
 
 

35 
Annisaa Desty Nur’istneni, 2017 
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJASAMA PESERTA DIDIK MELALUI METODE PERMAINAN DALAM 
PEMBELAJARAN IPS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab III ini, peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian. Penggunaan metode dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan 

yang ditemukan di kelas VII-H SMP Negeri 4 Bandung. Dasar dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab masalah yang ada, sehingga tujuan penelitian ini dapat 

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

dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan dengan lancer dan sesuai 

harapan. Isi dalam bab III ini mencangkup latar penelitian, desain penelitian, definisi 

istilah, instrument penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, yang akan 

dipaparkan sebagai berikut: 

A. Latar Penelitian 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian dengan tujuan 

memperoleh data yang berasal dari subjek penelitian. Menurut Nasution (2003, 

hlm. 43) lokasi penelitian menunjukkan pada tempat atau lokasi sosial dimana 

penelitian dilakukan, yang dicirikan oleh adanya 3 unsur yaitu pelakunya, tempat 

dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun yang menjadi tempat penelitian 

adalah di SMP Negeri 4 Bandung yang berlokasi di jalan Samoja No.5 Kelurahan 

Samoja Kecamatan Batununggal Bandung. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut 

karena di SMP Negeri 4 Bandung peneliti menemukan adanya masalah yang 

dihadapi yaitu rendahnya kerjasama sosial siswa dalam kehidupannya di 

lingkungan sekolah. 

2. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian dalam kelas ini adalah siswa kelas VII-H SMP Negeri 4 

Bandung. Jumlah siswa dalam kelas sebanyak 38 yang terdiri dari 16 siswa laki-

laki dan 12 siswa perempuan. Karakteristik siswa sangat heterogen, diman secara 

keseluruhan siswa memiliki kemampuan serta sifat dan sikap yang berbeda-beda. 

Alasan peneliti memilih VII-H untuk dilakukan penelitian karena pada pra-

penelitian peneliti melihat bahwa kelas ini memiliki siswa yang kurang dalam 
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bekerjasama dalam pelajaran IPS. Hal ini membuat peneliti untuk mencari solusi 

untuk memecahkan masalah tersebut. Sangat diharapkan untuk selanjutnya siswa 

kelas VII-H dapat menumbuhkan kerjasama siswa dalam pembelajaran IPS dan 

mengaplikasikannya dalam keluarga atau lingkungan masyarakat.  

 

B. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Sugiyono, 2012, hlm. 

13) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dalam 

artian penelitian dilakukan langsung ke sumber data, penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak 

menekankan pada angka. Penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada bagian 

proses daripada produk, kemudian dilakukan analisis data secara induktif dan lebih 

menekankan pada pemaknaan penelitian. Salah satu jenis penelitian kualitatif yaitu 

Penelitian Tindakan Kelas.  

Menurut Wiriatmadja (2005, hal. 11), “Penelititan Tindakan Kelas adalah 

penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, 

suatu tindakan yang dilakukan dalam disiplin inquiri, atau suatu usaha seseorang 

untuk memahami apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses 

perbaikan dan perubahan”. Selanjutnya Rapoport (1970) dalam (Wiriatmadja, 2012, 

hlm. 11) mengemukakan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas bertujuan untuk 

membantu seseorang untuk mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam 

situasi darurat dalam membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dalam kerjasama dalam 

krangka etika yang disepakati bersama”. Disamping itu menurut Undang Gunawan 

(2009, hlm. 3) terdapat tujuan dari PTK selain untuk memecahkan permasalahan 

konkret di dalam kelas yang dialami langsung oleh guru dan siswa, juga untuk 

mendorong tumbuhnya budaya akademisin dan meningkatkan profesionalisme guru. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, pada 

hakekatnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu proses dimana melalui 

proses antara guru dan siswa untuk melakukan perbaikan, peningkatan, dan perubahan 

dalam pembelajaran yang sebelumnya dinilai kurang efektif atau kurang baik. Agar 

tujuan dalam pembelajaran bisa tercapai secara optimal, penelitian dengan melakukan 
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PTK pada umumnya sangat cocok diterpakan untuk meningkatkan kualitas dalam 

pembelajaran dikelas yang dijadikan sebagai objek penelitian.  

