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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian Tindakan kelas 

(PTK). Karena disini peneliti memberi tindakan kepada suatu kelas atau 

dipersekolahan guna menyembuhkan penyakit yang terjadi, sehingga diharapkan 

terdapat hasil yang sempurna dalam meningkatkan proses belajar serta 

peningkatan mutu atau memberikan solusi pada kelompok yang diteliti. Dengan 

penelitian tindakan kelas ini tentunya peneliti mendapatkan pengalaman-

pengalaman langsung mengenai cara mengajar dan mendidik serta kendala-

kendala yang dihadapi didalamnya. 

1. Lokasi dan Subjek Penelitian  

SMP Negeri 49 Bandung digolongkan kedalam salah satu sekolah 

klaster tiga. Rencananya pada tahun ini, SMPN 49 Bandung akan 

menerapkan prosedur pencapaian nilai untuk mendapatkan predikat Sekolah 

Standar Nasional (SSN). Sekolah ini beralamatkan di jalan Antapani no.58 

Bandung tidak jauh dari Terminal Cicaheum, Pasar Cicaheum, dan 

Perumahan Antapani Kota Bandung. SMP Negeri 49 Bandung merupakan 

sekolah yang sangat nyaman untuk melakukan pembelajaran, karena 

banyaknya pohon-pohon rindang di lingkungan sekolah. Subjek penelitian 

tindakan ini adalah peserta didik kelas VIII-5, dimana dikelas ini masih 

terdapat peserta didik yang perlu diberikan pengarahan dengan 

menggunakan foto-foto yang berkaitan dengan contoh-contoh pengalaman 

dunia nyata di sekitar lingkungan peserta didik tinggal. Selain itu tingkat 

individualis peserta didik cukup tinggi pula yang malatarbelakangi 

dipilihnya kelas ini sebagai subjek penelitian pemanfaatan media visual foto 

menggunakan dua model pembelajaran yatiu example non-example dan 

picture and picture. 
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2. Model PTK 

Dari beberapa model penelitian tindakan kelas, peneliti mencoba 

mengembangkan penelitian dengan menggunakan model Kemmis dan Mc 

Taggart. Menurut Kemmis dan MC Taggart penelitian tindakan dapat 

dipandang sebagai suatu siklus spiral dari penyususunan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang selanjutnya diikuti dengan 

siklus spiral. 

Kemmis (1983, dalam Wiriaatmadja, 2010, hlm. 12) menjelaskan 

bahwa penelitian tindakan adalah sebuah bentuk inquiri reflektif yang 

dilakukan secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu (termasuk 

pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari  a) kegiatan 

praktek sosial atau pendidikan mereka, b) pemahaman mereka mengenai 

kegiatan-kegiatan praktek pendidikan ini, dan c). Situasi yang 

memungkinkan terlaksananya kegiatan praktek ini. 

Dalam pelaksanaannya peneliti bisa memulai langsung pada tahap 

tindakan apabila peneliti telah mempunyai seperangkat rencana tahap 

tindakan berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Selain itu ada juga 

peneliti yang telah memiliki seperangkat data, sehingga dapat memulai 

kegiatan pertamanya dengan kegiatan refleksi. Akan tetapi jika dilihat dari 

siklus pada model kemmis dan mc taggart, penelitian di mulai dari fase awal 

untuk melakukan studi pendahuluan sebagai dasar dalam merumuskan 

masalah penelitian. Selanjutnya diikuti perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. 

3. Prosedur PTK 

a. Design model Kemmis dan Taggart 

Model design ini dilakukan pada setiap siklus untuk mengukur 

sejauhmana ketercapaian keberhasilan pada pembelajaran sehingga data 
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yang terkumpul menemui titik jenuh. Dimana pada setiap siklus terdapat 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi dan selanjutnya diikuti 

oleh siklus spiral. Berikut adalah gambar design menurut Kemmis dan 

Taggart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Model Kemmis dan Taggart (1988) dalam 

Wiriaatmadja (2010, hlm. 66) 
 

b. Penjelasan 

1) Perencanaan (Plan) 

