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ABSTRAK 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh para ahli pendidikan untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa menghasilkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memiliki kualitas mumpuni adalah dengan membiasakan 

para siswa untuk aktif memberikan pemikiran-pemikiran mereka dengan bersifat 

kritis terhadap materi pembelajaran yang guru sampaikan, sehingga nantinya bisa 

menjadi budaya yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya terpaku 

kepada guru semata namun lebih kepada proses pencarian pengetahuan oleh siswa 

sendiri. Melalui berpikir kritis, proses pembelajaran sejarah dapat berjalan dua arah 

baik dari guru serta siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

pembelajaran film dokumenter terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada 

materi Perang Dunia II di kelas XI IPS SMA Negeri 9 Kota Jambi. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kuantitatif Quasi Eksperimental Design dengan Non-

Equivalent Control Group Design. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

media pembelajaran film dokumenter dan variabel terikatnya yaitu kemampuan 

berpikir kritis siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 3 sebagai kelas 

kontrol dan XI IPS 4 sebagai kelas eksperimen yang masing-masing berjumlah 38 

siswa. Data diambil menggunakan soal pilihan ganda berjumlah 52 butir. 

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan rata-rata persentase kemampuan 

berpikir kritis kelas eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran film 

dokumenter sebesar 74% dibandingkan dengan perolehan rata-rata persentase kelas 

kontrol yang menggunakan media pembelajaran konvensional sebesar 58%. 

Sedangkan hasil dari analisis data uji independent sample t-test kelas kontrol dan 

kelas eksperimen telah diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,012 dengan taraf 

signifikan 0,05. Hal tersebut menyimpulkan bahwa nilai 0,012 < 0,05 artinya 

terdapat pengaruh media pembelajaran film dokumenter terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi Perang Dunia II di Kelas XI IPS SMA Negeri 9 

Kota Jambi. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh para ahli pendidikan untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa menghasilkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memiliki kualitas mumpuni adalah dengan membiasakan 

para siswa untuk aktif memberikan pemikiran-pemikiran mereka dengan bersifat 

kritis terhadap materi pembelajaran yang guru sampaikan, sehingga nantinya bisa 

menjadi budaya yang positif dalam kegiatan belajar mengajar, tidak hanya terpaku 

kepada guru namun lebih kepada proses pencarian pengetahuan oleh siswa sendiri. 

Melalui berpikir kritis, proses pembelajaran sejarah dapat berjalan dua arah baik 

dari guru serta siswa. Menurut Ennis dalam Fisher (2009:4) berpikir kritis adalah 

kemampuan berpikir reflektif yang berfokus pada pola pengambilan keputusan 

tentang apa yang harus diyakini dan harus dilakukan. 

Dari hasil pengamatan observasi awal yang peneliti lakukan di SMA 

Negeri 9 Kota Jambi pada tanggal 4 sampai 8 maret 2018 dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran sejarah, diketahui jika 

keterlaksanaan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran 

sejarah masih rendah dengan rentang rata-rata 40% sampai 45%.  

Tabel 1.1 Keterlaksanaan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas XI IPS 

No. Kelas Presentase 

1. XI IPS 1 45% 

2. XI IPS 2 41% 

3. XI IPS 3 42% 

4. XI IPS 4 40% 

Rata-rata 42% 
Sumber: Observasi Awal Peneliti 

 

Berpikir kritis merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif, tindakan 

mental untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan agar 

mampu menemukan jalan keluar dan keputusan secara deduktif, induktif dan 

evaluatif sesuai dengan tahapannya (Kowiyah, 2012:176). Dalam pembelajaran 

sejarah, maka berpikir kritis jelas sangat dibutuhkan untuk memunculkan dan 

mengasah ranah kognitif siswa sehingga menimbulkan pemahaman terhadap 

materi sejarah.  

Berbicara mengenai pembelajaran sejarah, maka Wiriaatmadja dalam 

Aman (2011:95) menyatakan bahwa variabel guru merupakan faktor yang penting 

bagi keberhasilan pembelajaran sejarah. Kreatifitas seorang guru dalam mengajar 



menjadi sebuah kebutuhan yang penting agar bisa membuat siswa lebih memahami 

isi materi. Salah satu cara yang dapat guru lakukan yaitu dengan menggunakan 

media di dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh Nur (2013) dalam Herlinda 

(2016:22) dijelaskan jika peranan media sangatlah penting yaitu sebagai alat bantu 

atau sarana yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan materi. Media 

pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat secara aktif serta memunculkan 

kemampuan berfikir kritis mereka yaitu media pembelajaran film dokumenter yang 

pada hakikatnya menginginkan proses pembelajaran menjadi student centered 

bukan lagi teacher centered. 

