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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini. Metode ini disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan di 

kelas VIII-B SMPN 1 Lembang. Dasar dari penelitian yang dibuat ini adalah menjawab 

sebuah permasalahan yang ada di kelas, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dengan 

baik. Selain itu, pemilihan metode yang tepat akan dijadikan penulis sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan penelitian sehingga berjalan sesuai dengan harapan.  

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lembang yang merupakan salah satu 

sekolah yang berada di kawasan pegunungan. Lokasi sekolah SMP Negeri 1 Lembang 

tepatnya di Jl. Raya Lembang No 357 kira-kira 17 Km dari kota Bandung. Pemilihan sekolah 

ini didasarkan pada keinginan penulis karena beberapa alasan, salah satunya adalah kondisi 

sekolah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik. Selain itu, pembelajaran di 

sekolah ini sudah menggunakan kurikulum 2013 dan merupakan sekolah terbaik di 

Kabupaten Bandung Barat.  

Penulis melakukan observasi dan penelitian selama enam bulan, yang dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan Pelaksanaan Program Latihan Profesi (PLP) yang difasilitasi oleh 

Universitas. Selama beberapa bulan peneliti melakukan observasi dan dengan hasil 

pertimbangan dari peneliti dan guru pamong di sekolah, akhirnya peneliti menentukan subjek 

penelitian dimana, peneliti memilih kelas VIII-B untuk dijadikan subjek penelitiannya.  

Pemilihan kelas tersebut tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang memang 

sudah ditemukan dikelas tersebut, serta menurut peneliti permasalahan tersebut perlu untuk 

dipikirkan lebih dalam mengenai solusi yang harus diterapkan. Permasalahan – permasalahan 

yang ditemukan merupakan permasalahan-permasalahan yang umum terjadi di siswa, seperti 

1) siswa sulit untuk dikondisikan; 2)  ketika guru membagi kelompok, banyak siswa yang 

tidak menginginkan satu kelompok dengan anggota yang sudah ditentukan; 3) tugas 

kelompok selalu dikerjakan oleh satu orang saja; 4) tanggung jawab individu dalam tugas 

kelompok masih kurang yang artinya pastisipasi siswa dalam kelompok hanya sedikit; 5) 

ketika melakukan presentasi, hanya beberapa siswa dari anggota yang presentasi yang paham 

dengan materi; 6) hanya beberapa orang yang bertanya ataupun mengemukakan pendapat. 

Dari beberapa permasalahan tersebut penulis ingin siswa dari SMPN 1 Lembang kelas VIII-B 



 

Elin Herlina, 2016 
PENINGKATAN AKTUALISASI DIRI SISWA UNTUK BEKERJASAMA DALAM KELOMPOK MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN GALLERY WALK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

ini memiliki sikap yang baik, sikap yang mampu menerima orang lain dengan apa adanya 

memiliki rasa peduli dengan sesama teman kelas yang artinya siswa mau bekerjasama dengan 

orang lain.  

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian iniadalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) yang dilakukan secara langsung. Menurut Ebbut dalam ( 

wiriaatmadja, 2014 : 12) 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. penelitian kelas di guru merupakan kegiatan reflektif dalam 

berpikir dan bertindak dari guru. dewey (1993) mengartikan berpikir reflektif dalam 

pengalaman pendidikan sebagai selalu aktif, ulet dan selalu mempertimbangkan segala 

bentuk pengetahuan yang akan di ajarkan berdasarkan keyakinan adanya alasan-alasan yang 

mendukung dan memikirkan kesimpulan dan akibat-akibatnya kemana pengatahuan itu akan 

membawa peserta didik. Dewey dalam (Thornton, 1994 : 5). Dengan penjelasan ini makan 

penelitian tindakan kelas akan membawa pendidik untuk berpikir tentang kualitas mengajar 

agar dapat membentuk peserta didik yang berkualitas pula.  

Penelitian tindakan kelas juga dapat diartikan sebagai bentuk investigasi yang bersifat 

reflektif partisipatif, kolaboralif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan 

system, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. Pada intinya penelitian ini muncul 

karena ada permasalahan di kelas, serta dirasakan langsung oleh guru yang mengajar 

sehingga penelitian ini tidak dapat mengambil permasalahan berdasarkan pendapat orang, 

cerita orang atau bahkan lamunan sendiri yang tidak benar-benar terlihat permasalahannya. 