 

 

C. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain penelitian kualitatif. 

Menurut Moleong (2010, hlm. 13) penelitian kualitatif menyusun desain yang secara 

terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Desain penelitian yaitu 

kerangka berpikir atau rencana penelitian yang dibuat oleh peneliti yang tujuannya 

untuk menggambarkan suatu hal yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian. 

Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel, artinya peneliti bisa menyesuaikan 

penelitiannya dengan kenyataan dilapangan dan penelitian ini tidak dapat diprediksi 

serta penelitian ini sewaktu-waktu bisa berubah. Desain penelitian yang digunakan 

dalam PTK ini terdiri dari beberapa siklus. Bentuk siklus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model McKernan (dengan modifikasi dari Hopkins, 1993, hlmn. 

53). Pola dasar bentuk siklus dalam PTK menurut McKernan ditinjukkan pada 

gambar 3.1  

 

Sumber: diadopsi dari Wiriaatmadja (2012, hlm.69) 
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Melihat bagan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Definisi Masalah 

Guru/ peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang memerlukan 

tindakan untuk mengatasinya.  

  

2. Assesmen Kebutuhan  

Setelah masalah ditetapkan dilakukan analisi kebutuhan untuk menetapkan 

tindakan yang digunakan dan perangkat-perngkat yang diperlukan untuk memcahkan 

masalah termasuk juga pemahaman peneliti terhadap teori/filosofi/ langkah-langkah 

penerapan tindakan. 

3. Hipotesis  

Setelah kebutuhan pemecahan tindakan terindetifikasi peneliti membuat hipotesis 

tindakan agar upaya pemecahan tindakan dapat dilakukan. Hipotesis tindakan dapat 

dalam bentuk: “jika….. maka…..” misalnya “jika pembelajaran IPS dilaksanakan 

dengan metode permainan maka tanggung jawab siswa akan lebih baik”. 

4. Implementasi 

Pada tahap implementasi ini guru melaksanakan apa yang telah direncanakan 

dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. 

5. Evaluasi  

Evaluasi dilaksanakan sebelum mengambil keputusan terhadap pelaksanaan siklus 

yang telah berlangsung. 

6. Pengambilan Keputusan  

Dari pengambilan keputusan yang dilakukan dapat menjurus pada kesimpulan 

“apakah melanjutkan pada pelaksanaan siklus selanjutnya? Atau kembali untuk 

mengevaluasi kegiatan awal siklus yang dilakukan yaitu mendefinisikan masalah?”, 

kegiatan ini mungkin disebabkan pelaksanaan siklus yang telah dilalui tidak 

terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.  

McKernan (2012, hlm. 70) mengatakan ia lebih menekankan model penelitian 

dengan “proses waktu”, dalam arti bahwa dalam penelitian tindakan yang penting 

janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Hal ini mencakup 
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menentukan fokus permasalahan, penyelesaian masalah yang rasional, dan 

kepemilikan penelitian yang demokratis.  

 

 

D. Rencana dan Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

  Sebelum peneliti tindakan kelas ini dilaksanakan, terlebih dahulu disusun 

perencanaan yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam pelaksanaan 

tindakan. Tahapan perencanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan observasi pra penelitian di beberapa kelas yang diampu oleh 

guru mitra mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Bandung. 

b. Menentukan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian, yaitu kelas VII-H 

c. Melakukan diskusi bersama guru mitra pelajaran IPS untuk meminta 

menjadi observer dalam berjalannya penelitian. 

d. Menentukan waktu berjalannya penelitian. 

e. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode 

permainan yang akan diterapkan dalam penelitian tindakan kelas bersama 

dengan dosen pembimbing dan guru mitra. 

f. Menentukan materi yang disesuaikan dengan metode permainan dalam 

pembelajaran IPS serta menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan 

g. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang akan 

dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 

h. Merumuskan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian guna 

mengukur keberhasilan penelitian.  

i. Membuat rencana untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut diskusi 

balikan yang telah dilakukan dengan observer. 

j. Merencanakan pengolahan data berdasrkan hasil yang diperoleh selama 

penelitian. 

