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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 30 Bandung yang berlokasi di Jalan 

Sekejati No. 23 Bandung. Penelitian ini bekerjasama dengan guru mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VIII, yaitu Bapak MRPS. Adapun yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-9 yang berjumlah 34 orang, 

terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Peneliti 

memilih kelas VIII-9 sebagai subjek, dikarenankan ditemukan permasalahan yang 

sesuai dengan judul skripsi. Oleh sebab itu, peneliti berharap dapat memperbaiki 

permasalahan yang ada di kelas VIII-9 mengenai kurangnya kreativitas siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian tindakan kelas yang akan digunakan adalah model 

Kemmis dan Taggart yang dikembangkan oleh Arikunto (2008, hlm.16) terdiri 

dari empat komponen, yaitu menyusun perencanaan, pelaksaaan, pengamatan dan 

refleksi. Keempat tahap dalam penelitian tindakan membentuk sebuah siklus, 

yaitu putaran tindakan yang kembali ke langkah semula. Penelitian akan 

dilakukan melalui beberapa siklus, hingga informasi yang diperoleh telah 

menunjukkan adanya keberhasilan dalam mengatasi permasalahan di kelas. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2008, hlm.22), 

bukan merupakan kegiatan tunggal melainkan rangkaian kegiatan yang akan 

kembali ke asal dalam bentuk siklus. Peneliti memandang, pelaksanaan siklus 

dalam penelitian ini membutuhkan model penelitian tindakan kelas yang 

berhubungan antara siklus yang satu dengan siklus selanjutnya. Setiap siklus yang 
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akan peneliti lakukan terhadap perbaikan kualitas pembelajaran IPS di kelas 8-9 

SMP Negeri 30 Bandung akan digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 3.1 Penelitian Tindakan Model Kemmis dan Taggart 

Sumber : (Arikunto, 2008, hlm.18) 

  

Pelaksanaan penelitian yang digambarkan oleh bagan di atas, dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Observasi awal 

Peneliti melakukan observasi awal terhadap sekolah dan kelas yang menjadi 

tempat penelitian. Observasi awal dilakukan sewaktu melaksanakan program PPL, 

pengamatan dilakukan secara langsung terhadap sekolah dan kelas penelitian 

selama dua bulan. Hasil pengamatan yang peneliti peroleh selanjutnya 

didiskusikan dengan guru mitra untuk menentukan permasalahan dalam 

pembelajaran di kelas yang akan diperbaiki. 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Pelaksanaan Refleksi 

dst. 

Observasi awal 
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2. Perencanaan 

Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, 

oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Penelitian ini dilakukan 

untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada observasi 

awal. Hasil temuan tersebut menjadi langkah awal, untuk menentukan tahap-tahap 

yang harus dilakukan untuk memperbaiki permasalahan pembelajaran di kelas. 

Tahap-tahap pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan, disusun dalam 

sebuah rencana tindakan. Perencanaan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil 

observasi awal yang dilakukan bersama guru mitra untuk memperoleh hasil yang 

objektif. 

Adapun rencana yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan kelas yang akan menjadi tempat penelitian. 

b. Menghubungi guru mata pelajaran IPS untuk menjadi guru mitra atau 

kolaborator dalam penelitian. 

c. Melakukan observasi ulang sebelum penelitian terhadap kelas yang 

digunakan sebagai tempat penelitian. 

d. Menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penelitian. 

e. Mendiskusikan langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan 

dalam penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model portofolio. 

f. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dikelas. 

g. Menentukan materi yang sesuai dan akan digunakan untuk menerapkan 

model pembelajaran portofolio di kelas agar kreativitas siswa dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkat. 

h. Menyusun instrumen penelitian yang dapat menjadi alat untuk 

mengumpulkan informasi mengenai peningkatan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran IPS. 

i. Merencanakan diskusi balikan yang akan dilakukan dengan kolaborator 

peneliti dari hasil refleksi pada setiap siklus yang dilakukan. 
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j. Merencanakan perbaikan yang akan dilakukan berdasarkan hasil 

refleksi yang telah didiskusikan bersama kolaborator. 

k. Merencanakan pengolahan data yang diperoleh dari setiap siklus yang 

dilakukan dalam penelitian. 

