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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

  Penerapan metode debat untuk meningkatan rasa percaya diri peserta 

didik, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(classroom action research).  

(Kunandar, 2009) mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas atau 

PTK memiliki peranan sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar.  

 

Menurut Kemmis dan Mc.Tagart (dalam Kunandar,2009) menjelaskan 
bahwa penelitian tindakan adalah suatu self-inquiry kolektif yang 
dilakukan oleh para partisipan di dalam situasi sosial untuk meningkatkan 

rasionalitas dan keadilan dari praktik sosial atau pendidikan yang mereka 
lakukan,serta mempertinggi pemahaman mereka terhadap praktik dan 

situasi dimana praktik itu dilaksanakan. 
 

Pada penelitian ini, desain PTK yang digunakan yaitu desain yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan MC. Tagart. 

 Menurut Arikunto, dkk, Penelitian tindakan kelas  yang biasa disebut 

dengan model spiral. Dalam model spiral ini tiap siklus terdiri dari empat 

tahap,yaitu: merencanakan (planning), melaksanakan tindakan (action), 

memantau (Observation), dan merefleksi (reflection). Rencana prediktif jumlah 

siklus yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sejumlah dua siklus. 

Menurut (Hopkins, 2011) langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh 

apabila digambarkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 

Alur Pelaksanaan PTK Model Kemmis dan Taggart 

 

Penelitian ini diawali dengan menetapkan fokus penelitian berdasarkan 

pengamatan tahap awal. Kemudian dilakukan refleksi awal terhadap hasil 

penerapan dan mencari beberapa alternatif solusi masalah dengan 

mempertimbangkan dana, waktu, sarana prasarana, dan kemampuan.Sehingga 

dalam penelitian ini sudah mempertimbangkan penggunaan dan pemilihan solusi 

yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Semua kegiaatan ini dilakukan 

pada tahap perencanaan (plan). 

Pada kolom tindakan (act), dilakukan penindakan dengan menerapkan 

solusi yang telah direncanakan sebelumnya. Pada kolom pengamatan (observe), 

semua kegiatan pembelajaran peserta didik dicatat atau direkam untuk melihat apa 
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yang sedang terjadi. Tidak lupa juga membuat catatan-catatan berupa temuan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Pada kolom refleksi (reflect), dilakukan refleksi dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan diskusi antara 

pengamat dan peneliti serta saling share temuan dan kendala apa saja yang 

ditemukan dilapangan.kemudian bersama-sama menindaklanjuti dengan mencari 

solusi dari kendala-kendala tersebut yang akan diterapkan kembali di perencanaan 

selanjutnya. 

Pada siklus berikutnya, perencanaan direvisi dengan modifikasi hasil 

refleksi yang telah dilakukan. Pada tahapan siklus ke dua, hasil refleksi dilakuan. 

Pelaksanaannya dicatat dan direkam untuk melihat pengaruhnya terhadap perilaku 

peserta didik. Jika terjadi peningkatan sesuai dengan target, maka penelitian sudah 

dikatakan berhasil, namun jika belum mencapai target maka penelitian dikatakan 

belum berhasil dan dilaksanakan siklus berikutnya dengan model spiral. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah salah satu SDN di kecamatan sarijadi, dengan 

jumlah peserta didik dikelas V sebanyak 30 orang. Terdiri dari 19 orang laki-laki 

dan 11 orang perempuan. Penelitian ini dilakukan karena 95 % peserta didik 

masih merasa kurang percaya diri tampil didepan kelas. Pembelajaran 

dilaksanakan dari pukul 07.15- 12.00 setiap harinya. Lokasi SD terletak di area 

perumahan warga. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

3.3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu SDN dikecamatan Sarijadi. 

Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan percaya diri peserta didik. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

penelitiaan campuran yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari penggumpulan data, 

penafsiran terhadap data serta penampilan dari hasilnya (Arikunto, 2009).  
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Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan 

atau menerangkan suatu peristiwa berdasarkan data. Rancangan penelitian 

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kepercayaan diri peserta didik saat 

berbicara di depan umum dan mampu bertanggungjawab atas apa yang telah 

dikatakannya, di Sekolah Dasar dikecamatan Sarijadi. 

