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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab ini mengkaji metode penelitian dan langkah-langkah yang dilakukan 

peneliti mengenai penggunaan media internet dalam pembelajaran sejarah untuk 

meningkatkan literasi informasi. Pembahasan akan dijabarkan kedalam subbab yaitu 

lokasi dan subjek penelitian, prosedur penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data. 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandung 

yang berlokasi di JL. Alpi Cijerah Kota Bandung. Gedung Madrasah yang berdiri di 

atas tanah seluas 26.070 m2 ini terdiri dari 10 blok gedung dengan jumlah tenaga 

pengajar sebanyak 71 orang dan memiliki murid sebanyak 930 orang yang terbagi ke 

dalam 31 kelas. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS B MAN 1 Bandung. Alasan 

peneliti menggunakan kelas ini sebagai kelas penelitian karena sebagian besar siswa 

kelas XI IPS B malas mengerjakan tugas dan isi tugas yang dikumpulkan selalu 

mengcopy dari sumber yang didapatkan. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti akan berkolaborasi dengan guru 

Sejarah MAN 1 Bandung yaitu Ibu Sri Sultini, M,Pd sebagai guru mitra dan observer 

dalam melakukan observasi adalah Agung Purnama. 

 

B. Desain Penelitian 

Muthmainah (2013:31) memaparkan bahwa “Prosedur penelitian merupakan 

gambaran yang akan dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tahapan 

prosedur penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.” 

Prosedur atau desain penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah desain 

penelitian tindakan kelas. Secara garis besar prosedur penelitian tindakan kelas  

mencakup empat langkah, yaitu 1. Perencanaan (planning), 2. Pelaksanaan (acting), 



25 
 

 
Putri Permata Sakti, 2014   
PENINGKATAN LITERASI INFORMASI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3. Pengamatan (observing), dan 4. Refleksi (reflecting). Penelitian tindakan kelas 

memiliki beberapa model penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi 

model Kemmis dan Taggart. Model Kemmis dan Taggart dipilih karena model ini 

sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Langkah-langkah penelitian 

tindakan kelas model Kemmis dan Taggart digambarkan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 

Adopsi Penelitian Tindakan Kelas Model Spiral dari Kemmis dan Taggart 

Sumber : (Wiriaatmadja, 2008:66) 

 

Penelitian tindakan kelas Model Kemmis dan Taggart melakukan satu siklus 

satu tindakan. Dalam satu siklus peneliti dapat melakukan perbaikan untuk 

memperbaiki masalah yang muncul, kemudian melanjutkan tindakan di siklus 

berikutnya jika hasil siklus belum memenuhi harapan, dan jika hasil siklus sesuai 

harapan maka siklus dapat dihentikan. 

Tahapan penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini 

akan dijabarkan sebagai berikut : 
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1. Perencanaan 

Perencanaan atau proses rancangan penelitian merupakan tahap awal yang 

harus dilakukan peneliti. Arikunto (2010 : 18) memaparkan bahwa : 

Dalam tahap menyusun rancangan ini, peneliti menentukan titik atau fokus 

peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrument pengamatan untuk membantu peneliti merekam 

fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

 

Kegiatan awal yang peneliti lakukan dalam tahapan perencanaan ini adalah 

berkunjung ke sekolah untuk melakukan observasi kelas danmenentukan kelas yang 

akan dijadikan tempat penelitian. Dari kegiatan observasi kelas peneliti dapat melihat 

situasi dan kondisi kelas sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang 

menghambat kegiatan pembelajaran.Dalam kegiatan ini peneliti mengidentifikasi 

masalah kemudian memilih satu masalah yang benar-benar perlu diatasi sesegera 

mungkin. 

Permasalahan yang urgentyang peneliti temui adalah rendahnya literasi 

informasisiswa dalam pembelajaran sejarah. Hal ini dapat dilihat ketika siswa 

mendapatkan informasi untuk dijadikan sebagai materi yang akan dipelajari, siswa 

langsung menerima dan menggunakan informasi tersebut tanpa adanya filterisasi, 

identifikasi dan pengolahan. Setelah melihat keadaan kelas dan permasalahannya, 

peneliti mulai mencari solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran internet. Peneliti memilih media internet 

sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi infromasi karena cara 

mendapatkan informasi di internet memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk 

memuat informasi yang simpang siur, menyesatkan dan menduplikat. Sehingga 

penggunaan media internet yang baik harus diiringi dengan penguasaan literasi 

informasi dan untuk meningkatkan literasi informasi harus diupayakan dengan 

menggunakan media internet. 