Melihat dari masalah-masalah yang ditemukan di Kelas VIII-B SMPN 1 Lembang, 

peneliti memilih metode penelitian tindakan kelas (PTK) untuk memecahkan permasalahan 

yang ada di dalam kelas. Permasalahan yang ditemukan tidak hanya melalui pendapat orang 

lain melainkan melalui proses pengkajian peneliti selama beberapa bulan. Penelitian tindakan 

kelas pertama kali dikenalkan oleh ahli psikologi Kurt Lewin pada tahun 1946, pada masa itu 

penelitian ini digunakan untuk meneliti masalah-masalah segresi hitam di atas putih, namun 

banyak pakar yang melihat dari sudut pandang metodologinya (wiraatmadja, 2009, hlm 24) 

Penggunaan metode penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti 

dalam permasalahan kelas VIII-B SMPN 1 Lembang ini karena peneliti menginginkan 
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adanya peningkatan dalam sikap-sikap aktualisasi diri siswa untuk bekerjasama dalam 

kelompok yang masih kurang yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan menggunakan 

penelitian tindakan kelas peneliti akan mencari sebuah solusi yang sesuai dan tepat baik itu 

media, metode ataupun stratgei lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Namun 

dalam permasalahan ini peneliti memutuskan untuk menggunakan metode sebagai solusi 

tepat untuk permasalahan ini.  

C. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini dirancang untuk fokus memperlihatkan tahapan-tahapan tindakan-

tindakan yang mana dalam setiap tindakan itu terjadi kegiatan kerjasama dalam kelompok 

dengan menggunakan metode Gallery Walk yang juga setiap tindakan memiliki tahapan-

tahapan pula, setiap tindakan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda, namun setiap tindakan 

menuntut siswa untuk selalu bekerjasama.  

Penelitian ini menggunakan desain Kemmis dan Taggart, hal ini diputuskan penulis 

karena menurut Hopkins (dalam Wiraatmadja : 2008) “Model spiral dari Kemmis dan 

Taggart ini menggambarkan sebuah tahap-tahap penelitian tindakan yang dilakukan”. 

Meskipun model-model yang lain memiliki kesamaan dengan model ini, namun model 

Kemmis dan Taggart terlihat lebih sederhana dalam tahapan-tahapan tindakannya serta sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan.  
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Gambar 3. 1 

Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Taggart 

Model ini menggambarkan sebuah spiral dari beberapa siklus kegiatan. Siklus ini terdiri 

dari 4 tahap, yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting).  

1. perencanaan (planning), 

Tahap ini peneliti menjelaskan beberapa hal diantaranya apa, kapan, dimana, oleh siapa 

dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan. Tahap perencanaan ini tahap dimana peneliti 

merancang penelitian dari awal dengan menentukan titik focus terlebih dahulu dimana titik 

fokusnya merupakan hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus untuk diamati, 

kemudian peneliti membuat instrument pengamatan untuk membantu menyimpan fakta yang 

terjadi selama tindakan berlangsung. Pada penelitian ini posisi peneliti menjadi komponen 

yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran, maka dari itu 

pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan peneliti, agar 

pelaksanaan tindakan dapat terjadi secara wajar, realistis dan dapat dikelola dengan mudah. 

Adapun perencanaan tindakan sebagai berikut: 

a. Memastikan kembali subjek penelitian. 

b. Memastikan guru dan teman untuk dijadikan sebagai observer. 

c. Memastikan waktu yang tepat untuk penelitian.  

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan selama 

pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian.  

e. Menyusun instrument yang akan digunakan dalam penelitian yaitu tentang kerjasama 

kelompok. 

f. Mengkonsultasikan dengan guru mitra. 

g. Membuat rencana perbaikan. 

h. Merencanakan untuk pengolahan data dari hasil yang telah di dapatkan dalam 

penelitian. 

2. pelaksanaan tindakan (acting), 

Pada tahap ini merupakan tahap pegimplementasian atau penerapan isi rancangan yaitu 

menggunakan tindakan kelas. Hal yang perlu diingat pada tahap pelaksanaan adalah peneliti 

harus ingat dan berusaha menaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi tidak 

boleh dibuat-buat. Pelaksanakan tindakan dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Pelakasanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan dengan langkah-

langkah yang ada di RPP dan silabus; 

b. Menerapkan kerjasama dalam kelompok dengan metode pembelajaran Gallery walk; 

c. Mengidentifikasi sikap anak dalam kerjasama kelompok; 

d. Menggunakan instrument penelitian yang telah dibuat sebelumnya; 

e. Melakukan diskusi dengan guru mitra; 

f. Melakukan revisi tindakan sebagai tindak lanjut; 

g. Melakukan pengolahan data yang telah didapatkan dalam penelitian. 

