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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

 Pada bab ini berisikan pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian. Metode yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang 

ditemui dikelas VII E SMP Negeri 12 Bandung, sehingga tujuan dari penelitian 

dapat tercapai dengan baik. Selain itu, pemilihan metode yang tepat akan 

membantu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian 

berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.  

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian  

Lokasi tempat peneliti melaksanakan penelitian yaitu di SMP Negeri 12 

Bandung. SMP Negeri 12 Bandung berlokasi di Jalan DR. Setiiabudi No. 195, 

Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2015/2016, dengan 

waktu pelaksanaan pada bulan maret hingga akhhir bulan april, pelaksanaan 

penelitian ini mengacu pada kalender akademik yang akan menentukan hari 

efektif  yang sanggat berpengaruh terhadapa kegiatan penelitian. Adapun yang 

menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas VII E yang berjumlah 36 orang, 

dengan komposisi perempuan sebanyak 18 orang dan  dan laki-laki 18 orang. 

Alasan peneliti memilih kelas VII E karena dikelas tersebut ditemukan 

permasalahan kurangnya kecerdasan sosial siswa terlebih ditandai denngan 

kegiatan belajar yang belum pernah mengunakan metode permainan tradisional 

oray-orayan.  

 

B. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan hal terpenting dalam sebuah penelitian, karena 

metode penelitian akan menentukan langkah-lanngkah seperti apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian tersebut dan tenteunya metode penelitian akan 

menentukan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Metode penelitian dapat 

ditentukan dari permasalahan atau subjek yang akan kita teliti dilapangan.  
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Meninjau jenis permasalahan yang akan diteliti berupa permasalahan proses 

pembelajaran didalam kelas, maka metode penelitian yang dipilih dan pergunakan 

yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). Pada dasarnya penelitian tindakan kelas 

merupakan proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui 

refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan 

berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis semua 

pengaruh dari pelaku tersebut Sanjaya (dalam Elisania, 2010, hlm. 40). 

Wiriaatmadja (2007, hlm. 13) mengemukakan bahwa “penelitian tindakan 

kelas dilakukan oleh sekelompok guru yang dapat mengorganisasikan kepada 

praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri. 

Mereka dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran 

mereka, dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu”. Menurut Ebbit dkk (dalam 

Elisania, 2010, hlm. 40) „penelitian tindakan kelas adalah kajian sistematik dari 

upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan 

melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut.  

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa penelitian 

tindakan kelas, merupakan penelitian yang dilaksankan oleh guru untuk 

memperbaiki pembelajaran di kelas demi menghasilkan mutu dan hasil 

pembelajaran yang lebih baik.  

 

C. Desain Penelitian  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yakni mengacu pada penelitian 

tindakan kelas model Kemmis dan Taggart. Model penelitian ini terdiri rencana 

(plan), pelaksanaan tindakan (act), pengamatan (observe), dan refleksi (reflect). 

Desain penelitian  yang digunakan berbentuk sprial (siklus) dan tidak hanya 

dilakukan satu kali, melainkan beberapa kali hingga dapat tercapainya tujuan yang 

diharapkan.   

Dalam setiap siklus terdiri dari empat langkah, yang akan di ulang dari 

langkah awal apabila belum tercapainya target yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Adapun desain penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar berikut :  
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Gambar 3.1  

Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Taggart 

(Wiriaatmadja, 2007, hlm. 66) 

 

Secara operasional desain penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Rencana (Plan), yaitu kegiatan yang dilakukan dalam menyusun rencana 

tindakan yang hendak dilaksanakan, tahap perencanaan ini dilakukan dengan 

menyusun perencanaan tindakan berdasarkan indentifikasi permasalahan pada 

saat observasi awal, sebelum penelitian ini dilaksanakan. Pada tahap ini semua 

perangkat dalam melaksanakan penelitian dipersiapkan, termasuk subjek 

penelitian (instrumen penelitian). 