 

3. Pelaksanaan  

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan tindakan di kelas, yang merupakan 

implementasi atau penerapan dari perencanaan telah dirancang sebelumnya. Pada 

tahap ini, pelaksana tindakan di kelas harus berusaha melakukan hal-hal yang 

telah direncanakan. Kegiatan yang dilakukan diusahakan sesuai dengan rencana, 

namun tetap wajar dan tidak dibuat-buat. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah 

menerapkan model pembelajaran portofolio untuk meningkatkan kreativitas siswa 

kelas 8-9 SMP Negeri 30 Bandung dalam pembelajaran IPS  

Adapun langkah-langkah pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tindakan yang telah disusun peneliti bersama kolaborator  

pada tahap perencanaan, yaitu tindakan yang sesuai dengan silabus dan 

RPP yang telah disusun. 

b. Menerapkan model pembelajaran portofolio sebagai upaya 

meningkatkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran IPS 

c. Menggunakan instrumen penelitian yang telah dibuat sebagai alat 

observasi, untuk melihat, merekam dan mencatat tingkat kreativitas 

siswa ketika menerapkan model pembelajaran portofolio dalam proses 

pembelajaran IPS. 

d. Melakukan pengamatan secara teliti mengenai peningkatan kreativitas 

siswa selama tindakan dilakukan dalam proses pembelajaran. 

e. Melakukan penilaian dari setiap tugas terpilih yang dikumpulkan oleh 

siswa dalam pembuatan portofolio dokumentasi maupun portofolio 

tayangan secara teliti dan objektif. 

f. Melakukan wawancara dengan siswa setelah proses pembelajaran 

berakhir. 
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g. Melakukan diskusi balikan bersama guru mitra untuk melakukan 

perbaikan dalam menerapkan model portofolio dalam pembelajaran 

IPS. 

h. Melakukan perbaikan tindakan sebagai tindak lanjut untuk siklus 

selanjutnya 

i. Melakukan pengolahan data yang telah diperoleh selama melakukan 

penelitian. 

 

4. Pengamatan  

Tahap pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan di 

kelas. Peneliti mengamati semua aktivitas yang dilakukan oleh siswa selama 

proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan mengisi lembar 

observasi yang telah disiapkan. Lembar observasi berisi: 

a. Fokus kegiatan siswa yang menunjukkan peningkatan kreativitas selama 

model pembelajaran portofolio dilakukan. 

b. Fokus aktivitas guru di kelas dalam meningkatkan kreativitas siswa 

melalui model pembelajaran portofolio. 

c. Catatan lapangan dan wawancara siswa. 

Kegiatan pengamatan dalam penelitian ini berfungsi mengumpulkan data-

data yang dibutuhkan untuk melengkapi hasil penelitian. Hasil pengamatan, 

selanjutnya digunakan sebagai refleksi untuk melakukan perbaikan pada 

pelaksanaan tindakan selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, 

antara lain: 

a. Pengamatan terhadap keadaan kelas 8-9 yang sedang diteliti 

b. Pengamatan terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran dengan model 

portofolio berlangsung. 

c. Pengamatan terhadap guru saat memberikan tugas portofolio kepada 

siswa. 

d. Pengamatan terhadap setiap tugas yang dikerjakan oleh siswa. 

e. Pengamatan kesesuaian pengumpulan tugas terpilih yang dibuat menjadi 

portofolio dokumen dan portofolio tayangan dengan tujuan penelitian. 
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f.   Pengamatan terhadap perkembangan kreativitas siswa dengan mengamati 

portofolio yang dibuat oleh siswa. 

g. Pengamatan terhadap keefektifan model pembelajaran portofolio yang 

dibuat oleh siswa dalam presentasi di kelas.  

Pada tahap pengamatan ini, peneliti juga melakukan peninjauan terhadap 

kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa dan guru. Peninjauan dilakukan dengan 

mencatat kekurangan dalam setiap tindakan yang dilakukan sebelumnya untuk 

menjadi perbaikan dalam tindakan selanjutnya. 

 

5. Refleksi 

Kegiatan ini dilakukan jika tindakan sudah selesai dilaksanakan. Peneliti 

bersama guru mitra melakukan diskusi mengenai implementasi dari rancangan 

tindakan. Diskusi ini berupa evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan dengan 

baik maupun kegiatan yang memerlukan perbaikan.  

