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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini , penulis menjabarkan metode perencanaan penelitian 

yang akan dilakukan. Komponen yang akan dijabarkan antarala lain, lokasi dan 

subjek penelitian, desain penelitian, definisi operasional, setting penelitian, siklus 

penelitian tindakan kelas, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data dan validitas data.  

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 43 Bandung Jl. Kautaman 

Isteri No. 31 Bandung. Pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena peneliti 

sedang melaksanakan Program Pengamalan Lapangan (PPL) di sekolah tersebut, 

dan dari hasil observasi awal, peneliti melihat bahwa siswa Kelas VIII-2 memiliki 

kemampuan berpikir kritis yang kurang dikarenakan dalam proses pembelajaran 

tidak menggunakan media atau metode yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa sehingga peneliti berkeinginan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa dengan menggunakan media video kritik dalam metode debat 

yang akan diterapkan di kelas VIII-2 SMP Negeri 43 Bandung. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 yaitu pada bulan 

Februari – Mei. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan 

pembelajaran IPS di kelas VIII-2. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian pada penelitian kali ini adalah siswa kelas VIII-2 SMP 

Negeri 43 Bandung semester Genap tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 37 

siswa. 
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B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan mengacu kepada model siklus Kemmis 

dan Taggart yang dikembangkan oleh Sanjaya. Model ini, lebih menonjolkan 

kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Untuk lebih jelasnya penelitian 

tindakan kelas ini dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model PTK Kemmis dan Taggart (dalam Sanjaya, 2012: 56) 

Setiap siklus terdiri atas empat kegiatan yaitu perencanaan, tindakan 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan 

kelas ini adalah sebagai berikut:  

Refleksi Awal Studi Pendahuluan 

Perencanaan Tindakan 

Implementasi 1 

Observasi 1 Refleki 1 

Perencanaan 2 

Implementasi 2 

Observasi 2 

Refleki 2 

Perencanaan 3 

Implementasi 3 

Observasi 3 

Refleki 3 
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1. Refleksi Awal 

Kegiatan yang pertama dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan refleksi awal, 

yakni kegiatan peneliti dalam memperlihatkan, mengamati, dan menganalisis 

kegiatan peserta didik selama proses pembelajaran di dalam kelas. Dengan cara 

ini, maka peneliti dapat mengetahui masalah-masalah yang terdapat di dalam 

kelas tersebut. 

2. Studi Pendahulu 

Melakukan studi pendahulu dengan mengkaji litelatur dan melakukan 

konsultasi dengan siswa yang dianggap memiliki keahlian dalam proses 

pembelajaran. Studi pendahulu dilakukan untuk: 

a. Mempertajam masalah 

b. Mengkaji berbagai tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan 

permasalahan 

c. Merumuskan hipotesis tindakan 

3. Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, peneliti akan merencanakan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengetahui permasalahan yang ada dan mempertimbangkan 

segala sesuatu berdasarkan hasil konsultasi. Perencanaan tindakan disusun secara 

cermat dari tindakan pertama evaluasi, partisipatif dan kolaboratif antara peneliti 

dan guru mitra dengan cara melakukan kesepakatan bersama mengenai fokus 

observasi meliputi aspek yang diamatai, metode observasi, atau alat observasi dan 

cara pelaksanaannya. 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran beserta 

evaluasi proses pembelajaran yang menyusun pedoman observasi sebagai alat 

untuk memperoleh data kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Proses pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan pedoman observasi dilakukan melalui 

konsultasi dengan dosen pembimbing. Sedangkan tahapan perencanaan dilakukan 
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melalui kerjasama antara peneliti dan guru mitra. Pada tahap ini, perencanaan 

yang dilakukan meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Menentukan kelas penelitian 

b. Meminta kesediaan pendidik untuk menjadi guru mitra peneliti dalam 

proses pembelajaran di dalam kelas 

c. Peneliti melakukan kesepakatan dengan guru mitra mengenai penentuan 

waktu penelitian 

d. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

akan dilaksanakan pada saat penelitian 

e. Menyusun alat ukur yang dapat mengukur tingkat keberhasilan belajar 

peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode debat. 

f. Merencanakan sistem penilaian yang akan digunakan dalam 

pembelajaran sehingga dapat mengukur proses dan hasil belajar peserta 

didik selama pembelajaran. 

g. Merencanakan diskusi balikan yang akan dilakukan antara peneliti dan 

mitra 

h. Merencanakan pengelolaan data yang diperoleh setelah penelitian selesai 

dilaksanakan. 

4. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan dapat dimulai setelah perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran selesai disusun. Tahap ini merupakan tahap diterapkannya 

perencanaan yang akan disusun. Pada tahap ini, tindakan yang akan dilakukan 

penelitian meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tindakan dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan 

video kritik dalam metode debat 

b. Menggunakan alat observasi yang telah dibuat untuk melihat aktivasi 

peserta didik dalam pembelajaran IPS dengan menerapkan video kritik 

dalam metode debat 
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c. Melakukan diskusi bersama guru mitra untuk melihat efektivitas 

penerapan video kritik dalam metode debat 

d. Membuat rencana perbaikan terhadap kekurangan dalam penerapan 

video kritik dalam metode debat. 

5. Pengamatan 

Proses pengamatan dilakukan bersama dengan tahap pelaksanaan atau 

dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. Proses pengamatan yang dilakukan peneliti 

yaitu mengisi dan mencatat pedoman observasi lapangan seperti catatan lapangan, 

lembar observasi dan sebagainya.Pada tahap ini, pengamatan yang dilakukan 

meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan pengamatan terhadap kelas yang digunakan sebagai kelas 

penelitian 

b. Mengamati efektivitas penerapan video kritik dalam metode debat 

c. Mengamati apakah penerapan video kritik dalam metode debat dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

6. Refkelsi 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis perubahan yang terjadi baik 

pada peserta didik, suasana kelas maupun pendidiknya sendiri. Pada tahap ini 

peneliti menjawab pertanyaan mengapa, bagaimana dan sejauh mana intervensi 

menghasilkan suatu perubahan. 