Kegiatan planning dimulai dari proses identifikasi masalah yang 

akan diteliti. Setelah menguji kelayakan masalah yang akan diteliti 

kemudian direncankaan tindakan terapis untuk memperbaiki masalah 
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yang terjadi. Tindakan perbaikan harus direncanakan secara matang 

dan menyeluruh meliputi: metode yang dipilih, media yang 

digunakan, sarana dan prasarana pembelajaran yang akan digunakan, 

setting kelas dan juga jenis evaluasi yang dipilih. Selain itu, hal 

penting yang juga harus dipersiapkan adalah penentuan indikator 

keberhasilan yang akan dicapai dalam penelitian tindakan kelas. 

Peneliti menyusun rencana kegiatan tindakan yang akan 

dilakukan bersama guru mitra untuk memperoleh hasil yang baik. 

Adapun perencanaan yang peneliti rumuskan sesuai dengan judul 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan kelas yang dijadikan subjek penelitian, 

b) Melakukan observasi pra-penelitian di kelas yang akan 

diberikan tindakan, 

c) Bersama guru mitra membuat kesepakatan waktu penelitian, 

d) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) saat 

pembelaaran menggunakan media visual foto dalam 

penelitian, 

e) Menyusun indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan, 

f) Merencanakan waktu diskusi yang dilakuakn bersama guru 

mitra, 

g) Melakukan pengolahan data dari hasil temuan-temuan yang 

diperoleh selama pelaksanaan penelitian, 

 

2) Tindakan (Act) 

Pada pelaksanaan tindakan, segala sesuatu yang telah 

direncanakan dicoba untuk dilaksanakan dengan dibantu oleh tim 

kolaborasi. Saat pelaksanaan tindakan kelas diciptakan sebagai suatu 

komunitas belajar. Secara rinci, tindakan yang dilakukan selanjutnya 

yakni sebagai berikut: 
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a) Melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya bersama guru mitra, sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah disusun. 

b) Melihat sejauh mana siswa dapat melakukan interpretasi 

terhadap media visual foto dalam pembelajaran dengan 

menggunakan instrument yang telah disusun sebelumnya. 

c) Melakukan diskusi balikan dengan mitra peneliti untuk 

melengkapi kekurangan dalam pemanfaatn penggunaan 

media visual foto dalam pembelajaran IPS. 

d) Melakukan revisi tindakan sebagai langkat kegiatan tindakan 

selanjutnya, 

e) Melakukan pengolahan data 

 

3) Pengamatan (Observed) 

Observed adalah kegiatan pengamatan selama berlangsungnya 

pelaksanaan tindakan (acting) untuk memotret sejauh mana efektifitas 

pelaksanaan tindakan kelas dilakukan, juga untuk mengamati 

antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Selama pengamatan, 

tim kolabolator juga mengumpulkan jenis-jenis data lain di luar 

observasi. Data ini dapat dikumpulkan melalui angket, tes, wawancara 

dan lain-lain. 

Pelaksanaan obeservasi dilakukan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pada kegitan observasi ini, peneliti melakukan 

beberapa pengamatan sebagai berikut: 

a) Pengamatan terhadap kelas yang diberikan tindakan 

b) Pengamatan mengenai respon yang diperlihatkan siswa 

terhadap pembelajaran menggunakan media visual foto, 
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c) Pengamatan terhadap perkembangan siswa dalam melakukan 

interpretasi mengenai pembelajaran mengguanakan media 

visual foto, 

d) Pengamatan mengenai penugasan memperoleh foto-foto 

sebagai media pembelajaran, 

e) Mengamati keefektifitasan penggunaan media visual foto 

dalam pembelajaran IPS 

 

 

4) Refleksi (Reflect) 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis seluruh data 

yang ada. pada tahap ini, guru dan tim kolaborasi berusaha menjawab 

pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how) dan sejauh mana (to 

whart extennct) intervensi yang telah dilakukan menghasilkan 

perubahan yang diharapkan secara signifikan. Berdasarkan hasil 

refleksi, peneliti bersama tim kolabirasi menyimpulkan apakah 

tindakan yang dilakukan sudah dapat mencapai keberhasilan dari 

seluruh indikator yang ditentukan atau belum. Jika belum, 

kekurangan-kekurangan yang terjadi selama siklus pertama 

direncanakan untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. Dalam hal ini, 

berikut adalah kegiatan yang dilakukan peneliti; 

a) Melakukan diskusi bersama guru mitra dan siswa setelah 

tindakan dilakukan. 

