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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan 12 Februari – 12 April tahun 2018. 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

yang beralamat di Jl. H.R Soebrantas No. 155 Km.15, Kecamatan Tampan, 

Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa-mahasiswi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

angkatan 2013. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir 

kritis. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan (jumlah) subyek atau sumber data penelitian.37 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.38 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam angkatan 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 272 

orang. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple random sampling.
39

 Hal ini dikarenakan datanya bersifat homogen. 

Kemudian karena jumlah populasinya lebih dari 100, maka dapat diambil sampel 
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antara 10-15% atau 15-25 % atau lebih, sehingga penulis mengambil sampel 20% 

dari 272 mahasiswa.40 Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 54 

orang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes (Test) 

Tes sebagai instrumen pengumpul data adalah serangkaian 

pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur ketermpilan 

pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok.
41

 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir 

kritis tersebut yaitu berupa tes kemampuan berpikir kritis yang berbentuk 

uraian. Dalam hal ini digunakan untuk mendapatkan data yang terkait 

dengan kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpuan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
42

 Wawancara ini  

dilakukan terhadap beberapa orang responden untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film, film documenter, data yang 

relevan penelitian.
43

 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-

dokumen seperti data Profil Program Studi Pendidikan Agama Islam, 

Kurikulum yang digunakan, dan dosen-dosen yang mengajar serta  

dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan 

penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Intrumen 

Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kritis  

a. Validitas Tes 

Tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang 

hendak di ukur. Untuk mengukur validitas tes peneliti 

menggunakan SPSS 17. 

b. Reliabilitas Tes 

Tes dikatakan dapat dipercaya (reliable) jika memberikan hasil 

tetap atau ajeg (consistent) apabila diteskan berkali-kali. Untuk 

mengukur reliabel tes ini peneliti menggunakan SPSS 17. 

c. Tingkat Kesukaran 
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Butir-Butir item soal kemampuan berpikir kritis dapat dikatakan  

butir soal yang baik apabila tingkat kesukarannya tidak terlalu 

mudah dan tidak pula terlalu sukar. Dengan kata lain tingkat 

kesukarannya berada pada tingkat sedang atau cukup. Untuk 

mengetahui tingkat kesukaran butir soal peneliti menggunakan 

program anates ver.4.0.9. Kriteria interpretasi tingkat 

kesukarannya yaitu: 

1) 0,00 - 0,30 di kategorikan sukar. 

2) 0,30 - 0,70 dikategorikan sedang. 

3) 0,70 – 1,00 dikategorikan mudah.
44

 

d. Daya Pembeda 

Daya pembeda merupakan suatu ukuran apakah butir soal 

mampu membedakan subjek yang berkemampuan tinggi dan yang 

berkemampuan rendah. Kritieria interpretasinya yaitu: 

1) 0,00 -  0,20 dikategorikan jelek. 

2) 0,20 - 0,40 dikategorikan cukup. 

3) 0,40 - 0,70 dikategorikan baik. 

4) 0,70 - 1,00 dikategorikan baik sekali.
45

 

2. Analisis Hasil 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan 

teknik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus mean (rata-

rata). 
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Pengertian Mean atau nilai rata-rata hitung dalam segi aritmatika 

Mean (aritmethic mean) adalah jumlah dari nilai-nilai dibagi dengan 

jumlah keseluruhan angka (bilangan) tersebut.46 

Rumus: 

   
   

 
 

Keterangan: 

Mx = Mean yang dicari 

  fX = Jumlah Perkalian antara nilai dengan frekuensi masing-masing 

skor yang ada 

N    = Number of cases (banyaknya skor)47 

Kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat diklasifikasikan 

kedalam lima kategori yaitu: baik sekali, baik, cukup, kurang, dan gagal. 

Secara kuantitatif mampu tidaknya mahasiswa dalam berpikir kritis 

ditentukan hasil akhir dari analisis dengan ketentuan atau patokan sebagai 

berikut: 

1. 80 - 100 ditafsirkan baik sekali. 

2. 66 - 79 ditafsirkan baik. 

3. 56 - 65 ditafsirkan cukup. 

4. 40 - 55 ditafsirkan kurang. 

5. 30 - 39 ditafsirkan gagal.48 
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