Media pembelajaran film dokumenter adalah salah satu tipe media 

pembelajaran yang berbentuk audio dan visual, siswa tidak hanya belajar dengan 

membayangkan namun juga dapat melihat secara langsung dengan menggunakan 

media pembelajaran yang terus dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Arifani 

menuturkan jika materi pelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru dalam 

kegiatan belajar mengajar masih berupa konsep-konsep yang bersifat abstrak atau 

masih berbentuk ide maupun gagasan (Herlinda, 2016:23). Sehingga dengan film 

dokumenter siswa dapat melihat penjabaran materi sejarah dengan lebih nyata serta 

konkrit. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di SMA 

Negeri 9 Kota Jambi selama satu minggu dengan melakukan pengamatan langsung 

dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, diketahui jika 

peserta didik terlalu pasif memberikan pertanyaan. Guru kurang memanfaatkan 

media pembelajaran yang ada serta masih menggunakan metode konvensional 

sehingga proses pembelajaran hanya berjalan satu arah dan tidak memunculkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Terlebih lagi dari hasil keterangan wawancara 

guru mata pelajaran sejarah peminatan kelas XI, siswa kurang memahami isi 

materi Perang Dunia II yang telah beliau sampaikan dalam kegiatan belajar 

mengajar sebelumnya, hal ini dibuktikan saat ditanya mengenai latar belakang 

Perang Dunia II, siswa belum bisa menjawab dengan tepat sehingga memberikan 

jawaban yang mengada-ada. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Pengaruh Media 

Pembelajaran Film Dokumenter terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

pada Materi Perang Dunia II di Kelas XI IPS SMA Negeri 9 Kota Jambi”. 



KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Garvey dan Krug (2015:ix), pembelajaran sejarah adalah proses 

internalisasi nilai-nilai masa lalu, berupa asal-usul, silsilah pengalaman kolektif, 

dan keteladanan pelaku sejarah pembelajaran itu dirancang untuk membentuk 

pribadi yang arif dan bijaksana, karena itu pembelajaran sejarah menuntu desain 

yang akan menghasilkan kualitas output yang meliputi pemahaman peristiwa 

sejarah bangsa, meneladani kearifan, dan sikap bijak pelaku sejarah. Kemudian, 

pembelajaran sejarah juga diartikan oleh Agung dan Wahyuni (2013:56) jika 

berfungsi untuk menyadarkan siswa akan adanya proses perubahan dan 

perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif 

serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri 

bangsa dari masa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan 

dunia. Himawan (2013:27-28) menjelaskan bahwa berpikir kritis melibatkan suatu 

proses kognitif yang lebih tinggi, sehingga fungsinya bukan hanya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan diri dan dunianya, tetapi juga secara efektif 

berdasarkan analisis-analisis logis yang mendasarinya. Menurut Arsyad (2015:4), 

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional 

atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran. Menurut Abdulhak dan Darmawan (2015:86), film merupakan hasil 

kombinasi dari media audiovisual dan media audio. Suatu rangkaian cerita yang 

disajikan dalam bentuk gambar pada layar putih disertai dengan gerakan-gerakan 

dari para pelakunya. Keseluruhan bahan informasi disajikan lebih menarik dengan 

nada dan gaya serta tata warna, sehingga sajiannya lebih merangsang minat dan 

perhatian penonton atau penerima pesan. Wibowo menerangkan dalam Rikarno 

(2015:138) bahwa dokumenter merupakan suatu kejadian nyata yang disajikan 

dengan sifat objektif serta nilai-nilai yang bersifat esensial dan eksistensial. 