Dalam refleksi peneliti dan guru mitra melakukan diskusi balikan mengenai 

hal-hal yang perlu diperbaiki, merencanakan kembali tindakan yang akan 

dilakukan serta membuat kesimpulan mengenai kelanjutan penelitian. Pada 

kegiatan ini, peneliti dan guru mitra dapat membuat keputusan untuk 

menghentikan penelitian, karena sudah berhasil, atau dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian Tindakan Kelas menurut David Hopkins ( dalam 

Kunandar, 2012,hlm.45-46) adalah: 

a form of self-reflective inquiry undertaken by participants in a social (in-

cluding educational) situation in order to improve the rationality and 

justice of: (a) their own social or educational practices; (b) their 

understanding of these practices; and (c) the situations in which practices 

are carried out. 
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Dari definisi di atas dalam konteks pendidikan, PTK dapat diartikan sebagai 

sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan 

dalam suatu situasi kependidikan untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan 

tentang: (a) praktik-praktik kependidikan mereka; (b) pemahaman mereka tentang 

praktik-praktik tersebut; dan (c) situasi dimana praktik-praktik tersebut 

dilaksanakan. Sedangkan, PTK menurut Wiriatmadja (2005: 11) adalah: 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan 

 tindakan substantif, 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. 

Berdasarkan dua definisi di atas, PTK dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

yang di lakukan oleh para pelaku pendidikan dengan cara memahami dan secara 

langsung turut merancang, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan 

yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di 

kelasnya. Jadi ada tiga prinsip dalam PTK, yakni: (1) adanya partisipasi dari 

peneliti; (2) adanya tujuan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran di kelas; 

dan (3) adanya tindakan untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran di 

kelas. 

Metode penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas 8-9, dengan menggunakan portofolio sebagai model 

pembelajaran. Tujuan dari PTK ini adalah untuk meningkatkan kreativitas siswa 

melalui kumpulan tugas terpilih yang disusun menjadi portofolio dokumen dan 

portofolio tayangan. 

D. Fokus Penelitian 

1. Kreativitas dalam Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS berusaha membantu siswa dalam memecahkan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga akan menjadikannya 

mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya. Dengan penekanan 

yang agak berbeda mengatakan bahwa pembelajaran IPS pada dasarnya 

dimaksudkan untuk pengembangan pengetahuan, sikap, nilai moral, dan 
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keterampilan siswa agar menjadi manusia yang mampu bermasyarakat 

(sociotable) (Soemantri dalam Kerth, 2012, hlm.19). Tujuan pendidikan IPS itu 

yaitu membina peserta didik menjadi warga negara yang baik yang berguna bagi 

dirinya sendiri serta bagi masyarakat dan negara. 

Proses dalam pembelajaran IPS, tidak hanya menekankan aspek kognitif 

saja, melainkan bagaimana pengetahuan yang telah diperoleh dapat dipergunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan kreativitas dalam pembelajaran IPS 

sangatlah diperlukan. Ada beberapa alasan mengapa siswa harus kreatif (Koswara 

2008, hlm.43), yaitu sebagai berikut: 

a. Kreativitas adalah jembatan alternatif mempercepat tercapainya tujuan. 

b. Dengan kreativitas, hidup menjadi lebih menantang untuk dilalui. 

c. Bersama kreativitas kepuasan yang didapatkan akan semakin tinggi. 

Dengan adanya kreativitas dalam diri siswa, menjadikan siswa lebih terbuka 

terhadap hal-hal baru, inovatif dan siap terhadap berbagai kemungkinan yang akan 

terjadi.  Kreativitas juga ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang 

sebelumnya tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya 

kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. 

