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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III ini memaparkan mengenai Metodologi Penelitian. Dalam kajian ini 

meliputi lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, 

definisi operasional, instrumen penelitian, teknik dan pengumpulan data, analisis 

data serta uji validitas data. 

  

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Siswa kelas XI IPS 1 berjumlah 21 orang siswa yang terdiri dari delapan 

orang siswa laki-laki dan tiga belas orang perempuan. Kelas XI IPS 1 ini memiliki 

ruangan dengan luas 19 m² yang terletak di lantai 2 menghadap ke arah lapangan 

upacara. Dalam ruangan kelas XI IPS 1 ini juga dilengkapi alat-alat seperti 

whiteboard, spidol, penghapus, infocus, sound system, loker untuk tempat 

penyimpanan buku-buku dan tas siswa, tempat sampah, sapu, meja dan kursi guru 

dan siswa-siswa. Kelas XI IPS 1 memiliki peralatan yang cukup lengkap.  

Lokasi peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di SMA PGII I Bandung. 

Guru atau yang menjadi sebagai mitra dengan peneliti yaitu Ibu Dra. Eeng 

Suhaeni. SMA PGII I Bandung ini terletak di Jln. Panatayuda No.2 Bandung 

40132. Peneliti memilih kelas XI IPS 1 yang berjumlah 21 orang siswa sebagai 

subyek penelitian karena guru sejarah sebagai mitra peneliti merekomendasikan 

kelas XI IPS 1 yang dijadikan sebagai subyek penelitian dan juga materi di kelas 

ini sesuai dengan materi yang akan diteliti oleh peneliti. Dibawah ini terdapat 

denah SMA PGII 1 Bandung yang menyatu dengan SMP PGII 1 Bandung. 
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Gambar 3.1 Denah SMA dan SMP PGII 1 Bandung 

 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

desain penelitian model Kemmis dan MC Taggart. Adapun gambar desainnya 

Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemis dan Mc Taggart (Wiriaatmadja, 

2008:66) sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc Taggart 

 

Alasan peneliti mengambil desain penelitian tindakan kelas model Kemiss 

dan Mc Taggart ini alur dan langkah – langkah penelitian yang harus 

dilakukannya sangat praktis dan sistematis sehingga dapat memudahkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti dan metode yang diterapkan dalam 

melakukan penelitiannya juga tidak terlalu rumit serta tidak harus ada uji coba 

dulu. Desain model Kemis dan Mc Taggart ini menggunakan empat tahapan 

dalam satu siklus yang mempunyai kegiatan Perencanaan (plan), Tindakan (act), 

Observasi (observ), dan Refleksi (reflect). Langkah – langkah tersebut dijelaskan 

Sukardi (2011:213), yaitu sebagai berikut : 

1. Rencana (plan) 

Rencana merupakan serangkaian tindakan yang sudah direncanakan 

sebelumnya untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Dalam penelitian 

tindakan, rencana tindakan harus berorientasi ke depan dan bersifat fleksibel 

untuk mengadopsi pengaruh yang tidak dapat terlihat dan rintangan yang 

tersembunyi. Perencanaan dalam penelitian tindakan sebaiknya lebih 

Refleksi  

Observasi 

Tindakan  1 

Rencana 

tindakan

1 

Rencana 

tindak

an2 

Pra  

Rencana 

tindakan

3 

Observasi 

Observasi 

Refleksi  

Refleksi  

Tindakan  2 

Tindakan  3 

dst 

 



 

Elin Budiarti, 2014 
UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MELALUI METODE THE POWER OF 
TWO DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menekankan pada sifat-sifat strategik yang mampu menjawab tantangan yang 

muncul dalam proses belajar mengajar dan mengenal rintangan yang 

sebenarnya. Pada penelitian ini untuk melakukan tindakan, rencana yang 

disusun oleh peneliti bersama mitra adalah sebagai berikut: 

a) Meminta kesediaan guru mitra untuk menjadi kolaborator peneliti  dalam 

melakukan penelitian 

b) Menentukan kelas yang akan diteliti dan waktu penelitian 

c) Menentukan materi yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas 

d) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan 

saat pembelajaran dalam melakukan penelitian dengan dosen pembimbing 

dan guru mitra 

e) Merencanakan format penilaian yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran 

f) Merencanakan untuk pengolahan data dari hasil yang diperoleh peneliti 

daam melakukan penelitian 

2. Tindakan (act) 

Tindakan dalam penelitian ini harus hati-hati dan merupakan kegiatan praktis 

yang terencana. Ini dapat terjadi jika tindakan tersebut dibantu dan mengacu 

kepada rencana yang rasional dan terukur.Tindakan yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun yaitu 

melakukan tindakan yang sesuai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

telah disusun. 

