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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Dan Subyek Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini bertempat di SMP Negeri 26 

Bandung, yang beralamat di Jalan Sarimanah Blok 23 Sarijadi. Peneliti 

mengambil subjek peserta didik  yang berada di kelas VIII C dengan jumlah 

peserta didik 36 peserta didik, perempuan berjumlah 16 pesetra didik dan laki-laki 

berjumlah 20 peserta didik. Peneliti mengambil lokasi dan subyek penelitian di 

sekolah dan di kelas VIII  karena peneliti menemukan permasalahan yang sedang 

di teliti tersebut dan kejadian tersebut telah sering peneliti lihat di kelas tersebut 

yakni perilaku mencoret-coret fasilitas dan sarana maupun prasarana  penunjang 

dalam belajar. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Lewin (Arifin, 2011. hlm 96) mengemukakan bahwa PTK 

merupakan cara guru untuk mengorganisasikan pembelajaran berdasarkan 

pengalamannya sendiri atau pengelamannya berkolaborasi dengan guru lain. Cole 

dan Knowles (Arifin, 2011. hlm 96) menegaskan bahwa PTK dapat mengarahkan 

para guru untuk melakukan kolaborasi, refleksi, dan bertanya satu dengan yang 

lain dengan tujuan tidak hanya tentang program dan metode mangajar, tetapi juga 

membantu para guru mengambangkan hubungan-hubungan personal (kompetensi 

pribadi). 

 

Arikunto (dalam Suyadi. 2010. Hlm 18) menerangkan bahwa : 

Pengertian PTK secara sistematis yaitu (a) Penelitian adalah kegiatan 

mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan atau 

metodelogi tertentu untuk menentukan data akurat tentang hal-hal 

yangd apat meningkatkan mutu objek yang diamati; (b) Tindakan 

adalah gerakan yang dengan sengaja dan terencana dengan tujuan 

tertentu. Dalam PTK gerakan ini dikenal dengan siklus-siklus 

kegiatan untuk peserta didik; (c) Kelas adalah tempat dimana 

terdapat sekelompok peserta didik yang dalam waktu bersamaan 

menerima pelajaran dari guru yang sama. 
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Dave Ebbutt (Arifin. 2011. hlm 97) menjelaskan penelitian tindakan kelas 

adalah suatu studi percobaan yang sistematis untuk memperbaiki praktik 

pendidikan dengan melibatkan kelompok partisipan (guru) melalui tindakan 

pembelajaran dan refleksi mereka sebagai akibat dari tindakan tersebut. Menurut 

Suharjono (dalam Komalasari. 2011. hlm. 271) menerangkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru, bekerjasama 

dengan peneliti lain (atau dilakukan sendiri oleh guru yang bertindak sebagai 

peneliti) di kelas atau sekolah tempat ia mengajar dengan menekankan pada 

penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Borg (Sanjaya. 

2009. hlm. 33) menyebutkan bahwa tugas utama di dalam PTK adalah 

mengembangkan keterampilan guru yang berangkat dari adanya kebutuhan untuk 

menanggulangi berbagai permasalahan pembelajaran yang bersifat aktual di 

dalam suatu kelas atau di sekolah.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang 

dimaksud dengan PTK adalah salah satu metode penelitian yang dilakukan oleh 

seseorang (guru) baik dilakukan perorangan maupun bekerjasama dengan peneliti 

lain (guru lain) yang melibatkan suatu kelompok belajar dengan menggunakan 

tahapan-tahapan tertentu serta penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan 

proses dan praktis pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk : 

a. Memperbaiki dan meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil 

pendidikna dan pembelajaran di sekolah dan LPTK. 

b. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah 

pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas. 

c. Meningkatkan kemampuan dan layanan profesional guru dan tenaga 

kependidikan. 

d. Mengembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah dan LPTK. 

e. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan guru dan tenaga 

kependidikan khususnya di lingkungan sekolah dalam melakukan PTK. 
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f. Meningkatkan kerjasama profesional diantara guru dan tenaga kependidikan 

di sekolah dan LPTK 

Penggunaan metode penelitian tindakan kelas dilakukan guna memperbaiki 

suatu proses pembelajaran khususnya dalam penelitian ini adalah untuk 

memperbaiki proses pembelajran di kelas VIII C SMP Negeri 26 Bandung dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa poster untuk mengalihkan perilaku 

vandalisme yang dilakukan peserta didik di kelas maupun di sekolah. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Terdapat beberapa model PTK yang sering digunakan di dalam dunia 

pendidikan, di antaranya Model McKerman,  Model Kurt Lewin, Model Kemmis 

dan Mc. Taggart, Model John Elliot, dan Model Dave Ebbut. Adapun model PTK 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Model Spiral dari Kemmis dan 

Taggart (1988). 