 

3.3.2. Instrumen Penelitian 

a. Instrumen Pembelajaran 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang lebih bersifat operasional 

(Sukirman dan Jumhana, 2006,hlm.44). Dengan demikian, RPP merupakan 

pedoman atau acuan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. 

RPP disusun pada setiap siklus yang akan dilaksanakan. Komponen RPP terdiri 

atas identitas sekolah, kelas/semester, tema/subtema, urutan pembelajaran, alokasi 

waktu, kompetensi inti, Kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat 

serta sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian. RPP 

dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran dengan metode debat. 

2. Bahan Ajar 

Bahan ajar memuat materi yang akan disampaikan dan diajarkan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. 

3. Media Pembelajaran 

  Media pembelajaran ialah alat perantara untuk menyampaikan materi 

pelajaran bisa berupa buku, gambar, video, slide, dll. Dalam penelitian ini 

mengunakan media pembelajaran berupa  nametag, teks deskriptif, dan gambar, 

serta bahan ajar. 

 

b. Instrumen Pengungkap Data 

  Dalam mengungkap keberhasilan yang dicapai dalam penelitian ini, 

diperlukan beberapa instrumen sebagai berikut : 
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1) Lembar observasi aktivitas guru dan peserta didik 

Lembar observasi ini disediakan oleh guru dan digunakan oleh observer 

untuk memperoleh data mengenai aktivitas guru dan peserta didik selama 

pembelajaran dengan menerapkan metode debat. Lembar observasi ini 

menggunakan skala Guttman dengan pilihan jawaban “Ya-Tidak”.  

2) Catatan lapangan 

Catatan lapangan digunakan oleh peneliti dan observer untuk memperoleh 

data berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang tidak ada dalam lembar 

observasi termasuk data yang berkaitan percaya diri peserta didik. 

3) Lembar observasi percaya diri peserta didik 

Lembar observasi ini disediakan oleh guru dan digunakan oleh observer 

untuk memperoleh data mengenai percaya diri peserta didik dalam setiap 

kelompok selama pembelajaran dengan menerapkan metode debat. Lembar 

observasi ini berisi 13 pernyataan yang merupakan indikator dari percaya diri 

peserta didik. Skala penilaian debat peserta didik menggunakan skala bertingkat 

atau rating scale.  

 

Tabel 3.1 Indikator Percaya Diri 

No. Aspek  Indikator  

1 Keyakinan akan 

kemampuannya 

a. Membuat pernyataan yang jujur,jelas,singkat, dan 

langsung pada masalah  

b. Menang pada saat berbicara 

c. Mengenal kemampuan dirinya 

2 Kemandirian  a. Bertanggungjawab terhadap apa yang dikatakan 

b. Mampu memberikan solusi yang tepat 

3 Memiliki rasa positif 

terhadap dirinya 

a. Melihat masalah sebagai tantangan 

b. Berfikir terbuka untuk menerima saran dan ide 

4 Keberanian dalam 

bertindak 

a. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain 

b. Siap menanggung resiko 

c. Menantap lawan bicara 

5 Tidak memiliki 

keinginan untuk dipuji 

secara berlebihan. 

a. Tidak anti kritik 

b. Tidak meremehkan orang lain 

c. Tidak mendominasi dalam berpendapat demi 
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mendapatkan citra baik 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Prosedur Penelitian 

3.3.3.1 Prosedur Penelitian Siklus 1 

1) Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan, peneliti menyusun RPP yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan acuan tersebut, 

komponen RPP terdiri atas identitas sekolah, identitas tema/subtema, 

kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Peneliti menyusun RPP sesuai 

dengan langkah-langkah metode debat , Materi pelajaran ialah tema 7. sejarah 

peradaban manusia,  subtema 3. melestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan 

islam di Indonesia, pembelajaran ke.4 

Selain RPP, peneliti juga mempersiapkan hal-hal lain yaitu bahan ajar, 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan percaya diri peserta didik, dan 

media pembelajara.  

2) Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun pada 

tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mengaplikasikan segala sesuatu yang 

telah dipersiapkan. Proses pembelajaran akan menggunakan metode debat. 

3) Observasi 

Tahap observasi merupakan kegiatan mengamati saat proses tindakan 

berlangsung. Peneliti bepercaya diridengan observer untuk mengamati aktivitas 
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guru dan peserta didik serta percaya diri peserta didik menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan dan catatan lapangan. 

4) Refleksi  

Refleksi adalah mengulas secara kritis data yang didapat selama observasi, 

meninjau ulang pembelajaran, dan melakukan evaluasi tindakan untuk mengatasi 

masalah atau temuan selama proses tindakan berlangsung (Muslich, 2014, hlm. 

92-93). Peneliti bepercaya diridengan observer untuk menganalisis temuan atau 

dampak dari tindakan yang telah dilakukan pada siklus 1 untuk memperbaiki 

pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. 

 

3.3.3.2 Prosedur Penelitian Siklus 2 

1) Perencanaan 

RPP yang disusun dalam siklus 2 sesuai dengan langkah-langkah  metode 

pembelajaran debat pada Materi pelajaran ialah tema 8. Ekosistem, Subtema 1 . 

Komponen Ekosistem, pembelajaran ke-6.  

Selain RPP, peneliti juga mempersiapkan hal-hal lain yaitu bahan ajar, 

lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan percaya diri peserta didik, media 

pembelajaran. 

2) Tindakan 

Pelaksanaan tindakan dilakukan berdasarkan RPP yang telah disusun pada 

tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mengaplikasikan segala sesuatu yang 

telah dipersiapkan. Proses pembelajaran akan menggunakan metode debat. 

3) Observasi 

Tahap observasi merupakan kegiatan mengamati saat proses tindakan 

berlangsung. Peneliti bepercaya diridengan observer untuk mengamati aktivitas 

guru dan peserta didik serta percaya diripeserta didik menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan dan catatan lapangan. 

4) Refleksi  

Refleksi adalah mengulas secara kritis data yang didapat selama observasi, 

meninjau ulang pembelajaran, dan melakukan evaluasi tindakan untuk mengatasi 

masalah atau temuan selama proses tindakan berlangsung (Muslich, 2014, hlm. 



34 

 

Seliana, 2017 
PENERAPAN METODE DEBAT UNTUK MENINGKATKAN PERCAYA DIRI PESERTA DIDIK KELAS V  
 SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 
 

92-93). Peneliti bepercaya diridengan observer untuk menganalisis temuan atau 

dampak dari tindakan yang telah dilakukan pada siklus 2 untuk dibandingkan 

dengan hasil refleksi siklus 1 dan menarik kesimpulan. 

 

 

 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2015, hlm. 23) data kuantitatif adalah data yang berbentuk 

angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring). Data kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah data yang berupa angka hasil dari observasi aktivitas guru 

dan peserta didik serta percaya diri peserta didik setelah pemberian tindakan pada 

setiap siklusnya. Pengolahan data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif 

persentase dan spss. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti dengan 

tidak bermaksud untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sugiyono, 

2015, hlm. 29).  

Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif persentase yang 

digunakan untuk menganalisis data aktivitas guru dan peserta didik (pelaksanaan 

pembelajaran) menggunakan skala Guttman dengan pilihan jawaban “Ya-Tidak”. 

Bobot untuk jawaban “Ya” adalah 1 dan untuk jawaban “Tidak” adalah 0 

(Sugiyono, 2014, hlm. 139). 

 

Tabel 3.2 Aturan Skoring Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

Jawaban Bobot   

Ya  1 

Tidak  0 

(Sugiyono, 2014, hlm. 139) 

Untuk menghitung persentase dari proses pembelajaran menggunakan 

rumus sebagai berikut. 
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(Arikunto dalam Yusuf, 2016, hlm. 36) 

Hasil analisis data tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria 

menurut Arikunto dan Jabar (2014, hlm. 35) sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Pelaksanaan Pembelajaran 

Persentase  Kategori  

81-100% Baik Sekali 

61-80% Baik  

41-60% Cukup  

<40% Kurang  

(adaptasi dari Arikunto dan Jabar, 2014, hlm. 35) 
 

Sedangkan analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif 

persentase untuk menganalisis data yang berkaitan dengan percaya diri peserta 

didik menggunakan skala bertingkat dengan kriteria selalu, sering, jarang, dan 

tidak pernah atau baik sekali, baik, cukup, kurang (Sugiyono, 2015, hlm. 93). 