Indikator kemampuan kreativitas yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan kombinasi yang merujuk pada pendapat dari tiga sumber yaitu Dyers, 

J.H. et al (dalam Mendikbud, 2013), Nursito (1999, hlm.34) dan  Torrance (dalam 

Munandar, 2009, hlm.20 ). Berdasarkan tiga pendapat ahli tersebut indikator 

bahwa peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran IPS 

disederhanakan menjadi : 

a. Kemampuan mengamati : orang yang kreatif cenderung mengamati situasi 

dan problema yang tidak diperhatikan sebelumnya. 

b. Kemampuan menanya : orang kreatif tidak pernah menerima begitu saja 

sebuah pernyataan. Kehidupan kreatif merupakan upaya pencarian terus-

menerus. Selalu bertanya merupakan keharusan untuk dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas. 

c. Kemampuan mengumpulkan informasi : orang yang kreatif aktif mencari 

dan mengembangkan sumber-sumber inforamsi secara terus-menerus. 
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Informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda-

beda yang dihimpun dengan baik dan melahirkan pengetahuan dan 

pengalaman baru yang berbeda. 

d. Kemampuan membuat solusi: orang yang kreatif senantiasa mencari 

banyak solusi atau alternatif. Kreativitas membuat siswa dapat berpikir 

bahwa banyak sekali pilihan atau alternatif untuk menjawab suatu 

permasalahan. Kreativitas membuat masalah terlihat lebih mudah dan 

dapat diselesaikan dengan cara yang belum pernah terpikirkan 

sebelumnya. 

e. Originalitas : melatih otak dengan melakukan pengembaraan imajinasi, 

dan mencoba keluar dari sistem. Orang yang kreatif akan menciptakan 

sesuatu produk yang baru, dalam hal jumlah dan proses yang baru, teknik 

baru, bahan baru, konsep baru yang terlibat. Produk itu orisinal dalam arti 

sangat langka di antara produk-produk yang dibuat oleh orang lain, juga 

menimbulkan kejutan sebelum memberikan penilaian orang tercengang , 

dan terakhir produk itu dapat menimbulkan gagasan produk orisinal 

lainnya 

 

2. Model Pembelajaran Portofolio 

Portofolio dikembangkan sebagai model pembelajaran sebagai suatu 

kumpulan pengalaman-pengalaman belajar siswa dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan ataupun nilai dan sikap dengan maksud tertentu dan diseleksi 

menurut panduan-panduan yang ditentukan (Komalasari, 2011, hlm.2011). 

Portofolio merupakan karya terpilih dari seseorang atau kelompok secara 

keseluruhan yang bekerja secara kooperatif. Portofolio menggunakan pendekatan 

dari project based learning yang memperkenankan siswa untuk bekerja secara 

mandiri dalam mengkonstruk (membentuk pembelajarannya) dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata (Depdiknas, 2003, hlm.7) 

Bern dan Erickson (dalam Komalasari 2011, hlm.70) menegaskan bahwa 

model pembelajaran portofolio yang termasuk dalam pembelajaran berbasis 

proyek, merupakan pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama 
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suatu disiplin. Siswa dilibatkan secara aktif dalam memecahkan masalah dan 

tugas penuh makna lainnya, mendorong siswa untuk bekerja mandiri, membangun 

pembelajaran dan pada akhirnya menghasilkan karya nyata. Langkah-langkah 

dalam pembelajaran portofolio, meliputi: 

a. Mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat 

b. Memilih masalah untuk kajian kelas 

c. Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas 

d. Mengembangkan portofolio kelas 

e. Penyajian portofolio 

 

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu kegiatan dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti harus merumuskan alat pengumpul data sesuai 

dengan masalah yang diteliti atau disebut juga dengan instrumen penelitian. Alat 

yang dipergunakan dalam mengumpulkan data sangat erat hubungannya dengan 

seluruh unsur penelitian lain, terutama dengan metode yang digunakan. Dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa instrumen penelitian untuk mengumpulkan 

data di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan, antara lain: 

1. Lembar Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan 

dengan mengamati dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki. 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terbuka. Dalam 

observasi terbuka, peneliti menggunakan secarik kertas kosong untuk mencatat 

praktik pengajaran yang diamatinya. Peneliti mencatat poin-poin inti dalam 

kegiatan pembelajaran, yang berupa kata per kata dari proses dialog di dalamnya. 
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Tabel 3.1 

Pedoman Observasi Peningkatan Kreativitas Siswa 

 

No. Aspek yang diamati 

Skala Nilai 

Baik Cukup Kurang 

1. Kemampuan mengamati    

2. Kemampuan menanya     

3. Kemampuan mengumpulkan informasi    

4. Kemampuan membuat solusi    

5. Originalitas     

  

Tabel 3.2  

Rubrik Pedoman Observasi Peningkatan Kreativitas Siswa  

No. Aspek yang 

diamati 

Skala nilai 

3 2 1 

1 Kemampuan  

mengamati 

1. Kelompok dapat 

melihat situasi 

yang ada 

disekitarnya 

2. Kelompok dapat 

menemukan 

fakta dari 

informasi yang 

diperoleh. 