2. Pelaksanaan tindakan (act), yaitu melaksanakan tindakan pada saat 

pembelajaran IPS berlangsung sebagai upaya peningkatan atau perbaikan 

seperti yang diinginkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada saat 

perencanaan. Pada tahap ini semua rencana yang telah dibuat sebelumnya 

dilaksanakan. 
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3. Observasi (observe), yaitu kegiatan mengamati hasil dari tindakan yang telah 

dilaksanakan. Kegiatan ini dibarengi dengan kegiatan untuk 

mendokumentasikan (mencatat) proses, hasil, pengaruh, dan masalah baru 

yang muncul selama pelaksanaan tindakan berlanngsung. 

4. Refleksi (reflect), yaitu menganalisis tentang apa saja rencana dan tindakan 

yang sudah tercapai atau mengkaji mengenai hasil dari tindakan yang telah 

dilakukan. 

 

D. Prosedur Penelitian  

 Penelitian tindakan ini dilakukan oleh peneliti yang juga menjadi guru, 

sehingga pada saat pennggajaran dikelas juga dilaksanakan penelitian. Proses 

pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara bersiklus artinya tidak dilakukan 

hanya sekali tetapi dilakukan hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. 

Untuk lebih rinci maka prosedur penelitian ini di uraikan sebagai berikut :   

 

1. Perencanaan Tindakan 

Pada tahap perencaan ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi 

peserta didik berdasarkan pada pra penelitian yang dilakukan. Agar dapat 

menentukan strategi apa yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan 

terhadap permasalahan yang muncul. Perencaan ini dilakukan peneliti untuk 

menentukan tema pembelajaran, yang sesuai dengan metode permainan 

tradisional oray-orayan guna meningkatkan kecerdasan sosial siswa. 

Menentukan waktu dan format observasi yang akan digunakan, merencanakan 

diskusi antara peneliti dan observer berdasarkan pengamatan yang berkaitan 

dengan metode permainan tradisional oray-orayan guna meningkatkan 

kecerdasan sosial siswa. Kemudian membuat rencana perbaikan, terhadap 

kekurangan yang ditemukan setelah peneliti berdiskusi dengan observer, dan 

merencakan untuk mengolah data yang telah diperoleh setelah dilaksanakan 

penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti menentukan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang berhubungan dengan tema meningkatkan kecerdasan 

sosial siswa melalui permainan tradisional oray-orayan. Meskipun pada 
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dasarnya seluruh standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan 

tema, namun peneliti menentukan  standar kompetensi dan kompetensi dasar 

sebagai berikut : 

a. Standar Kompetensi 2. “Memahami kehidupan sosial manusia”, dan 

Kompentensi Dasar 2.1 “Mendeskripsikan interaksi sebahai proses 

sosial. 

b. Standar Kompentensi 3. “Memahami usaha manusia memenuhi 

kebutuhan”, dan Kompentensi Dasar 3.1 “Mendeskripsikan manusia 

sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam menemui 

kebutuhan. 

c. Standar Kompetensi 4. “Memahami usaha manusia untuk mengenali 

perkembangan lingkungnnya”, dan Kompentensi Dasar 4.3 

“Mendeskripsikan kondidi geografis dan penduduk. 

 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tindakan ini dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun 

sebelumnya. Tujuan utama dari tindakan ini adalah, untuk meningkatkan 

kecerdasan sosial siswa melalui permainan tradisional oray-orayan peserta 

didik di kelas VII-E SMP Negeri 12 Bandung. 

Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dua tindakan 

dalam satu siklus PTK. Adapun tindakan tersebut adalah : 

a. Tindakan ke-1 yang meliputi : 

1) Melakukan kegiatan pembelajaran IPS sesuai dengan silabus dan 

RPP yang telah dirancang. 

2) Memberikan semua informasi mengenai materi pelajaran sesuai 

tema yang telah dipilih peneliti, memberikan pekerjaan kelompok 

sesuai materi pelajaran, agar siswa dapat bekerjasama dalam 

menyelasikan tugas yang diberikan guru pada tiap kelompok. 

3) Melakukan penilain pekerjaan kelompok yang telah dikerjakan 

oleh siswa. 

b. Tindakan ke-2 yang meliputi : 
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1) Guru menjelaskan tentang peramainan tradisional oray-orayan 

beserta aturan maenya dan manfaat atau nilai-nilai yang 

terkandung didalam permainan tradisional oray-orayan itu sendiri. 