b) Merefleksikan hasil diskusi guna dilakukannya tindakan pada 

sisklus selanjutnya. 

c) Mendiskusikan hasil penelitian yang diperoleh  

 

B. Instrumen Penelitian 
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Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian karena instrumen tersebut mencerminkan cara pelaksaannya. 

Data yang diperlukan adalah data mengenai cara menginterpretasi yang 

dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran IPS sebelum dan sesudah 

tindakan. Berikut adalah instrumen yang digunakan dalam Penelitain Tindakan 

Kelas (PTK). 

1. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang dilakukan secara rinci, cermat, 

luas dan mendalam dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

tentang aktivitas ataupun tempat berlangsungnya kegiatan tersebut  (Idrus, 

2007, hlm. 85). Begitupun dengan pendapat Binklenn (dalam Idrus, 2007) yang 

dapat memperjelas pendapat diatas yaitu, ia memahaminya sabagai hasil 

observasi dan wawancara yang bermakna lebih kolektif, karena terdiri dari 

catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti sendiri, dan ditambahkan dengan 

hasil orang lain dari hasil wawancara. Peran catatan lapangan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah sebagai alat untuk mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan berbagai data/informasi dalam mengamati segala aktivitas 

yang terjadi di sekolah/kelas. 

 

2. Pedoman Wawancara 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yang digunakan 

yaitu;  

1) Pedoman wawancara tidak struktur yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu 

adanya kreatifitas pewawancara bahkan pedoman wawancara model 

ini sangat tergantung pada pewawancara. 

2) Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list. 

Pewawancara hanya tinggal memberi tanda √ (chek). 
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Pada penelitian tindakan ini, peneliti mengunakan keduanya. pertama 

peneliti hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kepada guru mitra dan 

siswa. Kedua, pedoman wawancara yang telah disusun sehingga siswa hanya 

tinggal memberikan jawaban. hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasan 

narasumber untuk memberikan informasinya. 

  

3. Portofolio 

Porofolio merupakan suatu hasil (bukti) dari suatu kegiatan, dimana 

terdapat kumpulan-kumpulan dokumentasi atau kumpulan hasil dari suatu 

pekerjaan. seperti, hasil kerja siswa dan dukumentasi kegitan pembelajaran 

kelas. 
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4. Seperangkat Tes 

Merupakan alat pengumpulan data yang beri sejumlah pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. 

 

5. Foto/Gambar  

Untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dikelas pada waktu 

pembelajaran daam rangka penelitian tindakan kelas, maka untuk menangkap 

suasana kelas, detail tentang peristiwa-peristiwa penting/ khusus yang sedang 

terjadi, atau ilustrasi dari episode tertentu, alat-alat elektronik ini dapat saja 

digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang dicatat dicatatan 

lapangan, apabila memungkinkan (Wiriaatmadja, 2010, hlm. 122). Gambar-

gambar, foto, ciplikan rekaman tape atau slides, berguna pula dalam 

wawancara, baik untuk memulai topik pembicaraan, meupun untuk 

mengingatkan agart tidak menyimpang dari tujuan wawancara. Alat video 

digunakan peneliti, depegang tidak dilakukan oleh saya selaku peneliti, 

melainkan mitra peneliti luar atau teman sejawat yang bersedia, serta tidak 

mengganggu jalannya pembelajaran di kelas karena siswa akan lebih terpikat 

kapada kesibukan rekaman video daripada ikut berpartisipasi dalam 

pembelajaran. 

Instrument dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

rangkaian yang sulit untuk dipisahkan satu dengan lainnya, karena bersifat 

saling melengkapi atau menguatkan berbagai data yang diperoleh dilapangan. 

