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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri Situraja yang terletak di Jalan. 

Kaum No. 14 Situraja Kabupaten Sumedang. Sekolah ini memiliki 27 ruangan 

kelas (yang terdiri dari ruang kelas X, XI, dan XII, masing-masing terbagi dalam 

sembilan kelas). Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas XI pada semester 

2 tahun pelajaran 2012/2013. 

Peserta didik yang menjadi subjek penelitian adalah kelas XI IPS 4 yang 

berjumlah 32 peserta didik dengan perbandingan jumlah peserta didik laki-laki 

sebanyak 13 orang dan peserta didik perempuan berjumlah 19 orang. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertindak sebagai observer dan guru bidang studi geografi 

sebagai pelaksana tindakan.  

 

B. Aspek yang dikaji 

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Peserta didik : kemampuan berpikir kritis dengan penerapan metode 

pembelajaran Brainstorming yang meliputi penanggapan 

masalah, evaluasi dan berpikir terbuka. 

2. Guru : penggunaan metode pembelajaran brainstorming dalam satu 

siklus tiga tindakan pada materi Lingkungan dan Pembangunan 

Berkelanjutan.  

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan. Penelitian Tindakan Kelas atau yang sering disebut classroom action 

research, menurut Kemmis (dalam Sanjaya, 2011:24) adalah suatu bentuk 

penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial 

untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Sedangkan Suyadi (2012:3) 

berpendapat bahwa PTK adalah pencermatan yang dilakukan oleh orang-orang 
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yang terlibat di dalamnya (guru, peserta didik, kepala sekolah) dengan metode 

refleksi diri dan bertujuan untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek 

pembelajaran. Hopkins (dalam Wiriatmadja, 2006:11) menyatakan : 

Penelitian Tindakan Kelas adalah penelitian yang mengkombinasikan 

prosedur penelitian dengan tindakan substansif, suatu tindakan yang 

dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan.  

 

Dengan penelitian tindakan kelas ini, terdapat cara atau prosedur baru dalam 

memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran 

di kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat berbagai indikator keberhasilan 

proses dan hasil yang dicapai peserta didik. Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru secara langsung dalam pembelajaran di kelas (Ningrum, 

2009:4). 

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian tindakan kelas ini 

dianggap sesuai untuk dilakukan oleh peneliti karena metode ini dapat 

memberikan informasi secara mendalam dengan cara melakukan tindakan secara 

langsung sesuai dengan masalah dilapangan dan dapat memperbaiki persoalan 

dalam kegiatan belajar-mengajar secara praktis. 

 

D. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan perencanaan yang sesuai dengan 

prosedur yang melalui proses siklus. Penulis mengacu pada model penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang diungkapkan oleh John Elliot. Menurut John Elliot, 

yang dimaksud dengan PTK ialah kajian tentang situasi sosial dengan maksud 

untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya (Elliot, 1982). Model PTK 

dari John Elliot ini lebih rinci apabila dibandingkan dengan model Kurt Lewin 

dan model Kemmis-Mc Taggart. Hal tersebut disebabkan karena di dalam setiap 

siklus terdiri dari beberapa tindakan, yaitu antara tiga sampai lima tindakan. 

Sementara itu, setiap tindakan kemungkinan terdiri dari beberapa langkah yang 
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terealisasi dalam bentuk kegiatan belajar-mengajar. PTK model Elliot dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Penelitian Tindakan Model John Elliot 

 

Identifikasi Masalah 

Penyelidikan 

(Pencarian fakta/Analisis) 

Rencana Umum 

Langkah-langkah tindakan I 

Langkah-langkah tindakan II 

Langkah-langkah tindakan III 

Implementasi langkah tindakan I 

Memonitor Implementasi  

Penyelidikan 

(Menjelaskan kegagalan 

implementasi) 
Merevisi ide umum  

Rencana Terevisi 

Langkah-langkah tindakan I 

Langkah-langkah tindakan II 

Langkah-langkah tindakan III 

Implementasi langkah tindakan II 

Memonitor Implementasi  

Penyelidikan 

(Menjelaskan kegagalan 

implementasi) 
Merevisi ide umum  

Rencana Terevisi 

Langkah-langkah tindakan I 

Langkah-langkah tindakan II 

Langkah-langkah tindakan III 

Implementasi langkah tindakan III 

Memonitor Implementasi  

Penyelidikan 

(Menjelaskan kegagalan 

implementasi) 
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PTK Model John Elliot ini disusun secara terperinci dengan maksud supaya 

terdapat kelancaran  yang  lebih tinggi antara taraf-taraf di dalam pelaksanan aksi 

atau proses belajar-mengajar. Selain itu di dalam kenyataan  pelaksanaan di 

lapangan setiap pokok bahasan biasanya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu 

langkah, tetapi akan diselesaikan dalam beberapa  hal tersebut  itulah  yang  

menyebabkan John Elliot menyusun model PTK yang berbeda  secara  skematis  

dengan  kedua  model sebelumnya. 