3. pengamatan (observing), 

Tahap ketiga adalah kegiatan mengamati yang dilakukan peneliti. Pengamatan 

berlangsung bersamaan ketika tindakan berlangsung pula. Hal yang dilakukannya adalah, 

mengamati setiap aktivitas siswa dalam kerjasama kelompok di dalam kelas, 

mendokumentasi, proses, hasil, pengaruh dan masalah yang muncul dalam pembelajaran . 

Tahapan obervasi dalam penelitian yaitu: 

a. Melakukan pengamatan saat berlangsung proses pembelajaran 

b. Pengamatan dan identifikasi siswa di dalam kelas. 

c. Pengamatan pada siswa saat proses pembelajaran 

4. refleksi (reflecting). 

Tahap keempat merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika peneliti telah selesai melakukan 

tindakan. Jika penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui beberapa siklus, maka dalam 

refleksi terkahir peneliti menyampaikan rencana yang disarankan kepada peneliti lain, apabila 

peneliti menghentikan kegiatannya, atau kepada diri sendiri apabila akan melanjutkan dalam 

kesempatan lain. Catatan-catatan penting yang dibuat sebaiknya rinci sehingga siapapun yang 

akan melaksanakan dalam kesempatan lain tidak akan menjumpai kesulitan. 

Empat tahap dalam penelitian ini adalah unsur untuk membentuk sebuah siklus, yaitu 

satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali kelangkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari 

tahap penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak alin adalah evaluasi.  

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pijakan yang sangat penting dalam sebuah penelitian 

tindakan kelas ini, dimana permasalahan yang begitu luas yang terdapat disekolah dapat 
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disederhanakan dalam fokus penelitian. Dengan adanya fokus penelitian maka permasalahan 

yang akan diangkat menjadi lebih terfokus dan spesifik.  

Untuk memahami ruang lingkup penelitian tindakan kelas ini yang berjudul 

“Peningkatan Aktualisasi Diri Siswa untuk Bekerjasama dalam Kelompok Melalui Metode 

Pembelajaran Gallery Walk” . Peneliti akan memaparkan fokus penelitian dalam penelitian 

ini. berikut akan dijelaskan batasan penelitian atau fokus penelitiannya: 

1. Metode Pembelajaran Gallery Walk 

Uno (2011) menyatakan bahwa metode Gallery Walk ini disebut dengan istilah metode 

keliling kelompok. Metode ini mempunyai tujuan agar masing-masing anggota kelompok 

mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan 

serta pemikiran anggota lainnya. Metode ini dikatakan gallery karena siswa tidak sekedar 

berkeliling, tapi  setiap kelompok membuat sebuah karya yang akan di tampilkan kepada 

siswa yang berkeliling. (hlm. 50) 

Metode pembelajaran Gallery Walk dalam penelitian ini difokuskan untuk mengatasi 

rendahnya aktualisasi diri siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. Pada pelaksanaan di 

lapangan guru menyesuiakan matode dengan keadaan siswa dan sekolah. Berikut peneliti 

jabarkan langkah-langkah metode pembelajaran Gallery Walk yang peneliti gunakan. 

a. Guru membuka topik pembelajaran dengan mengaitkan permasalahan penjajahan dengan 

keadaan sekarang. 

b. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan.  

c. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok, dimana setiap kelompok beranggotakan 5 

orang. 

d. Setiap kelompok mendapatkan tema yang berbeda.  

e. Guru memberitahukan kepada setiap kelompok untuk membuat karya sesuai dengan tema 

nya.  

f. Karya yang dibuat bersifat bebas.  

g. Guru memberitahukan siswa untuk membawa bahan-bahan karya nya di pertemuan 

selanjutnya.  

h. Pertemuan selanjutnya siswa membuat karya yang di awasi oleh guru di kelas. 

i. Pembuatan karya berlangsung selama 2 pertemuan.  

j. Setelah karya berhasil di buat, siswa membuat jadwal keliling. Dimana pada setiap 

pertemuan akan dilakukan proses keliling yang melibatkan semua siswa. Satu siswa akan 

berperan sebagai pemateri dan sisanya akan berperan sebagai tamu.  
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k. Siswa yang berperan sebagai tamu akan berkeliling kepada kelompok lain. 

l. Setiap tamu yang berkeliling dari satu kelompok harus berkeliling kepada kelompok yang 

berbeda.  

m. Setelah proses keliling beres, siswa kembali kepada kelompoknya dan melakukan 

penyimpulan bersama.  

n. Proses keliling berlangsung selama 2 pertemuan. 

