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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
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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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muncul pada setiap siklus. Da
Data hasil belajar yang diperoleh siswa dibanding
ingkan dengan nilai
standar ketuntasan minimal
al (SKM) yang berlaku di prodi pendidikan biol
biologi UMM yaitu
dengan nilai minimal mencapa
ncapai 55,0-59,9 dengan nilai huruf (C) sehinggaa mahasiswa dapat
dikatakan tuntas apabila me
memperoleh nilai ≥ 55,0 -59,9. Selanjutnya sel
seluruh mahasiswa
dinyatakan telah tuntas belaja
lajar secara klasikal apabila ketuntasan belajar me
mencapai 75% dari
jumlah siswa yang terdapatt pa
pada kelas tersebut. Ketuntasan belajar klasika
ikal dapat diketahui
dengan menggunakan rumuss ssebagai berikut.
Ketuntasan Belajar Klasikall =

,

,

× 100 %

HASIL DAN PEMBAHASA
SAN
Berdasarkan data hasil
il obs
observasi awal didapatkan bahwa kemampuann be
berpikir mahasiswa
pendidikan biologi UMM. Kem
emampuan berpikir mahasiswa mengalami pening
ngkatan pada Siklus
I dan Siklus II. Untuk lebih
bih memudahkan dalam melihat peningkatan kompone
mponen atau aspek
kemampuan berpikir setiapp ssiklusnya maka dapat digambarkan dalam diag
diagram batang pada
Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Peningkatan Pe
Persentase Kemampuan Berpikir Kritis Maha
hasiswa Per-Siklus
(Keterangan:I1
I1 (mendefinisikan masalah utama), I2 (pemahaman
an tetang kedalaman
dan keluasan m
masalah), I3 (sikap terhadap sudut pandang yyang berbeda), I4
(identifikasi kon
onsep), I5 (merumuskan alternatif pemecahan masala
salah)

Gambar 1 dapat dikatak
takan bahwa semua aspek kemampuan berpikir
ir kritis mengalami
peningkatan dan walaupunn m
masih memenuhi kriteria cukup atau sedang pa
pada setiap siklus
Siklus. Hal ini berarti bahwa
wa penerapan pembelajaran PjBL dapat meningka
katkan kemampuan
berpikir kritis mahasiswa Pendi
endidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Mal
alang.
Ketika seseorang memut
utuskan suatu masalah, memecahkan masalah, ata
ataupun memahami
sesuatu, maka orang tersebut
ebut melakukan aktifikas berpikir. PjBL dapat
at mengembangkan
kemampuan berpikir kritis,, me
melalui belajar kolaboratif peserta didik saling bela
belajar yang nantinya
akan meningkatkan pengua
uasaan konseptual maupun kecakapan teknika
nikal, holistik dan
interdisipliner, realistik, berori
rorientasi pada belajar aktif memecahkan masalahh ri
riil, yang memberi
kontribusi pada pengembanga
ngan kecakapan pemecahan masalah dan memberik
rikan reinforcement
intrinsik (umpan balik interna
ernal) yang dapat menajamkan kemampuan berpi
rpikir kritis dengan
indikator yang lebih detail
il di
diantaranya mendefinisikan masalah utama, pe
pemahaman tetang
kedalaman dan keluasan mas
asalah, sikap terhadap sudut pandang yang berbe
berbeda, Identifikasi
konsep, dan merumuskan alter
lternatif pemecahan masalah.
PjBL memberi manfaa
aat pada peserta didik
dalam hal membant
bantu peserta didik
meningkatkan kemampuann m
mengintegrasikan pemahaman konten dan pro
proses, mendorong
peserta didik untuk bertanggung
ggung jawab terhadap belajarnya sehingga menjad
njadi pebelajar yang
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mandiri, peserta didik belajar
jar untuk bekerjasama untuk memecahkan masalah,
lah, melalui sharing
ide untuk menemukan jawaba
aban dari suatu pertanyaan, pembelajaran ini meng
enghadapkan siswa
untuk secara aktif dalam berba
rbagai tugas [11].
Pada PjBL pembelajaran
an dirancang agar pebelajar dapat melakukan penye
nyelidikan atau tugas
lain secara mandiri dalam pola proyek. Pada pembelajaran semacam ini paraa pe
pebelajar memiliki
keleluasaan merancang dann m
melaksanakan rencana pembelajarannya [12].. D
Dengan demikian
para pebelajar terus mener
nerus dituntut untuk berpikir tinggi termasuk
uk berpikir kreatif.
Mengembangkan kemampuan
uan berpikir itu tidak dapat dilakukan hanya dengan
ngan melalui metode
ceramah atau penjelasan saja,
ja, aakan tetapi harus banyak melatih dan memprakte
ktekan keterampilan
berpikir melalui pembelajaran
ran-pembelajaran aktif misalnya PjBL [13]. Bersa
rsandar pada alasan
yang dikemukakan di atas,, jjelaslah bahwa kemampuan berpikir kritis pese
peserta didik sangat
penting untuk dikembangkan.
n.
Berdasarkan data hasill ana
analisis dapat dikatakan bahwa hasil belajar maha
hasiswa mengalami
peningkatan jika kita membandi
bandingkan Siklus I dan Siklus II. Untuk lebih me
memudahkan dalam
melihat peningkatan hasil bel
belajar mahasiswa setiap siklusnya maka dapat dig
digambarkan dalam
diagram batang pada Gambar
ar 2 bberikut.