  

2. Tahap Pelaksanaan  

 Tahap ini merupakan pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dalam tiga siklus. 

Kegiatannya adalah sebagai berikut: 
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a. Melaksanakan pertemuan pembelajaran sesuaiu dengan RPP yang telah di 

rencanakan sebelumnya. 

b. Menerapkan metode permainan sesuai dengan KI/KD yang telah ditentukan 

dalam setiap pertemuan. 

c. Menggunakan instrumen berupa lembar observasi kegiatan guru dalam 

menerapkan metode permainan pada lembar observasi untuk mengamati 

keterampilan peserta didik. 

d. Melakukan diskusi balikan dengan guru mitra yang bertindak sebagai 

observer pembelajaran dalam setiap pertemuan yang telah dilakukan. 

e. Melaksanakan pengolahan data serta menganalisis data berdasarkan hasil 

dari setiap pertemuan yang telah dilakukan.  

 

3. Tahap Observasi  

Tahap observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh efek tindakan yang telah dilaksanakan. Kegiatan pengamatan ini 

dilakukan oleh observer selama proses pembelajaran berlangsung untuk 

mengumpulkan data dari aktivitas yang dilakukan guru maupun siswa. Dalam hal 

ini peneliti memilih kelas VII-H. 

Adapun instrumen yang dipilih peneliti adalah format lembar observasi yang 

mencakup langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Perekaman data ini dilakukan 

dengan cara daftrar checklist untuk setiap indikator yang muncul dalam tindakan 

kegiatan pembelajaran disertai dengan keterangan aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran. 

 

4. Tahap Refleksi  

 Kegiatan efleksi merupakan kegiatan yang mengulas tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru dan situasi pembelajaran. Dalam tahap ini peneliti dapat 

mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi setelah melakukan tindakan. 

Keberhasilan dari tiap tindakan dapat dilihat dari hasil belajar maupun aktivitas 

yang ditemukan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi apabila masih 

terdapat kekurangan pada tindakan sebelumnya, maka diperlukan rencana 

tindakan untuk perbaikan selanjutnya. Kegiatan ini terus diulang dalam bentuk 

siklus sampai permasalahan dianggap selesai. 



41 
 

Annisaa Desty Nur’istneni, 2017 
PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJASAMA PESERTA DIDIK MELALUI METODE PERMAINAN DALAM 
PEMBELAJARAN IPS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

E. Verifikasi Konsep  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Peningkatan Kerjasama Siswa 

melalui Metode Permainan dalam Pembelajaran IPS (Penelitian Tindakan Kelas di 

kelas VII-H SMP Negeri 4 Bandung)”. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian, maka berikut ini pemaparan tentang penjelasan istilah yang akan 

menjelaskan secara rinci mengenai variabel-variabel yang dipergunakan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

a. Cooperative  (Kerjasama) 

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat 

aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Roucek dan 

Warren mengatakan, bahwa kerjasama berarti kerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Ini adalah satu proses sosial yang paling dasar. Makna 

kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia memungkinkan dan 

mengharuskan setiap insane atau kelompok lain. Hubungan dengan pihak yang 

dilaksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah hubungan kerjasama.  

Hubungan kerjasama bermakna diri atau kelompok sosial sendiri maupun bagi 

orang atau kelompok yang diajak kerjasama. Maksudnya dalam kerjasama 

bersama-sama untuk mencapai tujuan adalah secara kerjasama menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan untuk dikerjakan secara bersama-sama, kerjasama 

diperlukan interaksi sosial, komunikasi, kontak sosial, bertukar pendapat, 

kekompakan untuk bisa mencapai tujuan bersama.  

 

b. Cooperative Learning  

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan strategi 

pembelajaran melalui kelompok kecil siswa yang saling bekerjasama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Depdiknas, 2003, 

hlm. 05 dalam Komalasari, 2010, hlm. 62). 

Adapun pengertian menurut Jhonson, et al., 1994; Hamid Hasan, 1996 dalam 

Komalasari (2010, hlm. 62) menyatakan bahwa belajar kooperatif adalah 

pemanfaatan kelompok kecil (2-5 orang) dalam pembelajaran yang 
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memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan 

belajar anggota lainnya dalam kelompok. Berdasarkan teori diatas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif (cooperative learning) 

merupakan pembelajaran dengan cara kerjasama untuk mencapai tujuan bersama 

yaitu belajar.  