Refleksi dilakukan setelah melakukan analisis bersama guru mitra mengenai 

kekurangan dan kelebihan belajar mengajar. Dengan refleksi juga dapat dilakukan 

perbaikan dan pengembangan untuk melaksanakan tindakan berikutnya. Jika 

terdapat masalah dari proses refleksi maka dilakukan proses pengkajian ulang, 

tindakan ulang dan pengamatan ulang sehingga permasalahan dapat teratasi. Pada 

tahap ini, pengamatan yang dilakukan meliputi kegiatan berikut: 
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a. Melakukan diskusi balikan dengan guru mitra mengenai efektivitas 

penerapan metode diskusi kelompok 

b. Membuat keputusan bersama guru mitra apakah tindakan sudah dapat 

diberikan atau dilanjutkan ke tindakan berikutnya. 

C. Fokus Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalah persepsi terhadap penelitian ini, maka perlu 

didefinisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Video Kritik 

Video kritik yang merupakan bagian dari media audio visual, menemukan 

video kritik sungguh tidaklah sulit dikarenakan diera teknologi seperti ini bisa 

menemukan video kritik ini di internet. Penjelasan dari video kritik sendiri adalah 

sebuah video yang menyampaikan suatu pesan dari suatu kejadian atau peristiwa 

yang juga didalamnya terdapat suatu tanggapan dari para ahli mengenai kejadian 

atau suatu peristiwa tertentu. Penggunaan media video kritik dalam penelitian ini 

diharapkan dapat menigkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap 

masalah-masalah sosial. 

Adapun tahapan penggunaan media video kritik dalam pembelajaran IPS 

dikembangkan sebagai berikut, pertama, video kritik dipilih sesuai dengan tema 

yang akan diangkat dalam proses debat. Kedua, guru mempersiapkan alat-alat 

yang akan dipergunakan seperti LCD, Proyektor, dan Speaker, alat- alat tersebut 

dibutuhkan dalam pelaksanaan debat dan setiap pelaksanaan tindakan haruslah 

tersedia. Ketiga, Video kritik ditayangkan diawal pelaksanaan proses debat atau 

diawal pembahasan tema.  

Penerapan sebuah media didalam pembelajaran tentunya memiliki tujuan, 

untuk video kritik tujuan yang diharapkan dengan penerapan video siswa 

mendapatkan sumber informasi yang lebih yang bisa di jadikan sumber 

pertanyaan atau pernyataan didalam proses debat. Selain itu pengumpulan 

informasi merupakan salah satu indikator pencapaian dari kemampuan berpikir 

kritis yang peneliti harapkan.  
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2. Metode Debat 

Metode debat pada dasarnya merupakan pengambilan sebuah keputusan, 

debat lebih menekankan pada mempertahankan pendapat mengenai suatu 

permasalahan. Pada pelaksanaan metode debat, debat dilaksanakan dengan 

memperdebatkan masalah-masalah sosial yang menetapkan kelompok pro dan 

kontra.  

Tahapan penerapan metode debat dalam pembelajaran IPS dikembangkan 

sebagai berikut, pertama, setiap pelaksanaan siklus guru memberikan tema 

permasalahan sosial. Kedua, siswa dibagi kedalam beberapa kelompok yang 

nantinya memiliki beberapa perbedaan pandangan. setiap pelaksanaan kegiatan 

memiliki kelompok yang berbeda dan memiliki metode debat yang berbeda. 

Ketiga, setelah penentuan tema debat dan pembentukan kelompok siswa 

ditugaskan untuk mencari sumber informasi yang relevan dengan tema yang akan 

diangkat dalam proses debat.  

Selain tahapan penerapan metode debat terdapat syarat-syarat dari 

pelaksanaan debat yang harus dipenuhi oleh peserta didik, adapun syarat tersebut 

adalah sebagai berikut, peserta didik diharapkan mengetahui tema yang akan di 

debatkan. Peserta didik diharapkan menguasai tema yang akan diangkat dalam 

proses debat. Pada saat proses debat berlangsung pelaksanaan pokok bahasan 

tidak keluar dari tema yang sedang didebatkan. 

Metode debat yang diharapkan akan mendukung kemampuan berikir kritis 

siswa yang dilihat dari penyampaian pendapatnya. Penyampaian pendapat yang 

diharapkan adalah pendapat yang didasari oleh sumber informasi yang 

mendukung dan dapat dipertanggung jawabkan, ini berfungsi agar siswa mampu 

mempertahankan pendapat bahkan mempengaruhi pandangan lawan debat. 

Penerapan metode debat mengarahkan siswa menggunakan kemampuan 

berpikir kritis untuk mempertahakan pendapatnya. Kemampuan berpikir dalam 

menggunakan metode ini dapat dilihat dari penyampaian pendapat berdasarkan 

pengetahuan maupun pemahamannya. Penerapan metode debat dalam 
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pembelajaran diharapkan siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

kritis. 

3. Berpikir Kritis 

Permasalahan utama yang peneliti temukan  di kelas yaitu mengenai 

kurangnya pratisipasi siswa dalam proses pembelajaran, pada saat  pembelajaran 

tidak semua siswa aktif dalam proses pembelajaran seperti mengemukakan 

pertanyaan atau pendapat. Dari hasil penelitian awal peneliti mengindikasi bahwa 

kemampuan berpikir kritis siswa masih kurang. 

Kemampuan berpikir kritis siswa yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

dengan indikator sebagai berikut; siswa dapat memfokuskan pertanyaan, 

menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan, mempertimbangkan 

apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan, mengidentifikasi istilah dan pertimbangan suatu definisi dan 

berinteraksi dengan siswa lain. Kemampuan berpikir kritis siswa difokuskan pada 

kemampuan berpikir kritis tentang masalah-masalah sosial yang menjadi fokus 

utama pada saat pelaksanaan penelitian. 