Gambar 3.1 PTK model Spiral dari Kemmis dan Taggart. 

Sumber: http://www.ishaqmadeamin.com/2012/11/model-ptk-3-

model-spiral-dari-kemmis.html- hari rabu, oktober 10, 2012 

http://www.ishaqmadeamin.com/2012/11/model-ptk-3-model-spiral-dari-kemmis.html-
http://www.ishaqmadeamin.com/2012/11/model-ptk-3-model-spiral-dari-kemmis.html-
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Model spiral dari Kemmis dan Taggart ini memiliki tahapan-tahapan atau 

kegiatan pokok yang harus di lakukan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan dan refleksi.  

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap pertama dalam PTK. Pada tahap 

perencanaan ini peneliti menyusun recana tindakan yang akan dilakukan 

berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan oleh peneliti dalam 

kegiatan observasi awal. Setelah mengidentifikasi masalah yang telah 

ditemukan langkah selanjutnya adalah peneliti mempersiapkan segala 

keperluan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian, terdiri dari bahan 

ajar, penggunaan metode pembelajaran, rencana pembelajaran hingga 

instrumen penelitian yang diperlukan.   

2. Pelaksanaan 

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, pada tahap ini peneliti 

mulai melakukan tindakan kelas yang telah direncanakan pada tahap 

sebelumnya. Pada tahap ini mulai memperbaiki permasalahan pembelajaran 

yang terjadi yakni untuk mengarahkan perilaku vandalisme peserta didik ke 

dalam hal positif. 

3. Pengamatan 

Tahap selanjutnya adalah tahap pengamatan, pada tahap ini peneliti 

melakukan berbagai pengamatan dan mencatat terhadap segala perubahan 

yang terjadi pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung setelah 

dilakukannya tidnakan.  Peneliti  harus mendokumentasikan segala informasi 

maupun data yang terdapat di lapangan sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dalam melakukan evalusai. 

4. Refleksi 

Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi, refleksi merupakan tahap terakhir 

dalam PTK, pada tahap ini peneliti harus mengkaji, melihat dan 

mempertimbangkan hasil maupun dampak dari tindakan yang telah 

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya 

dalam pembuatan rencana tindakan pada tahapan siklus selanjutnya. 
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D. Definisi Operasional 

1. Vandalisme 

Stahl mengemukakan bahwa vandalisme adalah “the wilful or malicious 

destruction, injury, disfigurement or defacement of any public or private property, 

real or personal, without the consent of the owner or persons having custody 

control”. Teori Stahl tersebut mengemukakan bahwa vandalisme merupakan 

perilaku pengrusakan properti umum maupun properti milik pribadi dengan 

sengaja, selain itu pelaku pengrusakan properti tersebut bukanlah pemilik 

langsung dari properti yang dirusak tersebut, pelaku pengrusakan tersebut tidak 

mengontrol perilakunya sehingga melakukan pengrusakan terhadap properti milik 

orang lain.  

Vandalisme yang dilakukan oleh peserta didik disekolah merupakan salah 

satu perilaku pengrusakan terhadap properti milik sekolah dengan secara sengaja. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat J. E. Koftan (1968) yang mengemukakan 

bahwa “vandalism is the ignorant or willful destruction or defacement of school 

property”.  J. E. Koftan berpendapat bahwa vandalisme merupakan perilaku yang 

mengakibatkan pengrusakan atau pembinasaan terhadap properti sekolah dengan 

sengaja. 