 

c. Kerjasama  

Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat 

aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling 

membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Roucek dan 

Warren mengatakan, bahwa kerjasama berarti kerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan bersama. Ini adalah satu proses sosial yang paling dasar.  

Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia 

memungkinkandan mengharuskan setiap insane atau kelompok sosial untuk 

selalu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain. Hubungan dengan 

pihak lain yang dilaksanakan dalam suatu hubungan yang bermakna adalah 

hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama bermakna diri atau kelompok sosial 

sendiri maupun bagi orang atau kelompok yang diajak kerjasama. Maksudnya 

dalam kerjasama bersama-sama untuk mencapai tujuan adalah secara kerjasama 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan untuk dikerjakan secara bersama-

sama, kerjasama diperlukan interaksi sosial, komunikasi, kontak sosial, bertukar 

pendapat, kekompakkan untuk bisa mencapai tujuan bersama.  

Tabel 3.1 Indikator Keterampilan Kerjasama 

No Dasar Teori (Sutton, Jhonson 

and Jhonson, 1994) 

Indikator Penelitian 

1. Interpendensi Positif (Possitive 

Interpedence) 

1. Penerimaan 

2. Komunikasi  

2. Interaksi Bersemuka (Face to Face 

Interaction) 

Bertukar informasi dan pendapat 

3. Akuntabilitas Individu (Individual Aktif dalam krlompok 
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Accountability) 

4. Keterampilan Interpersonal dan 

Kelompok Kecil (Interpersonal and 

samall-group skill) 

1. Menunjukkan kekompakan 

2. Tanggung jawab pada 

kelompok 

5. Pemprosesan Kelompok (Group 

Processing) 

Tercapainya tujuan kelompok  

 

d. Permainan  

Kata permainan merupakan kata jadian dari kata dasar main, kata main 

mendapat imbuhan per-an sehingga menjadi permainan. Secara leksikal kata 

main berarti perbuatan untuk menyenangkan hati atau melakukan perbuatan 

untuk menyenangkan hati. Setelah mendapat imbuhan per-an bisa juga berfungsi 

sebagai kata benda yang berarti pertunjukan atau tontonan, bisa juga berfungsi 

sebagai kata kerja yang berarti perbuatan yang dilakukan, baik dengan 

menggunakan alat atau tidak.  

Permainan menurut Joan Freeman dan Uami Munandar Ismail (2009, hlm. 27) 

mendefinisikan sebagai suatu aktifitas yang membantu anak mencapai 

perkembangannya yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. 

Permainan juga dapat diartikan sebagai suatu pengalaman dimana seseorang 

dapat merasakan dari permainan tersebut, permainan yang menyenangkan. 

Maka tujuan yang diinginkan dari penggunaan permainan ini adalah agar 

dalam pembelajaran memungkinkan siswa belajar sambil bermain, mempelajari 

sesuatu secara santai dan tidak membuat mereka stress atau tertekan. Mereka 

akan melakukannya dengan senang hati, karena mereka mengira sedang bermain-

main. Pemilihan jenis permainan sangat penting karena jika permainannya 

bermanfaat dan mempunyai aspek-aspek yang penting akan menjadikan siswa 

belajar berinteraksi sosial, menghargai pendapat orang lain, belajar empati, 

belajar bekerjasama dalam kelompok, belajar tanggung jawab atas tugas 

kelompok beserta kelompoknya.  

 

F. Instrumen Penelitian 
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Instrumen penelitian dibutuhkan untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan. 

Data penelitian yang dibutuhkan adalah catatan aktivitas siswa pada saat observasi 

awal mauoun pada saat tindakan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan adalah 

perkembangan tanggung jawab siswa dalam pelaksanaan permainan kelompok dalam 

pembelajaran IPS. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada penelitian ini instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu berupa : 

 

 

1. Lembar Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan pada saat pra penelitian dan sesudah 

penelitian. Pedoman wawancara dibutuhkan agar pertanyaan yang akan diajukan 

tidak keluar dari informasi yang ingin didapatkan. Wawancara ini dilakukan pada 

siswa dan guru mitra yang bersangkutan. Wawancara tersebut dilakukan pada 

saat pra penelitian, selama dan sesudah penelitian. Berikut beberapa format 

pertanyaan yang akan disampaikan pada saat wawancara kepada siswa dan guru 

mitra: 

a. Format pertanyaan siswa 

Tabel 3.2 Format Pertanyaan Wawancara Siswa 

Waktu Daftar Pertanyaan 

Pra Penelitian 1. Apakah kalian menyukai pelajaran IPS?  

