

pengamatan langsung atau berdasarkan aktivitas dan Analisis Kritis Artikel (AKAR) yang

dilakukan mahasiswa selama proses pembelajaran (tidak hanya menggunakan rubrik yang diisi

sendiri oleh dosen atau observer) alternatif menggunakan soal esay atau angket yang juga diisi

oleh mahasiswa sehingga data lebih berimbang atau valid. Untuk mengurangi mahasiswa yang

bekerja sama pada waktu pre-test dan post-test, perlu adanya penambahan observer yang

bertugas sebagai pengawas pada waktu kegiatan pre-test dan post-test sehingga hasil yang

diperoleh lebih baik.
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