Perilaku vandalisme yang dilakukan peserta didik di sekolah terutama di 

kelas adalah dengan mencorat coret properti sekolah seperti meja, kursi, tembok 

hingga pintu ruang kelas. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah perilaku yang 

merusak keindahan dan kenyamanan. Perilaku tersebut harus diatasi karena 

apabila terus menerus dibiarkan begitu saja maka akan menjadi kebiasaan bagi 

peserta didik dan tidak dipungkiri juga dapat menagkibatkan perilaku vandalisme 

tersebut akan dilakukan peserta didik di lingkungan masyrakat dengan merusak 

properti maupun fasilitas umum. 

 

2.  Poster 

Poster merupakan salah satu media yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran di kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008. hlm. 213) 

poster adalah alat untuk mengiklankan sesuatu sebagai alat propaganda dan pre 
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test, serta maksud lain untuk menyampaikan berbagai pesan. Poster dapat di buat 

diatas kertas, kain, batang kayu, seng dan sebagainya. Menurut Komalasari (2011. 

hlm. 83) poster tidak saja penting untuk menyampaikan pesan ataupun kesan 

tertentu akan tetapi mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah 

laku orang lain yang melihatnya. 

Poster dapat digunakan sebagai media pembelajaran oleh guru di kelas 

dengan mengaitkan dengan materi pembelajaran di kelas. Selain itu juga poster 

dapat mengalihkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Dengan membuat 

poster peserta didik akan mampu mengalihkan perilaku vandalisme yang 

seringkali dilakukan oleh peserta didik di kelas. Peserta didik juga akan lebih 

menghargai dan menjaga properti ataupun fasilitas yang ada di lingkungan 

sekolah.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Noor (2010. hlm. 139) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian. Pada umumnya cara pengumpulan data dapat menggunakan 

teknik angket, wawancara, penagamatan, studi dokumentasi dan Fokus Group 

Discussion (FGD). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi menurut Noor (2010. 2010. hlm. 140) merupakan teknik 

pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baiks ecara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam observasi yaitu lembar observasi dan panduan observasi. 

Menurut Wiriatmadja (2009. hlm. 110) menjelaskan bahwa terdapat empat 

metode observasi yang dapat digunakan yaitu : 

a. Observasi Terbuka 

Menurut Hopkins (Wiriatmadja. 2009. Hlm. 110)  observasi terbuka 

dilakukan apabila sang penagwas atau observer melakukan pengamatannya 

dengan menggunakan kertas pensil kemudian mencatat segala sesuatu yang 

terjadi di kelas. 
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b. Observasi Terfokus 

Observasi terfokus adalah penagamatan permasalahan yang 

difokuskan kepada upaya-upaya guru dalam membangkitkan semangat 

belajar siswa dengan memberikan respon kepada pertanyaan guru dan 

aspek-aspek lainnya. 

c. Observasi Struktur 

Observasi struktur dilakukn dengan cara menghitung banyaknya siswa  

melakukan kegiatan yang sebelumnya telah peneliti tentukan apa-apa saja 

yang akan menjadi objek pengamatan. 

d. Observasi Sistematik 

Observasi sistematik yaitu penagamatan kelas dengan menggunakan 

skala. 

 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara menurut Noor (2010. Hlm. 138) adalah salah satu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan 

yang diwawancarai tetapi dapat juga dengan memberikan daftar pertanyaan 

dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Pedoman wawancara ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang terkait dengan permasalahan atau 

kendala yang dihadapi saat pembelajaran, serta rencana pelaksanaan tindakan 

yang dilakukan oleh peneliti. 

 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan untuk mencatat dan juga menggambarkan 

secara visual menegani segala sesuatu yang terjadi atau digunakan pada saat 

penelitian. Menurut Wiriatmadja (2012. hlm 121) menyatakan bahwa agar peneliti 

mempunyai alat pencatatan untuk menggambarkan apa yang  sedang terjadi di 

kelas pada waktu pemebelajaran dalam rangka penelitian tindakan kelas, maka 

untuk menagkap suasana kelas, detail tenatng peristiwa-peristiwa penting/khusus 
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yang terjadi, atau ilustrasi dari efisode tertentu alat-alat eloktronik ini dapat saja 

digunakan untuk membantu mendeskripsikan apa yang dicatat pada catatan 

lapangan. Gambar-gambar foto, cuplikan rekaman, tape atau slide, berguna juga 

dalam wawancara, baik untuk memulai topik pembicaraan maupun untuk 

meningkatkam peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan wawancara. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data lapangan di peroleh maka peneliti perlu mengolah data tersebut 

sehingga dapat dianalisis lebih lanjut agar data tersebut dapat diartikan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data 

kuantitatif.  