b) Mengoptimalkan penggunaan metode The Power of Two dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

c) Memberikan pertanyaan - pertanyaan kepada siswa yang telah dibuat oleh 

guru dalam bentuk cari kata, membuat peta konsep, LKS, dan melihat film.  

d) Mempersiapkan instrument penilaian yang berupa format pedoman 

penilaian penerapan metode The Power of Two dan juga format penilaian 

berpikir kritis. 
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e) Melakukan diskusi balikan dengan mitra peneliti, agar mengetahui 

kekurangan dalam menerapkan metode The Power of Two untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah 

f) Melaksanakan pengolahan data 

3. Pengamatan (observe) 

Observasi pada penelitian tindakan kelas mempunyai fungsi mendokumentasi 

implikasi tindakan yang diberikan kepada subjek. Oleh karena itu, observasi 

harus mempunhyai beberapa macam unggulan seperti memiliki orientasi 

prospektif, memiliki dasar-dasar reflektif waktu sekarang dan masa yang akan 

datang. Observasi yang hati-hati dalam hal ini sangat diperlukan untuk 

mengatasi keterbatasan tindakan yang diambil peneliti, yang disebabkan oleh 

adanya keterbatasan menembus rintangan yang ada di lapangan. Seperti dalam 

perencanaan, observasi yang baik adalah observasi yang fleksibel dan terbuka 

untuk dapat mencatat gejala yang muncul baik yang diharapkan atau yang tidak 

diharapkan. Pada kegiatan observasi ini, peneliti melakukan: 

a) Observasi atau Pengamatan terhadap keadaan kelas yang akan diteliti. 

b) Pengamatan terhadap kesesuaian penggunaan metode The Power of Two 

dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

c) Pengamatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4. Refleksi (reflect) 

Langkah ini merupakan sarana untuk melakukan pengkajian kembali tindakan 

yang telah dilakukan terhadap subjek penelitian dan telah dicatat dalam 

observasi. Langkah reflektif ini berusaha mencari alur pemikiran yang logis 

dalam kerangka kerja proses, problem, isu dan hambatan yang muncul dalam 

perencanaan tindakan strategik. Langkah reflektif ini juga dapat digunakan 

untuk menjawab variasi situasi sosial dan isu sekitar yang muncul sebagai 

konsekuensi adanya tindakan terencana. Pada langkah ini peneliti melakukan: 

a) Kegiatan diskusi balikan dengan mitra dan siswa setelah tindakan 

dilakukan. 

b) Merefleksikan hasil diskusi balikan untuk siklus selanjutnya. 
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3.3 Metode Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam peneltiian ini yaitu metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). T Raka Joni (1998, dalam Hasan 2011:73) 

mengemukakan bahwa PTK merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 

oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional 

dari tindakan – tindakan yang dilakukannya serta untuk memperbaiki kondisi – 

kondisi dimana praktek – praktek pembelajaran dilakukan. Sedangkan menurut 

Rapoport (1970, dalam Wiriatmadja 2010:11) mengartikan penelitian tindakan 

kelas untuk membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang 

dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial 

dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama. Maka PTK 

dapat diartikan sebagai proses pengkajian permasalahan yang terjadi di dalam 

kelas melalui refleksi diri untuk mengatasi permasalahan melalui tindakan yang 

telah direncanakan serta memperbaiki persoalan yang terjadi di dalam kelas 

tersebut.  

Metode penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas XI IPS 1 SMA PGII 

1 Bandung untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas dengan menerapkan 

metode The Power of Two untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Alasan peneltii mengambil Penelitian Tindakan Kelas ini karena Penelitian 

tindakan kelas merupakan penelitian yang difokuskan di kelas Dengan melibatkan 

diri di kelas, kita bisa mengetahui peristiwa – peristiwa yang terjadi dikelas 

tersebut. Dengan demikian kita bisa merubah pelaksanaan proses pembelajaran di 

kelas ke arah yang lebih baik.  
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3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Metode The Power of Two 

Metode The Power of Two termasuk tipe belajar kooperatif yang merupakan 

metode belajar dalam kelompok kecil (berpasangan). Metode The Power of Two 

ini dapat mengembangkan pembelajaran sejarah dengan memberikan pertanyaan – 

pertanyaan yang dapat menuntut siswa untuk berpikir kritis, selaitu itu juga dapat 

mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata 

secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang 

lain, membantu anak agar dapat bekerja sama dengan orang lain, meningkatkan 

motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir, serta meningkatkan prestasi 

akademik sekaligus kemampuan sosial.  