3. Kelompok dapat 

1. Kelompok dapat 

melihat situasi 

yang ada 

disekitarnya 

2. Kelompok dapat 

menemukan 

fakta dari 

informasi yang 

diperoleh. 

1. Kelompok 

dapat melihat 

situasi yang 

ada 

disekitarnya 

 



51 

 

Evany Romaria, 2014 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO UNTUK MENINGKATKAN 
KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN IPS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

NO.DAFTAR 2128/UN 40.2.7/PL/2014 

melihat kejadian 

yang tidak 

diperhatikan oleh 

orang lain. 

 

2 Kemampuan 

menanya 

1. Kelompok 

senantiasa aktif 

bertanya pada 

setiap diskusi 

kelas. 

2. Kelompok dapat 

membuat 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan 

permasalahan 

3. Kelompok 

mengajukan 

pertanyaan yang 

mendorong rasa 

ingin tahu siswa 

lain. 

1. Kelompok 

senantiasa aktif 

bertanya pada 

setiap diskusi 

kelas. 

2. Kelompok dapat 

membuat 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan 

permasalahan 

 

1. Kelompok 

senantiasa 

aktif 

bertanya 

pada setiap 

diskusi kelas. 

 

3 Kemampuan 

mengumpulka

n  informasi 

1. Kelompok 

mampu mencari 

informasi dari 

berbagai sumber 

relevan 

2. Kelompok 

mampu 

1. Kelompok 

mampu mencari 

informasi dari 

berbagai sumber 

relevan 

2. Kelompok 

mampu 

1. Kelompok 

mampu 

mencari 

informasi 

dari berbagai 

sumber 

relevan 
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menyusun semua 

informasi yang 

diperoleh 

menjadi 

sistematis dan 

mudah dipahami 

3. Kelompok 

mampu 

mengembangkan 

informasi 

menjadi suatu 

pengetahuan baru 

menyusun semua 

informasi yang 

diperoleh 

menjadi 

sistematis dan 

mudah dipahami 

 

 

4 Kemampuan 

membuat 

solusi 

1. Kelompok siswa 

mampu membuat 

suatu pemecahan 

masalah 

2. Kelompok siswa 

dapat 

menghubungakan 

berbagai gagasan 

dan menimbulkan 

alternatif solusi 

lain 

3. Kelompok dapat 

membuat suatu 

solusi yang 

berbeda dari yang 

lain 

1. Kelompok siswa 

mampu membuat 

suatu pemecahan 

masalah 

2. Kelompok siswa 

dapat 

menghubungakan 

berbagai gagasan 

dan menimbulkan 

alternatif solusi 

lain 

 

1. Kelompok 

siswa 

mampu 

membuat 

suatu 

pemecahan 

masalah 
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5 Originalitas  1. Kelompok 

membuat 

portofolio dengan 

menggunakan 

imajinasi sendiri, 

bukan tiruan. 

2. Portofolio yang 

dibuat siswa 

berbeda dari 

kelompok lain. 

3. Kelompok siswa 

dapat berinovasi 

dalam 

menciptakan 

portofolio yang 

baru dengan 

menambahkan 

dari ide dasar 

yang hampir 

sama. 

1. Kelompok 

membuat 

portofolio dengan 

menggunakan 

imajinasi sendiri, 

bukan tiruan. 

2. Portofolio yang 

dibuat siswa 

berbeda dari 

kelompok lain. 

 

1. Kelompok 

membuat 

portofolio 

dengan 

menggunaka

n imajinasi 

sendiri, 

bukan tiruan. 