4. Masalah-masalah Sosial 

Masalah sosial adalah suatu kesulitan atau ketimpangan yang bersumber 

dari dalam masyarakat sendiri dengan segera dan membutuhkan pemecahan 

dengan segera dan sementara itu siswa masih percaya akan masih dapatnya 

masalah itu dipecahkan. Maka masalah sosial adalah suatu permasalahan yang 

bersumber dari masyarakat yang membutuhkan suatu pemecahan masalah dan 

memang permasalahan tersebut dapat dipecahkan.  

Penerapan masalah sosial dalam pembelajaran IPS sebenarnya bukan 

sesuatu yang sulit dikarenakan pembelajaran IPS tidak terlepas dari pembahasan 

mengenai masalah-masalah sosial. Bila menerapkan permasalahan sosial dalam 

pembelajaran hendaknya permasalahan merupakan permasalahan yang umum dan 

dekat dengan kehidupan siswa agar siswa mudah memahami konteks dari 
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permasalahan sosial yang dibahas. Begitupun dalam penelitian ini menggunakan 

masalah sosial yang dekat dengan siswa dimana peneliti sebelumnya menentukan 

SK dan KD yang akan dilaksanakan kegiatan tindakan setelah itu mencari 

permasalah sosial yang cocok.  

Pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang cocok untuk 

menerapkan tema permasalahan sosial karena SK dan KD bisa disangkutpautkan 

dengan permasalahan sosial tergantung bagaimana guru membuat SK dan KD 

menjadi menarik dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran IPS.  

D. Setting Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian tindakan dengan 

menggunakan model Kemmis dengan empat kegiatan pokok pada setiap tindakan 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah kegiatan 

yang akan memperlihatkan kemampuan berpikir kritis siswa tentang masalah-

masalah sosial yang ada didalam kelas (VIII-2) Kegiatan Perencanaan penerapan 

model Debat dengan di bantu Video kritik yang akan dilakukan dengan rambu-

rambu dalam pelaksanaan pembelajaran di dalan kelas, sehingga dalam 

mendisain prencanaan pada setiap tindakan harus dipersiapkan dengan matang. 

Perencanaan desain yang akan digunakan oleh peneliti mencakup penyusunan 

silabus, mempersiapkan RPP, mempersiapkan Video Kritik yang akan 

digunakan, lembar wawancara dan lembar observasi, selain itu catatan lapangan. 

Dalam menyusun RPP yang nantinya akan digunakan dalam tindakan peneliti 

berupaya mengembangkan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis yang 

disesuaikan dengan SK atau KD mata pelajaran IPS yang juga disesuaikan 

dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Perencanaan setiap 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode debat di bantu 

video kritik sebagai alat bantu. 
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2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pembelajaran didalam kelas merupakan sebuah implementasi 

dari perencanaan kegiatan yang telah dirumuskan dan dipikirkan dengan matang 

oleh peneliti. Pelaksanaan merupakan perlakuan kegiatan yang dilakukakan 

pendidik atau dalam hal ini peneliti untuk memecahkan permasalahan yang telah 

ditemukan sebelumnya dalam refleksi awal. Setiap kegiatan akan menggunakan 

metode debat dengan dibantu oleh video kritik, yang dalam prosesnya peneliti 

memfokuskan pada peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

akan disesuaikan dengan materi yang sedang diberikan didalam kelas. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Pada kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan 

metode debat. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun data mengenai seluruh 

kegiatan yang dilakukan di dalam kelas pada saat berlangsungnya tindakan yang 

juga melakukan pengamatan mengenai perkembangan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Untuk menghimpun semua data yang ada, peneliti telah mempersiapkan 

lembar observasi yang telah disusun sebelum tindakan dilakukan. Hasil dari 

pengamatan yang telah dilakukakan oleh guru mitra didalam kelas akan dijadikan 

sebagai sebuah bahan acuan untuk melakukan refleksi. 

4. Refleksi 

Refleksi yang dilakukan peneliti berserta guru mitra adalah dengan 

melakukan diskusi dan menganalisis seluruh data yang diperoleh pada saat 

kegiatan pengamatan mengenai kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap 

tindakan dan aktivitas pendidik selama melakukan penerapan metode diskusi 

dengan bantuan video kritik. Hasil kegiatan akan dijadikan sebagai sebuah bahan 

acuan dalam penyusunan rencana ulang pada tindakan selanjutnya agar menjadi 

lebih baik lagi. 
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E. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Pada penelitian kali ini peneliti tindakan yang akan dilakukan dalam 

beberapa tahapan sampai data yang diperoleh terdapat suatu titik jenuh. Adapun 

tahapan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tindakan I 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil refleksi awal yang telah dilakukan sebelum 

melakukan penelitian, peneliti yang menemukan sebuah masalah kurangnya 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS. peneliti yang telah 

memutuskan untuk penerapan video kritik dalam metode debat yang dianggap 

sebagai metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa dalam pembelajaran IPS. setelah itu peneliti menyusun sebuah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan disusun dalam rangka 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis akan disesuaikan dengan 

indikator-indikator kemampuan berpikir kritis, sehingga guru akan 

mengangkat permasalahan sosial. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

telah disiapkan merupakan rambu-rambu dalam menerapkan media video 

kritik dalam metode debat untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa tentang masalah-masalah sosial. 

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 

digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan materi pembelajaran yang 

tengah berlangsung di dalam kelas. Adapun hal yang terdapat dalam 

penyususnan RPP yang digunakan adalah kegiatan, Media pembelajaran 

(Video kritik) dan sumber pembelajaran yang akan digunakan oleh guru, 

sampai kepada pengaturan waktu dan sebagainya. Lebih rincinya sebagai 

berikut: 

1. Mempersiapkan materi tentang Kicauan Farhat Abbas di Twitter 

yang menghambat proses hubungan sosial 

2. Mempersiapakan video kritik tentang kasus Farhat Abbas 
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3. Melakukan proses debat yang terbagi ke dalam dua kelompok 

yang menyatakan setuju terhadap tindakan Farhat Abbas dan 

kelompok yang menyatakan tidak setuju dengan tindakan Farhat 

Abbas. 