2) Siswa diajak bermain permainan tradisional oray-orayan yang telah 

dirancang dan dikemas agar sesuai dengan materi pelajaran guna 

dapat meningkatkan kecerdasan sosial siswa, dengan memilih dua 

kelompok yang akan melakukan permainan ini, seraya memilih 

dua orang untuk menjadi kepala ular yang terdiri dari dua 

kelompok, dengan kualifikasi siswa yang tinggi dan dianggap 

lincah, siswa yang lainya menjadi ekor ular, dengan aturan 

permainan tradisional oray-orayan yang telah dikemas sedemikian 

rupa agar dapat senada dengan mater pembelajarn IPS, 2 orang 

siswa yang bertugas sebagai kepala oray (ular), akan diberikan 

tugas setiap kali menangkap siswa yang menjadi ekor oray 

diberikan pertanyaan seputar materi yang telah dibahas 

sebelumnya jika siswa yang ditanggap menjawab benar akan 

menjadi anggota kepala oray A dan jika salah akan menjadi 

anggota kepala oray B, dan pertanyaan yang diberikan oleh kepala 

oray akan berbeda setiap kali menangkap ekora oray, yang 

bertugas menjadi ekor oray adalah siswa kelopok 1 dan 2 bertugas 

membuat barisan panjang seraya menayikan lagu permainan 

tradisional oray-orayan dengan gerakan berputar masuk kedalam 

lorong yang telah dibuat oleh tanggan kedua kepala oray. 

(Nyayian Lagu Permainan Tradisional Oray-Orayan) 

Oray-orayan luar leor mapay sawah 

Entong kasawah parena keur sedeng beukah  

Oray-orayan luar leor mapay sawah 

Entong ka sawah parena keur sedeng beukah 

Oray-orayan luar leor mapay kebon 

Entong ka kebon loba barudak keur ngangon 

Mending ge teuleum 

Di leuwi loba nu mandi 
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Saha anu mandi 

Anu mandina pandeuri 

Hok..hok..hok... 

 

 Kepala oray menangkap ekor oray pada kalimat akhir dari 

nyayian permainan oray-orayan pada saat kata hok..hok..hok..., 

ketika satu orang siswa  tertangkap oleh kepala oray, siswa itu 

harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kepala oray, yang 

tidak bisa menjawab akan menjadi anggota kepala A dan yang 

tidak bisa menjawab menjadi anggota kepala B, begitu sampai ekor 

oray habis setelah habis dan dua kepala ular mendapatkan 

anggotanya setelah itu Anak-anak membentuk barisan, umumnya 

anak disusun berdasarkan tinggi badan anak yang paling tinggi 

diposisikan didepan sebagai kepala ular, sementara dibagian 

belakang adalah anak yang paling pendek tetapi mempunyai 

karakteristik lincah. Pada saat berbaris, semua anggota saling 

berpegangan dengan pinggang teman yang ada didepannya, 

pengangan tangan yang tadi harusalah kuat sehingga tidak mudah 

lepas. Setelah semuanya siap anak-anak mulai dengan 

menyanyikan lagu permainan oray-orayan. Pada saat kata 

hok..hok..hok..., anak yang menjadi ekor akan segera ditangkap 

oleh kepala ular, dan ekor tersebut dapat terus menghindar agar 

suapaya tidak dapat ditangkap, namun sebaliknya kepala ular akan 

terus berusaha untuk menangkap ekor tersebut. Jika anak yang 

paling belakang tersebut tertangkap, maka ia memberikan 

pertanyaan kepada kepala oray jika kepala oray dapat menjawab 

pertanyaan itu maka ekor harus keluar dari permainan ini, tetapi 

jika tidak ekor masih tetap bermain dalam permainan. 

3).Setelah permainan selesai guru melakukan evaluasi berupa tanya 

jawab kepada siswa untuk mengetauhi pendapat siswa mengenai 

permainan oray-orayan yang baru saja mereka lakukan, seraya 

beristirhat sejenak untuk menurunkan dahaga siswa diperbolehkan 
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untuk minum, serta melihat sejauh mana materi yang telah diserap 

oleh siswa yang telah dimasukan kedalam permainan tradisional 

oray-orayan, guru meminta siswa mengerjakan LKS kelompok 

yang telah disiapkan oleh guru. Dengan pengawasan guru. 