 

 

2. Catatan Lapangan 

Format catatan lapangan berisi catatan tentang aspek pengajaran dan 

perilaku ruang kelas. Catatan lapangan meliputi pengisian waktu, deskripsi 

kegiatan yang terjadi selama penelitian berlangsung. Kegiatan seperti susasana 

kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa 

dengan siswa lain serta rekam perkembangan proses penelitian. 
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3. Check List 

Check list yaitu suatu daftar yang berisi nama-nama subyek dan faktor-

faktor yang hendak diselidiki, yang bermaksud mensistematiskan catatan 

observasi (Rianse dan Abdi, 2012, hlm.215). alat ini lebih memungkinkan peneliti 

memperoleh data yang meyakinkan, karena faktor-faktor yang diteliti sudah 

dicatat dalam daftar isian. Peneliti tinggal memberikan tanda (√) pada blanko 

untuk setiap subyek yang diteliti. 

 

4. Lembar Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan,pendapat) melalui 

tanya jawab lisan dengan pihak terkait. Teknik wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini, adalah wawancara terbuka dimana pertanyaan-pertanyaan telah 

disiapkan oleh peneliti. Pertanyaan seputar pendapat siswa mengenai 

pembelajaran IPS dengan model portofolio. Responden diberikan kebebasan 

untuk menjawab dan tidak dibatasi dengan salah satu jawaban yang dipersiapkan 

oleh peneliti. 

 

5. Portofolio Tugas 

Portofolio berupa kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan 

terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan (Fajar, 2009, 

hlm.47). Siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan format yang diberikan guru 

sebagai panduan dalam mengumpulkan sumber informasi terpilih.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik 

untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah alat pengumpul yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistemik gejala-gejala yang diselidiki (dalam Rianse dan 

Abdi, 2012, hlm.213). Mills berpendapat pengamatan dapat dilaksanakan dengan 
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pedoman pengamtan (format, daftar cek), catatan lapangan, jurnal harian, 

observasi aktivitas di kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam 

elektronik atau pemetaan kelas (dalam Kunandar, 2012, hlm.143). 

Observasi dilakukan  untuk menggali data dari sumber data yang berupa 

peristiwa, tempat, lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Peristiwa-peristiwa 

yang diamati dalam penelitian seputar kegiatan pembelajaran di kelas selama 

tindakan. Kegiatan dapat berupa, cara guru menerapkan model portofolio dalam 

pembelajaran, aktivitas siswa saat pembelajaran berlangsung serta perkembangan 

kreativitas siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model 

portofolio. 

Dalam penelitian metode yang digunakan adalah observasi terbuka dan 

observasi terstruktur. Dalam observasi terbuka observer menggunakan secarik 

kertas kosong untuk mencatat praktik pengajaran yang diobservasinya (dalam 

Hopkins, 2011, hlm.152). Peneliti mencatat poin-poin inti selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan model portofolio berlangsung. Hasil catatan, 

kemudian dikonstruksi kembali di akhir pelajaran. Peneliti hanya mencatat 

peristiwa-peristiwa yang telah dikategorikan untuk dapat dideskripsikan. 

Pengkategorian dilakukan  agar data yang diperoleh peneliti dalam observasi lebih 

terfokus dan sefaktual mungkin. 

Pengamatan dengan observasi terstruktur dilakukan oleh seorang peneliti 

terhadap subjek atau objek penelitian di mana yang diamati itu sesuatu yang 

bersifatr terstruktur (dalam Kunandar, 2012, hlm.148). dalam observasi terstruktur 

ini, peneliti dan mitra peneliti membuat kriteria yang akan diamati seputar 

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas selama model 

pembelajaran portofolio dilakukan. Kemudian, peneliti tinggal menghitung berapa 

kali jawaban, tindakan atau sikap siswa maupun guru yang sedang diteliti itu 

ditampilkan. 

 

2. Wawancara 

Wawanara menurut Hopkins (dalam Kunandar, 2012, hlm.157) adalah suatu 

cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang 
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yang lain. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 

sikap, pendapat, atau wawasan. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan 

penelitian tindakan kelas, selanjutnya mereka disebut responden. Responden 

dalam wawancara ini adalah siswa dan guru yang berkolaborasi dengan peneliti.  