Kemudian Maiyena dan Pinta (2014:4) menerangkan film dokumenter adalah film 

yang dibuat untuk mendokumentasikan sesuatu sesuai dengan kepentingan 

pembuat film dan institusinya. Kategori film ini tidak memiliki batasan dalam 

durasi. Hal ini tergantung pada tujuan distribusi film. Pada umumnya informasi 

yang disampaikan dalam film dukumenter cenderung digunakan sebagai bahan 

instruksional, bahan pengajaran atau pendidikan atau pengembangan ilmu 

pengetahuan, atau sebagai produk akhir hasil penelitian. Struktur film dukumenter 

umumnya sederhana dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami 



dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan. Perang Dunia II merupakan konflik 

militer global yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia yang terjadi pada 1 

September 1939 hingga 14 Agustus 1945. Perang ini melibatkan kekuatan-

kekuatan besar yang dibagi menjadi dua aliansi militer berlawanan yaitu pihak 

Sekutu dan pihak Poros (Syukur dkk, 2014:193-194). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode 

eksperimen dan desain yang peneliti gunakan adalah Quasi Experimental Design 

dengan Non-Equivalent Control Group Design. Subyek penelitian adalah kelas XI 

IPS 3 sebagai kelas kontrol dan kelas XI IPS 4 kelas eksperimen dengan masing-

masing berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data adalah pretest dan posttest 

dengan memberikan tes soal pilihan ganda dengan aspek soal C1 sampai C6 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik validasi instrumen penelitian 

dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda soal dan uji tingkat 

kesukaran soal. Teknik analisis data yaitu dengan melakukan analisis data pretest 

dan posttest, uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

1.1 Deskripsi Data Indikatator Kemampuan Berpikir Kritis Kelas Kontrol 

Untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol maka 

diberikan pretest dan posttest dengan bentuk soal pilihan ganda. 

Tabel 1.2 Hasil Persentase Ketercapaian Kelas Kontrol 

No. Indikator Berpikir Kritis 
Aspek 

Kognitif 

Persentase 

Ketercapaian (%) 

Kelas Kontrol 

Pretest Posttest 

1. Memberikan penjelasan sederhana C1 66 84 

2. Membangun keterampilan dasar 
C2 60 78 

C3 54 64 

3. Menyimpulkan C4 40 52 

4. Memberikan penjelasan lanjut C5 27 37 

5. Mengatur strategi dan taktik C6 23 35 

Rata-rata Ketercapaian 45 58 

 



1.2 Deskripsi Data Indikatator Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Eksperimen 

Sama halnya dengan kelas kontrol, maka setelah melaksanakan proses 

pembelajaran maka diperoleh pula data kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dari kelas eksperimen baik dari hasil pretest dan juga posttest dengan menjawab 

soal pilihan ganda dengan aspek C1 sampai dengan C6. 

Tabel 1.3 Hasil Persentase Ketercapaian Kelas Eksperimen 

No. Indikator Berpikir Kritis 
Aspek 

Kognitif 

Persentase Ketercapaian 

(%) 

Kelas Eksperimen 

Pretest Posttest 

1. Memberikan penjelasan sederhana C1 66 87 

2. Membangun keterampilan dasar 
C2 56 84 

C3 53 82 

3. Menyimpulkan C4 42 73 

4. Memberikan penjelasan lanjut C5 26 62 

5. Mengatur strategi dan taktik C6 22 58 

Rata-rata Ketercapaian 44 74 
 

1.3 Deskripsi Data Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 

Kontrol dengan Kelas Eksperimen 

Kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol dan kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas eksperimen, menghasilkan data perbandingan sebelum dan 

setelah melaksanakan proses pembelajaran sejarah. 

Tabel 1.4 Perbandingan Persentase Ketercapaian Indikator Berpikir Kritis Kelas 

Kontrol Dan Kelas Eksperimen 

No. 
Indikator 

Berpikir Kritis 

Aspek 

Kognitif 

Ketercapaian 

Pretest (%) 
Kriteria 

Ketercapaian 

Posttest (%) 
Kriteria 

Kontr

ol 

Ekspe

rimen 
Kontrol 

Eksperi

men 

Kontr

ol 

Eksperi 

men 

Kontr

ol 

Eksper

imen 

1. 

Memberikan 

penjelasan 

sederhana 

C1 66 66 Tinggi Tinggi 84 87 
Tinggi 

Sekali 

Tinggi 

Sekali 

2. 