1. Analisis Data Kualitatif 

 Menurut Hopkins (Wiriatmadja. 2009. Hlm. 169) mengungkapkan bahwa 

terdapat beberapa bentuk-bentuk validasi data yang dapat dilakukan dalam PTK 

yaitu sebagai berikut : 

1) Member Chek, dilakukan dengan cara memeriksa kembali keterangan- 

keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi. 

2) Triangulasi, menurut Elliot (Wiriatmadja. 2009. Hlm. 169) dilakukan 

berdasarkan tiga sudut pandang yakni sudut pandang guru, sudut pandang 

siswa, dan sudut pandang yang mealkukan pengamatan. 

3) Audit Trial, dilakukan dengan memeriksa catatan yang ditulis oleh peneliti 

atau mitra peneliti lainnya. hal ini dilakukan untuk memeriksa apakah 

terdapat kesalahan-kesalahan dalam metode atau prosedur yang dilakukan 

dalam penelitian maupun  dalam pengambilan kesimpulan. 

4) Expert Opinion, dilakukan dengan meminta nasiehat kepada pakar yang 

memiliki kompetensi pada penelitian tindakan kelas. 

 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Pengolahan data kuantitatif diperlukan untuk mengetahui perilaku peserta 

didik dengan melihat dari hasil pengolahan secara kuantitatif melalui penskoran 

pada aktivitas yang dilakukan peserta didik. 

Rumus : 
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Tabel 3.1 

Klasifikasi Kategori Rentang Skor 

Penilaian Rentang Skor 

Baik 66,7% - 100 % 

Cukup 33.4% - 66.6 % 

Kurang 33.3% - 0 

 

G. Instrumen Penelitian 

Peranan peneliti dalam suatu penelitian tindakan kelas sangatlah penting, 

menurut Wiriatmadja (2012. hlm. 96) instrumen dalam penelitian tindakan kelas 

yang memiliki peranan penting yaitu peneliti (Human Instrument), karena 

manusialah yang dapat menghadapi situasi yang berubah-ubah dan tidak menentu, 

seperti halnya banyak terjadi di kelas atau ruang kuliah. Adapun instrumen yang 

digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Format Penilaian Aktivitas Peserta Didik Terhadap Perilaku Vandalisme 

Siklus  

Tindakan  

SK  

KD  

Hari/Tanggal  

 

Identitas Pengamat Tanda Tangan 

Nama   

NIP/NIM  

 

Presentase aktivitas peserta didik = jumlah skor total  x 100 % 

                                          Skor total 
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No Aspek Indikator Penilaian 

B C K 

1 Play vandalism yaitu 

tindakan vandalisme 

yang dilakukan untuk 

mendemonstrasikan 

kemampuan seperti 

menulis dan 

menggambar. 

Banyaknya peserta didik yang 

mencorat coret dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya baik menulis 

maupun menggambar di meja 

maupun kursi 

   

Banyaknya peserta didik yang 

mencorat coret dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya baik menulis 

maupun menggambar di 

tembok 

   

Banyaknya peserta didik yang 

mencorat coret dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya baik menulis 

maupun menggambar di pintu 

   

2 Seorang anak atau 

peserta didik yang bosan 

dan ingin mencari 

kesenangan baru 

Banyaknya antusiasme  belajar 

peserta didik 

   

Banyaknya peserta didik yang 

termotivasi  

   

3 Malicious Vandalism, 

adalah vandalisme yang 

dilakukan karena pelaku 

vandalisme mendapat 

kenikmatan dengan 

memberikan gangguan 

pada orang lain, atau 

merasa terhibur. 

Banyaknya peserta didik yang 

mencorat-coret terhadap apa 

yang disukainya seperti 

terhadap orang lain, tokoh 

kartun, klub olahraga, pelajaran, 

musik, dll 

   

Banyaknya peserta didik yang 

mencorat coret terhadap apa 
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yang tidak disukainya seperti 

terhadap orang lain, tokoh 

kartun, klub olahraga, pelajaran, 

musik, dll. 