Tahapan selanjutnya adalah peneliti meminta kesediaan kolaborator dan 

observer untuk mengamati proses belajar di kelas dan mendiskusikan hal-hal yang 
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harus diperbaiki dalam tindakan penelitian. Tahap-tahap perencanaan yang kemudian 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Membuat kesepakatan dengan kolaborator mengenai penentuan waktu penelitian. 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan dilaksanakan 

pada saat penelitian yaitu yang sesuai dengan penggunaan media internet. 

c. Merencanakan sistem penilaian yang akan diterapkan dalam penelitian. 

d. Menyusun alat observasi yang akan digunakan dalam penelitian untuk melihat 

literasi informasi siswa melalui penggunaan media internet. 

e. Menyusun alat ukur untuk melihat keefektifan media internet dalam 

meningkatkan literasi informasi siswa. 

f. Menyusun alat ukur untuk melihat aktifitassiswa terkait dengan penggunaan 

media internet dalam meningkatkan literasi informasi. 

g. Merencanakan untuk  melakukan diskusidengan kolaborator dan observer 

berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan penggunaan media internet 

dalam kegiatan pembelajaran. 

h. Membuat rencana untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang 

ditemukan setelah melakukan dialog dengan kolaborator dan selanjutnya di 

refleksikan pada silkus berikutnya. 

i. Merencanakan untuk mengolah data yang diperoleh setelah penelitian 

dilaksanakan. 

 

2. Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi rancangan, 

yaitu mengenakan tindakan kelas (Arikunto, 2010 : 18). Dalam tahap pelaksanaan 

tindakan ini, peneliti melakukan tindakan pembelajaran sejarah dengan menerapkan 

media internet. Pada tahap ini juga dilakukan observasi untuk melihat peningkatan 

literasi informasi siswa yang dilihat dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah 

pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada tahapan ini akan dijabarkan sebagai 

berikut : 
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a. Melaksanakan tindakan pembelajaran dengan menggunakan media internet 

sesuai dengan materi, rencana pembelajaran, metode serta langkah-langkah yang 

telah direncanakan. 

b. Mengoptimalkan penggunaan media internet selama kegiatan pembelajaran. 

c. Menggunakan alat observasi yang telah dibuat untuk melihat keefektifan 

penggunaan media internet dalam pembelajaran sejarah sebagai upaya 

meningkatkan literasi informasi pada siswa. 

d. Mendiskusikan hasil pengamatan yang berkaitan dengan penggunaan media 

internet selama proses pembelajaran berlangsung bersama kolaborator dan 

observer. 

e. Membuat rencana untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang 

ditemukan setelah berdiskusi dengan kolaborator dan observer. 

f. Merencanakan pengolahan data dari hasil yang diperolah dari penelitian. 

 

3. Pengamatan 

Pada tahap ini pelaksanaan observasi atau pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan dilaksanakannya tindakan.Kegiatan dalam tahapan ini yaitu mengamati 

kesesuaian media internet dengan pokok bahasan dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang dibuat serta optimalisasi dari penggunaan media internet sebagai 

media pembelajaran dalam meningkatkan literasi informasi siswa. Kegiatan 

pengamatan dapat melihat hal-hal apa saja yang sudah tercapai dan belum tercapai 

dalan penelitian ini. Sehingga apabila ada hal-hal yang masih kurang dapat 

diperbaiki dalam siklus selanjutnya. Kegiatan pengamatan dapat menjadi tolak ukur 

keberhasilan penelitian, apakah media internet yang digunakan dapat meningkatkan 

literasi informasisiswa dalam pembelajaran sejarah.Data-data tersebut dapat 

diperoleh  melalui : 

a. Catatan lapangan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran sejarah dengan menggunakan media internet untuk 

meningkatkan literasi informasi siswa. 
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b. Observasi kelas untuk memperoleh data mengenai peningkatan literasi informasi 

melalui penggunaan internet sebagai media dalam mengerjakan tugas. 

c. Skala Guttman untuk memperoleh data mengenai keefektifan penggunaan media 

internet dalam meningkatkan literasi informasi dan aktifitas siswa selama 

pembelajaran dan pengerjaan tugas. 