 

 

2. Aktualisasi Diri untuk bekerjasama dalam Kelompok 

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan puncak dari hirarki kebutuhan manusia yang di 

tulis oleh Maslow dimana aktualisasi diri merupakan  perkembangan atau perwujudan 

potensi dan kapasitas secara penuh. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk 

menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi itu. Beberapa karakteristik 

aktualisasi diri adalah memiliki interpersonal yang baik, memiliki kesadaran sosial dan 

peduli dengan orang lain. Bekerjasama merupakan bagian dari karakteristik tersebut. 

bekerjasama dalam kelompok merupakan bentuk aktualisasi diri seseorang.  

Berikut peneliti paparkan mengenai indikator aktualisasi diri untuk bekerjasama 

dalam kelompok untuk memudahkan peneliti dan observer dalam mengamati peningkatan 

aktualisasi diri siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. 

Pertama, Mampu meningkatkan sikap saling menanamkan pemahaman antar anggota 

kelompok, yang terlaksanakan dengan adanya saling membantu antar anggota yang belum 

memahami materi dengan baik. Sikap saling membantu ini, peneliti amati saat siswa sedang 

melakukan diskusi dengan kelompok aslinya untuk mensudikan mengenai hasil tugas 

kelompoknya dan mempersiapkan para anggota nya untuk berkeliling ataupun menyiapkan 

materi bagi siswa yang bertugas sebagai tuan rumah.  

Kedua, Mampu meningkatkan sikap saling membantu antar anggota kelompok yang 

terlaksanakan dengan adanya kegiatan curah pendapat antar anggota kelompok ketika sedang 

menyusun projek yang akan di tampilkan. Metode Gallery walk akan meberikan tugas 

produk kepada siswa dengan membuat sebuah karya yang dapat ditampilkan dan pembuatan 

karya ini diperlukan kerjasama yang baik antar anggota kelompok.  

Ketiga, Mampu menyadari adanya kekurangan dan kelebihan setiap individu, yang 

terlaksanakan dengan sikap yang tidak meremehkan dan mendengarkan anggota lain yang 

sedang kebagian giliran untuk menjelaskan materi. Sikap ini terlihat saat proses keliling 
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berlangsung atau pada saat temannya sedang mempresentasikan hasil dari karyanya. Pada 

saat presentasi siswa akan di tuntut untuk mendengarkan apa yang sedang dijelaskan oleh 

temannya.  

Keempat, Mampu mengurangi aspek negatif kompetisi antar anggota kelompok, yang 

terlaksanakan dengan adanya kegiatan diskusi antar anggota setelah proses keliling 

berlangsung untuk mendiskusikan pertanyaan yang belum terjawab ataupun hambatan yang 

dialami setiap anggota.  Sikap ini berlangsung pada tahap akhir di Gallery walk, dimana 

berlangsung pada saat temannya sudah berkeliling kemudian kembali kepada kelompoknya 

dan mendikusikan hasil kelilingnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument dalam penelitian tindakan kelas memiliki peranan penting. Karena pada 

prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam.  

Maka dari itu, harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 

instrument epenelitian. Jadi instrument adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam ataupun sosial yang diamati. (Sugiyono, 2011, hlm.148) 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Secara sempit observasi adalah pengamatan secara kangsung terhadap gejala yang 

diteliti. Secara luas observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupu 

tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Nurkancana dalam (Raharjo, 43, hlm. 

2013) menyatakan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu preriode tertentu dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. 

Sutrisno dalam (Sugiyono, 2011, hlm. 203) mengungkapkan bahwa observasi adalah 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.  

Lembar observasi siswa berisi tentang lembar pengamatan yang menjadi pegangan 

observer. Lembar observasi ini berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan yang berlangsung 

selam proses pembelajaran dari awal guru memasuki kelas sampai mengakhirinya. Hal yang 

dicacat semua aktifitas siswa selama proses pembelajaran. pemilihan lembar observasi 

sebagai salah satu instrument yang dipilih oleh peneliti adalah melalui proses pertimbangan 

bahwa penelitian ini bersifat kualitatif yang membutuhkan proses pengamatan dalam 
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penelitiaanya baik saat pra tindakan ataupun saat tindakan. Oleh karena itu instrument ini 

dirasa pilihan paling tepat untuk dijadikan sebagai salah satu langkah dalam pengambilan 

data yang akurat dan relevan dengan kenyataan di lapangan. Berikut peneliti paparkan 

lembagr observasi yang digunakan untuk meningkatkan aktualisasi diri siswa dalam 

kerjasama kelompok.  