Skor yang diperoleh    

Presentase     

Nilai     

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

*keterangan : 

Klasifikasi Kategori Rentang Skor 

Penilaian Rentang Skor 

Baik 66,7% - 100 % 

Cukup 33.4% - 66.6 % 

Kurang 33.3% - 0 

 

Tabel 3.3 

Format Penilaian RPP 

Siklus  

Tindakan  

SK  

KD  

Hari/Tanggal  

 

Identitas Pengamat Tanda Tangan 

Nama    

NIP/NIM  

   

Petunjuk Pengerjaan 

Tandailah kolom “YA” atau “TIDAK” dibawah ini berdasarkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dilaksanakan dengan memberikan 

tanda silang (x) ! 
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No 

 

Aspek yang dinilai Keterangan 

Ya Tidak 

1 Rumusan Tujuan Pembelajaran 

a. Rumusan tujuan menggambarkan pencapaian standar 

kompetensi / kompetensi dasar / indikator 

  

b. Rumusan tujuan menggambarkan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor 

  

c. Rumusan tujuan memberikan petunjuk terhadap 

pendekatan atau metode pembelajaran yang akan 

diterapkan 

  

2 Penjabaran Indikator   

a. Indikator dijabarkan dari kompetensi dasar   

b. Indikator dirumuskan berdasarkan aspek kompetensi   

c. Indikator dirumuskan menggunakan kata operasional 

(Dapat diukur berupa hasil) 

  

3 Materi Pembelajaran   

a. Materi ajar yang disusun mengacu kepada tujuan, 

indikator, dan kompetensi dasar 

  

b. Materi ajar yang disusun secara sistematis   

c. Materi ajar yang disusun dengan memperhatikan 

kebutuhan peserta didik 

  

4 Skenario Pembelajaran   

a. Skenario pembelajaran mendukung tujuan, indikator, 

dan kompetensi dasar yang akan dicapai 

  

b. Skenario pembelajaran mencerminkan komunikasi 

berpusat pada peserta didik 

  

c. Skenario pembelajaran disusun sesuai dengan 

alokasi waktu 

  

d. Kesesuaian strategi dan metode pembelajaran 

dengan karakter peserta didik 

  

5 Media  Pembelajaran   
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a. Media sesuai dengan  tuntutan tujuan, indikator, dan 

kompetensi dasar 

  

b. Media yang dipilih disesuaikan dengan kondisi kelas    

c. Media yang dipilih memperjelas pemahaman konsep 

peserta didik 

  

d. Media sesuai dengan karakter peserta didik   

6 Evaluasi    

a. Mencantumkan jenis, teknik, dan bentuk evaluasi 

sesuai dengan materi ajar 

  

b. Penilaian disesuaikan dengan mengacu kepada 

penilaian yang jelas 

  

Skor yang diperoleh   

Presentase   

Nilai    

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

 

*keterangan : 

Ya = 1 pion 

Tidak = 0 poin 

Rumus perolehan hasil : 

 

 

 

 

Klasifikasi Kategori Rentang Skor 

Penilaian  Rentang Skor 

Baik 66,7% - 100 % 

Cukup 33.4% - 66.6 % 

Kurang 33.3% - 0 

 

Tabel 3.4 

Format Observasi Penilaian Penampilan Guru 

Presentase aktivitas peserta didik = jumlah skor total  x 100 % 

                                            Skor total 
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Siklus  

Tindakan  

SK  

KD  

Hari/Tanggal  

 

Identitas Pengamat Tanda Tangan 

Nama    

 NIP/NIM  

 

Petunjuk Pengerjaan 

Tandailah kolom “YA” atau “TIDAK” dibawah ini berdasarkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dilaksanakan dengan memberikan 

tanda silang (x) ! 