2. Bagaimana cara guru IPS menyampaikan materi pada saat 

dikelas? 

3. Pembelajaran IPS seperti apa yang kalian inginkan? 

Penelitian  1. Bagaimana sikap teman kelompok kalian? Apakah ada 

yang tidak ikut serta dalam mensukseskan permainan? 

2. Apa yang kalian lakukan ketika ada siswa yang tidak ikut 

serta dalam permainan kelompok? 

3. Apa saja kesulitan kalian pada saat melaksanakan 

permainan kelompok? 

Sesudah 1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap permainan 
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Penelitian kelompok ini? 

2. Apa keuntungan dan kerugian yang kalian dapat setelah 

melakukan permainan kelompok yang diberikan? 

3. Setelah melakukan permainan kelompok, mana yang lebih 

kalian suka? Belajar, mengerjakan tugas kelompok seperti 

biasa atau mengerjakan tugas dengan melakukan 

permainan kelompok? 

  

b. Format pertanyaan guru 

Tabel 3.3 Format Pertanyaan Wawancara Guru 

Waktu Daftar Pertanyaan 

Pra Penelitian  1. Pembelajaran IPS seperti apa yang sering ibu 

terapkan di kelas? 

2. Apakah ibu pernah mencoba metode 

pembelajaran yang lain seperti permainan? 

3. Bagaimana kondisi siswa pada saat pelajaran IPS? 

Penelitian 1. Bagaimana pendapat ibu pada awal pelaksanaan 

metode permainan ini? 

2. Apakah ada kegiatan atau proses yang masih 

kurang pada saat pelaksanaan metode permainan 

dikelas? 

Sesudah Penelitian 1. Bagaimana tanggapan atau pendapat ibu setelah 

pelaksanaan metode permainan ini? 

2. Adakah kelebihan dalam melaksanakan metode 

permainan ini? 

3. Bagaimana sikap siswa setelah melaksanakan 

metode permainan? Apakah terdapat perbedaan 

dari sebelumnya? 

 

2. Catatan Lapangan 
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Catatan lapangan pada dasarnya berisi deskripsi atau paparan tentang latar 

kelas dan aktivitas pembelajaran. Terutama catatan tentang interaksi belajar 

mengajar baik interaksi antara guru dengan siswa maupun interaksi antar siswa. 

Menurut Sanjaya (2013, hlm. 98) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam catatan lapangan yaitu: 

 

a. Catatan ditulis dengan segala kegiatan yang berlangsung 

b. Hal-hal yang ditulis adalah yang bersangkutan secara langsung dengan 

fokus masalah 

c. Ditulis dengan kata-kata singkat dan padat sesuai dengan fokus sasaran 

penelitian 

 

Tabel 3.4 Format Catatan Lapangan 

Observer  : 

Hari/tanggal  : 

Tindakan/siklus : 

Waktu Deskripsi Tindakan Komentar 

   

   

   

  

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah alat perekam ataupun 

alat pengambil gambar untuk merekam suasana kelas secara detail tentang 

pristiwa-peristiwa selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi 

termasuk dokumen-dokumen resmi dalam perencanaan seperti silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS yang diambil oleh peneliti adalah berupa Kurikulum 

dan pedoman pelaksanaannya, silabus, RPP, Tugas siswa, buku teks IPS yang 

digunakan oleh siswa. 
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Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, 

terutama untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Lebih lanjut 

Moleong (2007) dalam (Risandi, 2016, hlm. 54) memaparkan alasan-alasan 

mengapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, diantaranya: 

a. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti (evident) untuk suatu pengujian. 

c. Berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, 

lahir, dan berada dalam konteks. 

d. Relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu. 