Wawancara yang dilakukan dalam bentuk terbuka, dimana responden tidak 

dibatasi pada pilihan jawaban. Responden  juga menjadi memiliki kebebasan 

dalam mengeluarkan pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden, seputar 

pendapat responden mengenai proses peningkatan kreativitas dalam pembelajaran 

IPS melalui model portofolio. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Dokumen dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian 

yang relevan dengan permasalahan dalam PTK yaitu, peningkatan kreativitas 

siswa. Dokumen dapat memberikan informasi dan pemahaman awal tentang 

permasalahan penelitian yang tidak tersedia di tempat lain. Studi dokumen yang 

peneliti ambil berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

laporan-laporan diskusi, laporan tugas siswa, kliping, serta hasil karya siswa 

dalam bentuk portofolio. 

 

G. Analisis Data  

Analisis data merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam 

penelitian tindakan kelas. Pada tahap ini, peneliti harus memastikan bahwa hasil-

hasil yang diperoleh sudah valid dan handal (dalam Hopkins, 2011, hlm.235). 

Setelah data yang diperoleh dirasa cukup untuk melihat hasil penelitian, 

selanjutnya dilakukan analisis data. Ada dua teknik analisis data yang digunakan 

untuk melihat hasil dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

1. Teknik Kuantitatif 

Teknik ini disebut juga dengan teknik statisktik dan digunakan untuk 

menganalisis data yang berbentuk angka. Pengolahan data untuk mengukur 
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perkembangan kreativitas siswa diolah secara kuantitatif melalui penskoran. 

Rumus yang digunakan antara lain: 

a. Rumus dalam mengolah data hasil presentasi siswa terhadap hasil-hasil 

informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk kliping , yaitu: 

 

Persentase hasil presentasi =   Jumlah skor total subjek x 100% 

     Jumlah skor total masksimum 

 

Untuk keperluan mengklasifikasikan perkembangan kreativitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran IPS melalui model portofolio. Pengklasifikasian 

dikelompokan menjadi kategori baik, cukup baik, dan kurang baik, denga skala 

presentase sebagai berikut:  

Tabel 3.3 

Presentasi Hasil Peningkatan Kreativitas Siswa 

Nilai Skor Presentase 

Kurang 0 - 33,3% 

Cukup 33,4% - 66,6% 

Baik 66,7% - 100% 

 

2. Teknik Kualitatif 

Pengolahan data kualitatif hasil penelitian dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data dan Kategori Data 

Data yang telah dikumpulkan sesuai dengan instrumen penelitian, 

diseleksi, disederhanakan dan diringkas menjadi beberapa kategori yang 

mempermudah peneliti dalam membuat kesimpulan akhir dan verifikasi 

data. 
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b.  Validasi Data 

Ada beberapa bentuk validasi yang dilakuakan peneliti untuk 

menguji derajat kebenaran dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: 

1) Member check, yakni memeriksa kembali keterangan-keterangan 

atau informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara 

dari narasumber yang relevan dengan PTK, sehingga informasi dapat 

dipastikan kebenarannya (Kunandar, 2012, hlm.108) 

2) Triangulasi yaitu memeriksa kebenaran hasil penelitian yang 

dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang. Sudut pandang guru 

sebagai peneliti, sudut pandang siswa dan sudut pandang mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi (Kunandar, 

2012, hlm.108). 

3) Expert opinion, yaitu dengan meminta orang yang dianggap ahli atau 

pakar bidang studi seperti dosen untuk memeriksa semua tahapan-

tahapan kegiatan penelitian dan memberikan arahan terhadap hasil 

temuan di lapangan agar sesuai dengan prosedur penelitian 

(Kunandar, 2012, hlm.108). 

 

c. Interpretasi Data 

Interpretasi data diperlukan untuk memberikan makna terhadap data 

yang telah diperoleh, sehingga penelitian bisa dipecahkan atau dijawab. 

Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan  keseluruhan temuan penelitian 

yang telah disepakati mengenai perbaikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik sebagai acuan dalam 

melakukan tindakan selanjutnya. Pada tahap ini peneliti 

menginterpretasikan  temuan-temuan peneliti berdasarkan landasan teoritis 

yang telah dipilih. Ada beberapa hal yang dilakukan peneliti, yaitu: 

a. Mendeskripsikan perencanaan tindakan 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan setiap siklus 

c. Mendeskripsikan hasil observasi aktivitas guru  

d. Menganalisis hasil observasi aktivitas siswa. 