Pelaksanaan di kelas, peneliti menggunakan metode The Power of Two 

dengan langkah-langkah yang sederhana tidak seperti yang langkah-langkah yang 

dijelaskan oleh beberapa ahli karena melihat waktu dan tenaga juga disesuaikan 

dengan kebutuhan di kelas. Adapun langkah-langkah yang peneliti terapkan di 

kelas yaitu sebagai berikut: 

1. Guru menentukan pasangan siswa yang terdiri dari 2 orang.  

2. Guru memberikan pertanyaan (lembar kerja) kepada setiap pasangan yang 

dapat mendorong siswa untuk berpikir dan menggali pengetahuan siswa. 

3. Setiap pasangan harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara 

berpasangan 

4. Setelah siswa secara berpasangan selesai mengerjakan tugasnya, guru 

menunjuk salah satu siswa (berpasangan) untuk mengungkapkan jawabannya 

atau hasil kajiannya secara berpasangan didepan teman-temannya 

Alat pengumpulan data dari metode ini menggunakan lembar observasi 

sebagai berikut: 

1. Kemampuan kerja sama dalam menjawab pertanyaan secara berpasangan 

2. Kemampuan mengemukakan pendapat secara berpasangan 

3. Kemampuan mengungkapkan jawabannya di depan teman-temannya secara 

berpasangan 
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Metode The Power of Two ini akan diterapkan di kelas dengan memberikan 

pertanyaan (lembar kerja) yang berupa : 

1. Cari Kata (Tindakan Pertama) 

Tindakan pertama yang akan diberikan kepada siswa yaitu cari kata. Cari kata 

ini salah satu cara untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan siswa untuk 

mengolah materi yang telah disampaikan dengan cara mencari kata-kata pada 

tabel yang telah disediakan. Cari kata ini dikerjakan secara berpasangan (2 

Orang) dan waktu pengerjaannya saat mata pelajaran sejarah. Materinya 

mengenai Perkembangan Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia. Adapun hal-hal 

yang harus diperhatikan dalam pengerjakaan tugas dalam tindakan satu ini 

adalah sebagai berikut: 

- Secara berpasangan harus mencari kata yang berkaitan dengan materi yang 

sedang dipelajari saat itu 

- Secara berpasangan harus  menghubungkan kata-kata tersebut sehingga 

menjadi sebuat kalimat atau paragraf 

- Secara berpasangan harus bisa mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dari 

kerajaan-kerajaan yang ditemukan pada tabel cari kata tersebut 

2. Peta Konsep (Tindakan kedua) 

Peta konsep ini merupakan tampilan dari suatu gambaran atau bagan tentang 

konsep-konsep materi sejarah. Peta konsep ini juga akan membantu siswa 

dalam menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Materinya 

mengenai Perkembangan Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia.  

- Setiap pasangan harus mampu membuat peta konsep yang menunjukan 

keterhubungan antara kerajaan Majapahit dan Sunda Padjajaran 

- Mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara Majapahit dan Sunda 

Padjajaran secara berpasangan 

- Secara berpasangan harus mampu menarik kesimpulan mengenai 

keterhubungan antara kerajaan Majapahit dan Sunda Padjajaran yang 

menimbulkan perang bubat 
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3. LKS (Tindakan Ketiga) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan berupa lembaran-lembaran yang 

didalamnya berisi tugas yang harus dikerjakan siswa. Dalam LKS ini terdapat 

beberapa materi dan pertanyaan – pertanyaan yang sesuai dengan materi 

tersebut. Setiap pasangan harus memilih sumber atau teori mana yang cocok 

dengan masuknya islam ke Indonesia, kemudian harus mengemukakan 

pendapat dan alasannya serta menarik kesimpulannya didepan teman-

temannya. Materi yang akan dibuat peneliti mengenai Pengaruh 

Perkembangan Agama dan Kebudayaan Islam terhadap Masayarakat 

diberbagai Daerah di Indonesia. 

4. Menjawab pertanyaan setelah melihat film (Tindakan Keempat) 

Tindakan keempat yaitu resensi film. Ketika siswa mempelajari materi sejarah 

mengenai Kerjaan-kerajaan Islam dan Interaksi Tradisi Lokal, Hindu-Budha, 

dan Islam di Indonesia, terdapat banyak film yang menayangkan islam di 

Indonesia. Salah satu filmnya itu yang berjudul “WALI SONGO”. Setelah 

siswa menonton film tersebut, siswa diberikan pertanyaan yang sudah 

disediakan oleh guru. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru yaitu 

siswa harus mampu mengetahui keterkaiatan antara penan pedagang dengan 

para wali dalam awal proses islamisasi di Indonesia, memberikan pendapat 

mengenai peranan para wali dalam proses islamisasi, dan mengungkapkan 

kesimpulan mengenai peranan pedagang dan para wali dalam awal proses 

islamisasi di Indonesia.  