Tabel 3. 1 

PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI MENINGKATKAN AKTUALISASI DIRI 

SISWA DALAM KERJASAMA KELOMPOK MELALUI PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN GALLERY WALK 

Hasil observasi siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan metode gallery 

walk untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok. 

Hari / Tanggal :  

Kelas  : 

Siklus   : 

Tema Materi : 

Indikator kerjasama dalam kelompok 
Kriteria penilaian kelompok 

1 2 3 

B C K B C K B C K 

Mampu meningkatkan sikap 

saling menanamkan pemahaman 

antar anggota kelompok, yang 

terlaksanakan dengan adanya 

saling membantu antar anggota 

yang belum memahami materi 

dengan baik sebelum dilakukan 

kegiatan keliling. 

         

Mampu meningkatkan sikap 

saling membantu antar anggota 

kelompok yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan curah 

pendapat antar anggota kelompok 

         



 

Elin Herlina, 2016 
PENINGKATAN AKTUALISASI DIRI SISWA UNTUK BEKERJASAMA DALAM KELOMPOK MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN GALLERY WALK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

ketika sedang menyusun projek 

yang akan di tampilkan. 

Mampu menyadari adanya 

kekurangan dan kelebihan setiap 

individu, yang terlaksanakan 

dengan sikap yang tidak 

meremehkan dan mendengarkan 

anggota lain yang sedang 

kebagian giliran untuk 

menjelaskan materi. 

         

Mampu mengurangi aspek negatif 

kompetisi antar anggota 

kelompok, yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan diskusi 

antar anggota setelah proses 

keliling berlangsung untuk 

mendiskusikan pertanyaan yang 

belum terjawab ataupun 

hambatan yang dialami setiap 

anggota 

         

 

Indikator kerjasama dalam kelompok 
Kelompok 

4 5 6 

B C K B C K B C K 

Mampu meningkatkan sikap 

saling menanamkan pemahaman 

antar anggota kelompok, yang 

terlaksanakan dengan adanya 

saling membantu antar anggota 

yang belum memahami materi 

dengan baik sebelum dilakukan 

kegiatan keliling. 

         

Mampu meningkatkan sikap 

saling membantu antar anggota 
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kelompok yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan curah 

pendapat antar anggota kelompok 

ketika sedang menyusun projek 

yang akan di tampilkan. 

Mampu menyadari adanya 

kekurangan dan kelebihan setiap 

individu, yang terlaksanakan 

dengan sikap yang tidak 

meremehkan dan mendengarkan 

anggota lain yang sedang 

kebagian giliran untuk 

menjelaskan materi. 

         

Mampu mengurangi aspek negatif 

kompetisi antar anggota 

kelompok, yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan diskusi 

antar anggota setelah proses 

keliling berlangsung untuk 

mendiskusikan pertanyaan yang 

belum terjawab ataupun 

hambatan yang dialami setiap 

anggota 

         

 

Indikator kerjasama dalam kelompok 
Kelompok  

Keterangan  7 8 

B C K B C K 

Mampu meningkatkan sikap 

saling menanamkan pemahaman 

antar anggota kelompok, yang 

terlaksanakan dengan adanya 

saling membantu antar anggota 

yang belum memahami materi 

dengan baik sebelum dilakukan 
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kegiatan keliling. 

Mampu meningkatkan sikap 

saling membantu antar anggota 

kelompok yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan curah 

pendapat antar anggota kelompok 

ketika sedang menyusun projek 

yang akan di tampilkan. 

       

Mampu menyadari adanya 

kekurangan dan kelebihan setiap 

individu, yang terlaksanakan 

dengan sikap yang tidak 

meremehkan dan mendengarkan 

anggota lain yang sedang 

kebagian giliran untuk 

menjelaskan materi. 

       

Mampu mengurangi aspek negatif 

kompetisi antar anggota 

kelompok, yang terlaksanakan 

dengan adanya kegiatan diskusi 

antar anggota setelah proses 

keliling berlangsung untuk 

mendiskusikan pertanyaan yang 

belum terjawab ataupun 

hambatan yang dialami setiap 

anggota 

       

 

Tabel 3. 2 

RUBRIK PEDOMAN OBSERVASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN IPS 

MELALUI PENERAPAN METODE GALLERY WALK UNTUK MENINGKATKAN 

AKTUALISASI DIRI SISWA DALAM KERJASAMA KELOMPOK 

No Kategori 3 Baik (B) 2 Cukup (C )  1 Kurang (K) 

1 Mampu 

meningkatkan 

Siswa secara bersama-

sama dengan anggota 

Sebagian anggota 

dalam kelompok 

Siswa tidak 

melakukan 
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sikap saling 

menanamkan 

pemahaman antar 

anggota 

kelompok, yang 

terlaksanakan 

dengan adanya 

saling membantu 

antar anggota 

yang belum 

memahami materi 

dengan baik 

sebelum 

dilakukan 

kegiatan keliling. 

kelompok saling 

melakukan curah 

pendapat sebelum 

berkeliling. 

melakukan curah 

pendapat sebelum 

berkeliling. 

curah pendapat 

sebelum 

berkeliling.  