 

 Peneliti  berkolaborasi bersama guru kelas selama kegiatan berlangsung, 

guru memantu penelitian dalam mengarahkan dan memberi semangat dalam 

meningkatkan kecerdasan sosial melalui permainan tradisional oray-orayan, 

selain sebagai observer peneliti juga sebagai pelaksana tindakan yang 

berkolaborasi dengan guru kelas.  

 

3. Pengamatan (Observation) 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan observasi saat proses pembelajaran IPS 

berlanngsung sebagai sebuah tindakan, observasi dilakukan oleh guru mitra 

dan teman sejawat. Dalam pelaksanaanya yang menjadi fokus observasi 

adalah siswa dan guru. Pada kegiatan observasi ini kegiatan yang dilakukan 

adalah :  

a. Mengunakan instrumen penelitian yang telah dibuat sebagai alat observasi, 

untuk melihat, merekam dan mencatat aktivitas siswa ketiak diterapkan 

metode permainan tradisional oray-orayan dalam proses pembelajaran IPS. 

b. Mengamati kemampuan guru dalam menerapkan metode permainan 

tradisional oray-orayan dalam pembelajaran IPS. 

c. Mengamati peningkatan kecerdasan sosial dengan penerapan metode 

permainan tradisional oray-orayan dalam pembelajaran IPS. 

 

4. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah tindakan dilakukan. 

Pada tahap ini peneliti bersama guru mitra melakukan diskusi balikan sebagai 

evaluasi dari tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi ini meliputi :  

a. Melakukan diskusi balikan dengan guru mita berdasarkan hasil 

pengamatan berkaitan dengan penerapan metode permainan tradisional 

oray-orayan dalam pembelajaran IPS. 
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b. Menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan dengan gutu mitra. 

c. Melakukan perbaikan dari tindakan yang telah dilakukan sebagai tindak 

lajut hasil diskusi. 

 

E. Definisi Operasional  

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka akan dijelaskan beberapa 

istilah yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

kesalah pahaman dan kekeliruan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian, 

istilah-istilah tersebut :  

1.  Kecerdasan sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan 

dengan orang lain secara terus-menerus” Moss dan Hunt (dalam gita, 

2014, hlm. 8). Dalam definisi yang diungkapkan oleh Moss dan Hunt 

menjadi jelas bahwa kecerdasan sosial lebih banyak mengarahkan dan 

menyumbangkan potensinya dalam menjalin hubungan dengan orang lain 

dalam jangka waktu terus menerus. 

2. Permainan tradisional merupakan permainan warisan budaya leluhur kita, 

yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tersebar diseluruh 

penjuru nusantara Kurniati (dalam  Nina, 2013, hlm. 30). 

3. Permianan oray-orayan merupakan permaianan yang dapat diarahkan 

serta mampu meningkatkan keterampilan sosial, karena dengan 

permaianan ini dapat meningkatkan antusias dalam kerjasama, saling 

menghargai, karena di dalam permainan oray-orayan tergandung nilai 

nilai norma didalamnya (Nina, 2013, hlm. 99). 

4. Pembelajaran IPS merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek didik/pembelajar IPS yang direncanakan atau didesain, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek 

didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pemelajaran IPS secara 

efektif dan efisien (komalasari, 2011, hlm. 11) 
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F. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Karena alat atau instrumen tersebut 

mencerminkan juga cara pelaksanaanya maka sering disebut juga teknik penelitian 

(Sanjaya, 2009, hlm. 84). Dalam penelitian ini, instrumen dapat diartikan sebagai 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang akan digunakan 

untuk penelitian tindakan kelas ini yaitu : 

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data mengenai katifitas siswa dan guru selama pelaksanaan pembelajaran IPS 

berlangsung dengan penerapan metode permainan tradisional oray-orayan. 

Dalam penelitian ini lembar observasi yang digunakan adalah model check 

list, dengan kriteria baik, cukup dan kurang. Lembar observasi ini digunakan 

untuk melihat sejauh mana kesesuaian perencanaan pembelajaran IPS dengan 

pelaksanaan pembelajaran IPS serta melihat hasil dari penerapan metode 

permainan tradisional oray-orayan untuk meningkatkan kecerdasan sosial 

siswa. 