4. Mempersiapkan lembar kerja siswa dengan materi dan metode 

yang digunakan 

Selain menyusun RPP, peneliti juga mempersiapkan instrumen 

khususnya lembar observasi sebagai alat pengumpul data untuk mengumpulkan 

informasi tentang kemampuan berpikir kritis peserta didik setelah 

diterapkannya video kritik dalam metode debat. Adapun untuk lebih rincinya 

tersusun sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan lembar observasi peserta didik mengenai 

kemampuan berpikir kritis 

2. Mempersiapkan lembar observasi guru mengenai aktivitas guru 

selama menerapkan video kritik dalam metode debat 

3. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada tindakan I dilakukan sesuai dengan perencanaan yang 

telah disusun dengan menerapkan video kritik dalam metode debat. Adapun 

tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama dilakukan pendidik adalah memberikan tugas kepada 

siswa untuk mencari fakta-fakta dari kasus yang akan dibahas, guru 

menugaskan kepada siswa untuk mencari kelebihan dan kekurangan 

dari Kicauan Farhat Abbas di Twitter 

2. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kelompok dan 

melakukan sebuah perdebatan dimana terbagi menjadi kelompok pro 

dan kelompok kontra 

3. Guru melihat kemampuan berpikir kritis siswa dari indikator-indikator 

yang telah disediakan selama proses debat berlangsung 
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4. Diakhir pembelajaran, guru mengajak seluruh siswa untuk 

menyimpulkan dari proses debat yang telah dilaksanakan  

c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya 

tindakan penerapan metode debat dengan menggunakan video kritik. Kegiatan 

ini akan dibantu oleh lembar observasi yang telah disiapkan untuk 

memperoleh data mengenai aktivitas peserta didik dan aktivitas guru selama 

proses tindakan berlangsung. Peneliti tidak hanya menggunakan lembar 

observasi saja tetapi juga menggunakan catatan lapangan dan video untuk 

menghimpun data mengenai aktivitas guru dan peserta didik dengan lebih 

rinci. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mendiskusikan bersama guru 

mitra terhadap seluruh data yang telah diperoleh dari lembar observasi, lembar 

catatan lapangan, dokumentasi yang diperoleh, dan dari hasil tes yang 

dilaksanakan peserta didik. Hasil dari analisis yang dilakukan akan diperoleh 

sebuah informasi mengenai kekurangan dan ketercapaian yang diperoleh 

selama tindakan I. Informasi tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan pada 

tindakan selanjutnya. 

2. Tindakan II 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti mengacu hasil refleksi 

pada tindakan I. Pada perencanaan tindakan II yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kendala yang muncul pada tindakan I 

2. Menyusun program tindakan II sesuai dengan poin rekomendasi dari 

hasil diskusi balikan 
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3. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengenai materi 

Pengendalian Sosial 

4. Mempersiapakan video kritik tentang masing-masing kasus 

5. Menyusun beberapa pertanyaan dan merumuskan alternatif jawaban 

berdasarkan materi yang akan di bahas 

6. Mempersiapkan pedoman observasi peserta didik menganai 

kemampuan berpikir kritis 

7. Mempersiapkan lembar kerja siswa berupa Essai yang sesuai dengan 

materi 

8. Mempersiapkan pedoman observasi pendidik mengenai aktivitas 

pendidik selama menerapkan video kritik dalam metode debat 

9. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pada tindakan II dilakukan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun dengan menerapkan video kritik dalam metode debat. 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama dilakukan pendidik adalah persepsi dengan 

menanyakan apakah siswa telah mencari tahu fakta-fakta tentang 

kasus yang akan didebatkan 

2. Guru memotivasi siswa untuk mau mengemukakan pendapatnya 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk duduk dalam kelompok dan 

melakukan sebuah perdebatan 

4. Guru menayangkan video kritik tentang masalah sosial sesuai dengan 

tema, memberikan pertanyaan umpan sebagai pembuka proses 

perdebatan 

5. Guru melihat kemampuan berpikir kritis siswa dari indikator-indikator 

yang telah disediakan selama proses debat berlangsung 

6. Diakhir pembelajaran, guru mengajak seluruh siswa untuk 

menyimpulkan dari proses debat yang telah dilaksanakan  
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c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan  pada saat pengamatan tindakan II adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti 

2. Mencatat semua hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan 

penerapan video kritik dalam metode debat pada saat berlangsung 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mendiskusikan bersama guru 

mitra terhadap seluruh data yang telah diperoleh dari lembar observasi, lembar 

catatan lapangan, dokumentasi yang diperoleh, dan dari hasil tes yang 

dilaksanakan peserta didik. Hasil dari analisis yang dilakukan akan diperoleh 

sebuah informasi mengenai kekurangan dan ketercapaian yang diperoleh 

selama tindakan II. Informasi tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan pada 

tindakan selanjutnya. 

3. Tindakan III 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti mengacu hasil refleksi 

pada tindakan II. Pada perencanaan tindakan III yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kendala yang muncul pada tindakan II 