2 Mampu 

meningkatkan 

sikap saling 

membantu antar 

anggota 

kelompok yang 

terlaksanakan 

dengan adanya 

kegiatan curah 

pendapat antar 

anggota 

kelompok ketika 

sedang menyusun 

projek yang akan 

di tampilkan. 

Siswa secara bersama-

sama dengan anggota 

kelompok melakukan 

curah pendapat ketika 

pembuatan projek 

Sebagaian anggota 

dalam kelompok 

melakukan curah 

pendapat ketika 

pembuatan projek. 

Siswa tidak 

melakukan 

curah pendapat 

dalam 

pembuatan 

projek.  

3 Mampu 

menyadari adanya 

kekurangan dan 

Semua siswa yang 

bertugas sebagai tamu 

Sebagian siswa 

yang bertugas 

Siswa yang 

bertugas 
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kelebihan setiap 

individu, yang 

terlaksanakan 

dengan sikap 

yang tidak 

meremehkan dan 

mendengarkan 

anggota lain yang 

sedang kebagian 

giliran untuk 

menjelaskan 

materi. 

mendengarkan apa yang 

dijelaskan tuan rumah 

sebagai tamu 

mendengarkan apa 

yang dijelaskan 

oleh tuan rumah. 

sebagai tamu 

tidak 

mendengarkan 

apa yang 

dijelaskan oleh 

tuan rumah. 

4 Mampu 

mengurangi aspek 

negatif kompetisi 

antar anggota 

kelompok, yang 

terlaksanakan 

dengan adanya 

kegiatan diskusi 

antar anggota 

setelah proses 

keliling 

berlangsung 

untuk 

mendiskusikan 

pertanyaan yang 

belum terjawab 

ataupun hambatan 

yang dialami 

setiap anggota 

Siswa secara bersama-

sama dengan anggota 

kelompok melakukan 

diskusi setelah proses 

keliling berlangsung. 

Sebagaian siswa 

dalam anggota 

kelompok 

melakukan diskusi 

setelah proses 

keliling 

berlangsung. 

Siswa tidak 

melakukan 

diskusi setelah 

proses keliling 

berlangsung.  

 

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti yang menyediakan 

kolom-kolom kosong untuk diisi oleh observer. Di dalamnya membicarakan tentang semua 
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aktifitas pembelajaran yang berlangsung disertai komentar-komentar observer mengenai 

pembelajaran tersebut. wiraatmadja (2012, hlm. 125) mengatakan bahwa merupakan sumber 

informasi yang sangat penting, kekayaan data dalam catatan lapangan ini memuat secara 

deskriptif berbagai kegiatan, suasan kelas, iklim sekolah, kepemimpinan, berbagai bentuk 

interaksi sosial, dan nuansa-nuansa lainnya merupakan kekuatan tersendiri dari penelitian 

tindakan kelas yang beriklim kualitatif secara mendasar.  

Pada penelitian ini catatan lapangan berisi tentang berbagai hasil pengamatan observer 

mengenai pelaksanaan tindakan peneliti dalam penerapan metode Gallery walk untuk 

meningkatkan aktualisasi diri siswa dalam kerjasama kelompok. 

Tabel 3. 3 

Format Catatan Lapangan Kerjasama Siswa dalam Kelompok 

CATATAN LAPANGAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

SMPN 1 LEMBANG 

KELAS VIII B 

KECAMATAN LEMBANG, BANDUNG BARAT 

KEGIATAN WAKTU DESKRIPSI ANALISIS/KOMENTAR 

    

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

3. Studi Dokumentasi 
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Studi dokumentasi berisi segala aktifitas dalam pembelajaran ketika berlangsung, hal 

ini bertujuan untuk dijadikan bukti penelitian yang dilakukan. Dokumentasi ini berisi foto-

foto siswa dengan peneliti saat proses penelitian berlangsung.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam proses pengumpulan data ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan untuk melihat keadaan kelas baik dari segi pembelajaran 

maupun kondisi siswanya secara langsung. Proses pengamatan pun berlangsung dalam 

kegiatan observasi ini, yang ditulis secara sistematis oleh observer untuk melihat kebutuhan 

peneliti.  