 

No 

 

Aspek yang dinilai Keterangan 

Ya Tidak 

1 Pendahuluan    

a. Mengkondisikan kelas   

b. Mengucapkan salam dan membaca doa sebelum 

memulai pembelajaran 

  

c. Pengecekan kebersihan ruang kelas dengan 

mengambil sampah yang berserakan 

  

 d. Guru mengecek kehadiran peserta didik   

 e. Memberikan apersepsi dan motivasi   

2 Kegiatan Inti   

a. Pengelolaan waktu sesuaidengan RPP   

b. Menyampaikan materi pembelajaran   

c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

bertanya 
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d. Melihat respon peserta didik mengenai materi yang 

telah disampaikan 

  

e. Menggunakan media sesuai dengan kebutuhan   

f. Menerangkan tugas yang diberikan dengan jelas   

3 Penutup    

a. Melakukan refleksi kemudian mengambil 

kesimpulan terkait dengan materi yang telah 

dipelajari 

  

b. Guru bersama peserta didik merapikan kembali meja 

dan kursi yang berantakan 

  

c. Mengucapkan salam untuk menutup pembelajaran   

Skor yang diperoleh   

Presentase   

Nilai    

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

*keterangan : 

Ya = 1 pion 

Tidak = 0 poin 

Rumus perolehan hasil : 

 

 

 

 

Klasifikasi Kategori Rentang Skor 

Penilaian  Rentang Skor 

Baik 66,7% - 100 % 

Cukup 33.4% - 66.6 % 

Kurang 33.3% - 0 

 

Tabel 3.5 

Rubrik Indikator Perilaku Vandalisme 

Presentase aktivitas peserta didik = jumlah skor total  x 100 % 

                                            Skor total 
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No. Aspek Indikator Skala 

Penilaian 

Keterangan 

1 Play vandalism 

yaitu tindakan 

vandalisme yang 

dilakukan untuk 

mendemonstrasikan 

kemampuan seperti 

menulis dan 

menggambar. 

Banyaknya peserta 

didik yang 

mencorat coret 

dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya 

baik menulis 

maupun 

menggambar di 

meja maupun kursi 

B Tampilan fisik meja 

belajar maupun 

kursi kotor dan 

kumuh namun tidak 

bertambah coretan 

baik tulisan 

maupun gambar 

C Tampilan fisik meja 

belajar maupun 

kursikotor dan 

kumuh terdapat 

coretan tulisan 

namun tidak ada 

coretan  gambar 

K Tampilan fisik meja 

belajar maupun 

kursi kotor dan 

kumuh terdapat 

coretan baik tulisan 

maupun gambar 

Banyaknya peserta 

didik yang 

mencorat coret 

dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya 

baik menulis 

maupun 

menggambar di 

tembok 

B Tampilan fisik 

tembok belajar 

kotor dan kumuh 

namun tidak 

bertambah coretan 

baik tulisan 

maupun gambar 

C Tampilan fisik 

tembok belajar 

kotor dan kumuh 
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terdapat coretan 

tulisan namun tidak 

ada coretan  gambar 

K Tampilan fisik 

tembok belajar 

kotor dan kumuh 

terdapat coretan 

baik tulisan 

maupun gambar 

Banyaknya peserta 

didik yang 

mencorat coret 

dalam 

mendemonstrasikan 

kemampuannya 

baik menulis 

maupun 

menggambar di 

pintu 

B Tampilan fisik 

pintu belajar kotor 

dan kumuh namun 

tidak bertambah 

coretan baik tulisan 

maupun gambar 

C Tampilan fisik 

pintu belajar kotor 

dan kumuh terdapat 

coretan tulisan 

namun tidak ada 

coretan  gambar 

K Tampilan fisik 

pintu belajar kotor 

dan kumuh terdapat 

coretan baik tulisan 

maupun gambar 

2 Seorang anak atau 

peserta didik yang 

bosan dan ingin 

mencari kesenangan 

baru 

Banyaknya 

antusiasme  belajar 

peserta didik 

B Peserta didik 

antusias mengikuti 

pelajaran dengan 

baik 

C Peserta didik 
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antusias dalam 

belajar namun 

masih corat coret 

K Peserta didik tidak 

antusias dan masih 

corat coret 

Banyaknya peserta 

didik yang 

termotivasi 

B Peserta didik 

termotivasi dalam 

pembelajaran 

C Peserta didik 

termotivasi dalam 

pembelajaran 

namun masih corat 

coret 

K Peserta didik tidak 

termotivasi dan 

masih corat coret 

3 Malicious 

Vandalism, adalah 

vandalisme yang 

dilakukan karena 

pelaku vandalisme 

mendapat 

kenikmatan dengan 

memberikan 

gangguan pada 

orang lain, atau 

merasa terhibur. 