Membangun 

keterampilan 

dasar 

C2 60 56 Cukup Cukup 78 84 Tinggi 
Tinggi 

Sekali 

C3 54 53 Cukup Cukup 64 82 Tinggi 
Tinggi 

Sekali 

3. Menyimpulkan C4 40 42 Rendah Cukup 52 73 Cukup Tinggi 

4. 
Memberikan 

penjelasan lanjut 
C5 27 26 Rendah Rendah 37 62 Rendah Tinggi 

5. 

Mengatur 

strategi dan 

taktik 

C6 23 22 Rendah Rendah 35 58 Rendah Cukup 

Rata-rata 45 44 Cukup Cukup 58 74 Cukup Tinggi 



Berdasarkan pemaparan tabel perbandingan di atas, diketahui bahwa 

terdapat perbedaan persentase ketercapaian pretest dan posttest antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. Sehingga dapat diketahui jika antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen terdapat perbedaan persentase ketercapaian dalam 

kemampuan berpikir kritis setelah perlakuan. 

 

2. Deskripsi Data Pretest dan Posttest Soal Pilihan Ganda 

Deskripsi data pretest soal pilihan ganda sebelum dilaksanakannya proses 

pembelajaran di kelas kontrol dengan media pembelajaran konvensional dan di 

kelas eksperimen dengan media pembelajaran film dokumenter. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

Tabel 1.5 Deskripsi Data Pretest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 Descriptive Statistics 

Kelas N Jumlah Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kontrol 38 1662 43.74 13.482 25 71 

Eksperimen 38 1602 42.18 18.268 15 71 

Setelah dilakukan pretest, maka dilaksanakan proses pembelajaran terhadap 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen dan kemudian akan dilakukan posttest 

pada masing-masing kelas. 

Tabel 1.6 Deskripsi Data Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 Descriptive Statistics 

Kelas N Jumlah Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kontrol 38 2417 63.61 16.057 35 88 

Eksperimen 38 2784 73.26 16.498 44 98 

 

Berdasarkan kedua deskripsi data perolehan pretest dan postest kelas 

kontrol dan kelas eksperimen, selanjutnya skor perolehan tersebut dapat disusun 

klasifikasi berdasarkan skor jawaban posttest yang diperoleh responden dari kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Selanjutnya, interval skor soal pilihan ganda untuk 

tes kemampuan berpikir kritis siswa dapat diketahui frekuensinya dan selanjutnya 

dianalisis dengan rumus presentase sebagai berikut (Arikunto, 2013:272): 

    
 

 
       

Keterangan: 

P = Angka persentase 

F = frekuensi 

N = Jumlah siswa 



Berdasarkan rumus persentase di atas, maka skor perolehan soal pilihan 

ganda diperoleh deskripsi frekuensi dan persentasenya sebagai berikut: 

Tabel 1.7 Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Soal Pilihan Ganda Kelas Kontrol 

Interval 

Skor 
Huruf Kategori 

Sebelum Sesudah 

Frekuensi % Frekuensi % 

90 – 100 A 
Sangat 

Baik 
- - - - 

77 – 89 B Baik - - 9 24 

65 – 76 C Cukup 5 13 7 18 

0 – 64 D Gagal 33 87 22 58 

Jumlah 38 100 38 100 

 

Selanjutnya hasil analisis distribusi frekuensi perolehan skor soal pilihan 

ganda untuk kelas eksperimen sebagai berikut: 

Tabel 1.8 Distribusi Frekuensi Perolehan Skor Soal Pilihan Ganda Kelas 

Eksperimen 

Interval 

Skor 
Huruf Kategori 

Sebelum Sesudah 

Frekuensi % Frekuensi % 

90 – 100 A 
Sangat 

Baik 
- - 4 10 

77 – 89 B Baik - - 9 24 

65 – 76 C Cukup 8 21 12 32 

0 – 64 D Gagal 30 79 13 34 

Jumlah 38 100 38 100 

 

Distribusi hasil analisis skor soal pilihan ganda antara kelas kontrol dengan 

kelas eksperimen tersebut dapat dibandingkan dengan menggunakan skor akhir 

kedua kelas dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.9 Perbandingan Distribusi Frekuensi Skor Akhir Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

Interval 

Skor 
Huruf Kategori 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Frekuensi % Frekuensi % 