Oleh karena itu, pengumpulan data-data dilapangaan dibutuhkan instrument 

penelitian. Pada penelitian ini instrument yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut; 
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Tabel 3.1 Rubrik Penilaian Tingkat Kemampuan Menginterpretasi 

Peserta Didik Pada Mata Pelajaran IPS 

No 
Aspek 

Penilaian 

Sangat baik 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Kurang 

1 

1 Logis 

Peserta didik 

dapat 

Menyebutkan 

fakta, 

komunikatif, 

dapat 

berargumen 

dengan baik 

Peserta didik 

dapat 

Menyebutkan 

fakta, 

komunikatif, dan 

dapat berargumen 

namun kurang 

baik 

Peserta didik 

dapat  

Menyebutkan  

fakta,tidak 

komunikatif, 

dan  tidak dapat 

berargumen  

Tidak ada 

keterkaitan 

fakta dan 

tidak dapat 

memberikan 

argumen 

2 Sistematis 

Peserta didik 

dapat 

mengurutkan 

foto, dapat 

mendeskripsikan 

foto, 

komunikatif, 

dan penulisan 

baik,  

Peserta didik 

dapat 

mengurutkan 

foto, dapat 

mendeskripsikan 

foto, komunikatif, 

namun penulisan 

kurang baik, 

Peserta didik 

dapat 

mengurutkan 

foto, tetapi tidak 

dapat 

mendeskripsikan 

foto, dan 

penulisan 

kurang baik 

Peserta didik 

tidak dapat 

mengurutkan 

foto, tidak 

dapat 

mendeskripsi

kan foto.  

3 

Keterkaitan 

Konsep 

dengan 

Materi Isi 

Peserta didik 

dapat 

mengaitkan 

Pengetahuan, 

serta 

Pemahaman 

yang dimiliki 

dengan 

Peserta didik 

dapat mengaitkan 

Pengetahuan, 

serta Pemahaman  

yang dimiliki, 

dengan 

Pengalaman 

nyata, dan  dapat 

Peserta didik 

dapat 

mengaitkan 

Pengetahuan, 

serta 

Pemahaman  

yang dimiliki, 

dengan 

Peserta didik 

tidak dapat 

mengaitkan  

Pengetahuan, 

serta 

Pemahaman  

yang 

dimiliki, 
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Dikembangkan oleh M.Arvan Fatwa M 

 

 

Keterangan : Sangat Baik (Skor 4) 

    Baik  (Skor 3) 

    Cukup (Skor 2) 

    Kurang (Skor 1) 

   

  

Penggunakan rubrik tingkat keterampilan menginterpretasi foto, 

memudahkan peneliti untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian 

tindakan yang telah dilakukan. Adapun aspek penilaian dalam mengukur 

kemampuan menginterpretasi foto meliputi cara peserta didik melihat foto 

secara nyata sesuai dengan cara pandang peserta didik itu sendiri (logis), 

Pengalaman 

nyata, dan  dapat 

menganalisis 

serta dapat 

berargument 

dengan baik. 

menganalisis, 

tetapi tidak dapat 

berargument 

dengan baik. 

Pengalaman 

nyata, tetapi 

tidak dapat 

menganalisis 

dan tidak 

berargumen. 

dengan 

Pengalaman 

nyata. 

4 

Antusiasme 

Peserta 

Didik 

Peserta didik 

Menyimak, 

dapat  

Berkomunikasi, 

serta mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan 

media visual 

foto dengan baik  

Peserta didik 

Menyimak,  

dan mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan 

media visual foto 

dengan baik . 

Peserta didik 

Menyimak, 

tetapi kurang 

mengikuti 

pembelajaran 

menggunakan 

media visual 

foto dengan baik 

Minat serta 

respon 

Peserta didik 

kurang dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

menggunaka

n media 

visual foto. 