 Untuk instrumen penilaian siswa peneliti mengambil hasil intrumen 

penelitian dari Kisi-kisi yang terdiri dari variabel, deskripsi dan indikator 

yang kemudian dijabarkan dalam pernyataan sebagai aspek penilaian, 

sebagaimana tergambar dalam table dibawah ini. 
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Table 3.1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PERMAINAN TRADISIONAL ORAY-

ORAYAN UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN SOSIAL KELAS VII E 

 DI SMPN 12 BADNUNG DALAM PEMBELAJARAN IPS  

 

 

Variabel Sub Variabel Indikator Pernyataan 

Teknik 

Pengump

ulan data 

Instru

men 

Sumber 

data 

Kecerdas

an sosila  

Empati  Menunjukan 

sikap toleran  

1. Mau berbagi 

kesempatan 

dalam bermain 

dengan teman 

yang lain. 

2. Mau menolong 

teman dalam 

bermain  

Observasi  Daftar 

cek  

Siswa  

 Menyesuaikan 

diri 

Senang 

melakukan 

permainan 

bersama-

sama 

3. Menunjukan 

antusias dalam 

melakukan 

permainan  

   

 Interaksi  Bersikap 

menyenang-

kan 

4. Tidak pilih-pilih 

teman  

5. Mau 

mengucapkan 

terima kasih  

6. Mau tersenyum 

pada teman 

   

 Percaya diri  Menunjukan 

rasa percaya 

diri 

7. Menunjukan 

kemampuan 

untutuk 

melakukan 

kegiatan  

8. Berani 

mengungkapka

n pendapat  

   

 Bekerja sama  Bekerja sama 

dalam 

permainan  

9. Mau bermain 

bersama 

10. Saling 

membantu 

dalam bermain 
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2. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan menjadi salah satu alat yang penting dalam penelitian, 

karena melalui catatan lapangan dapat mengetahui berbagai aspek, seperti suasana 

kelas, pengelolaan kelas, interaksi siswa dengan siswa dan guru dengan siswa, 

serta perkembangan siswa saat dilakukannya permainan tradisional oray-orayan 

berlangsunng. 

3. Wawancara  

 Wawancara merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi sejara jelas mengenai perkembangan kecerdasan sosial 

siswa dalam penggunaan alat permainan tradisional oray-orayan berlangsung. 

Menurut Asrori (dalam Nina, 2013, hlm. 37) wawncara adalah salah satu cara 

pemantauan penelitian dan penggalian data yang diperoleh melalui ungkapan 

secara lisan oleh sumber yang terkait.  

4. Angket  

Pengunaan angket sebagai alat pada penelitian ini dimaksutkan untuk melihat 

dan mengetahui kepuasan siswa dalam pembelajaran IPS berlangsung dengan 

mengunakan motode permainan tradisional oray-orayan, serta mengetahui 

terjadinya peningkatan atau tidak. Angket diberikan kepada siswa pada akhir 

pembelajaran setiap siklusnya yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dengan 

kriteria penilaian, sanggat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak 

setuju.  

    

G. Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, catatan lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Kesemua teknik 

ini diharapkan dapat melenngkapi dalam memperoleh data yang diperlukan. 

1. Observasi  

Kunandar (dalam Elisania, 2010, hlm. 51) berpendapat bahwa observasi 

adalah : kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk memotert 

seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasarn. Pengamatan 

partisipatif dilakukan oleh orang yang terlibat secara aktif dalam proses 

pelaksanaan tindakan. Pengamatan ini dilaksanakan dengan pedoman 

pengamatan. 
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Maka dari itu  observasi dalam penelitian ini merupakan upaya /usaha yang 

dilakukan peneliti untuk merekam atau melihat segala kegiatan yang terjadi 

selama tindakan berlangsung.  