 

4. Refleksi 

Arikunto (2010 : 19) mengungkapkan “bahwa refleksi merupakan kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan”. Dalam tahap ini peneliti 

dan kolaborator melakukan evaluasi dari hasil yang telah dilaksanakan dan mengkaji 

kembali perolehan data-data (Muthmainah, 2013:36). Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap ini yaitu : 

a. Melakukan diskusi dengan kolaborator dan observer mengenai kekurangan di 

bagian tertentu dan melakukan perbaikan kembali. 

b. Meminta masukan kolaborator dan observer mengenai apa yang harus 

dilakukan selanjutnya. 

c. Menyimpulkan hasil diskusi, apakah penelitian dapat dihentikan atau 

dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan peneliti berdasarkan permasalahan penelitian 

adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK). PTK merupakan terjemahan dari 

Classroom Action Research (CAR). Supriatna (2007:190) mendefinisikan : 

Penelitian Tindakan Kelas sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru secara 

individual atau kelompok terhadap masalah pembelajaran yang dihadapinya 

guna memecahkan masalah tersebut atau menghasilkan model dan prosedur 

tertentu yang paling cocok dengan cara dia mengajar, cara siswa belajar dan 

kultur yang sedang berlaku di lingkungan setempat. 

 

Ebbutt (Wiriaatmadja, 2007:12) memaparkan : 

Penelitian tindakan kelas sebagai kajian sistematik dari upaya perbaikan 

pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan-
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melakukan tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 

Arikunto (2010 : 2) menjelaskan bahwa “PTK adalah suatu penelitian yang 

didalamnya terdapat suatu tindakan yang dilakukan didasarkan atas upaya 

meningkatkan hasil, yaitu lebih baik dari sebelumnya”.  

Beberapa definisi diatas dapat memberikan gambaran mengenai konsep PTK. 

Dengan demikian, dapat peneliti maknai bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

suatu proses penyelidikan secara ilmiah yang dilakukan guru atau kelompok untuk 

mengkaji permasalahan dikelas dengan melakukan tindakan yang sengaja 

dimunculkan agar permasalahan tersebut terpecahkan sehingga mutu pembelajaran 

dapat ditingkatkan.  

Tujuan penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki permasalahan dikelas, 

dengan melalui PTK diharapkan mampu memecahkan permasalahan pembelajaran 

sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh 

Muslich (2009 : 10) “PTK bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah 

pembelajaran di sekolah”. Senada dengan pendapat tersebut, Suhardjono (2009:61) 

menjelaskan bahwa “Penelitian tindakan kelas bertujuan memperbaiki berbagai 

persoalan nyata dan praktis dalam peningkatan mutu pembelajaran di kelas yang 

dialami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar. 

Saminanto (2010:3). menambahkan bahwa PTK juga bertujuan : 

Mendorong guru untuk selalu berfikir kritis terhadap apa yang mereka 

lakukan sehingga menemukan teori sendiri yang tanpa tergantung teori-teori 

yang mutlak-mutlak dan bersifat universal yang ditemukan oleh pakar peneliti 

yang sering kali tidak cocok dengan situasi dan kondisi kelas. 

Dari beberapa tujuan penelitian tindakan kelas yang telah dipaparkan, dapat 

dikatakan bahwa  penelitian tindakan kelas memiliki peranan yang penting dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran, baik kualitas isi, masukan, proses serta hasil 

pendidikan. Karakteristik setiap kelas yang tidak sama sehingga menimbulkan 

permasalahan yang berbeda-beda pula dan menyebabkan terhambatnya pembelajaran 

di kelas, menjadi kajian PTK sebagai alat untuk memperbaiki permasalahan-
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permasalahan tersebut, juga sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan guru 

dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Rendahnya literasi informasi pada siswa dalam pembelajaran sejarah 

merupakan permasalahan yang harus segera diatasi agar kualitas pembelajaran dapat 

ditingkatkan menjadi lebih baik, dengan demikian metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode PTK. Karena tujuan metode PTK 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu mengatasi 

permasalahan yang menghambat kegiatan pembelajaran. Selain itu juga karena guru 

yang lebih memahami permasalahan dan karakteristik yang ada di dalam kelas serta 

gejala apa saja yang timbul selama proses pembelajaran. 