Nilai ∑ Skor Presentase  

Sangat Baik 16-20 80% -100% 

Baik 11-15 55% - 75% 

Cukup 6-10 30% - 50% 

Kurang 5 25% 
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mengurutkan atau mendeskripsikan foto secara sistematis, peserta didik dapat 

menuliskan keterkaitan foto dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, 

melihat antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menggunakan 

media visual foto, dan untuk mengetahui keterampilan bekerjasama dalam 

kelompoknya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta 

didik dalam menginterpretsikan foto. Target pencapaian penelitian ini secara 

keseluruhan, apabila peserta didik telah mencapai nilai rata-rata 80% dari 

indikator yang telah disusun. Hal ini dilakukan mengingat perkiraan 

kemampuan peserta didik yang tidak semuanya bisa membaca foto, 

mengurutkan foto bahkan mendeskripsikan dalam bentuk tertulis menggunakan 

bahasa yang baku dan komunikatif.  

 

Tabel 3.2 Observasi Terhadap Guru dalam Penggunaan Media Visual Foto 

Pada Pembelajaran IPS 

 

Hari/ tanggal  : 

Waktu  : 

Observer  :      

 

No Aspek Yang Diamati 
Skore 

Deskripsi 
A B C 

1 Pendahuluan 

1.  Membiasakan berdoa 

dahulu sebelum 

pembelajaran dimulai 

    

2.  Memeriksa kehadiran 

peserta didik, kebersihan 

dan kerapihan kelas. 

    

3.  Menginformasikan      

Tanda tangan 

 

 



67 
 

[Type text] 
Muhamad Arvan Fatwa Mukhlis, 2014 
PEMANFAATAN MEDIA VISUAL FOTO DALAM PEMBELAJARAN IPS MELALUI MODEL EXAMPLE 
NON-EXAMPLE DAN PICTURE AND PICTURE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
INTERPRETASI PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

tujuan pembelajaran 

4.  Melakukan Apersepsi 

terhadap pengguanan 

media visual foto 

    

2 

Kegiatan inti 

dalam 

pemanfaatan 

media visual 

foto 

5. Menguasai materi 

pembelajaran dengan 

menggunankan media 

visual foto 

    

6. Media/ metode yang 

digunakan variatif. 

    

7.  Memfasililtasi peserta 

didik untuk menyajikan 

hasil kerja individual 

maupun kelompok 

    

8.  Memberikan penguatan 

tentang materi yang 

telah sampaikan atau 

didiskusikan  

    

9.  Memberi kesempatan 

untuk berfikir, 

menganalisis, 

menyelesaikan masalah, 

dan bertindak tanpa rasa 

takut 

    

10. Terdapat proses 

eksplorasi, elaborasi, 

dan konfirmasi. 

    

11. Peserta didik 

berpartisifasi aktif dalam 
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pembelajaran 

12. Peserta didik antusias 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

    

13. Pelaksanaan 

pembelajaran sesuai 

dengan RPP 

    

14.  Menggunakan bahasa 

baku dan komunikatif. 

    

15.  Mengelola kelas dengan 

baik 

    

3 Penutup 

1.  Bersama dengan peserta 

didik menyimpulkan inti 

dari materi isi yang telah 

disampaikan dalam 

pembelajaran 

    

2.  Memberikan motivasi 

kepada peserta didik 

    

3.  Memberikan tugas 

untuk pertemuan 

berikutnya 

    

4.  Mengajak peserta didik 

untuk berdoa menurut 

keyakinan masing-

masing atau menutup 

pembelajaran dengan 

salam. 

    

Dikembangkan oleh M.Arvan Fatwa M 
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Keterangan:  A = Baik   (Skor 3) 

           B = Cukup  (Skor 2) 

           C = Kurang  (Skor 1) 

 

 

Instrumen observasi terhadap guru dilakukan untuk mengambil data yang 

terdapat dilapangan yang menggabungkan catatan lapangan dengan 

wawancara. Melihat efisiensi waktu, dengan intrumen ini peneliti dapat 

mengambil dua data sekaligus secara bersamaan. 