 

3.4.2 Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan berpikir untuk melatih 

seseorang dalam memahami dan menganalisis suatu masalah sampai dengan 

memecahkan masalah tersebut dan menggali informasi dari berbagai sumber. 

Seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis jika memiliki kriteria kemampuan 

berpikir kritis yang telah disebutkan di atas.  

Indikator berpikir kritis yang digunakan oleh peneliti merujuk pada 

indikator berpikir kritis menurut Fisher dalam sebuah blog dengan judul 
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“Kemampuan Berpikir Kritis dan kreatif Matematika”, yaitu meliputi: 1) 

Menyatakan kebenaran pertanyaan atau pernyataan. 2) Menganalisis pertanyaan 

atau pernyataan; 3) Berpikir logis; 4) Mengurutkan, misalnya secara temporal, 

secara logis, secara sebab akibat; 5) Mengklasifikasi, misalnya gagasan objek-

objek; 6) Memutuskan, misalnya apakah cukup bukti; 7) Memprediksi (termasuk 

membenarkan prediksi); 8) Berteori; 9) Memahami orang lain dan dirinya. 

Terdapat sembilan indikator berpikir kritis menurut Fisher, namun peneliti 

hanya mengambil beberapa indikator karena tidak semua indikator dibutuhkan di 

dalam kelas. Peneliti mengambil tiga indikator yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas penelitian serta 

kurangnya waktu dan tenaga. Ketiga indikator diantaranya yaitu 1) Menganalisis, 

2) Mengurutkan, 3) Memutuskan. 

1) Menganalisis 

- Mampu menjawab pertanyaan dengan jelas secara berpasangan 

- Memberikan penjelasan sederhana secara berpasangan 

- Mampu menentukan keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lain 

secara berpasangan 

- Menentukan satu teori atau sumber secara berpasangan 

- Mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan secraa berpasangan 

2) Mengurutkan 

- Menentukan penyebab dari suatu masalah sampai dengan akibatnya dengan 

sistematis secara berpasangan 

3) Memutuskan  

- Tanggungjawab dalam mengerjakan tugas secara berpasangan 

- Mengungkapkan alasan atau pendapat – pendapat atas jawaban tersebut 

secara berpasangan 

- Mengungkapkan dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari jawaban tersebut 

secara berpasangan 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Data dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan. Untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan dibutuhkan 

instrumen penelitian sehingga data untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa melalui metode The Power of Two terkumpul sesuai dengan yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Adapun perangkat-perangkat yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Lembar observasi merupakan perangkat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data mengenai aktivitas siswa dan guru selama penelitian ini 

berlangsung dengan menerapkan metode The Power of Two untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran sejarah di 

kelas XI IPS 1 SMA PGII 1 Bandung. Alasan memilih lembar observasi karena 

akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian ini dan juga 

penelitian ini bersifat kualitatif sehingga data dari hasil lembar observasi ini 

cocok digunakan dalam penelitian ini karena peneliti langsung mengamati atau 

observasi langsung pada saat proses belajara mengajar di kelas. 

2. Tes merupakan perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui atau 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam penguasaan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tes esai dimana siswa menjawab beberapa pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya (2011:101) tes 

esai merupakan bentuk tes dengan cara siswa diminta untuk menjawab 

pertanyaan secara terbuka, yaitu menjelaskan atau menguraikan melalui 

kalimat yang disusun siswa sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa merupakan pertanyaan yang dapat menggali pengetahuan siswa 

dan pertanyaan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Pertanyaan tersebut 

diberikan kepada siswa dalam bentuk cari kata, membuat peta konsep, mengisi 

LKS, dan mengisi pertanyaan setelah melihat film yang berjudul “Wali 

Songo”.  