Model PTK yang diungkapkan oleh John Elliot meliputi beberapa tahapan, 

yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. Adapun penjelasan 

terkait mengenai empat tahap tersebut, adalah : 
a. Perencanaan (Plan) 

Pada tahap perencanaan dilakukan dengan menyusun perencanaan tindakan 

berdasarkan identifikasi masalah pada observasi awal sebelum penelitian 

dilaksanakan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan 

secara rinci seperti segala keperluan pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

dipersiapkan mulai dari bahan ajar, rencana pembelajaran (RPP), metode 

dan strategi pembelajaran, pendekatan yang akan digunakan, subjek 

penelitian serta teknik dan instrumen observasi disesuaikan dengan rencana. 

b. Pelaksanaan Tindakan (Action) 

Pelaksanaan tindakan disesuaikan dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumya. Pelaksanaan tindakan merupakan proses kegiatan pembelajaran 

kelas sebagai realisasi dari teori dan strategi belajar mengajar yang telah 

disiapkan serta mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasil yang 

diperoleh diharapkan dapat meningkatkan kerjasama peneliti dengan subjek 

penelitian sehingga dapat memberikan refleksi dan evaluasi terhadap apa 

yang terjadi di kelas. 

c. Pengamatan (Observation) 

Pada tahap observasi dilakukannya pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan tindakan. Tujuan pokok observasi adalah untuk mengetahui 

ada-tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan tindakan 

yang sedang berlangsung. 
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d. Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan atas hasil 

atau dampak dari tindakan dari berbagai kriteria. Berdasarhan hasil refleksi 

ini, peneliti bersama-sama guru dapat melakukan perbaikan terhadap 

rencana awal. Melalui refleksi, guru akan dapat menetapkan apa yang telah 

dicapai, serta apa yang belum dicapai, serta apa yang perlu diperbaiki lagi 

dalam pembelajaran berikutnya. Oleh karena itu hasil dari tindakan perlu 

dikaji, dilihat dan direnungkan, baik itu dari segi proses pembelajaran antara 

guru dan peserta didik, metode, media maupun evaluasi. 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Tindakan 

Prosedur  dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dalam 

beberapa siklus, dimana tiap siklus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Apabila dalam satu siklus 

belum terjadi perubahan yang signifikan, maka penelitian akan dilanjutkan pada 

siklus berikutnya sampai penelitian tersebut dikatakan berhasil. Adapun tahapan 

dalam prosedur pelaksanaan tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan peneliti 

sebagai awal untuk melakukan proses penelitian, yaitu sebagai berikut : 

a. Menetapkan sekolah atau tempat untuk melaksanakan penelitian, 

kemudian melaksanakan observasi awal ke sekolah tersebut untuk 

mengidentifikasi masalah pembelajaran yang akan diteliti.  

b. Merumuskan masalah penelitian berdasarkan data yang didapat pada 

tahap observasi dan menetapkan subjek dan aspek yang akan diteliti. 

c. Menentukan metode dan pendekatan dalam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik materi dan tujuan pembelajaran berupa kemampuan berpikir 

kritis peserta didik maka dipilih metode pembelajaran brainstorming 

sebagai metode yang digunakan dalam tindakan pembelajaran. 

d. Menentukan fokus penelitian, yaitu: (1) faktor peserta didik, yang 

meliputi kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pokok bahasan 
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Lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; (2) faktor guru, aktivitas 

guru dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

brainstorming. 

e. Membuat silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

instrument penelitian. Silabus dan RPP disusun dengan berpedoman pada 

kurikulum 2006 berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang digunakan sekolah bersangkutan. Sedangkan untuk instrumen 

penelitian berbentuk tes pilihan ganda dan tes uraian serta lembar kerja 

peserta didik yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

peserta didik. 

f. Melakukan konsultasi RPP dan instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing.  

g. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian.  

h. Menentukan jenis data dan cara pengumpulan data, yaitu jenis data 

kualitatif yang dikumpulkan melalui observasi dan data kuantitatif yang 

dikumpulkan melalui tes. 

i. Menentukan cara pelaksanaan refleksi yang akan dilakukan peneliti 

bersama guru bidang studi geografi setiap selesai pemberian tindakan dan 

pelaksanaan observasi pada tiap tindakan. 