Instrument observasi terhadap guru ini, selain peneliti berperan sebagai 

subjek penelitian juga menjadikan peneliti sebagai objek observasi. Observasi 

ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan guru dalam berbagai hal, seperti 

membuka pembelajaran, memberi motivasi, melakukan apersepsi, 

mendeskripsikan tujuan pembaelajaran, kemampuan guru/peneliti 

menggunakan menggunakan media visual foto, sampai guru menutup kegiatan 

pembelajaran. Hal ini dirasa penting, karena untuk mencapai suatu kompetensi 

guru yang berkualitas atau guru professional maka diperlukan perencanaan 

yang matang sebagai tolak ukur pencapaiannya. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan tekhnik pengumpulan data dengan mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat 

observasi tentang hal-hal yang akan diteliti (Sanjaya, 2009, hlm. 86). Observasi 

sebagai alat pemantau merupakan alat yang tidak terpisahkan dari tindakan 

setiap siklus. Dalam PTK observasi bisa dilakukan untuk memantau guru dan 

untuk memantau siswa. Sebagai alat pemantau kegiatan guru, observasi 

digunakan untuk mencatat setiap tindakan yang dilakukan oleh guru sesuai 

dengan masalah dalam PTK itu sendiri.  

Nilai ∑ Skor Presentasi 

A 39-57 68,42% -100% 

B 20- 38 34,48% - 66,66% 

C 19 33,33% 
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Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipan dan 

observasi non partisipan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan ialah 

observasi partisipan, diamana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam 

keadaan objek yang sedang di observasi.  

Dalam observasi ini data yang dikumpulkan yakni seluruh data mengenai 

permasalahan yang terjadi di kelas, meliputi peserta didik dan guru di SMPN 

49 Bandung. Dari peserta didik, data yang diambil dengan cara mengukur 

keterampilan peserta didik dalam menginterpretasikan foto. Sedangkan dari 

guru, observasi dilakukan untuk merefleksikan pembelajaran dan juga menilai 

serta mengamati  tindakan yang dilakukan peneliti.  

 

2. Wawancara 

Wawancara atau interviu dapat diartikan sebagai tekhnik mengumpulkan 

data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui 

saluran media tertentu (Sanjaya, 2009, hlm. 96). Sedangkan Hopkins (dalam 

Wiriaatmadja, 2010) wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi 

tertentu didalam kelas dilihat dari sudut pandang orang lain. Selian observasi, 

wawancara atau interviu merupakan instrumen penelitian yang sering 

digunakan untuk pengumpulan data dalam PTK. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa keuntungan diantaranya pertama, wawancara dapat digunakan untuk 

mencek kebenaran data/ informasi yang diperoleh dengan cara lain. Kedua, 

teknik wawancara bisa memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan 

sebelumnya. Ketiga, dengan wawancara memungkinkan pewawancara dapat 

menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh siswa yang diwawancarai. 

Wawancara yang dilakukan peneliti ditujukan terhadap guru pamong dan 

teman sejawat peneliti. Wawancara dilakukan untuk mengukur permasalahan 

yang terjadi sebelum penggunaan media visual foto dalam kelas dan mengukur 

sejauh mana kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam tindakan yang 
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dilakukan peneliti serta memberi masukan guna memudahkan berlangsungnya 

tindakan kelas. 

 

3. Tes 

Tes instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa 

dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaaan materi pembelajaran. Sebagai 

alat ukur dalam proses evaluasi, tes harus memiliki dua kriteria, yaitu kriteria 

validitas dan reliabilitas. Tes sebagai suatu alat ukur dikatakan memiliki 

tingkat validitas seandainya dapat mengukur apa yang hendak diukur. Tes 

memiliki tingkat reliabilitas suatu keandalan jika tes tersebut menghasilkan 

informasi yang konsisten. 

Tes yang digunakan yakni untuk mengukur sejauh mana keterampilan 

peserta didik dalam menginterpretasikan foto. Tes yang diberikan berbeda tes 

satu dengan tes lainnya, namun instrument yang digunakan sama. Hal ini 

bertujuan agar peneliti lebih mudah dalam meninjau peningkatan pembelajaran 

yang terjadi di dalam kelas. 

 

4. Studi Dokumen 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, video, data yang relevan terhadap penelitian 

lainnya. Dokumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, dokumen 

primer adalah Jika dokmen ini ditulis oleh peneliti langsung mengalami suatu 

pristiwa seperti otobiografi. Kedua, dokumen skunder adalah Jika pristiwa 

dilporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh peneliti seperti 

biografi. 