90 – 100 A 
Sangat 

Baik 
- - 4 10 

77 – 89 B Baik 9 24 9 24 

65 – 76 C Cukup 7 18 12 32 

0 – 64 D Gagal 22 58 13 34 

Jumlah 38 100 38 100 

 

 



3. Uji Prasyarat Analisis 

3.1 Uji Coba Instrumen 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan uji coba soal pilihan ganda, didapatkan 

hasil uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya beda soal maka 

yang digunakan sebagai soal penelitian dari jumlah keseluruhan 60 soal adalah 

sebanyak 52 soal pilihan ganda yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 

 

3.2 Analisis Data Tahap Awal 

Setelah ditentukannya kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka tes awal 

dilakukan pada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap 

materi yang akan disampaikan, tes awal ini dinamakan dengan pretest. Data hasil 

pretest yang dilakukan pada tahap awal adalah dengan melakukan dua buah uji 

statistik yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dalam pretest berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan data awal 

perhitungan dari nilai pretest masing-masing kelas, maka diperoleh hasil 

perhitungan normalitas. Hasil pengujian normalitas data pretest dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.10 Hasil Uji Normalitas Pretest  

Tests of Normality 

Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

Nilai Siswa 
 Pre Test Kelas Kontrol .137 38 .070 

Pre Test Kelas Eksperimen .139 38 .060 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa uji normalitas nilai awal pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen masing-masing yaitu dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,070 dan 0,60 jauh lebih besar dari nilai α = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

3.2.2 Uji Homogenitas 



Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data awal pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen memiliki varians yang homogen atau tidak. Hasil 

pengujian homogenitas data awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.11 Uji Homogenitas Pretest 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.864 1 74 .053 

 

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat pada kolom Levene Statistic 

sebesar 3.864 dengan nilai signifikansi yaitu 0,053 sehingga > dari nilai α = 0,05, 

maka Ho diterima, yang artinya data pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen 

memiliki varians yang homogen. 

 

3.3 Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis pada tahap akhir ini didasarkan pada perolehan nilai posttest yang 

diberikan pada peserta didik baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Analisis 

ini meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis (uji independent 

sample t-test). 

3.3.1 Uji Normalitas 

Pada uji normalitas tahap kedua ini data yang peneliti gunakan adalah nilai 

posttest siswa setelah melaksanakan proses pembelajaran. Dari hasil penelitian 

maka telah diperoleh nilai dari masing-masing kelas yang akan disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.12 Uji Normalitas Posttest 

Tests of Normality 

 Kelas 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Statistic df Sig. 

Nilai 
Siswa 

Post Test Kelas Kontrol .129 38 .108 

Post Test Kelas Eksperimen .139 38 .061 

 

Diketahui bahwa uji normalitas nilai pada kelas kontrol yaitu dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,108 dan kelas eksperimen dengan nilai signifikansi sebesar 

0,61 yangmana jauh lebih besar dari nilai α = 0,05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data posttest dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

 

 



3.3.2 Uji Homogenitas 

Setelah data posttest dianalisis uji normalitasnya, maka peneliti melakukan 

uji homogenitas atau uji kesamaan varians populasi. Hasil pengujian homogenitas 

data posttest siswa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.13 Uji Homogenitas Posttest 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Siswa   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.068 1 74 .795 

 

Dapat dilihat pada kolom Levene Statistic sebesar 0,068 dengan nilai 

signifikansi yaitu 0,795 sehingga > dari nilai α = 0,05, maka Ho diterima, yang 

artinya data posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki varians yang 

homogen. 

3.3.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan pada data posttest dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh media pembelajaran film dokumenter 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil uji hipotesis posttest kelas kontrol 

dan kelas eksperimen adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.14 Uji Hipotesis Posttest 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Siswa 

Equal variances 
assumed 

-2.590 74 .012 -9.684 3.739 -17.134 -2.235 

Equal variances not 
assumed 

-2.590 73.937 .012 -9.684 3.739 -17.134 -2.235 

 

Dari hasil analisis data posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen, telah 

diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,012 dengan taraf signifikan 0,05. Hal ini 

menyimpulkan bahwa nilai 0,012 < 0,05 itu berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada 

penggunaan media pembelajaran film dokumenter. 

 

 

 



Pembahasan 

Sebelum dilaksanakannya penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji 

coba soal yang akan digunakan pada kedua kelas yang menjadi subyek penelitian. 