j. Membuat surat izin penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Berdasarkan desain penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

penelitian tindakan kelas ini menggunakan model penelitian John Elliot, 

dimana model PTK ini terdiri dari satu siklus yang didalamnya terdiri dari 

tiga tindakan. Pelaksanaan tindakan pada dasarnya disesuaikan dengan 

perencanaan yang telah disusun sebelumnya, yaitu sebagai berikut : 

a. Tahapan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan rencana 

tindakan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah 

disusun sebelumnya yang mengacu pada hasil refleksi dari pembelajaran 

yang telah dilakukan bersama dengan guru bidang studi geografi 
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sebelumnya. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada tindakan 

pertama ini adalah usaha pelestarian lingkungan. 

b. Pelaksanaan observasi, yang dilakukan peneliti yang bertindak sebagai 

observer yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

oleh guru bidang studi geografi yang bertindak sebagai guru (penyampai 

informasi) untuk mengumpulkan data. 

c. Pelaksanaan tes setelah proses pembelajaran tindakan pertama 

berlangsung, tes ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

3. Tahap Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan analisis sintesis, interpretasi dan eksplanasi 

(penjelasan) terhadap semua data atau informasi yang dikumpulkan dari 

penelitian tindakan yang dilaksanakan. 

Data yang telah terkumpul kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan 

analisis dan diinterpretasi, sehingga dapat diketahui akan hasil dari pelaksanaan 

tindakan yang telah dilaksanakan. Hasil analisis dan interpretasi tersebut 

sebagai dasar untuk melakukan evaluasi sehingga dapat diketahui akan berhasil 

tidaknya terhadap tindakan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang 

diharapkan.  

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap judul yang diajukan dalam 

penelitian ini, maka disajikan beberapa definisi yang menunjang sebagai berikut : 

1. Metode Pembelajaran Brainstorming 

Metode  brainstorming adalah  teknik mengajar yang dilaksanakan guru 

dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian 

peserta didik menjawab, menyatakan pendapat, atau memberi komentar 

sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang menjadi masalah 

baru . Secara singkat dapat diartikan sebagai satu cara untuk mendapatkan 

banyak/berbagai ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat 

(Roestiyah 2008: 73). 
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2. Kemampuan Berpikir Kritis  

Kemampuan adalah  suatu  kesanggupan  dalam  melakukan  sesuatu. 

Menurut Akhmat  Sudrajat menghubungkan kemampuan dengan  kata 

kecakapan. Setiap individu  memiliki  kecakapan  yang  berbeda-beda dalam 

 melakukan suatu tindakan. Dalam proses  pembelajaran mengharuskan 

peserta didik  mengoptimalkan segala  kecakapan  yang dimilikinya. 

Berpikir kritis adalah proses yang melibatkan operasi mental seperti 

induksi, deduksi, klasifikasi, dan penalaran. Menurut R.H. Ennis (1991) 

berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan 

menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau 

dilakukan.  

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Lembar Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lembar observasi berupa 

checklist dan Rating scale atau skala penilaian dimana aspek yang 

diobservasi dalam hal ini kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dijabarkan dalam bentuk skala atau indikator-indikator yang 

mempengaruhinya.  

Pengamatan ini dilakukan pada 32 peserta didik kelas XI IPS 4. Melalui 

pengamatan ini diperoleh data mengenai keadaan SMA Negeri Situraja 

sebagai objek penelitian yang meliputi : Kegiatan belajar mengajar di kelas 

XI IPS 4, keadaan guru pada saat pembelajaran, keadaan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang meliputi aktifitas belajar 

seperti mendengarkan, menulis, mengemukakan pendapat, dan 

menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis serta ketersediaan sarana dan 

prasarananya.  

b. Lembar Kerja Siswa  
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Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. LKS merupakan lembar kegiatan peserta didik 

yang digunakan untuk membimbing aktivitas peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Peran LKS sangat besar dalam proses  

pembelajaran karena dapat  meningkatkan aktifitas peserta didik dalam 

belajar dan penggunaannya dalam pembelajaran geografi dapat membantu 

guru untuk mengarahkan peserta didiknya menemukan konsep-konsep 

melalui aktifitasnya sendiri. Disamping itu, LKS juga dapat 

mengembangkan keterampilan proses yaitu kemampuan berpikir kritis, 

meningkatkan aktifitas peserta didik dan dapat mengoptimalkan hasil 

belajar.  