Siswa sudah pasti menjadi objek utama dalam observasi ini, segala yang dilakukan oleh 

siswa selama pembelajaran akan menjadi titik focus seorang observer. Catatan lapangan pun 

menjadi pegangan observer untuk menuliskan semua proses pembelajaran dari mulai guru 

memasuki kelas samapi dengan meninggalkan kelas untuk mengakhiri pembelajaran. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk peneliti karena dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

refleksi agar dapat menginjak tindakan selanjutnya, sehingga setiap siklus yang dilalui dapat 

diatur dengan baik.  

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi berstruktur, 

dimana observasi ini dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini, 

pengamat diharuskan mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam 

mengamati suatu objek. Pada observasi ini yang terpenting adalah pengamat harus menguasai 

ilmu tentang obejk secara umum dari apa yang hendak di amati, namun pengamat tidak perlu 

memahami secara teoritis dari objek tersebut. ( bungin, 2012, hlm. 120). Dalam penelitian 

tindakan kelas ini observer tidak harus memahami secara teori mengenai permasalahan siswa, 

hanya mengetahui secara umum saja.  

Peneliti membatasi aspke-aspek pada aktualisasi diri dalam kerjasama kelompok . 

adapun lembar indikator penelitian aktualisasi diri dalam kerjasama kelompok peneliti hanya 

memilih empat saja. yaitu : a) Mampu meningkatkan sikap saling menanamkan pemahaman 

antar anggota kelompok, yang terlihat dengan adanya saling membantu antar anggota yang 

belum memahami materi dengan baik; b) Mampu meningkatkan sikap saling membantu antar 

anggota kelompok yang terlihat dengan adanya kegiatan curah pendapat antar anggota 

kelompok ketika sedang menyusun projek yang akan di tampilkan; c) Mampu menyadari 



 

Elin Herlina, 2016 
PENINGKATAN AKTUALISASI DIRI SISWA UNTUK BEKERJASAMA DALAM KELOMPOK MELALUI METODE 
PEMBELAJARAN GALLERY WALK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

adanya kekurangan dan kelebihan setiap individu, yang terlihat dengan sikap yang tidak 

meremehkan dan mendengarkan anggota lain yang sedang kebagian giliran untuk 

menjelaskan materi; d) Mampu mengurangi aspek negatif kompetisi antar anggota kelompok, 

yang terlihat dengan adanya kegiatan diskusi antar anggota setelah proses keliling 

berlangsung untuk mendiskusikan pertanyaan yang belum terjawab ataupun hambatan yang 

dialami setiap anggota.  

Pengisian lembar obervasi dilakukan dengan menggunakan tanda ceck list pada salah 

satu kolom yang telah disediakan. Untuk memudahkan dalam penialain, penelitipun 

membentuk penilaian sendiri masing-masing dalam lembr obervasi dengan standar 

ketercapaian sebagai berikut:  B = Baik, C = Cukup, K= Kurang. Adapun skor yang peneliti 

tentukan adalah, B= 3, C= 2, K = 1.  

2. Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi dalam penelitian sebagai sumber data 

yang berkaitan dengan suasana yang terjadi di kelas dan pada saat penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan. Dokumen ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan 

kenyataan yang terjadi selama pembelajaran. dokumentasi ini berupa foto-foto saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung, media yang dibuat oleh siswa serta proses keliling yang di 

lakukan oleh siswa saat Gallery Walk berlangsung. 

3. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti untuk mencatat segala 

proses pembelajaran ketika berlangsung. Mulai dari cara guru mengajar, interaksi guru 

dengan siswa, keadaan siswa, sikap siswa dalam menanggapi pembelajaran, kerjasama siswa 

dan sebagainya.  Catatan lapangan memiliki dua bentuk. (1) catatan lapangan deskriptif, (2) 

catatan lapangan reflektif. Catatan lapangan deskriptif adalah catatan lapangan yang berupa 

gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian, atau apapun yang diamati peeneliti dan hasil-

hasil pembicaraan yang di tulis apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Apa yang dilihat 

peneliti, apa yang di dengar peneliti, apa yang dibauinya, apa yang disentuhnya, itulah yang 

dideskripsikan. Catatan reflektif yaitu catatan lapangan yang mesti menggambarkan realita 

apa adanya dan sedapat mungkin bebas dari pendapat daripendapat dan perasaan si peneliti, 

catatan reflektif adalah ruang bagi ekspresi kebebasan si peneliti (Pputra, 2011 : 122-123) 

Beranjak dari pendapat di atas, catatan lapangan yang digunakan adalah catatan lapangan 

deskritptif, hanya saja posisinya yang melakukan catatan lapangan ini adalah observer bukan 
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peneliti. Observer menatat semua hal yang terjadi di dalam kelas dan semua aktifitas yang 

ditulis oleh guru dan murid.  