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) berupa lembaran-lembaran yang didalamnya berisi 

tugas yang harus dikerjakan siswa. Dalam LKS yang disusun oleh peneliti ini 

di dalamnya terdapat beberapa materi dan pertanyaan – pertanyaan yang 
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berhubungan dengan materi yang telah dijelaskan oleh guru dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas 

4. Rubrik digunakan dalam penelitian ini yang berisikan aspek-aspek yang akan 

menjadi penilaian siswa agar memudahkan peneliti untuk melihat ketercapaian 

tujuan dalam penelitian ini.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan semua data dari 

hasil penelitian untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari 

penelitian ini berupa data hasil lembar observasi dan study dokumentasi yang 

kemudian data – data tersebut diolah dan di analisis yang menghasilkan data 

dalam memecahkan permasalahan penelitian. Pengolahan data untuk melihat hasil 

kemampuan berpikir kritis siswa ini dengan cara memberikan skor pada setiap 

pertanyaan – pertanyaan yang dijawab oleh para siswa. Data – data yang 

diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik. Adapun teknik – 

tekni yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

 

3.6.1 Observasi  

Observasi merupakan suatu pengamatan atau mengamati segala 

sesuatu yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Hal yang diobservasi dalam penelitian ini 

yaitu penggunaan metode The Power of Two pada saat proses pembelajaran 

sejarah dan juga kemampuan berpikir kritis siswa dalam menjawab 

pertanyaan – pertanyaan yang diberikan oleh guru baik menjawab secara 

perorangan maupun secara berpasangan. 

 

3.6.2 Study Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang digunakan mencakup Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP), jawaban-jawaban siswa dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan oleh guru kepada siswa, lembar observasi kemampuan 
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berpikir kritis, lembar observasi metode The Power of Two, dan kehadiran 

siswa.  

 

3.6.3 Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara 

verbal kepada orang – orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal – hal yang dipandang perlu, seperti yang dikemukakan 

oleh Denzim (Rochiati, 2010:117). Wawancara ini ditujukan kepada siswa 

mengenai mata pelajaran sejarah dan metode yang diterapkan di kelas 

penelitian. 

Alasan mengambil study dokumentasi karena peneliti akan 

mengetahui semua data – data siswa yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Melalui observasi, peneliti akan mengetahui semua situasi atau 

keadaan yang terjadi di kelas penelitian sehingga urutan – urutan kejadian di 

kelas tercatat semua dan lengkap untuk data penelitian. Dan wawancara, 

peneliti ingin mengetahui pendapat siswa mengenai mata pelajaran sejarah 

dan metode yang diterapkan di kelas penelitian. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu hal yang penting yang dilakukan oleh 

peneliti. Data perlu diukur agar mermudah peneliti melihat hasil dari 

penelitiannya.  

3.7.1 Data Kuantitatif  

Pengolahan data untuk mengukur perkembangan kemampuan berpikir 

kritis siswa dengan menggunakan metode The Power of Two diolah secara 

kuantitatif melalui penskoran dan juga menggunakan persentase karena 

dengan menggunakan persentase peneliti akan mengetahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam setiap siklusnya dan 

juga peningkatan penerapan metode The Power of Two.  

3.7.2 Data Kualitatif 

Pengolahan data dari hasil penelitian dapat dilakukan dengan langkah-
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langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data kodifikasi dan kategorisasi data 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh 

berdasarkan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul 

berdasarkan instrumen penelitian itu diberikan kode – kode, kemudian 

peneliti melakukan interpretasi terhadap data secara keseluruhan agar 

memudahkan dalam penyusunan kategorisasi data sehingga hasil 

penelitian itu bermakna.  

2. Validitas Data 

Menurut Hopkins (Wiriaatmadja, 2010:168-171) mengungkapkan 

beberapa bentuk validitas yang dapat dilakukan dalam penelitian 

tindakan kelas yaitu : 

a. Member Check, pada tahap ini memeriksa kembali keterangan – 

keterangan atau informasi data yang diperoleh peneliti dengan mitra 

selama observasi melalui diskusi pada setiap akhir pelaksanaan 

tindakan dan pada akhir keseluruhan pelaksanaan. 

b. Expert Opinion, pemeriksaan terakhir terhadap hasil penelitian kepada 

dosen pembimbing peneliti. Dosen pembimbing akan memberikan 

arahan atau Judgements terhadap masalah – masalah penelitian ini. 

Peneliti dalam validasi data menggunakan member check dan 

ekspert opinion karena dengan menggunakan member check peneliti 

akan mengetahui semua keterangan atau informasi yang didapat 

selama observasi itu tetap (tidak berubah) sehingga data yang didapat 

itu bisa terperiksa kebenarannya. Selain itu juga dengan menggunakan 

ekspert opinion untuk mendapatkan atau meminta nasihat – nasihat 

dari dosen pembimbing peneliti karena dosen pembimbing akan 

memberikan arahan kepada peneliti sehingga peneliti merasa percaya 

diri untuk melanjutkan penelitian ini. Peneliti hanya menggunakan 

member check dan expert opinion karena keduanya merupakan hal 

yang paling penting dalam penelitian ini dan juga mempertimbangkan 

keterbatasan waktu dan tenaga.  

 