e. Hasil pengkajian isi akan membuat kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidik. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

selama pelaksanaan PTK berlangsung. Di bawah ini adalah teknik-teknik yang 

digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu: 

a. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek. Hal ini dimaksdukan agar 

penulis mendapatkan gambaran mengenai mengenai penerapan metode permainan 

pada mata pelajaran IPS untuk meningkatkan tanggung jawab. Menurut Hopkins 

(2011, hlm. 152-153) observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi terbuka 

dengan tujuan agar pengamat mampu menggambarkan secara utuh atau mencatat 

poin-poin inti proses pengajaran tersebut, kemudian mampu merekontruksikan 

proses implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud dalam diskusi balikan. 

Observasi terbuka ini memfokuskan pada hal-hal yang menjadi data untuk terlihat 

aktivitas guru dan siswa pada saat proses pembelajaran guna meningkatkan 

tanggung jawab siswa melalui penggunaan permainan dalam pembelajaran IPS. 

Hasil dari penelitian ini akan didiskusikan kembali dengan kolaborator untuk 

dijadikan sebagai bahan refleksi untuk tindakan selanjutnya. Observasi terbuka ini 

berupa catatan lapangan. Catatan Lapangan 
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Untuk menunjang pengambilan data-data lain yang berkembang selama 

pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas dapat menggunakan catatan lapangan 

untuk mencatat kemajuan, persoalan yang dihadapi dan solusinya. Dalam catatan 

lapangan juga dapat mencatat hasil-hasil refleksi dan hasil diskusi. Catatan 

lapangan merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti yang memuat secara 

deskriptif berbagai kegiatan sekolah, suasana kelas, iklim sekolah, berbagai 

bentuk interaksi sosial yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Catatan lapangan 

dilakukan dengan mempelajadi pokok pembicaraan dalam pengamatan gambar 

tentang segala sesuatu peristiwa yang dilihat, didalam, dan dialami selama 

kegiatan berlangsung.  

 

b. Wawancara 

Menurut Sanjaya (2011, hlm. 96) wawancara adalah teknik mengumpulkan 

data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui 

saluran media tertentu. Peneliti melakukan wawancara bertujuan untuk 

mengumpulkan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Teknik 

wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat yang disampaikan 

dari narasumber secara langsung dan mendalam. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara semi terstuktur. 

Wawancara ini dilakukan sebelum dilaksanakannya penelitian untuk mengetahui 

apasaja masalah-masalah yang ada dikelas selama proses pembelajaran IPS 

berlangsung. Pada wawancara ini peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. Wawancara tidak dilakukan keseluruh siswa 

yang ada dikelas, melainkan hanya kebeberapa siswa yang sudah dapat mewakili 

seluruh siswa dikelas. 

 

c. Studi Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah alat perekam ataupun 

alat pengambil gambar untuk merekam suasana kelas secara detail tentang 

pristiwa-peristiwa selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi 

termasuk dokumen-dokumen resmi dalam perencanaan seperti silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPS yang diambil oleh peneliti adalah berupa Kurikulum dan 
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pedoman pelaksanaannya, silabus, RPP, Tugas siswa, buku teks IPS yang 

digunakan oleh siswa. 

Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, 

terutama untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Lebih lanjut 

Moleong (2007) dalam (Risandi, 2016, hlm. 54) memaparkan alasan-alasan 

mengapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, diantaranya: 

a. Karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti (evident) untuk suatu pengujian. 

c. Berguna dan sesuai karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, 

lahir, dan berada dalam konteks. 

d. Relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu. 

e. Hasil pengkajian isi akan membuat kesempatan untuk lebih memperluas 

tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

 

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

1. Teknik Pengolahan Data Kualitatif 

Suatu data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat penting untuk 

diolah dan dianalisis. Menurut Sanjaya (2011, hlm. 106) menganalisis data yaitu 

suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk 

mendudukan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna 

dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Hal yang serupa dikemukakan 

oleh Bogdan & Biklen dalam Meleong (2010, hlm. 248) bahwa analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. 

Analisis kualitatif dilakukan dari awal penelitan sampe akhir penelitian.  