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil observasi yang dilakukan oleh observer pada saat di lapangan. Pada penelitian ini 

analisis data yang digunakan adalah pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Pengolahan 

data kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan data yang telah diolah terlebih dahulu, agar 

dapat memiliki arti dan makna maka perlu di olah untuk kemudian di analisis serta 

diinterpretasikan.  

a. Data kualitatif 

Data kualitatif yang telah diambil dalam penelitian kemudian dianalisi dengan langkah-

langkah berikut ini: 

a) Seluruh data yang diperoleh diberikan kode-kode tertentu menurut jenis dan sumbernya. 

b) Peneliti melakukan interpretasi terhadap keseluruhan data untuk memudahkan 

penyusunan kategorisasi data terhadap temuan penelitian. 

c) Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif, diagram, tabel dan matriks untuk 

melihat gambaran data yang diperoleh secara keseluruhan, secara jelas, menyeluruh dan 

terperinci. 

d) Peneliti melakukan validasi data untuk menguji kabasahan dan kebenaran penelitian. 

b. Data kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian/skoring yang diisi oleh observer 

mengenai capaian tingkat aktualisasi diri siswa untuk bekerjasama dalam kelompok. Dalam 

hal ini ada 4 indikator peningkatan aktualisasi diri siswa untuk bekerjasama dalam kelompok, 

dan kemudian dihitung untuk mencari rata-rata skor pencapaian perindikator dan keseluruhan 

total skor keempat indikator tersebut dalam setiap siklus, yang selanjutnya disajikan dalam 

bentuk presentasi. Adapun dalam menganalisis data kuantitatif dilakukan melalui langkah-

langah berikut:  

a) Menghitung ceck list pada setiap kolom yang ada dalam lembar obervasi. 

b) Menghitung total skor kemudian dipersentasekan dalam bentuk persen dengan rumus 

berikut: 
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Perhitungan rata-rata (Persentase) 

 tingkat aktualisasi diri siswa untuk  

bekerjasama dalam kelompok 

  = jumlah skor kelompok  x100%     

    jumlah skor maksimal  

  

Setelah dihitung kemudian hasilnya diklasifikasikan dalam klasifikasi rentang skor 

yang disusun oleh peneliti yang mengacu pada kriteria kuantitatif dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 

Klasifikasi kategori rentang skor 

RENTANG SKOR KATEGORI 

66.7 % - 100 % Baik 

33,4 % - 66,6 % Cukup 

1 % - 33,3 % Kurang 

 

G. Validitas Data 

Data yang baik adalah data yang valid, kevalidan data sangat berpengaruh dalam 

sebuah penelitian, begitupun dengan penelitian tindakan kelas. Kevalidan data perlu 

diperhatikan. Untuk melihat valid tidaknya suatu data hopksin (Wiraatmadja, 2012, hlm . 

168-170) menggunakan tenik sebagai berikut: 

1. Member ceck, yakni dengan memerikasa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh peneliiti dengan cara mengkonfirmasikan kepada guru 

kelas pada setiap akhir tindakan. 

2. Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis yang 

diperoleh peneliti dengan cara membandingkan dengan hasil orang lain, yakni kepala 

sekolah, guru pamong, guru lain, siswa, Staf TU, dan sebagainya. Hasil triangulasi ini 

kemudian dijabarkan dalam catatan lapangan. 

3. Audit Trial, yaitu mengecek kebenaran prosedur dan metode pengumpulan data 

dengan cara mendiskusikan dengan teman sejawat atau dosen pembimbing. 

4. Expert Opinion, merupakan tahap akhir validasi, yang mana penulis 

mengkonsultasikan hasil temuan kepada pakar bidangnya. Dalam hal ini peneliti 

mengkonfirmasikan dengan dosen pembimbing IPS, sehingga hasil penelitian ini 

dapat dipertanggung jawabkan. 
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5. Saturasi, yaitu situasi pada waktu data sudah jenuh, atau tidak ada lagi data lain yang 

berhasil dikumpulkan.situasi ini dimana yaitu pada siklus lanjutan pada penelitian ini 

tidak ditemukan data baru maka terdapat kejenuhan atau disebut saturasi. 

 

 

 