2. Menyusun program tindakan III sesuai dengan poin rekomendasi dari 

hasil diskusi balikan 

3. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengenai materi 

Ketenagakerjaan 

4. Mempersiapakan video kritik tentang masalah sosial 

5. Menyusun beberapa pertanyaan dan merumuskan alternatif jawaban 

berdasarkan materi yang akan di bahas 
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6. Mempersiapkan pedoman observasi peserta didik menganai 

kemampuan berpikir kritis 

7. Mempersiapkan Lembar Essai yang sesuai dengan materi untuk 

dijawab siswa 

8. Mempersiapkan pedoman observasi pendidik mengenai aktivitas 

pendidik selama menerapkan video kritik dalam metode debat 

9. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pada tindakan III dilakukan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun dengan menerapkan video kritik dalam metode debat. 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama dilakukan pendidik adalah persepsi dengan 

menanyakan apakah siswa telah mencari tahu fakta-fakta tentang 

kasus yang akan didebatkan 

2. Guru memotivasi siswa untuk mau mengemukakan pendapatnya 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk duduk dalam kelompok dan 

melakukan sebuah perdebatan 

4. Guru menayangkan video kritik tentang masalah sosial sesuai dengan 

tema, memberikan pertanyaan umpan sebagai pembuka proses 

perdebatan 

5. Guru melihat kemampuan berpikir kritis siswa dari indikator-indikator 

yang telah disediakan selama proses debat berlangsung 

6. Diakhir pembelajaran, guru mengajak seluruh siswa untuk 

menyimpulkan dari proses debat yang telah dilaksanakan  

c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan  pada saat pengamatan tindakan III adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti 
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2. Mencatat semua hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan 

penerapan video kritik dalam metode debat pada saat berlangsung 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti menganalisis dan mendiskusikan bersama guru 

mitra terhadap seluruh data yang telah diperoleh dari lembar observasi, lembar 

catatan lapangan, dokumentasi yang diperoleh, dan dari hasil tes yang 

dilaksanakan peserta didik. Hasil dari analisis yang dilakukan akan diperoleh 

sebuah informasi mengenai kekurangan dan ketercapaian yang diperoleh 

selama tindakan III. Informasi tersebut dijadikan acuan untuk perbaikan pada 

tindakan selanjutnya. 

4. Tindakan IV 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang akan dilakukan oleh peneliti mengacu hasil refleksi 

pada tindakan III. Pada perencanaan tindakan IV yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kendala yang muncul pada tindakan III 

2. Menyusun program tindakan IV sesuai dengan poin rekomendasi dari 

hasil diskusi balikan 

3. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mengenai materi 

Sistem Ekonomi 

4. Mempersiapakan video kritik tentang materi yang akan dibahas 

5. Menyusun beberapa pertanyaan dan merumuskan alternatif jawaban 

berdasarkan materi yang akan di bahas 

6. Mempersiapkan pedoman observasi peserta didik menganai 

kemampuan berpikir kritis 

7. Mempersiapkan lembar kerja siswa berupa Essai yang sesuai dengan 

materi 

8. Mempersiapkan pedoman observasi pendidik mengenai aktivitas 

pendidik selama menerapkan video kritik dalam metode debat 



39 
 

Pia Alvi Laspari, 2014 
Penggunaan Media Video Kritik Dalam Metode Debat Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Siswa Tentang Masalah-Masalah Sosial  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

9. Mempersiapkan lembar catatan lapangan. 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pada tindakan IV dilakukan sesuai dengan perencanaan 

yang telah disusun dengan menerapkan video kritik dalam metode debat. 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pertama dilakukan pendidik adalah persepsi dengan 

menanyakan apakah siswa telah membuat power point untuk di 

presentasikan. Sistem ekonomi yang akan di jelaskan sesuai dengan 

kesepakatan dalam pembagian kelompok. 

2. Guru memotivasi siswa untuk bertanya kepada kelompok yang 

presentasi dan untuk kelompok yang presentasi dalam menjawab 

pertanyaan diharapkan semua anggota kelompok dapat menjawab 

pertanyaan yang diberikan 

3. Guru memfasilitasi peserta didik untuk duduk bersama kelompoknya 

4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengumpulan fakta tentang 

sistem Ekonomi 

5. Guru melihat kemampuan berpikir kritis siswa dari indikator-indikator 

yang telah disediakan selama proses debat berlangsung 

6. Diakhir pembelajaran, guru mengajak seluruh siswa untuk 

menyimpulkan dari proses debat yang telah dilaksanakan  

c. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan  pada saat pengamatan tindakan IV adalah 

sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi sesuai dengan pedoman yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti 

2. Mencatat semua hal-hal penting yang terjadi selama pelaksanaan 

penerapan video kritik dalam metode debat pada saat berlangsung. 
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d. Refleksi 

Tahap refleksi pada siklus IV mencakup: 

1. Melakukan evaluasi terhadap tindakan pada siklus IV berdasarkan 

data yang terkumpul 

2. Membahas hasil evaluasi pembelajaran pada siklus IV 

3. Membuat kesimpulan atas pelaksanaan dan pembelajaran.  

F. Instrumen Penelitian 

1. Lembar observasi 

Lembar observasi  merupakan alat pengumpul yang berisikan tentang 

aktivitas guru dan kemmapuan berpikir peserta didik selama pelaksanaan tindakan 

dalam proses pembelajaran IPS dengan menggunakan media video dalam metode 

debat. Data yang diperoleh berupa data komunikasi interaktif antara guru dan 

peserta didik pada saat proses pembelajaran berlangung. Interaksi yang terjadi 

diantara guru dan peserta didik yang diamati oleh guru mitra. Lembar observasi 

yang digunakan oleh peneliti adalah lembar guru dan lembar observasi 

kemampuan berpikir siswa. Rubrik lembar observasi kemampuan berpikir kritis 

siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rubrik Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