 

2. Wawancara  

Menurut Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2007, hlm. 117) „wawancara 

adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat 

dari sudut pandang orang lain‟. Selajutnya menurut Denzin (dalam 

Wiraatmadja, 2007, hlm. 117) „wawancara merupakan pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan secara verbal kepada orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang 

dipandang perlu‟. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada saat 

penelitian awal kepada guru dan siswa untuk menngetahui kondisi saat 

melakukan observasi awal agar peneliti mengetahui permasalahan apa 

saja yang terdapat kegiatan proses pembelajaran IPS. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat perekam 

kegiatan saat pembelajaran IPS berlangsung dengan mengunakan metode 

permainan tradisional oray-orayan, yang dapat mengambarkan apa yang 

terjadi dikelas. Dokumentasi disini lebih ke pengambilan gambar atau 

foto agar peneliti dapat memonitor aktifitas siswa, sehingga dapat 

mengetahui aktifitas siswa yang sebenarnya tidak diperlukan didalam 

kelas dan yang diperlukan didalam kelas, hal ini akan membantu peneliti 

dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar pada saat dilakukannya 

tindakan. 

4. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan menurut Wiraatmadja (2007, hlm. 125) merupakan ;  

Sumber informasi yang saggat penting dalam suatu penelitian yanng 

dibuat oleh peneliti/mitra peneliti yang melakukan penngamatan atau 

observasi. Format catatan lapangan ini berupa berbagai aspek saat 
pemelajaran di kelas seperti suasana kelas, pengelolaan kelas, proses 

permaianan oray-orayan berlangsung, hubungan interaksi guru dengan 

siswa, interaksi siswa dengan siswa lain serta komentar dari mitra saat 

melakukan pengamatan.  

 



41 
 

Agus Hermawan, 2015 
PENINGKATAN KECERDASAN SOSIAL SISWA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL ORAY- ORAYAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPS DI SMP NEGERI 12 BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Maka dari itu catatan lapangan merupakan kegiatan untuk mencatat 

semua pristiwa yang terjadi didalam kelas pada saat tindakan dilakukan. 

Catatan lapangan dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai pemantau 

perkembangan siswa pada saat dilaksanakan tindakan didalam kelas dan 

melihat sejauh mana keberhasilan tindakan yang dilakukan.  

5. Angket  

Teknik pengumpulan data selamjutnya adalah angket. Dalam penelitian 

ini agket dipergunakan untuk mengetahui kepuasan-kepuasan siswa 

selama pembelajaran IPS berlangsunng dengan megunakan metode 

permainan tradisional oray-orayan, terlebih lagi angket digunakan untuk 

mengetahui peningkatan kecerdasan sosial dilihat dari sudut pandang 

siswa.  

 

H. Analisi Data   

 Sanjaya (dalam Elisania, 2010, 53) mengungkapakan bahwa  analisi data 

merupakan proses mengelola dan menginterprstasikan data dengan tujuan untuk 

mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki 

makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

terdapat dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang masing-

masing akan di analisis dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Data Kualitatif  

Data kuliatitatif dalam peneliian ini akan dianalisis melalui empat aktifitas 

yaitu, reduksi data, display (penyajian data), verifikasi (menarik 

kesimpulan) dan validasi data yang akan dijelaskan dibawah ini.:  

a. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses analisi data yang telah didapatkan dari 

lapangan, kemudian data tersebut dirangkum dan di klasifikasikan 

sesuai dengan masalah yang diteliti supaya terfokuskan pada asepk-

aspek yanng inggin dicapai untuk hasil terbaik. Reduksi data bertujuan 

untuk mempermudah pemahaman terhadap data dari hasil catatan 

lapangan. 

b. Display (penyajian data) 
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Setelah direduksi maka data selajutnya disajikan berupa teks  naratif, 

matriks, dan grafik, untuk melihat gambaran data yang diperoleh 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan kemudian 

dilakukan klasifikasi. Penyajian dilakukan secara singkat, jelas, dan 

terperinci lebih memudahkan dalam memahami gamabar terhadap 

aspek yang diteliti. Dalam penelitian ini penyajian data banyak 

dituangkan dalam bentuk uraian sesuai dengan hasil penelitian yang 

diperoleh. 

c. Menarik kesimpulan (verifikasi) 

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan hal ini dimaksutdkan untuk 

mencari makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari hal-hal yang penting. Agar memperoleh 

kesimpulan yang tepat maka kesimpulan tersebut kemudian di 

verifikasi selama penelitian berlangsung.  

d. Validasi data 

Hopkins (dalam Wiraatmadja, 2007, hlm. 168) memberikan beberapa 

cara untuk melakukan validasi data dalam penelitian tindakan kelas 

yaitu.: 

1) Member check yaitu memeriksa kembali keterangan-

keteranngan atau peroleh selama observasi atau wawancara dari 

nara sumber, siapa pun juuga.  

2) Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, 

atau analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan 

membandingkan dengan  guru dan siswa. Tujuan dari 

triangulasi ini yaitu untuk melihat kesamaan hasil data yang 

diperoleh, agar data tersebut dapat diketahui tingkat 

kebenarnya. 

3) Audit trail, yaitu digunakan untuk memeriksa kesalahan dalam 

hasil penelitian, metode penngumpulan data dan prosedur yang 

digunakan dengnan cara menijau ulang data yang diperoleh dan 

mengecek kebenarannya. 
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4) Expert opinion, yaitu pengecekan terakhir terhadap temuan-

temuan penelitian oleh pakar yang profesional dibidang ini. 

Agar data dapat dipertangung jawabkan kebenarannya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi pakar profesional adalah dosen 

pembimbing. Pada tahap akhir ini dilakukan modifikasi dan 

penghalusan berdasarkan arahan atau pendapat dari dosen 

pembimbing.    

 

2. Analisis data kuantitatif  

 Kegiatan analisis data kuantitatif disini hanya berupa analsis 

sederhana yaitu mempersentasikan perkembangan kecerdasan sosial siswa 

dari siklus pertama hingga siklus ketinga, adapun cara perhitungnya 

adalah: 

 

 

 

 

 

 

Setelah dihitung kemudian hasilnya dikalsifikasikan sesuai dengan kriteria 

sebagi berikut ;  

 

Semua data yang didapatkan dari alat penelitian tersebut kemudian dilakukan 

kategorisasi dan hasilnya disajikan dalam bentuk table/sejenisnya. Adapun 

untuk penilaian angket peneliiti mengunakan penilaian skala dengan 

pengsekoran sanggat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju 

Niterval Nilai Perdikat 
Konversi Rat-rata 

Presentase 

3,10 - 4,00 Sangat Baik 76% - 100% 

2,10 - 3,00 Baik 51% - 75% 

1,10 – 2,00 Cukup 26% - 51% 

<1,00 Kurang 1% - 25% 

Prsentase pencapain kecerdasan sosial siswa 

 

Jumlah skor totala               x 100% 

Jumlah skor total maksimal  
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(TS), sangat tidak setuju (ST). Menurut Sudjuana (2001, hlm 19) untuk 

mengukur data angket digunakan rumus : 

  

 

 

 

 

 

 

Setelah menjadi prsentase dalam sebuah table kemudian peneliti 

mendeskripsikan dalam bentuk deskripsi. Hal ini dilakukan agar mempermudah 

table tersebut untuk dipahami. 

3. Interpretasi Data 

Dalam bukunya penelitian tindakan kelas, Sanjaya (dalam, Elisiani, 2009, 

hlm. 56) mengemukakan bahwa dari tujuan menginterpretasi data adalah 

„untuk mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungfsinya hingga 

memiliki makna dan arti yang jelas, sesuai dengan tujuan penelitian‟. Pada 

tahap ini bertujuan untuk memberikan makna pada data-data yanng 

diperoleh. Tahapan ini membuat masalah dalam penelitian dapat 

dipecahkan atau dijawab.  

Data yang diperoleh penelitian dalam melakukan tindakan penelitian untuk 

meningkatkan kecerdasan sosial melalui permainan tradisional oray-

orayan, bai dari observasi siswa ataupun guru, catatan lapangan, dan 

dokumentasi siswa saat berlangsungnya tindakan dalam pembelajaran IPS 

akan diinterpretasikan secara menyeluruh. Sehingga tidak ada data yang 

tidak bermakna.     

P= F  x 100% 

     N 

Keterangan ;  

P = Jumlah prsentase yang dicari 

F= Jumlah frekuensi jawaban untuk tiap                  

aternatif jawaban  

N= jumlah sample penelitian  