 

2. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian tindakan kelas, analisis datadiarahkan untuk mencari dan 

menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas belajar dan 

hasil pembelajaran (Sanjaya, 2011, hlm. 106). 
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Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, hlm. 336), menyatakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan belangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data ini yaitu, reduksi data, kategorisasi, validasi data, dan interpretasi 

data. Adapun tahapan analisis data menurut Sanjaya (2011, hlm.106) adalah 

sebagai berikut: 

1) Reduksi data. 

Kegiatan menyeleksi data sesuai dengan focus masalah. Pada tahap ini 

guru dan peneliti mengumpulkan semua instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah dan 

hipotesis. 

2) Mendeskripsikan data. 

Data yang telah dipilih sesuai dengan fokus masalah kemudian 

dideskripsikan sehingga data yang telah diorganisir menjadi bermakna. 

Mendeskripsikan data bisa dalam bentuk naratif, membuat grafik atau, 

menyusunnya dalam bentuk table.  

3) Membuat kesimpulan berdasarkan deskripsi data. 

Dalam proses penelitian menganalisis dan menginterpretasi data 

merupakan langkah yang sangat penting, sebab data yang terkumpul tidak 

berarti apa-apa tanpa dianalisis dan diberi makna melalui interpretasi data. 

Proses analisis dan interpretasi data dalam penelitian tindakan kelas diarahkan 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan 

masalah dan pertanyaan penelitian. Maka hasilnya dapat menjawab setiap 

informasi yang dibutuhkan.  

 

3. Validasi Data 

  Digunakan untuk membuktikan apa yang telah diamati peneliti sesuai dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi, maka peneliti melakukan validasi data tahap 

validasi data dilakukan melalui: 

a. Member Check yakni memeriksa kembali keterangan-keterangan atau 

informasi data yang diperoleh selama observasi atau wawancara dari 

narasumber, apakah keterangan atau informasi, atau penjelasan ini tetap 
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sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan keajegannya, dan 

data itu terperiksa kebenarannya (Wiriaatmadja, 2005, hlm. 168). 

b. Saturasi, yaitu situasi pada waktu data sudah jenuh, atau tidak ada lagi data 

lain yang berhasil dikumpulkan (Wiriaatmadja, 2005, hlm. 170). Glaser dan 

Strauss (1967) dalam (Regina, 2013, hlm. 53) juga mengemukakan bahwa 

tidak ada tambahan data baru berarti sudah tercapai kejenuhan, yang 

disebut saturasi. 

c. Audit Trail, yaitu mengecek kebenaran hasil penelitian beserta prosedur dan 

metode pengumpulan data dengan mengkonfirmasikan buku-buku temuan 

yang diperiksa dan dicek kesahihannya kepada sumber data pertama guru 

dan siswa  

d. Expert Opinion, yaitu pengecekan terakhir terhadap temuan-temuan 

penelitian oleh pakar yang professional dibidang ini, yakni dosen 

pembimbing. Pada tahapan akhir ini dapat dilakukan perbaiakan, 

modifiaksi, atau penghalusan berdasarkan arahan atau opini pakar 

(pembimbing), selanjutnya analisis yang dilakukan akan meningkatkan 

derajat kepercayaan penelitian yang dilakukan. 

e. Key respondent review, yaitu meminta salah seorang atau beberapa mitra 

peneliti atau orang yang banyak mengetahui tantang penelitian tindakan 

kelas, untuk membaca draft awal laporan penelitian dan meminta 

pendapatnya. 

 

4. Interpretasi Data 

Data yang diperoleh diinterpretasikan berdasarkan teori atau aturan yang 

diperoleh antara peneliti dan guru. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan 

terhadap keseluruhan temuan penelitian berdasarkan acuan normatif praktis dan 

aturan teoritik yang telah disepakati mengenai proses pembelajaran dan untuk 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik sebagai acuan dalam 

melakukan tindakan selanjutnya. Ada beberapa hal akan dilakukan oleh peneliti 

pada saat proses Interpretasi data penelitian, yaitu: 

a. Mendeskripsikan perencanaan tindakan 

b. Mendeskripsikan pelaksanaan tindakan setiap siklus 

c. Mendeskripsikan hasil observasi aktivitas guru 
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d. Menganalisis hasil observasi aktivitas siswa 


