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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Yayasan Atikan Sunda (YAS) yaitu yayasan yang berkontribusi dalam 

bidang  pendidikan terkemuka di Jawa Barat, yaitu Paguyuban Daya Sunda. Salah 

satu tujuan dari Paguyuban Daya Sunda adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia serta berdistribusi 

dalam bidang pendidikan dan seni budaya yang bertujuan mewujudkan pendidikan 

yang berkualitas yang mengakar pada budaya dan seni sunda dilandasi dengan 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yayasan ini memiliki 

misi, yaitu  mengimplementasikan kurikulum nasional dan kurikulum berbasis seni 

budaya sunda, meningkatkan ilmu pengetahuan dilandasi rasa cinta terhadap seni 

budaya sunda, mengasah keterampilan seni budaya sunda dan membentuk perilaku 

mulia yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 

3.1.2. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X-

IPS 1. Jumlah total dari subjek penelitian adalah 32 orang siswa dengan komposisi 

18 siswa laki-laki dan 14 orang siswa perempuan pada tahun ajaran ganjil 

2018/2019. Guru mata pelajaran sejarah di kelas ini dan juga menjadi guru mitra 

adalah Ibu Anita Megamarinti, S.Pd. Karakteristik siswa di dalam kelas secara 

keseluruhan sangatlah berbeda satu sama lainnya yang mencerminkan ciri kelas 

heterogen, Pemilihan kelas tersebut tidak terlepas dari kondisi kelas yang 

mempunyai permasalahan yang menonjol yaitu rendahnya kadar kreativitas siswa 

dalam pembelajaran sejarah berdasarkan observasi pra-penelitian dan rekomendasi 

dari guru-guru SMA YAS Bandung.  
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3.2. Metode penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka rancangan 

penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang 

berbasis kelas atau sekolah untuk melakukan pemecahan berbagai permasalahan 

yang digunakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan (Tim Pelatih Proyek 

PGSM, 1999:1-2). 

Menurut Sukarnyana (2002: 11), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

merupakan salah satu cara yang strategis bagi guru untuk meningkatkan layanan 

pendidikan melalui penyempurnaan praktik pembelajaran di kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) ini merupakan upaya untuk mengkaji apa yang terjadi dan 

telah dihasilkan atau belum tuntas pada langkah upaya sebelumnya. Hasil refleksi 

digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan 

penelitian. Dengan kata lain refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan 

atau kegagalan terhadap pencapaian tujuan tindakan pembelajaran. 

Pada dasarnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki karakteristik 

yaitu  : (1) bersifat situasional, artinya mencoba mendiagnosis masalah dalam 

konteks tertentu, dan berupaya menyelesaikannya dalam konteks itu, (2) adanya 

kolaborasi-partisipatoris, (3) self-evaluative, yaitu modifikasi-modifikasi yang 

dilakukan secara kontinyu dan dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan secara 

siklus dengan tujuan adanya peningkatan dalam praktek nyatanya. 

 

3.3. Desain Penelitian 

Adapun rancangan (desain) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dipergunakan dalam penelitian ini mengacu pada desain penelitian tindakan kelas 

model Ebbutt yang peneliti pandang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran sejarah dengan 

menggunakan proyek vlog. Proses penelitian tindakan kelas model Ebbutt dalam 

penelitian ini dikembangkan dalam satu siklus penelitian yang dapat dilaksanakan 

beberapa tindakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh peneliti. Adapun 

desain penelitian tindakan model Ebbut ini secara sistem terdiri dari penentuan 

fokus permasalahan dan pembuatan rencana awal (plan), pelaksanaan tindakan 



36 
 

Vies Nada Adzandini, 2019 
MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERBASIS VIDEO VLOG (VLOG) (PENELITIAN 
TINDAKAN KELAS DI KELAS X IPS 1 SMA YAS BANDUNG) 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

(action), observasi (observe), pengawasan proses penelitian (reconnaissance), dan 

refleksi (reflection). Ebbutt (dalam Wiriatmadja. 2012, hlm. 68) menjelaskan 

bahwa dalam model penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bentuk alur kegiatan 

penelitian yang dimulai dengan pemikiran awal yang dilanjutkan dengan 

recoinnaissance. Menurutnya, recoinnaissance mencakup kegiatan diskusi, 

negosiasi, menyelidiki, kesempatan, mengakses segala kemungkinan, dan kendala 

atau secara singkat recoinnaissance mencakup keseluruhan analisis.  

Secara skematis, penelitian tindakan kelas model Ebbutt ini dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini (Hopkins, 2011, hlm. 95): 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. 

Desain Penelitian Tindakan Kelas model Ebbut 

Alasan penelitian menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang 

dirancang oleh Dave Ebbut adalah karena dalam penelitian ini pada satu siklus akan 

dilaksanakan di dalam beberapa kali tindakan sehingga perlu melakukan 

reconnaissance atau pengawasan terhadap proses berlangsungnya penelitian setiap 

kali selesai melakukan satu tindakan. Adanya tahap reconnaissance memungkinkan 

peneliti membuat rencana baru setelah menyadari rencana awal yang dibuat tidak 

efektif atau bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Reconnaissance bisa dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan siklus atau setelah 

satu siklus dilakukan. Banyaknya kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu observasi pada kegiatan diskusi, presentasi dan penyajian produk 

kreatif. Dalam desain penelitian yang dirancang oleh Dave Ebbut ini peneliti tidak 

harus menunggu satu siklus selesai untuk menilai hasil observasi yang telah 

dilakukan. 
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Sebelum melaksanakan tindakan, Peneliti terlebih dahulu merencanakan 

secara seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. Kedua, setelah rencana disusun 

secara matang, barulah tindakan itu dilakukan. Ketiga, bersamaan dengan 

dilaksanakannya tindakan, Peneliti mengamati proses pelaksanaan tindakan itu 

sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Keempat, berdasarkan hasil pengamatan 

tersebut, Peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. 

Jika hasil refleksi menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan 

yang dilakukan, maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan 

yang dilaksanakan berikutnya tidak sekedar mengulang apa yang telah diperbuat 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dipecahkan 

secara optimal. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (a) tahap 

observasi awal  dan (b) tahap pelaksanaan tindakan. 

 pertama, sebelum melaksanakan tindakan, Peneliti terlebih dahulu 

merencanakan secara seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. Kedua, setelah 

rencana disusun secara matang, barulah tindakan itu dilakukan. Ketiga, bersamaan 

dengan dilaksanakannya tindakan, