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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung yang beralamat di Jalan Senjaya Guru 

No. 1 Kampus UPI Kota Bandung 40154. SMP Laboratorium Percontohan UPI 

Bandung dipilih sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi awal 

diperoleh informasi bahwa sekolah ini dinilai cukup representatif untuk penelitian 

pendidikan dan proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung secara akademis memiliki akreditasi 

sekolah yang sangat baik. Sekolah ini juga bagus sebagai pembinaan nilai-nilai 

nasionalisme pada siswa dalam proses pembelajaran, pembinanya adalah ahli-ahli 

dan pakar profesional pendidikan. Selain itu, SMP Laboratorium Percontohan UPI 

Bandung merupakan sekolah yang berada langsung di bawah naungan lembaga 

universitas negeri yaitu Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi. Adapaun 

subjek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Guru PPKn yaitu Ibu 

Widaningsih, S.Pd. sebagai pengembang media puisi bertema perjuangan dalam 

pembelajaran PPKn. Selain itu, subjek penelitian lain yaitu siswa kelas VII A 

SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung dengan jumlah siswa 30 orang, 

laki-laki 12 orang dan perempuan 18 orang. Alasan dipilihnya kelas VII A karena 

kelas tersebut merupakan kelas paling baik dengan ranking unggulan secara 

akademis di tingkat kelas VII. Memiliki respon paling positif dalam setiap amta 

pelajaran terutama pelajaran PPKn, dan merupakan kelas paling sportif dalam 

perolehan nilai yang dilakukan setiap siswanya. Karena siswa di kelas ini 

merupakan siswa terpilih melalui proses saringan masuk yang diadakan sekolah 
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dengan tingkat intelegensi yang baik. Namun, dalam segi sikap kelas ini masih 

terlihat kurang, sehingga kelas VII A dipilih untuk mengembangkan dan 

menguatkan nilai-nilai nasionalisme dalam mata pelajaran PPKn. 

 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. 

Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah 

data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Alasan tersebut sesuai dengan 

pendapat Creswell (2012, hlm. 4) yang mengemukakan bahwa “penelitian 

kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari 

masalah sosial atau kemanusiaan”. Permasalahan yang dikaji peneliti bersumber 

pada kegiatan sejumlah individu dalam kelompok yang sifatnya dinamis, sehingga 

data yang diperoleh sifatnya harus kekinian. 

Kedua, pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada keterlibatan masalah yang 

dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat 

dipisahkan dari latar alamiahnya. Alasan tersebut dikuatkan dengan pendapat 

Sugiono (2005, hlm. 1) mengungkapkan bahwa: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada 

makna daripada generalisasi. 

Berdasarkan pendapat di atas, makna kondisi alamiah (natural setting) lebih 

ditekankan dalam penelitian kualitatif, sehingga tidak adanya bentuk rekayasa 

dalam proses penelitian dan haruslah berjalan apa adanya sesuai kondisi yang 

sebenarnya. Sehingga Moleong (2007, hlm. 27) mengungkapkan penelitian 

kualitatif yaitu: 

Penelitian kualitatif ini berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, 

mengandalkan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran 
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penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar bersifat deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki 
seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan 
penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh 

kedua belah pihak antara peneliti dan subjek peneliti. 

Sejalan dengan pendapat Moleong di atas, Denzim & Lincoln (dalam 

Moleong, 2007, hlm. 5) „penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada‟. 

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat diperoleh 

gambaran secara faktual dan rasional berdasarkan pengalaman sebagai basis ilmu 

pengetahuan dengan menghimpun fakta-fakta yang menjadi data bagi penelitian 

ini. Moleong kembali mengemukakan (2007, hlm. 6) pengertian penelitian 

kualitatif yaitu: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami dan meneliti pada kondisi 

alamiah, fenomena yang dialami subjek penelitian yang mengahasilkan suatu 

deskriptif dalam bentuk kata-kata. 

Nasution (2003, hlm. 5) mengemukakan penelitian kualitatif yaitu: 

Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam 
lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami 
bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya yang dapat menghasilkan 

data deskriptif yakni berupa pernyatan tertulis. 

Penelitian kualitatif menurut pengertian di atas bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pernyataan ini sejalan dengan yang 

dikemukakan Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2007, hlm. 3) bahwa „penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang dan pelaku yang diamati‟. 
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2. Metode Penelitian 

Secara teknis, untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari proses 

pembelajaran di kelas, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research). Arikunto (2010, hlm. 3) 

memberikan pandangan mengenai penelitian tindakan kelas secara umum ialah: 

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 
sebuah kelas bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan 

arahan dari guru yang dilakukan oleh siswa. 

Peneliti menggunkan metode penelitian tindakan kelas (PTK) karena untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn bagi siswa dengan 

membuat inovasi pembelajaran berupa pengembangan media puisi bertema 

perjuangan. Sehingga PTK harus menunjukkan adanya perubahan ke arah 

perbaikan dan peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran secara positif. 

Pemaparan tersebut sejalan dengan pendapat Kunandar (2008, hlm. 45) 

mengemukakan bahwa: 

Penelitian tindakan kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru 

yang sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang 
lain (kolaborasi) dengan jalan merancang, melaksanakan dan merefleksikan 
tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu (kualitas) proses pembelajaran di 
kelasnya melalui suatu tindakan (treatment) tertentu dalam suatu siklus. 

Penelitian tindakan kelas adalah suatu metode atau cara dalam penelitian 

yang bersifat sistemik dan dilakukan secara kemitraan artinya berhubungan 

langsung dengan pihak-pihak terkait dengan situasi sosial tertentu, dan 

berdasarkan refleksi dari tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas 

situasi sosial tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli dalam 

Wiriaatmadja (2008, hlm. 11-13) mengemukakan pengertian penelitian tindakan 

kelas sebgai berikut: 

1. Hopkins. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang 
mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu 
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tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiri atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah 
proses perbaikan dan perubahan. 

2. Kemmis. Penelitian tindakan kelas adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif 

yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi sosial tertentu 
(termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan... 

3. Ebbutt. Penelitian tindakan kelas adalah kajian sistemik dari upaya 
perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru dengan 
melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi 

mereka mengenai hasil dari tindakan-tindakan tersebut. 
4. Elliot. Penelitian tindakan kelas sebagai kajian dari sebuah situasi sosial 

dengan kemungkinan tindakan untuk memperbaiki kualitas situasi sosial 
tertentu. 

PTK dapat mengembangkan media-media pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran yaitu media puisi bertema perjuangan. 

Sehingga pengembangan media pembelajaran puisi bertema perjuangan melalui 

PTK dapat menggambarkan proses pembelajaran dan kemajuan belajar siswa dari 

setiap siklusnya. Selain itu, melalui PTK pengembangan media pembelajaran 

puisi bertema perjuangan dapat memberikan apresiasi pada siswa dengan 

menyentuh semangat, perasaan, emosi, dan keyakinan siswa sehingga siswa dapat 

mewujudkan apresiasi tersebut dalam sebuah sikap. 

Gambar 3.1. 

Siklus pada Kegiatan PTK (Arikunto, 2010, hlm. 16) 
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Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada dasarnya merupakan suatu penelitian 

berulang atau siklus. Siklus dalam PTK diawali dengan perencanaan tindakan 

(planning), penerapan tindakan (action), mengobservasi dan mengeavaluasi 

proses dan hasil tindakan (observation and evaluation), dan melakukan refleksi 

(reflecting). 

Pelaksanaan PTK dalam penelitian ini dimulai dengan siklus pertama yang 

terdiri dari empat kegiatan. Apabila sudah diketahui letak keberhasilan dan 

hambatan dari tindakan yang dilaksanakan pada siklus pertama tersebut, guru 

bersama peneliti menentukan rancangan siklus kedua. Adapun rincian kegiatan 

dalam setiap kegiatannya menurut Arikunto (2010, hlm. 75-80) 

a. Perencanaan 
Dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di 

mana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut akan dilakukan. Pada 
tahap perencanaan, peneliti menentukan fokus peristiwa yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah 

instrumen pengamatan untuk merekam fakta yang terjadi selama tindakan 
berlangsung. 

b. Pelaksanaan tindakan 
Pada tahap ini, rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran 
akan diterapkan. Rancangan tindakan tersebut tentu saja sebelumnya telah 

“dilatihkan” kepada pelaksana tindakan untuk dapat diterapkan di dalam 
kelas sesuai dengan skenarionya. 

c. Pengamatan 
Tahap ini berjalan bersamaan dengan saat penelitian. Peneliti melakukan 
pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama 

pelaksanaan tindakan berlangsung. 
d. Refleksi 

Tahap ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang 
telah dilakukan, berdasarkan data yang terkumpul kemudian dilakukan 
evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

Jadi, Penelitian Tindakan Kelas merupakan pengembangan kualitas dan 

perbaikan kualitas (quality improvement) dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan serangkaian tahapan-tahapan kegiatan yang dimulai dengan 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
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C. Definisi Operasional 

Bagian ini akan menjelaskan istilah-istilah operasional yang digunakan untuk 

menghindari kekeliruan mengenai maksud tujuan yang ingin dicapai. 

 

1. Media Pembelajaran Puisi bertema Perjuangan 

Media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Tim Penyusun, 2008, 

hlm. 1002) diartikan sebagai “perantara; penghubung; yang terletak di antara dua 

pihak (orang, golongan, dsb)”. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa media 

merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu hal dengan hal 

lainnya, dalam konteks pembelajaran yaitu menghubungkan antara materi 

pembelajaran yang diberikan guru terhadap pemahaman siswa. 

McLuhan (dalam Wuryan & Syaifullah, 2013, hlm. 60) mengatakan „the 

medium is the message, artinya media adalah pesan, atau bisa juga diartikan 

bahwa media mewakili pesan yang disampaikannya‟. Sejalan dengan pengertian 

tersebut Djahiri (dalam Wuryan & Syaifullah, 2013, hlm 60) mengartikan „media 

pembelajaran sebagai suatu (yang bersifat material-imaterial, ataupun behavioral 

atau personal) yang dijadikan wahana kemudahan, kelancaran, serta keberhasilan 

proses dan hasil belajar‟. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa media 

pembelajaran tidak melulu hanya bersifat fisik atau material saja, melainkan hal-

hal yang bersifat immaterial atau behavioral juga dapat dijadikan media dalam 

proses pembelajaran seperti tingkah laku. 

Bahri Djamarah & Zain (2006, hlm. 121) mengemukakan bahwa “media 

adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran”. Sedangkan Danim (2010, hlm. 7) mengemukakan 

“media pendidikan merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa 

atau peserta didik”. 

Pengertian media menurut para ahli juga dihimpun oleh Rohani (1997, hlm. 

2) sebagai berikut: 
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a. Media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, 

sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima (Santoso S. hamijaya 
dalam Rohani, 1997, hlm. 2). 

b. Media adalah channel (saluran) karena pada hakikatnya media telah 

memperluas atua memperpanjang kemampuan manusia untuk merasakan, 
mendengar, dan melihat batas-batas jarak, runga, dan waktu tertentu. 

Dengan bantuan media batas-batas itu hampir menjadi tidak ada 
(Mcluahan dalam Rohani, 1997, hlm. 2). 

c. Media adalah medium yang digunkaan untuk membawa/menyampaikan 

sesuatu pesan di mana medium ini merupakan jalan atau alat dengan suatu 
pesan berjalan antara komunikator dengan komunikan (Blake & Haralsen 

dalam Rohani, 1997, hlm. 2). 
d. AECT (dalam Rohani, 1997, hlm. 2) menyatakan media adalah segala 

bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. 

e. NEA (National Education Association dalam Rohani, 1997, hlm. 2) 
berpendapat media adalah segala benda yang dimanipulasikan, dilihat, dan 

didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan untuk 
kegiatan tersebut. 

J. Waluyo (1995, hlm. 25) memberikan beberapa pengertian berkenaan 

dengan puisi, sebagai berikut: 

a. Dalam puisi terjadi pengkonsentrasian atau pemadatan segala unsur 
kekuatan bahsa; 

b. Dalam penyusunannya, unsur-unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, 

diatur sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi; 
c. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang berdasarkan 

mood atau pengalaman jiwa yang bersifat imajinatif; 
d. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif, hal ini ditandai dengan kata 

konkret lewat pengimajian, pelambangan, dan pengiasan atau dengan kata 

lain dengan kata konkret dan bahasa figuratif; 
e. Bentuk fisik dan bentuk batin puisi merupakan kesatuan yang bulat dan 

utuh menyatu raga tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan yang 
padu. Bentuk fisik dan bentuk batin itu dapat ditelaah unsur-unsurnya 
hanya dalam kaitannya dengan keseluruhan. Unsur-unsur itu hanyalah 

berarti dalam totalitasnya dengan keseluruhannya. 

Unsur-unsur dalam puisi memliki keterkaitan antara unsur satu dengan unsur 

yang lain. Jalinan makna yang terkandung dalam puisi tersebut membentuk 

kesatuan, keutuhan, dan kebulatan dalam puisi yang menyebabkan puisi lebih 

bermakna dan lebih lengkap dari sekedar kumpulan unsur-unsur. Sehingga J. 

Waluyo (1995, hlm. 25) memberikan definisi puisi, yaitu: 
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Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan 

penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua 
kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur 
batinnya. 

Puisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Tim Penyusun , 2008, 

hlm. 1223) didefinisikan sebagai “karangan terikat (berbentuk sajak, pantun, 

syair)”. Wirjonosoedarmo (dalam Djoko Pradopo, 2005, hlm. 5) mengemukakan 

„puisi itu karangan yang terikat oleh: (1) banyak baris dalam tiap bait 

(kuplet/strofa, suku karangan); (2) banyak kata dalam tiap baris; (3) banyak suku 

kata dalam tiap baris; (4) rima; dan (5) irama‟. Sedangkan Altenbernd (dalam 

Djoko Pradopo, 2005, hlm. 5) mendefiniskan „puisi sebagai pendramaan 

pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama‟. Puisi 

jika diartikan secara bebas adalah ungkapan jiwa atau perasaan seseorang yang 

dituangkan melalui serangkaian kata-kata yang dipilih berdasarkan keselarasan 

kata, rima, dan mengandung makna yang tersirat. 

Tema dalam puisi merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur hakikat 

puisi. Salah satu tema yang menarik adalah tema perjuangan atau patriotisme atau 

kebangsaan. Puisi dengan tema ini dapat meningkatkan perasaan cinta akan 

bangsa dan tanah air. Banyak puisi yang melukiskan perjuangan merebut 

kemerdekaan dan mengisahkan riwayat pahlawan yang berjuang melawan 

penjajah. Tema ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk usaha penyair untuk 

membina kesatuan bangsa atau membina rasa kenasionalan atau nasionalisme. 

Beberapa contoh puisi yang menggambarkan kemerdekaan Indonesia adalah 

puisi Krawang-Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, Diponegoro karya 

Chairil Anwar, Kita adalah Pemilik Sah Republik Ini karya Taufiq Ismail, Ode 

buat Proklamator karya Leon Agusta, dan Pahlawan Tak Dikenal karya Toto 

Sudarto Bachtiar. 

Secara garis besar yang dimaksud media pembelajaran puisi bertema 

perjuangan adalah bahwa puisi bertema perjuangan dijadikan sebagai media atau 

alat dalam proses pembelajaran PPKn di kelas. 
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2. Nilai-nilai Nasionalisme Siswa 

Nilai diartikan Budimansyah, dkk. (2011, hlm. 57) sebagai „sesuatu yang 

berharga, baik, suci, atau sakral bagi seseorang”. Hal ini berarti bahwa nilai akan 

dipandang seseorang sebagai suatu yang berharga, suci, dan sakral dalam 

kehidupan. Nilai merupakan “sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Tim Penyusun, 2008, hlm. 

1074). 

Nilai adalah kualifikasi harga atau isi pesan yang dibawakan/tersurat/tersirat 

dalam norma tersebut (a.l. norma agama memuat nilai/harga haram-halal-
dosa-dll) dan melekat pada seluruh instrumental input manusia (hal-hal yang 

materil/imateril, personal/impersonal, kondisional, behavioral). Djahiri 
(dalam Budimansyah & Syaifullah, 2006, hlm. 6) 

Djahiri (1985, hlm. 20) juga mengemukakan pendapat lain mengenai 

pengertian nilai merupakan “keyakinan/belief yang sudah merupakan milik diri 

dan akan menjadi barometer action and will yang bersangkutan”. Kemudian 

Djahiri (1985, hlm. 9) menyatakan bahwa “Pendidikan nilai yang bertujuan untuk 

menyentuh ranah afektif siswa, kemampuan siswa untuk membina sikap melalui 

keterampilan menyerap suatu rasioal (reasoning)”. 

Nilai-nilai yang terdapat pada Pendidikan Kewarganegaraan dapat kita lihat 

dengan merujuk pada kerangkat sistemik PKn untuk persekolahan sebagaimana 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan serta merujuk kepada tujuan Pendidikan Nasional 

yang sarat akan nilai, dan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Nilai aqidah keberagamaan, yakni beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 

2. Nilai sosial-kultural keberagaman, yakni sikap yang mencerminkan tolong 
menolong, toleransi, dan berakhlak mulia. 

3. Nilai fisikal dan rohaniah, yakni sehat secara lahir dan batin. 
4. Nilai kecerdasan substantif, yakni pencerminan dari manusia yang 

berilmu. 

5. Nilai kecerdasan operasional, yakni mencerminkan cakap dalam 
kehidupan. 

6. Nilai kecerdasan inovatif, yakni mencerminkan sikap kreatif. 
7. Nilai kebangsaan serta persatuan dan kesatuan, yakni mencerminkan sikap 

patriotisme. 
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8. Nilai personal sosial-kultural, yakni mencerminkan sikap bermusyawarah 

untuk mufakat serta sikap berkeadilan. 

Rasyid (1998, hlm. 17) mengemukakan pengertian nasionalisme yaitu: 

Nasionalisme pada dasarnya adalah suatu perasaan yang abstrak. Ia hanya 
memperoleh kehangatan emosional yang konkret dari efek perkembangan 
sejarah, yang melalui sarana pendidikan, saling ketergantungan ekonomi, dan 

keterlibatan hubungan dengan lembaga-lembaga sosial dan politik, kemudian 
mewujudkan integrasi masyarakat. 

Abdullah (2001, hlm. 47) mengemukakan pengertian dari nasionalisme 

adalah “sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara kita yang sebangsa dan 

mereka dari bangsa lain, antara negara kita dengan negara mereka”. 

Guibernau (dalam Komalasari & Syaifullah, 2012, hlm. 134) mengemukakan 

definisi nasionalisme yaitu: 

Nasionalisme adalah sentimen yang menganggap diri sebagai bagian dari suatu 
komunitas yang anggota-anggotanya mengidentifikasi diri dengan seperangkat 
simbol yang memiliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir politik 

bersama. 

Nilai kebangsaan serta persatuan dan kesatuan menjadi salah satu landasan 

nilai yang membentuk dan menguatkan nilai-nilai nasionalisme siswa di sekolah 

salah satunya dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi guna turut 

serta membanggakan Indonesia di mata dunia. Nasionalisme mengandung makna 

“perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang 

rendah bangsa lain” (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014b, hlm. 16). 

Jiwa nasionalisme dan patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan 

bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan 

bansga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan 

jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan 

sering disebut juga sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014b, hlm. 17), diantaranya adalah: 

a. Pro-patria dan primus patrialis “mencintai tanah air dan mendahulukan 

kepentingan tanah air”; 
b. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat 

terhadap perjuangan kemerdekaan; 
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c. Jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan 

antarbangsa; 
d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta 
e. Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. 

Berbagai pendapat dan pemaparan para ahli berkenaan dengan nasionalisme, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai kebangsaan yang 

terkandung dalam semangat nasionalisme Indonesia, yaitu: 

a. Perasaan mencintai bangsa Indonesia. 

b. Perasaan bangga menjadi bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 

c. Rela berkorban demi keutuhan bangsa. 

d. Meletakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 

e. Menjaga dan melindungi keutuhan bangsa. 

f. Cinta tanah air Indonesia. 

g. Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indoensia dalam landasan Bhineka 

Tunggal Ika. 

 

D. Tahap Penelitian 

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan dalam proses penelitian ini dan 

disusun secara sistematis. Tahap tersebut antara lain: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap persiapan penelitian diawali dengan melakukan pengamatan awal 

dengan mengunjungi SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung dan 

melakukan kegiatan pra  penelitian guna memperoleh informasi dari guru PPKn di 

sekolah tersebut untuk menggali mengenai permasalahan dalam proses 

pembelajaran PPKn dan untuk menentukan fokus kajian dalam penelitian. 

2. Tahap Perizinan Penelitian 

Perizinan ditempuh untuk melaksanakan prosedur penelitian yang semestinya 

sesuai aturan yang berlaku dari instansi yang membuat perizinan kepada instansi 

yang menjadi lokasi dan subjek penelitian. Adapun prosedur penelitian yang 

ditempuh adalah sebagai berikut: 



60 
 

 
Iis Isnaeni, 2015 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PUISI BERTEMA PERJUANGAN UNTUK MENGUATKAN 
NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

a. Mengajukan surat permohonan izin penelitian melalui Departemen 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), ditandatangani oleh Ketua Departemen 

PKn, selanjutnya surat diteruskan kepada Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (FPIPS) melalui Pembantu Dekan I untuk mendapatkan 

surat rekomendasi. 

b. Mengajukan surat izin penelitian ke Subag Mawa fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahun Sosial (FPIPS) dan melampirkan fotokopi proposal skripsi 

dengan lembar pengesahan yang telah disahkan oleh kedua pembimbing. 

c. Pembantu Dekan I FPIPS kemudian menerbitkan surat rekomendasi 

penelitian untuk ditujukan pada lokasi penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, peneliti mencari 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah disusun untuk 

memecahkan fokus masalah. Penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas. 

Sehingga pelaksanaan yang dilakukan dalam PTK ini mengacu pada tahapan yang 

ada pada PTK, yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang 

dilaksanakan di kelas VII A SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan natural 

setting (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi, wawancara mendalam, catatan lapangan, studi 

kepustakaan, studi dokumentasi, dan evaluasi hasil belajar (tes). Peneliti 

mengumpulkan data-data dari lapangan menggunakan: 

1. Observasi 

Arikunto (2002, hlm. 133) mengamukakan bahwa “observasi adalah suatu 

pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra”. Observasi merupakan suatu metode ilmiah yang 

digunakan sebagai alat untuk mengamati dan mendengarkan, merasakan, 
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mencium, mengikuti segala hal ang terjadi dengan cara mencatat atau merekam 

segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu. 

Observasi merupakan tahapan yang harus dilalui dalam penelitian tindakan 

kelas. Teknik observasi ini dilaksanakan pada saat media pembelajar puisi 

bertema perjuangan diterapkan dalam pembelajaran PPKn. Melalui observasi ini 

diharapkan dapat diperoleh data tentang deskripsi nilai-nilai nasionalisme siswa 

pada saat penelitian tindakan kelas dilaksanakan. 

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke dalam proses pembelajaran di 

kelas serta mengamati langsung kegiatan pembelajaran seperti yang dikemukakan 

Guba & Lincoln (dalam Moleong, 2007, hlm. 174), beberapa alasan pentingnya 

pengamatan dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. 
Jika suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, biasanya peneliti ingin 

menanyakannya kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh 
keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuhnya adalah 
mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya. Kedua, 

teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat 
peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung 
diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi keraguan pada peneliti. Kelima, 

teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi 
yang rumit. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi 

lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat 
bermanfaat. 

Sugiono (2005, hlm. 203) mengungkapkan pengertian observasi: 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 
bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. 

Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka 
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Selanjutnya Ibdayani (2012, hlm. 55) mengemukakan hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam melalukan observasi agar penggunaan teknik ini dapat 

menghimpun data secara efektif, yaitu: 

a. Pemilikan pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan 

diobservasi. 
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b. Pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis, 

maksudnya diusahakan agar tidak ada satupun gejala yang lepas dari 
pengamatan. 

c. Pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling 

mempengaruhi. 
d. Pemilikan pengetahuan dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat 

hasil observasi. 

Dalam pengumpulan data, peneliti mencari data-sata yang berkenaan dengan 

siswa, baik itu berbentuk absen, daftar nilai siswa, dan data-data lain yang 

diperlukan untuk menunjang penelitian. Selain itu, peneliti juga membuat kriteria 

penilaian dalam tahap observasi yaitu format observasi untuk menilai kegiatan 

saat proses penelitian. 

 

 

2. Wawancara (Interview) 

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 71) mengemukakan “wawancara adalah 

teknik mengumpul data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara 

peneliti dan reponden secara sungguh-sungguh”. Sedangkan Moleong (2007, hlm. 

186) menyatakan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu”. 

Pada dasarnya wawancara atau interview merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi dari responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan secara lisan oleh peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah 

dibuat sebelumnya. Arikunto (2002, hlm. 132) mengemukakan bahwa 

“wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara”. Sugiono (2005, hlm. 194) mengemukakan bahwa: 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan 
dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan 
menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 
dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dalam melakukan 

wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun harus telah 

disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur pedoman wawancara yang 
bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melalukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Guru PPKn yaitu Ibu 

Widaningsih, S.Pd. dan siswa-siswa kelas VII A. 

 

 

 

 

3. Studi Dokumentasi 

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 66) mengemukakan bahwa: 

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang 
diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, 

seperti peta, data statistik, jumlah, dan nama pegawai, data siswa, data 
penduduk, grafik, gambar surat-surat, foto, akta, dan sebagainya. 

Sedangkan Arikunto (2010, hlm. 158) mengemukakan sebagai berikut: 

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis, 
seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 
catatan harian, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumentasi terhadap berbagai 

dokumen yang terdapat di lapangan seperti profil sekolah, catatan peneliti di 

lapangan, dan foto-foto pada saat pelaksanaan penelitian. 

 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan 

mengkaji buku-buku, dan sumber bacaan lainnya yang relevan dengan masalah 

yang dikaji oleh peneliti. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh 
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data teoretis yang sekiranya dapat medukung kebenaran data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

5. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, 

dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam 

penelitian kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2007, hlm. 209) 

mengutarakan pengertian catatan lapangan yaitu merupakan „catatan tertulis 

mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif‟. Catatan harian ini ditulis peneliti 

selama dalam proses pengambilan data yang dilakukan di kelas VII A SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung. 

 

6. Evaluasi Hasil Belajar (Tes) 

Data yang telah diperoleh di lapangan akan diukur oleh peneliti dengan 

membandingkan hasil evaluasi pembelajaran setiap siklus. Evaluasi adalah suatu 

alat untuk menentukan apakah tujuan pendidikan dan proses pengembangan ilmu 

telah berada pada tingkat yang diharapkan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Moleong (2007, hlm. 248) mengemukakan bahwa: 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Sedangkan Sugiyono (2011, hlm. 244) mengemukakan yaitu: 

Analisis data adalah prose mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan data ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Arikunto (2010, 

hlm. 131) menyatakan dalam pelaksanaan PTK, ada dua jenis data yang 

dikumpulkan peneliti, yaitu: 

1. Data kuantitatif nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

Misalnya mencari nilai rerata, presentase keberhasilan belajar dan lain-lain. 

Persentase digunakan untuk menganalisis hasil observasi aktivitas siswa dan 

guru dengan cara menghitung setiap siklus, adapun cara menghitungnya, 

yaitu: 

Perolehan skor  x 100 % 

Seluruh aktivtas 

Setelah dihitung, kemudian hasilnya diklasifikasikan, yaitu: 

>80%  = Sangat baik 
60% - 79,9% = Baik 

40% - 59,9% = Cukup 
20% - 39,9% = Kurang 

0% - 19,9% = Sangat kurang 
 

2. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman atau 

sikap terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa 

terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti 

pelajaran, motivasi belajar, perhatian, dan sejenisnya dianalitis secara 

kualitatif. 

Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalitis untuk 

memastikan bahwa dengan pengembangan media pembelajaran puisi bertema 

perjuangan dapat menguatkan nilai-nilai nasionalisme siswa di SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Bandung. Menurut Miles & Huberman (dalam 

Sugiyono, 2011, hlm. 337), teknik analisis data terdiri dari tiga pokok, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilahan data yanga kan digunakan itu 
relevan atau tidak serta pengolahan data kasar langsung dari lapangan. 
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Data yang diperoleh antara siklus I dipisah dengan data siklus II maupun 

data siklus III. Pemilahan data tersebut dilakukan bertujuan untuk 
memudahkan dalam penyajian data dan pengumpulan, sehingga hasil 
penelitian dapat memberikan gambaran yang terjadi pada kegiatan 

penelitian pada setiap siklus. 
2. Penyajian Data 

Penyajan data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi yang 
diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilaksanakan setelah proses klasifikasi dan 
penyajian data. Penyimpulan sebagai penafsiran data diawali masing-

masing siklus, berlanjut dengan penyimpulan akhir sebagai penafsiran 
terhadap pengembangan media pembelajaran puisi bertema perjuangan 
dapat menguatkan nilai-nilai nasionalisme siswa. Sedangkan data yang 

dikumpulkan berupa angka atau data kuantitatif, cukup dengan 
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan sajian visual. Sajian 

tersebut dapat menimbulkan adanya perbaikan, peningkatan, dan atau 
perubahan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan 
sebelumnya. Untuk evaluasi hasil belajar sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan, ditetapkan batas minimal keberhasilan belajar siswa 
selama kegiatan belajar mengajar. 

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka proses analisis data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penyeleksian dan pengelompokan data, data yang sudah terkumpul diseleksi, 

dirangkum, dan disesuaikan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. 

Setelah itu dikelompokan berdasarkan kategori tertentu untuk dicari tema dan 

polanya berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Kategorisasi data 

didasarkan pada tiga aspek, yakni: 

a. Latar atau konteks kelas, yaitu berupa informasi umum dan khusus tentang 

latar fisik kelas dan latar para pelaku (guru dan siswa). 

b. Proses pembelajaran, yaitu berupa informasi umum tentang interaksi sosial 

guru dengan siswa, interaksi siswa dengan kelompoknya, interaksi antar 

kelompok siswa di kelas, dan suasana kelas selama pembelajaran 

menggunakan media puisi bertema perjuangan berlangsung. 

c. Aktivitas, yaitu berupa informasi umum tentang tindakan para pelaku yaitu 

tindakan guru dan siswa. 
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2. Validasi data dilakukan untuk membuktikan kesesuaian antara yang telah 

diamati peneliti dengan sesungguhnya ada dalam dunia nyata. Validasi 

dilakukan melalui teknik versi Hopkins (dalam Wiriaatmadja, 2012, hlm. 

168-171), yaitu: 

a. Member-check, yakni memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 
informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dan 
angket dari narasumber, apakah keterangan atau informasi, atau penjelasan 

itu tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan 
keajegannya dan data itu diperiksa kebenarannya. 

b. Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis 
yang Anda sendiri timbulkan dengan membandingkan dengan hasil orang 
lain, misalnya mitra peneliti lain yang hadir dan menyaksikan situasi yang 

sama. 
c. Audit trial, memeriksa catatan-catatan yang ditulis oleh peneliti atau 

pengamat mitra penelitian lainnya. Hal ini berguna apabila peneliti akan 
meretrieve informasi atau data yang ada, atau waktu mempersiapkan 
laporan. 

d. Expert opinion, yaitu pengecekan terakhir terhadap temuan-temuan 
penelitian oleh pakar yang profesional di bidang ini, yakni dosen 

pembimbing. Pada tahapan akhir ini dilakukan perbaikan, modifikasi, atau 
penghalusan berdasarkan arahan atau opini pakar (pembimbing), 
selanjutnya analisis yang dilakukan akan meningkatkan derajat 

kepercayaan penelitian yang dilakukan. 
e. Key respondens review, yakni meminta salah seorang atau beberapa mitra 

peneliti atau orang yang hendak mengetahui tentang penelitian tindakan 
kelas, untuk membaca draft awal laporan penelitian dan meminta 
pendapatnya. 

Menurut teknik dari Hopkins tersebut, validasi data dilakukan dengan cara 

member-check, triangulasi, audit trial, expert opinion, dan key respondens review. 

3. Interpretasi data, setelah data dikumpulkan, diseleksi, dikelompokkan, serta 

diperiksa keabsahannya, tahap selanjutnya adalah dilakukan interpretasi 

terhadap keseluruhan data penelitian untuk memberikan makna terhadap data-

data yang telah diperoleh, sehingga masalah penelitian bisa dipecahkan atau 

dijawab. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan terhadap keseluruhan 

temuan penelitian berdaarkan acuan normatif praktis dan aturan teoretik yang 

telah disepakati menganai proses pembelajaran. Kemudian peneliti 
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menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Ada beberapa hal yang 

dilakukan peneliti, yaitu; 

a. Mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan tindakan. 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan setiap siklus. 

c. Mendeskripsikan hasil observasi aktivitas guru. 

d. Menganalisis hasil observasi aktivitas siswa. 

e. Menganalisis hasil belajar siswa berupa pre test, post test, dan observasi 

sikap dan keterampilan siswa. 