Banyaknya peserta 

didik yang 

mencorat-coret 

terhadap apa yang 

disukainya seperti 

terhadap orang lain, 

tokoh kartun, klub 

olahraga, pelajaran, 

musik, dll. 

B Peserta didik tidak 

mencorat coret 

dengan apa yang 

disukainya  

C Peserta didik tidak 

mencorat coret 

namun masih 

menyukai apa yang 

disukainya 

K Peserta didik 

mencorat coret 

dengan apa yang 

disukainya 

Banyaknya peserta B Peserta didik tidak 
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didik yang 

mencorat coret 

terhadap apa yang 

tidak disukainya 

seperti terhadap 

orang lain, tokoh 

kartun, klub 

olahraga, pelajaran, 

musik, dll. 

mencorat coret 

dengan apa yang 

tidak disukainya  

C Peserta didik tidak 

mencorat coret 

namun masih tidak 

menyukai apa yang 

tidak disukainya 

K Peserta didik 

mencorat coret 

dengan apa yang 

tidak disukainya 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

 

Tabel 3.6 

Instrumen Wawancara Dengan peserta didik Sebelum Penelitian 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan 

perilaku vandalisme ? 

 

2 Pernahkah kamu melihat seseorang melakukan 

perilaku vandalisme ? 

 

3 Pernahkah kamu melakukan perilaku 

vandalisme ? 

 

4 Mengapa kamu melakukan perilaku 

vandalisme (mencorat-coret) tersebut pada 

saat pembelajaran berlangsung ? 

 

5 Menurutmu bagaimana pembelajaran IPS di 

kelasmu ? 

 

6 Menurutmu bagaimana pembelajaran IPS 

dengan menggunakan poster ? 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 
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Tabel 3.7 

Instrumen Wawancara Dengan peserta didik Sesudah Penelitian 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan 

perilaku vandalisme ? 

 

2 Masihkah kamu melakukan perilaku 

vandalisme ? 

 

3 Mengapa kamu tidak lagi melakukan perilaku 

vandalisme (mencorat-coret) tersebut pada 

saat pembelajaran berlangsung ? 

 

4 Menurutmu bagaimana pembelajaran IPS 

dengan menggunakan media poster ? 

 

5 Apakah dengan menggunakan poster dapat 

mengurangi perilaku vandalisme yang sering 

kamu lakukan di kelas ? 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

 

Tabel 3.8 

Instrumen Wawancara Dengan Guru Sebelum Penelitian 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Sudah berapa lama ibu mengajar mata 

pelajaran IPS di Smp n 26 Bandung ?  

 

2 Berapa alokasi waktu dalam setiap 

pertemuannya dan berapa kali dalam 

seminggu ? 
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3 Apakah ibu seringkali melihat peserta didik 

tidak memperhatikan ? 

 

4 Apakah peserta didik tersebut setiap proses 

pembelajaran berlangsung sering kali tidak 

memperhatikan ? 

 

5 Apakah ibu tahu apa yang dimaksud dengan 

perilaku vandalisme ? 

 

6 Apakah ibu pernah melihat peserta didik yang 

melakukan perilaku vandalisme pada saat 

pembelajaran berlangsung ?  

 

7 Selain pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, apakah ibu pernah melihat 

peserta didik yang melakukan vandalisme ? 

 

8 Dimana sajakah peserta didik tersebut 

melakukannya? 

 

9 Apa yang ibu lakukan ketika ibu melihat 

peserta didik tersebut ? 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

 

Tabel 3.8 

Instrumen Wawancara Dengan Guru Sesudah Penelitian 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah setelah menggunakan media poster 

ibu masih melihat peserta didik tidak 

memperhatikan ? 

 

2 Apakah ibu tahu apa yang dimaksud dengan 

perilaku vandalisme ? 

 

3 Bagaimana pendapat ibu mengenai media 

poster dalam pembelajaran IPS ? 

 

4 Masihkah banyak peserta didik yang 

melakukan perilaku vandalisme ? 
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5 Bagaimana menurut ibu setelah penggunaan 

media poster pada pembelajaran IPS ? 

 

(Sumber: Dokumentasi Peneliti. 2016.) 

 