LKS pada penelitian ini digunakan dengan tujuan agar dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis  peserta didik. Di dalam LKS ini, 

peserta didik dilatih untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan sesuai 

dengan informasi yang diberikan kemudian menyelesaikan pertanyaan yang 

dibuatnya. 

c. Tes 

Tes ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan pemahaman belajar, 

juga sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam pembelajaran. Tes yang 

dimaksud meliputi tes awal yang akan digunakan untuk mengetahui 

penguasaan konsep materi pelajaran sebelum pemberian tindakan. Selain tes 

awal juga dilakukan tes pada setiap akhir tindakan yang akan digunakan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik terhadap 

materi pelajaran geografi bab lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 

dengan metode pembelajaran Brainstorming. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dan observer secara 

kolaboratif. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Wiriatmadja, 2009: 96) 

terdapat tujuh karakter yang harus dimiliki oleh seorang peneliti di dalam 

penelitian, diantaranya : responsif, adaptif, menekankan aspek holistic, 
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pengembangan berbasis pengetahuan, memproses dengan segera, klarifikasi 

dan kesimpulan, serta kesempatan dalam eksplorasi. Ketujuh karakter inilah 

yang kemudian mendasari peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis 

data. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang umum digunakan dalam 

penelitian tindakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi sering juga disebut sebagai pengamatan, yaitu kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Mengacu pada penelitian ini, maka penulis melakukan observasi 

dengan cara partisipatif. Jadi peneliti terjun langsung kelapangan dengan 

mengadakan pengamatan terhadap subyek terteliti dengan mengambil 

bagian dalam suatu kegiatan.  

Observasi dalam PTK digunakan sebagai pemantau guru dan peserta 

didik untuk mencatat setiap tindakan guru dalam siklus kegiatan 

pembelajaran dan untuk menemukan kelemahan guru guna dievaluasi dan 

diperbaiki pada siklus pembelajaran berikutnya. Selain itu, observasi juga 

digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku-perilaku para 

peserta didik terhadap tindakan yang diberikan oleh guru. 

b. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil, atau 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa silabus, 

RPP, tes, daftar nilai, keaktifan, dan kehadiran. Selain itu peneliti 

menggunakan kamera sebagai alat perekam suasana pembelajaran di kelas. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam PTK adalah suatu kegiatan mencermati atau menelaah, 

menguraikan dan mengkaitkan setiap informasi yang terkait dengan kondisi awal, 

proses belajar dan hasil pembelajaran untuk memperoleh simpulan tentang 

keberhasilan tindakan perbaikan pembelajaran. 
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Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data kualitatif diperoleh dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

dengan menggunakan metode pembelajaran Brainstorming, lalu dianalisis 

secara kualitatif untuk merefleksi di pelaksanaan pembelajaran berikutnya. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui informasi berbentuk 

kalimat yang memberi gambaran tentang aktifitas peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran di kelas yang meliputi tingkat pemahaman terhadap 

materi pembelajaran (kognitif), pandangan atau sikap peserta didik terhadap 

metode belajar yang baru (afektif), perhatian dan antusias dalam belajar, 

mengemukakan pendapat dan berpikir kritis dalam menyelesaikan 

permasalahan pembelajaran yang ditemukannya.  

2. Data kuantitatif dianalisis secara statistika sederhana yaitu prosentase 

sehingga diperoleh hasil yang nantinya akan dibandingkan dengan KKM 

dan nilai peserta didik sebelum penelitian tindakan kelas ini dan guna 

melihat apakah penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan berhasil atau 

tidak.  

 

I. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan pada penelitian ini, adalah : 

1. Adanya peningkatan kriteria pada setiap aspek kemampuan berpikir kritis 

peserta didik dari sebelum tindakan diberikan dan sesudah tindakan 

diberikan pada mata pelajaran geografi dengan metode pembelajaran 

brainstorming. 

2. Adanya kerjasama kelompok dalam mengerjakan tugas-tugas secara tepat 

waktu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, indikator 

keberhasilannya jika dalam proses pembelajaran disetiap tindakannya 75% 

peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. 

3. Disetiap akhir pembelajaran guru mengadakan test evaluasi, indikator 

keberhasilanya, jika setiap tindakan peserta didik yang dapat mencapai 



40 
 

Vita Rosmiati, 2013 
Penerapan Metode Pembelajaran Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis 
Peserta Didik Kelas Xi IPS 4 Di SMA Negeri Situraja 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar ≥ 75 sebanyak 80% dari 32 

peserta didik yang ada. 

4. Terlaksananya tahap-tahap metode pembelajaran brainstorming yang telah 

ditetapkan. 

Klasifikasi aktivitas peserta didik dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Presentase Rata-rata (%) Kategori 

80 atau lebih Sangat Baik 

60 – 79,99 Baik 

40 – 59,99 Cukup 

20 – 39,99 Kurang 

0 – 19,99 Sangat Kurang 

Sumber : Laksmi Saraswati (dalam Mabroer, 2006:45) 

 