 

D. Definisi Operasional 

1. Literasi Informasi 

Literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dimilki seseorang 

dimana seseorang itu diharapkan untuk mampu mencari, menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah dan mengkomunikasikan kembali informasi yang 

didapatkan dengan berdasarkan pada pemahamannya sendiri. Supriatna (2007 : 132)  

mengungkapkan literasi informasi adalah “...keterampilan untuk memilih, 

menyeleksi, dan mengolah serta menggunakan informasi...”. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka siswa dapat dikatakan memiliki literasi informasi apabila siswa 

tersebut dapat mencari dan menemukan informasi, mengidentifikasi kebenaran 

informasi, mengolah informasi sesuai dengan pemahamannya sendiri serta 

mengkomunikasikannya kembali berdasarakan kalimat sendiri. Literasi informasi 

yang baik dapat diukur melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Siswa dapat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran sejarah. 

b. Siswa dapat menyeleksiinformasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

sejarah. 

c. Siswa dapat mengolahinformasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran 

sejarah. 
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d. Siswa dapat memproduksi dan mengkomunikasikan informasi yang didapatkan. 

 

2. Internet Sebagai Media Pembelajaran 

LaQuey (1997:1) mendefinisikan ”Internet merupakan jaringan longgar dari 

ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan orang di seluruh dunia” lebih jelas 

LaQuey (1997:1) memaparkan “….Atau dapat juga diibaratkan sebuah perpustakaan 

yang dapat Anda kunjungi setiap saat, dengan kelengkapan buku, sumber informasi, 

dan kemungkinan penelusuran informasi yang tak terbatas”. Dari pendapat tersebut 

internet dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan informasi yang terdapat di 

internet dapat dijadikan sebagai sumber belajar. 

Internet memiliki prasyarat sebagai media dan sumber belajar ICT. Namun 

perlu kehati-hatian dalam memilah informasi di internet. Internet dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang baik apabila : 

a. Siswa dapat mengikuti pembelajaran secara efektif 

b. Siswa dapat meningkatkan kreativitas 

c. Siswa dapat memahami materi pembelajaran melalui penggunaan media  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Panduan Observasi 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai literasi 

informasi siswa yang dilihat dari tugas dan presentasi. Data yang hendak diperoleh 

dalam penelitian dengan menggunakan lembar observasi ini ada dua yaitu aktivitas 

siswa dalam mengerjakan tugas literasi informasi melalui penggunaan media internet 

dan kemampuan mengkomunikasikan tugas melalui presentasi. Pengisian lembar 

observasi dilakukan dengan cara memberikan tanda ceklis pada kolom yang telah 

disediakan. 

Lembar observasi penilaian literasi informasi berisi indikator-indikator yang 

harus diamati untuk melihat peningkatan literasi informasi siswa. 

Tabel 3.1 

Lembar Observasi Penilaian Literasi Informasi 
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No Aspek Yang Dinilai Penilaian 

A B C D 

A. Keterampilan menemukan dan memilih informasi di 

internet 

1. Kesesuaian Informasi dengan tema dan sumber 

2. Kebenaran dan kelengkapan informasi 

    

B. Keterampilan mengidentifikasi kebenaran informasi di 

internet dengan cara membandingkan informasi tersebut 

dengan yang ada di buku paket 

1. Komentar  informasi dari internet 

2. Penyajian informasi dari buku sumber yang 

berkaitan dengan informasi yang didapatkan dari 

internet 

3. Kesimpulan dari kedua informasi 

    

C. Keterampilan menceritakan kembali informasi ke dalam 

tulisan 

1. Kejelasan uraian 

2. Kebenaran dan kelengkapan uraian 

    

D. Keterampilan mengkomunikasikan informasi secara 

lisan melalui presentasi 

1. Sistematika penyajian dan penggunaan bahasa 

2. Penjelasan dan pelafalan 

3. Penyajian 

    

 

Skor maksimal = 40, Konversi nilai dengan skala interval 10 maka penilaian : 

A = 4 40 – 31   = A = Baik 

B = 3 30 – 21   = B = Cukup baik 

C = 2 20 – 11   = C = Kurang baik 

D = 1 < 10    = D = Tidak baik 
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Lembar observasi penilaian tugas berisi indikator-indikator yang harus dicapai 

siswa berkaitan dengan internet sebagai media dalam mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam tugas. 