Dokumentasi merupakan pendukung yang sangat penting, hal ini 

memudahkan pemenuhan dari keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam 

mengingat, meluapkan pemahaman dalam tulisan dari apa yang ditemui 
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dilapangan, serta sebagai bukti nyata untuk memperkuat data- data dalam 

penelitian ini. Pengumpulan studi dokumen dilakukan melalui laporan 

kegiatan, foto-foto, video-video, dan data relevan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian tindakan di SMPN 49 Bandung. 

 

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

a. Reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Dalam kegiatan reduksi data dilakukan pemilahan-

pemilahan tentang: bagian data yang perlu diberi kode, bagian data 

yang harus dibuang, dan pola yang harus dilakukan peringkasan. Jadi 

dalam kegiatan reduksi data dilakukan: penajaman data, penggolongan 

data, pengarahan data, pembuangan data yang tidak perlu, 

pengorganisasian data untuk bahan menarik kesimpulan. Kegiatan 

reduksi data ini dapat dilakukan melalui: seleksi data yang ketat, 

pembuatan ringkasan, dan menggolongkan data menjadi suatu pola 

yang lebih luas dan mudah dipahami. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang 

tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering 

digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik, dan 

bagan. 

c. Menarik kesimpulan 

Sejak langkah awal dalam pengumpulan data, peneliti sudah 

mulai mencari arti tentang segala hal yang telah dicatat atau disusun 
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menjadi suatu konfigurasi tertentu. Pengolahan data kualitatif tidak 

akan menarik kesimpulan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap 

dengan tetap memperhatikan perkembangan perolehan data. 

 

2. Data Kuantitatif Deskriptif  

Data kuantiatif deskriptif atau statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiono, 2013, hlm. 207-208). Data yang dikumpulkan diperoleh melalui 

penyajian table data, grafik, diagram dan perhitungan persentase. Rumus yang 

digunakan yakni sebagai berikut: 

     Keterangan F = Frekuensi dan N = Jumlah 

 

 

3. Validasi Data 

a. Expert Opinion 

Pakar atau ahli ini akan memeriksa semua tahapan penelitian 

dan akan memberikan pendapat, arahan atau judgmet terhadap 

permasalahan maupun langkah-langkah penelitian. Perbaikan, 

modifikasi atau perubahan yang dilakukan berdasarkan opini pakar 

akan memberikan validasi penelitian dan meningkatkan drajat 

keterpercayaan. 

b. Member Check 

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kapada pemberi 

data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi 
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apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya 

tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan 

diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka 

peneliti harus merubah penemuannya dan harus menyesuaikan dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan member check 

adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam 

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau 

informasi. 

c. Triangulasi 

Penelitian dengan menggunakan triangulasi dengan tujuan untuk 

memperoleh data yang benar-benar lengkap dan komprehensif. 

Triangulasi sebagai salah satu tekhnik pemeriksaan data secara 

sederhana untuk mengecek data dalam penelitian, dimana peneliti 

tidak hanya menggunakan satu sumber data, satu metode 

pengumpulan data atau hanya menggunakan pemahaman pribadi 

tanpa membandingkan/melihat penelitian orang lain. Triangulasi 

merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat 

multiperspektif. Artinya untuk mengambil kesimpulan tidak hanya 

diperlukan satu sudut pandang. Dari bebrapa cara pandang akan dapat 

dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya 

dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

d. Saturasi 

Saturasi adalah situasi pada waktu data sudah jenuh, atau tidak 

ada lagi data lain yang berhasil dikumpulkan atau tidak ada lagi 

tambahan data baru. Penelitian ini akan dihentikan apabila hasil yang 

diperoleh sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan. 

 

4. Interpretasi  
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Dalam tahap ini peneliti menginterpretasikan temuan-temuan yang 

diperoleh selama penelitian berdasarkan landasan teoritis yang telah dipilih. 

Dari hasil interpretasi ini diharapkan dapat memberikan makna yang berarti 

sebagai tindakan selanjutnya.  
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