Uji coba soal pilihan ganda hasilnya dihitung dengan menggunakan uji validitas, 

uji reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran soal. Setelah dilaksanakan 

perhitungan, dari jumlah soal pilihan ganda keseluruhan sebanyak 60 butir soal 

didapatkan 52 butir soal yang valid dan 8 soal yang tidak valid, soal-soal yang 

valid tersebutlah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian di kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Kelas kontrol yaitu kelas XI IPS 3 melaksanakan proses 

pembelajaran dengan media pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen 

yaitu kelas XI IPS 4 melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran film dokumenter. 

Kemampuan berpikir kritis memiliki 5 indikator utama dan terdiri dari 12 

sub indikator. Hasil dari perbandingan indikator berpikir kritis kelas kontrol dan 

kelas eksperimen tersebut dapat terlihat dalam grafik berikut:  

Grafik 1.1 Perbandingan Persentase Indikator Kemampuan Berpikir Kritis Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

 

Keterangan: A = Memberikan penjelasan sederhana 

  B = Membangun keterampilan dasar 

  C = Menyimpulkan 

D = Memberikan penjelasan lanjut 

E = Mengatur stretegi dan taktik 

 

Grafik di atas menunjukkan ada lima perolehan ketercapaian indikator 

berpikir kritis oleh siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah melaksanakan 
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proses pembelajaran dengan materi Perang Dunia II di kelas selama enam kali 

pertemuan. Perolehan angka tersebut didapat dari hasil jawaban siswa terhadap 

soal pilihan ganda yang berjumlah 52 soal dengan aspek kognitif C1 sampai 

dengan C6. Indikator berpikir kritis yang pertama yaitu memberikan penjelasan 

sederhana diwakilkan oleh soal pilihan ganda dengan aspek kognitif C1 yang 

memuat soal-soal pengetahuan yang bersifat ingatan, indikator berpikir kritis yang 

kedua yaitu membangun keterampilan dasar diwakilkan oleh soal pilihan ganda 

dengan aspek kognitif C2 yang memuat soal-soal pemahaman dan C3 yang 

memuat soal dengan kriteria penerapan. Indikator berpikir kritis yang ketiga yaitu 

menyimpulkan diwakilkan oleh soal pilihan ganda dengan aspek kognitif C4 yang 

memuat soal-soal pilihan ganda yang bersifat penganalisisan, indikator berpikir 

kritis yang keempat memberikan penjelasan lanjut yaitu diwakilkan dengan soal-

soal pilihan ganda yang bersifat menilai atau sintesis dengan aspek kognitif C5, 

dan yang terakhir indikator berpikir kritis mengatur strategi dan taktik diwakilkan 

oleh soal pilihan ganda yang memuat aspek penilaian/menciptakan yaitu ada di 

aspek kognitif C6. 

Indikator memberikan penjelasan sederhana untuk kelas kontrol termasuk 

dalam kategori tinggi sekali dan pada kelas eksperimen juga termasuk ke dalam 

kategori tinggi sekali. Pada kelas kontrol persentase yang diperoleh lebih rendah 

dibandingkan kelas eksperimen. Indikator membangun keterampilan dasar untuk 

kelas kontrol termasuk dalam kategori tinggi sedangkan kelas eksperimen 

termasuk ke dalam kategori tinggi sekali. Indikator menyimpulkan pada kelas 

kontrol termasuk dalam kategori cukup sedangkan kelas eksperimen termasuk 

dalam kategori tinggi. Perbedaan ini dapat terlihat jelas dari persentase perolehan 

yang terpaut 21 angka antar kedua kelas yang menjadi subyek penelitian. Dalam 

proses pembelajaran di kelas pun, kelas kontrol dengan kelas eksperimen juga 

memiliki perbedaan dalam hal menyimpulkan materi pembelajaran. Ini terkait 

dengan cara siswa yang dapat menyimpulkan materi Perang Dunia II dari hasil 

menonton film dokumenter dibandingkan dengan mendengar penjelasan dari guru 

dan penerangan materi dari papan tulis di kelas. 

Selanjutnya indikator berpikir kritis memberikan penjelasan lebih lanjut. 