 

Tabel 3.4 Aturan Skoring Skala Penilaian percaya diri  

Kriteria Bobot  

Selalu / Baik Sekali 4 

 Sering / Baik  3 

Jarang / Cukup 2 

Tidak Pernah / Kurang  1 

(Sugiyono, 2015, hlm. 93) 

 

Untuk menghitung persentase dari percaya diripeserta didik menggunakan 

rumus yang mengacu pada pendapat Sudjana (2016, hlm. 133) kemudian 

dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut. 

                       
 

  
        

dengan: 

%  = nilai persentase/hasil 

n  = jumlah skor yang diperoleh 

N  = jumlah skor maksimal   

(adaptasi Sudjana, 2016, hlm. 133) 
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Hasil pengolahan data tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria 

berdasarkan pendapat Sugiyono (2014, hlm. 143-144) yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai berikut. 

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah indikator x Jumlah partisipan 

  = 1 x 13 x 30 

  = 390 

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah indikator x Jumlah partisipan  

  = 4 x 13 x 30 

  = 1560 

Rentang skala (RS) = 
              

               
 

 = 
    

 
     

 

   390           780           1170        1560 

Persentase RS = 
            

                       
        

  = 
   

    
            

  = 
   

    
            

  = 
    

    
            

  = 
    

    
             

 

Tabel 3.5 Kriteria Percaya Diri 

Skor  Persentase  Kategori  

897-1.196 75-100% Baik  

598-896 50-74% Cukup  

299-597 25-49% Kurang  

(adaptasi dari Sugiyono, 2014, hlm. 144) 

Data kualitatif menurut Sugiyono (2015, hlm. 23) adalah data yang 

berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Adapun tahapan analisis data kualitatif 

yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2014, hlm. 337-345) sebagai berikut. 
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1) Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang data yang 

tidak penting (Sugiyono, 2014, hlm. 3380. Dalam tahapan ini, peneliti 

melakukan pemilihan dan pemusatan data yang berhubungan dengan variabel 

yang diteliti. 

2) Data display (penyajian data) 

Dalam tahapan ini, data diorganisasikan dalam pola-pola tertentu sesuai 

dengan keperluan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam 

bentuk diagram batang dan lingkaran. 

3) Conclusion drawing (penarikan kesimpulan) 

Kesimpulan awal merupakan kesimpulan sementara yang dapat berubah 

apabila ditemukan bukti-bukti yang valid pada tahap pengumpulan data 

berikutnya (Sugiyono, 2014, hlm. 345). Dalam penelitian ini, peneliti menarik 

kesimpulan dalam bentuk deskripsi berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan sejak awal. 

 

3.4 Indikator Keberhasilan  

Menurut Depdiknas (2008, hlm. 4) kriteria keberhasilan adalah “patokan 

ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar 

dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau 

keterampilan yang dapat diamati dan diukur”. Dalam penelitian ini kriteria 

keberhasilan adalah patokan ukuran dihentikannya siklus dan dapat dikatakan 

berhasil dalam penelitian. Keberhasilan penelitian ditandai dengan adanya 

perubahan dalam pembelajaran ke arah yang lebih baik. Sebagai indikator 

keberhasilan yang dicapai peserta didik dalam penelitian ini adalah meningkatnya 

percaya diri peserta didik. Penentuan kriteria keberhasilan penelitian didasarkan 

pada kriteria menurut Depdiknas (2008, hlm. 4) yaitu 75.00%. Kriteria 

keberhasilan dalam penelitian ini yaitu apabila rata-rata persentase percaya diri 

peserta didik mencapai 75.00% dari total seluruh kelas dengan menerapkan 

metode debat. 
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