No Indikator Berpikir 

Kritis 

4 3 2 1 

1  Kelancaran dalam 

berbicara 

Siswa 

lancar 

pada saat 

mengemu

kakan 

pendapat 

Siswa 

lancar saat 

berbicara 

tetapi 

tidak 

semua 

yang 

dikemuka

kan sesuai 

dengan 

tema  

Siswa 

masih 

kurang 

lancar saat 

berbicara 

Pada saat 

mengemuk

akan 

pendapat 

siswa tidak 

menguasai 

tema dan 

tidak lancar 

dalam 

berbicara 

2  Konsisten dalam 

berpendapat 

Siswa 

konsisten 

Dalam 

berpendap

Dalam 

berpendap

Siswa tidak 

konsisten 
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memperta

hankan 

pendapat 

dengan 

memiliki 

sikap tidak 

egois 

pendapatn

ya benar 

at siswa 

sudah 

konsisten 

dalam 

memiliki 

sikap yang 

baik 

at siswa 

cukup 

konsisten 

pada saat 

mengemuk

akan 

pendapat 

3 Pertanyaan yang 

diajukan siswa sesuai 

dengan materi 

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

sesuai 

dengan 

materi dan 

kualitas 

pertanyaan 

sangat 

baik 

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

sesuai 

dengan 

materi 

dengan 

kualitas 

pertanyaan 

baik 

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

sesuai 

dengan 

materi 

dengan 

kualitas 

pertanyaan 

cukup baik 

Pertanyaan 

yang 

diajukan 

tidka sesuai 

dengan 

materi 

4 Pertanyaan yang 

diajukan siswa 

langsung pada intinya  

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

langsung 

kepada inti 

dan sangat 

mudah 

dipahami  

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

langsung 

kepada inti 

dengan 

penyampai

an yang 

baik 

Pertanyaa

n yang 

diajukan 

masih 

belum 

memenuhi 

kritea 

Pertanyaan 

yang 

diajukan 

oleh siswa 

tidak jelas, 

tidak 

mudah 

dipahami 

dan tidak 

langsung 

kepada inti 

permasalah

an 

5 Siswa atau penyanya 

memahami apa yang 

ditanyakan  

Siswa 

memaham

i dengan 

sangat 

baik apa 

yang 

ditanyakan  

Siswa 

memaham

i 

pertanyaan 

dengan 

baik 

Siswa 

memaham

i 

pertanyaan 

dengan 

cukup baik 

Siswa tidak 

memahami 

pertanyaan 

yang 

diajukan 

siswa 

6 Siswa memahami 

konteks keseluruhan 

dari materi yang 

dibahas  

Siswa 

memaham

i dengan 

sangat 

baik 

materi 

keseluruha

Siswa 

memaham

i dengan 

baik 

materi 

keseluruha

n yang 

Siswa 

memaham

i cukup 

baik 

materi 

keseluruha

n yang 

Siswa tidak 

memahami 

materi yang 

sedang 

dibahas 
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n yang 

sedang 

dibahas 

sedang 

dibahas 

sedang 

dibahas 

7 Siswa memberikan 

contoh dari suatu 

penjelasan  

Pada saat 

menjelask

an siswa 

mampu 

memberik

an contoh 

dengan 

sangat 

baik dan 

contoh 

yang 

dikemuka

kan sesuai 

dengan 

tema yang 

dibahas 

Pada saat 

menjelask

an siswa 

sudah 

mampu 

memberik

an contoh 

dengan 

baik 

Pada  

menjelask

an siswa 

sudah 

mampu 

memberik

an contoh 

permasala

han 

dengan 

cukup baik 

Pada saat 

menjelaska

n siswa 

masih 

belum 

mampu 

memberika

n contoh  

8 Argumen yang 

dikeluarkan siswa 

berdasarkan pada 

sumber yang jelas dan 

dapat dipercaya 

Argumen 

yang 

dikemuka

kan 

berdasarka

n sumber 

yang jelas 

dan dapat 

dipercaya 

ditambah 

penjelasan 

dengan 

mengguna

kan bahasa 

yang 

mudah 

dimengerti 

Argumen 

yang 

dikemuka

kan 

berdasarka

n sumber 

yang jelas 

dan dapat 

dipercaya 

tetapi 

dalam 

penjelasan 

masih 

belum 

dapat 

dimengerti 

Argumen 

yang 

dikemuka

kan 

berdasarka

n sumber 

yang jelas 

dan dapat 

dipercaya 

Argumen 

yang 

dikemukak

an belum 

berdasarkan 

sumber 

yang jelas 

dan dapat 

dipercaya 

dan 

penjelasan 

tidak sesuai 

dengan 

tema 

9 Siswa memaparkan 

sumber sesuai dengan 

topik 

Sumber 

yang 

digunakan 

siswa 

sangat 

sesuai 

dengan 

topik 

Sumber 

yang 

digunakan 

sesuai 

dengan 

topik 

Sumber 

yang 

digunakan 

cukup 

sesuai 

dengan 

topik 

Sumber 

yang 

digunakan 

tidak sesuai 

dengan 

topik 

10 Siswa memaparkan 

alasan mengamil 

Siswa 

memapark

Siswa 

memapark

Siswa 

memapark

Siswa 

memaparka
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sumber yang logis an alasan 