Dalam proses pembelajaran dengan materi Perang Dunia II yang dijabarkan 

melalui film dokumenter, siswa tidak hanya mampu memberikan penjelasan lebih 

lanjut terhadap materi yang mereka dapat dari film namun juga dengan siswa 



mampu menjawab menjawab soal dengan aspek kognitif C5 yang menuntut siswa 

untuk dapat menilai suatu permasalahan yang ada pada soal. Antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen, kategori yang diperoleh kelas kontrol adalah rendah dan 

kelas eksperimen termasuk kategori tinggi. Perbedaan kategori ini juga 

dikarenakan siswa kelas kontrol yang kurang memberikan penjelasan lebih lanjut 

terhadap materi yang dipaparkan guru di kelas, mereka cenderung pasif dan hanya 

beberapa orang siswa yang turut dalam memenuhi indikator ini. 

Kemudian indikator terakhir yaitu mengatur strategi dan taktik dengan 

aspek kognitif C6 dengan karakteristik soal kemampuan untuk mempertimbangkan 

nilai suatu pernyataan, uraian, pekerjaan, berdasarkan kriteria tertentu yang 

ditetapkan atau membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. 

Untuk kelas kontrol dapat dikategorikan dengan kriteria rendah dan kelas 

eksperimen masuk dalam kategori cukup. Perbedaan kategori antara kedua kelas 

tersebut terpaut 23 angka. 

Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen disebabkan karena perbedaan perlakuan pada langkah-langkah 

pembelajaran dan proses penyampaian materi. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan yaitu sebanyak 6 kali dengan menampilkan 6 seri film dokumenter 

Perang Dunia II yang berjudul Apocalypse: World War 2. Film dokumenter 

memaparkan fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa lampau dengan 

menampilkan kejadian asli dari Perang Dunia II, oleh karena itu tentu saja 

kemampuan berpikir kritis siswa lebih ditekankan dengan penayangan kejadian 

aslinya dibandingkan siswa yang hanya mendengarkan penjelasa guru dengan 

pemaparan yang tertera di papan tulis. 

Sebagaimana hasil dari penelitian ini telah menunjukkan jika uji t-test 

digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan media pembelajaran film dokumenter terhadap kemampuan berpikir 

kritis siswa pada materi Perang Dunia II di kelas XI IPS SMA Negeri 9 Kota 

Jambi. Dari hasil analisis uji-t diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,012 dengan 

taraf signifikan 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa nilai 0,012 < 0,05 itu berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan pada penggunaan media pembelajaran film dokumenter.  

 



DAFTAR RUJUKAN 

Agung, Leo dan Sri Wahyuni. 2013. Perencanaan Pembelajaran Sejarah. 

Yogyakarta: Ombak. 

Aman. 2011. Model Evaluasi Pembelajaran Sejarah. Yogyakarta: Ombak. 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Arsyad, Azhar. 2015. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Fisher, Alec. 2009. Berpikir Kritis Sebuah Pengantar. Jakarta: Erlangga. 

Garvey, Brian dan Mary Krug. 2015. Model-model Pembelajaran Sejarah. 

Yogyakarta: Ombak. 

Herlinda, Novi. 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa terhadap 

Pembelajaran Sejarah dengan Menggunakan Media Pemuataran Film pada 

Siswa/I Kelas XI IPS 1 SMAN 1 Rimba Melintang, Jurnal Serambi PTK, 

3(2):20-32. 

Himawan, Karel Karsten. 2013. Pemikiran Magis Ketika Batas antara Magis dan 

Logis menjadi Bias. Jakarta: PT. Indeks 

Kowiyah. 2012. Kemampuan Berpikir Kritis, Opini, 3(5):175-179. 

Maiyena, Sri dan Yani Pinta. 2014. Pengaruh Penggunaan Media Film 

Dokumenter Harun Yahya terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas X SMK N 

1 Guguk, Jurnal Ta’dib, 17(1):1-13. 

Rikarno, Riki. 2015. Film Dokumenter sebagai Sumber Belajar Siswa, Ekspresi 

Seni, 17(1): 129-149. 

Syukur, Abdul dkk. 2014. Bahan Ajar Workshop Kesejarahan Guru Sejarah Mata 

Pelajaran Sejarah (Peminatan Ilmu-ilmu Sosial) Sekolah Menengah Atas 

Kelas XI. Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. Direktorat Jenderal 

Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  