 Tabel 3.2 

Lembar Observasi Penilaian Tugas 

No Aspek Yang Dinilai Penilaian 

A B C D 

A. Ketepatan waktu dan kesesuaian tugas 

1. Ketepatan waktu pengumpulan tugas dan 

pencantuman sumber 

2. Kebenaran dan kesesuaian materi tugas 

    

B. Kreativitas tugas 

1. Kreativitas dan kelengkapan tugas 

2. Kerapian dan kejelasan alur tugas 

    

C. Kerjasama dan kekompakkan kelompok 

1. Kerjasama kelompok 

2. Kekompakan kelompok 

    

 

Skor maksimal = 24, Konversi nilai dengan skala interval 6 maka penilaian : 

 

A = 4 24 – 17 = A = Baik 

B = 3 16 – 13 = B = Cukup baik 

C = 2 12 –  7  = C = Kurang baik 

D = 1 < 6    = D = Tidak baik 

 

 

2. Rubrik 

Rubrik diartikan sebagai kriteria penilaian (Zainul, 2001:9). Peneliti 

menggunakan rubrik untuk mendapatkan data berupa nilai literasi informasi yang 

dicapai siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan media internet dan 

data berupa hasil tugas yang dikerjakan siswa yang berkaitan dengan penggunaan 
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media internet dalam pembelajaran sejarah dalam meningkatkan literasi informasi. 

Data mengenai penilaian literasi informasi yaitu : Kemampuan menemukan dan 

memilih informasi di internet, kemampuan membandingkan informasi dari internet 

dengan informasi yang terdapat di buku paket, kemampuan menceritakan kembali 

informasi kedalam tulisan, kemampuan mengkomunikasikan informasi secara lisan. 

Sedangkan data mengenai hasil tugas yaitu : ketepatan waktu dan kesesuaian tugas, 

kreativitas tugas, dan kerjasama serta kekompakan kelompok. (Rubrik penilaian 

literasi informasi dan rubrik penilaian tugas dapat dilihat pada lampiran). 

 

 

 

3. Skala Guttman 

Skala Guttman adalah salah satu tipe skala pengukuran sikap. Menurut 

Sugiyono (2013:139) “Skala pengukuran dengan tipe ini, akan dijawab jawaban yang 

tegas, yaitu “ya-tidak”... maka dalam skala Guttman hanya ada dua interval yaitu 

“setuju” atau “tidak setuju”. Skala Guttman digunakan untuk mendapatkan jawaban 

yang tegas terhadap suatu pernyataan yang berkaitan dengan penelitian ini. Skala 

Guttman terdiri dari beberapa pernyataan dengan jawaban yang telah disediakan 

yaitu “setuju dan tidak setuju untuk pernyataan-pernyataan mengenai keefektifan 

penggunaan media internet dalam pembelajaran sejarah dalam meningkatkan literasi 

informasi, dan jawaban ya atau tidak untuk pernyataan-pernyataan yang berkaitan 

dengan aktivitas siswa selama mengerjakan tugas. 

Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau checklist. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan Skala Guttman yang dibuat dalam bentuk 

checklist. Siswa hanya perlu menjawab salah satu pernyataan yang sesuai  dengan 

menceklis jawaban. 

Tabel 3.3 Skala Guttman 

Keefektifan Media Internet dalam Pembelajaran Sejarah Terhadap Literasi 

Informasi Siswa 

No. Aspek yang dinilai Kriteria 

penilaian 

Skor 
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S TS 

1. Informasi di internet membantu saya dalam mengerjakan tugas 

mata pelajaran sejarah 

   

2. Informasi di internet membantu saya dalam mencari informasi 

mengenai materi pelajaran sejarah 

  

3.  Informasi yang didapatkan dari internet disajikan secara beragam, 

penuh warna, efektif dan efisien sehingga menarik 

  

4.  Internet menjadikan saya aktif dalam pembelajaran karena mampu 

mencari materi belajar secara mandiri 

  

5. Akses internet yang efisien membuat saya dapat memanfaatkan 

waktu senggang untuk mempelajari materi pelajaran sejarah 

  

6. Internet merupakan salah satu media yang menyenangkan dalam 

pembelajaran sejarah 

  

7. Internet menyajikan informasi mengenai materi pembelajaran 

sejarah yang tidak ditemukan di buku paket 

  

8. Internet menyediakan berbagai macam informasi yang up to date   

9. Dengan membaca berbagai macam informasi di internet yang 

sesuai dengan materi pembelajaran, saya dapat menyimpulkan 

materi belajar secara mandiri 

  

10. Berbagai macam informasi di internet membuat pengetahuan saya 

menjadi bertambah dan semakin luas. 