dengan 

mengguna

kan 

sumber 

yang logis 

dan dapat 

dipecaya 

serta 

sesuai 

dengan 

tema yang 

akan 

dibahas 

an alasan 

dengan 

mengguna

kan 

sumber 

yang dapat 

dipercaya 

an alasan 

tidak 

mengguna

kan 

sumber 

yang dapat 

dipercaya  

n alasan 

tidak sesuai 

dengan 

materi yang 

dibahas dan 

tidak 

mengguank

an sumber 

11 Fakta digunakan oleh 

siswa sebagai 

landasan berargumen 

Siswa 

mengguna

kan fakta 

pada saat 

berargume

n dengan 

sangat 

baik 

Siswa 

mengguna

kan fakta 

pada saat 

berargume

n dengan 

baik 

Siswa 

mengguna

kan fakta 

pada saat 

berargume

n dengan 

cukup baik 

Siswa tidak 

menggunak

an fakta 

dalam 

berargumen  

12 Siswa membuat 

definisi dengan 

bahasanya sendiri 

Siswa 

mampu 

membuat 

definisi 

dengan 

bahasa 

sendiri 

dengan 

sangat 

baik 

Siswa 

mampu 

membuat 

definisi 

sendiri 

dengan 

baik 

Siswa 

masih 

belum bisa 

membuat 

definisi 

sendiri 

Siswa tidak 

dapat 

membuat 

definisi 

sendiri 

13 Siswa dapat 

mengembangkan 

argumen dan 

penjelasan yang 

diterimanya dari pihak 

lawan 

Siswa 

dapat 

mengemba

ngkan 

argumen 

dan 

penjelasan 

yang 

diterimany

a dari 

pihak 

lawan 

dengan 

sangat 

Siswa 

dapat 

mengemba

ngkan 

argumen 

dan 

penjelasan 

yang 

diterimany

a dari 

pihak lain 

dengan 

baik 

Siswa 

dapat 

mengemba

ngkan 

penjelasan 

yang 

diterimany

a dari 

pihak lain 

dengan 

cukup baik 

Siswa tidak 

dapat 

mengemba

ngkan 

argumen 

dan 

penjelasan 

yang 

diterimanya 

dari pihak 

lain 
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baik  

14  Siswa yang 

berpendapat atau 

bertanya mengetahui 

alternatif jawaban lain 

dari yang dilontarkan 

Siswa 

yang 

berpendap

at atau 

bertanya 

mengetahu

i alternatif 

jawaban 

lain dari 

yang 

dilontarka

n dengan 

sangat 

baik 

Siswa 

yang 

berpendap

at atau 

bertanya 

mengetahu

i alternatif 

jawaban 

lain dari 

yang 

dilontarka

n dengan 

baik  

Siswa 

yang 

berpendap

at atau 

bertanya 

mengetahu

i alternatif 

jawaban 

lain yang 

dilontarka

n dengan 

baik 

Siswa tidak 

mengetahui 

alternatif 

jawaban 

dari 

pertanyaan 

atau 

pendapat 

yang 

dikemukak

an siswa 

lain 

15 Siswa mampu 

berbahasan dengan 

baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

oleh siswa 

sangat 

baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

oleh siswa 

baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

oleh siswa 

cukup baik 

Bahasa 

yang 

digunakan 

oleh siswa 

tidak baik 

 

2. Lembar wawancara 

Lembar wawancara digunakan untuk mengetahui keadaan siswa dengan 

melakukan wawancara siswa mengenai pembelajaran IPS dengan penggunaan 

media video kritik dalam metode debat menanyakan tentang pendapat para siswa. 

3. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan merupakan mitra peneliti saat melakukan observasi. 

Format catatan lapangan ini berupa pengisian waktu, mendeskripsikan kegiatan 

yang terjadi selama penelitian berlangusng meliputi beberapa aspek saat 

pembelajaran dikelas seperti suasana kelas, pengelolaan kelas, interaksi guru 

dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa lainnya serta komentar dari mitra saat 

melakukan pengamatan. 

 

 



45 
 

Pia Alvi Laspari, 2014 
Penggunaan Media Video Kritik Dalam Metode Debat Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kritis Siswa Tentang Masalah-Masalah Sosial  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan 

sebagai bahan data informasi sesuai dengan yang peneliti perlukan. Dokumen ini 

berkaitan dengan proses pembelajaran IPS. Dokumen yang peneliti gunakan 

berupa silabus RPP, dan foto-foto atau rekaman pada saat proses belajar 

berlangsung. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 

1. Observasi  

Sanjaya (2012:86) observasi yaitu melakukan pengamatan secara 

langsung setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan 

alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati. Observasi merupakan bagian 

yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti 

dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sintesis terhadap kegiatan 

interaksi subjek penelitian (Burn dalam Baswori dan Suwandi, 2008:93). 

Dari beberapa pendapat tersebut, observasi merupakan kegiatan 

mengamati, mencatat, mendokumentasikan dan merefleksikan secara 

sistematis terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas, penelit i 

akan dibantu oleh mitra peneliti untuk mengetahui perkembangan dari 

penerapan video kritik dalam metode debat untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa tentang masalah-masalah sosial. 

2. Wawancara  

Breg dalam Satori dan Aan K (2012: 129), membatasi wawancara 

sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk 

mengumpulkan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai 

pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Sudjana dalam Satori dan Aan K (2012: 
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129) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau 

informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya 

atau penjawab. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut peneliti dapat menimpulkan 

bahwa wawancara merupakan dialog yang dilakukan peneliti dengan pihak-

pihak yang dianggap perlu guna mendapatkan, dan mengumpulkan informasi 

untuk selanjutnya diolah menjadi satu kesimpulan. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS. 

3. Tes 

Tes merupakan instrumen pengumpulan data yang berfungsi untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan 

materi (Sanjaya, 2012:99). Dalam penelitian kali ini tes yang digunakan oleh 

peneliti adalah untuk melihat kemampuan berpikir kritis siswa, adapun tes 

yang digunakan adalah tes esai. Tes Esai adalah bentuk tes dengan cara siswa 

diminta untuk menjawab pertanyaan secara terbuka, yaitu menjelasakan atau 

menguraikan melalui kalimat yang disusun sendiri (Sanjaya, 2012: 101). 

4. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah kegiatan mencatat atau merekam kejadian 

yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, atau karya 

bentuk. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan setiap kejadian yang 

terjadi selama penelitian berlangsung, baik dalam perencanaan maupun 

penyampaian pembelajaran. Dokumentasi bertujuan untuk mengungkapkan 

fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan. 

5. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan untuk mendapat data yang utuh, lengkap 

dan tidak terdistorsi keterbatasan ingatan peneliti.  Menurut Satori dan Aan K 

(2012:176), catatan lapangan merupakan bentuk lengkap dari rekaman data 

yang diperoleh dari buku catatan lapangan, rekaman dari tape recorder, hasil 

jepretan foto, atau rekaan Video.  Catatan lapangan pada penelitian ini 
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berisikan hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran dikelas. Hal-hal 

yang dicatat antara lain iklim belajar, interaksi siswa, Pengelolaan kelas. 