Gambar 2. Penin
ingkatan Persentase Hasil Belajar Mahasiswa Per-Sik
-Siklus

Gambar 2 dapat dikataka
kan bahwa semua mahasiswa mengalami ketuntasa
asan belajar. Hal ini
berarti bahwa penerapan pem
pembelajaran PjBL dapat meningkatkan hasil be
belajar mahasiswa
pendidikan biologi Universita
itas Muhammadiyah Malang. Berdasarkan hasil ana
analisis, ditemukan
hasil penelitian sebagai be
berikut. Pertama, terdapat pengaruh yang sig
signifikan terhadap
keterampilan berpikir kritis da
dan sikap terkait sains antara peserta didik yang dibe
dibelajarkan dengan
model PjBL dengan peserta
ta didik yang dibelajarkan dengan model pembe
belajaran langsung
(F=52,811;p<0,05). Kedua,
dua, ada pengaruh yang signifikan terhadap keterampil
pilan berpikir kritis
antara peserta didik yang dibe
dibelajarkan dengan PjBL dengan peserta didikk yyang dibelajarkan
dengan model pembelajarann langsung (F=69,184; p<0,05). Ketiga, terdapat
pat perbedaan yang
signifikan terhadap sikap ter
terkait sains antara peserta didik yang dibelajark
arkan dengan PjBL
dengan peserta didik yang
ng di
dibelajarkan dengan model pembelajaran lang
ngsung (F=26,437;
p<0,05) [14]. Mengembangka
gkan kemampuan berpikir itu tidak dapat dilakuk
ukan hanya dengan
melalui metode ceramah at
atau penjelasan saja, akan tetapi harus bany
nyak melatih dan
mempraktekan keterampilann be
berpikir melalui pembelajaran-pembelajaran akt
aktif misalnya PjBL
[13]. Hal ini juga didukung
kung oleh beberapa penelitian bahwa penerap
rapan PjBL dapat
meningkatkan hasil belajar.
SIMPULAN
Penerapan Model Pembelajar
jaran PJBL dengan tugas Analisis Kritis Artikell ((AKAR) Berbasis
Lesson Study dapat Meningka
gkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Be
Belajar Mahasiswa
Pendidikan Biologi Universita
itas Muhammadiyah Malang.
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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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