  

11. Saya harus memilih/menyeleksi terlebih dahulu informasi yang 

saya dapat di internet sebelum saya menggunakannya sebagai 

materi belajar atau untuk mengerjakan tugas. 

  

12. Saya harus mengubah terlebih dahulu informasi yang saya dapat 

dari internet kedalam uraian tugas yang saya buat sendiri sebelum 

tugas tersebut dikumpulkan. 

  

13. Saya harus mengecek kebenaran informasi di internet dengan cara 

membandingkan informasi tersebut dengan informasi yang ada di 

buku paket. 

  

Keterangan : 

S = Setuju = Apabila setuju dengan pernyataan 

TS = Tidak Setuju = Apabila tidak setuju dengan pernyataan 

Tabel 3.4 Skala Guttman 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan pengerjaan tugas 

No. Aspek yang dinilai Kriteria 

penilaian 

Skor 

Ya Tidak 

1. Sebelumnya saya sudah membaca materi yang akan 

di pelajari. 

   

 

2. Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan 

teman sekelompok. 
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3. Saya melakukan diskusi dengan teman sekelompok 

mengenai tugas yang diberikan. 

  

4. Saya membantu teman sekelompok dalam mencari 

informasi baik di internet maupun di buku paket. 

  

5. Saya membantu teman sekelompok dalam membuat 

uraian mengenai komentar dan kesimpulan dari 

informasi yang ditugaskan. 

  

6. Saya menyimak materi yang disampaikan kelompok 

yang sedang presentasi. 

  

7. Saya mencatat materi yang disampaikan kelompok 

presentasi 

  

 

Penilaian : 

Skor 1 = Setuju, Skor 0 = Tidak Setuju 

Jumlah skor ideal = jumlah siswa keseluruhan X jumlah siswa yang menjawab setuju 

       =  20 x 1 

       =  20 

Tingkat persetujuan =  jumlah siswa yang menjawab setuju X 100% 

     Jumlah skor ideal 

 

4. Catatan lapangan 

Kunandar (2008:197) menjelaskan bahwa catatan lapangan adalah 

Catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra peneliti yang melakukan pengamatan 

atau observasi terhadap subjek atau objek penelitian tindakan kelas. Berbagai hasil 

pengamatan tentang aspek pembelajaran di kelas, suasana kelas, pengelolaan kelas, 

interaksi guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan beberapa aspek lainnya dapat 

dicatat sebagai catatan lapangan dan akan digunakan sebagai sumber PTK. 

 

Melalui catatan yang ditulis selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti 

dan mitra dapat melihat sejauh mana permasalahan dalam pembelajaran sudah 

teratasi. Melalui catatan lapangan juga dapat diperoleh gambaran mengenai 

keefektifan media internet dan peningkatan literasi informasi siswa. Hasil catatan 

lapangan yang diperoleh akan peneliti diskusikan dengan mitra kemudian akan 

peneliti gunakan sebagai sumber dalam penelitian tindakan kelas ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 



38 
 

 
Putri Permata Sakti, 2014   
PENINGKATAN LITERASI INFORMASI MELALUI PENGGUNAAN MEDIA INTERNET DALAM 

PEMBELAJARAN SEJARAH 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran, 

pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan 

pertanyaan. Alasan menggunakan teknik ini karena untuk melihat sikap dan ekspresi 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung serta kondisi kelas secara 

keseluruhan. Observasi dirasa cocok karena dapat secara langsung mengetahui 

keadaan kelas dan siswa secara alami. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi penilaian 

literasi informasi dan penilaian tugas yang digunakan untuk menilai kreativitas, 

kerjasama dan ketepatan siswa dalam mengerjakan tugas mengolah informasi di 

internet, membandingkan informasi di buku paket, kemudian menuliskannya 

kedalam bentuk uraian hingga mempresentasikannya di depan kelas. 

Pada penelitian ini, observasi juga dilakukan untuk melihat keefektifan 

penggunaan media internet dalam pembelajaran sejarah dalam meningkatkan literasi 

infromasi dengan menggunakan skala Guttman. Skala Guttman juga digunakan 

untuk melihat aktivitas siswa selama mengerjakan tugas. Sedangkan untuk melihat 

aktivitas guru dan siswa secara keseluruhan termasuk melihat peristiwa yang terjadi 

di kelas, peneliti menggunakan catatan lapangan. 