6. Angket 

Menurut Suherman (2003:56) angket adalah sebuah daftar pertanyaan 

atau pernyataan yang harus dijawab oleh siswa yang akan dievaluasi 

(responden), angket berfungsi sebagai pengumpulan data. Data tersebut dapat 

berupa keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap, pendapat 

mengenai suatu hal. Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penggunaan video kritik dalam metode debat. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas, analisis data diarahkan untuk mencari 

dan menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas belajar 

dan hasil pembelajaran (Sanjaya, 2012: 106). Analisis data yang akan dilakukan 

berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif 

1. Data kuantitatif 

Pengelolaan data kuantitatif dilakukan untuk mengukur tingkat 

peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui sebuah 

penskoran. Data yang diperoleh berasal dari penilaian guru mitra terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. Data kuantitatif dilakukan dengan 

dua tahapan: 

a. Melakukan skor untuk kemampuan berpikir kritis yang diperoleh 

siswa dengan cara menjumlah skor yang diperoleh oleh setiap siswa 

dalam kemampuan berpikir kritis dari guru mitra melalui lembar 

observasi. Jumlah skor yang akan didapat berdasarkan jumlah 

indikator yang akan dikali 4. Jumlah indikator kemampuan berpikir 

kritis dikali skor tertinggi (4), untuk hasil terendah indikator yang 

dikalikan dengan skor terandah (1). 
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Adapun kode nilai yang akan digunakan didalam lembar observasi 

adalah sebagai berikut: 

Skor 4 = Sangat Baik 

Skor 3 = Baik 

Skor 2 = Cukup Baik 

Skor 1 = Kurang Baik 

Sedangkan kategori dilakukan setelah peneliti melakukan penskoran 

data hasil observasi metode debat dan kemampuan berpikir kritis 

adalah sebagai berikut: 

Sangat Baik  60 - 49 

Baik   48 - 37 

Cukup Baik  36 - 25 

Kurang Baik 24 - 13 

b. Selain menggunakan penskoran peneliti juga menggunakan 

pengolahan analisis data kuantitatif menggunakan rumus menurut 

Komalasari (2011:156)  yang menuliskan cara untuk menghitung 

perolehan skor dapat dilakukan dengan rumus seperti di bawah ini: 

 

Perhitungan rata-rata (presentase) = Jumlah Skor Kelompok  X 100 

    Jumlah Skor Maksimal 

Dengan Keterangan konversi rata-rata (Presentase) 

   Kurang: 0% - 33,3% 

   Cukup: 33,4% - 66,6% 

   Baik: 66,7 % - 100% 

Presentase yang didapat merupakan presentase tingkat 

kemampuan berpikir kritis siswa, keaktifan siswa dikelas dan 

penilaian aktivitas guru yang didapat dalam setiap proses tindakan 

yang memudahkan peneliti untuk mengetahui peningkatan atau 

penurunan kemampuan berpikir kritis siswa dalam setiap tindakan. 
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c. Menganalisis angket 

Penilaian angket menggunakan penilaian dengan dua kriteria 

peskoran Selalu (S), Kadang (K) dan Tidak Pernah (T). Penskoran lainnya 

adalah dengan kriteria Sangat Setuju (SS), Setuju (S) dan Tidak Setuju 

(TS). Hasil jawaban siswa akan dirubah ke dalam bentuk presentasi 

dengan menggunakan rumus Sudjana (2001:19) 

  P= F X 100% 

       N 

Keterangan : 

P = Frekuensi jawaban seluruh siswa 

F = Jumlah Jawaban 

N = Jumlah Siswa 

 

Setelah mendapatkan hasil frekuensi jawaban siswa peneliti 

melakukan interpretasi untuk mempermudah dalam mengambil 

kesimpulan dalam penyajian hasil penelitian. 

 

2. Data Kualitatif 

Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data secara kualitatif 

adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data, merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai fokus 

permasalahan 

b. Mendeskripsikan data, pendeskripsian data dilakukan agar data yang 

kita seleksi menjadi bermakna, pendeskripsian dapat dilakukan secara 

naratif, grafik maupun tabel 

c. Membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data, dalam proses 

penelitian, menganalisis dan menginterpretasikan data merupakan 

proses penting, karena data yang telah terkumpul tidak ada artinya jika 

tidak mengolahnya 
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I. Validitas data 

Validitas data merupakan langkah yang diambil peneliti untuk 

menunjukan ketepatan pengumpulan data atau data yang telah dikumpulkan 

benar-benar sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Kegiatan yang bisa 

digunakan dalam meningkatkan validitas data yaitu: 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan proses dalam melakukan sesuatu dari berbagai 

sudut pandang, dapat dilakukan melalui pengambilan data dari berbagai 

sumber, yaitu diskusi antara pendidik sebagai peneliti dan observer dengan 

menggunakan metode pengumpulan data yang telah dirancang dan disepakati 

bersama. Menurut Sanjaya (2012: 112), terdapat beberapa cara dalam 

menggunakan triangulasi. Cara tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Menggunakan waktu yang cukup dalam proses penelitian 

b. Membandingkan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian 

c. Mencari data dari berbagai suasana, waktu dan tempat sehingga 

peneliti dapat melakukan pengecekan atau dapat membandingkan data 

yang diperoleh  

d. Mengamati objek yang sama dalam berbagai situasi 

e. Mencari data dari berbagai sumber 

f. Menggunakan berbagai metode dan teknik analisis data 

2. Member chek 

Member chek yaitu kegiatan dalam mengecek kebenaran dan 

kesahihan data temuan dengan cara mengkonfirmasi dengan sumber data 

(Purbaningsih 2013: 61). Dalam proses ini, data mengenai keseluruhan 

pelaksanaan tindakan yang diperoleh peneliti dikonfirmasikan kebenarannya 

kepada guru kelas melalui diskusi balikan (refleksi kolaboratif) pada setiap 

akhir pelaksanaan tindakan dan pada akhir keseluruhan pelaksanaan tindakan 
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3. Exper opinion 

Expert opinion adalam meminta nasehat pakar. Pada penelitian 

tindakan kelas ini, expert opinion dilakukan dengan meminta saran dan 

nasehat dari dosen pembimbing. 

4. Audit trail 

Audit trail yaitu mengecek kebenaran penelitian sementara beserta 

prosedur dan pengumpulan datanya, dengan mengkonfirmasikan pada bukti-

bukti temuan yang telah diperiksa, dan dicek kesahihannya pada sumber data 

pada tangan pertama. 

 