Terdapat tiga fase yang harus dilakukan dalam observasi kelas ini, yaitu 

pertemuan perencanaan, observasi kelas dan diskusi balikan. Muthmainah (2013:41)  

menjelaskan bahwa : 

Pada tahap pertemuan peneliti menyajikan dan mengamati diskusi perencanaan 

pengajaran. Data-data yang telah terkimpul lewat hasil observasi kemudian 

dianalisa. Kemudian peneliti melakukan diskusi balikan dengan mitra untuk 

mendapatkan hasil penelitian. 

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penelitian sangat 

bergantung kepada kolaborasi antara guru yang melaksanakan pembelajaran dengan 

mitra sebagai pengamat. Kolaborasi dalam bentuk kerjasama dan saling berdiskusi 

perihal perencanaan, penerapan dan hasil pembelajaran sangat diperlukan karena dari 

hasil pengamatan ini akan diperoleh kesimpulan untuk menentukan langkah pada 

penelitian berikutnya. 

 

2. Studi Dokumentasi 
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Sukmadinata (2009:221) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan 

“suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”. Studi dokumentasi 

berfungsi sebagai sumber data yang berupa kumpulan informasi yang berkaitan 

dengan suasana saat proses pembelajaran. 

Studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nama 

siswa dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data, peneliti mulai melakukan pengolahan dan analisis data.  Menurut 

Nazir (2003:358) analisis data adalah “ mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca”. Data yang 

terkumpul dalam penelitian ini adalah data hasil observasi siswa di mulai ketika pra 

penelitian hingga pelaksanaan tindakan. Data-data yang terkumpul kemudian diolah 

dan dianalisis. Melalui analisis, data tersebut dapat memberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Lestari, 2013:47). 

Dalam mengolah data, peneliti menggunakan teknik analisis data model Milles 

and Huberman. Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) “mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. 

Masih dalam sumber yang sama dijelaskan aktivitas dalam analisis data model Milles 

and Huberman terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Langkah-langkah analisis akan dijabarkan sebagai berikut : 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Pada tahap ini peneliti memilih dan merangkum data-data penting yang 

diperoleh melalui alat pengumpul data yaitu lembar panduan observasi, catatan 

lapangan serta lembar skala Guttman. Kemudian peneliti membuang data-data yang 

dianggap tidak penting dalam penelitian ini. 

b. Data Display (Penyajian Data) 
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Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti setelah mereduksi data adalah 

menyajikan data (Data display). “…penyajian data dapat dilakukan kedalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 

2013:341). Masih dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa yang paling sering 

digunakan dalam menyajikan data adalah berupa teks yang bersifat naratif. sama 

halnya dengan penyajian data yang dilakukan peneliti yaitu akan disajikan kedalam 

bentuk naratif. Penyajian data dilakukan dengan tujuan memudahkan peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah 

melakukan penyajian data kemudian peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-

data yang valid untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan diawal yaitu 

mengenai peningkatan literasi informasi melalui penggunaan media internet dalam 

pembelajaran sejarah. 

 

H. Validasi data 

Untuk menguji keberhasilan peneliti terhadap hasil penelitian. Validasi data 

yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu melalui : 

1. Member check 

Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2008:168), memaparkan member check adalah : 

Memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang diperoleh 

selama observasi atau wawancara dari narasumber yang relevan dengan PTK 

(kepala sekolah, guru, teman sejawat guru, siswa, pegawai, administrasi sekolah, 

orang tua siswa dan lain-lain) apakah keterangan atau informasi atau penjelasan 

itu tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga bisa dipastikan keajegannya dan 

data itu terperiksa kebenarannya. 

Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh 

selama ini. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memastikan data-data yang telah 

diperoleh tidak mengalami perubahan sehingga kesimpulan yang diputuskan teruji 

kebenarannya. 

2. Expert opinion 
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Menurut Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2008:171) Expert opinion yakni 

dengan meminta kepada pakar atau pembimbing anda untuk memeriksa semua 

tahapan-tahapan kegiatan penelitian dan memberikan arahan atau judgements 

terhadap masalah-masalah penelitian yang anda kemukakan.Hal ini dilakukan guna 

mengetahui sejauh mana keberhasilan dan apa saja kekurangan dalam penelitian ini 

sehingga dapat diperbaiki. Pada kegiatan ini peneliti melakukan diskusi dan meminta 

masukan kepada orang yang lebih ahli terutama mengenai kajian penelitian ini 

diantaranya adalah dosen pembimbing dan guru mitra. 


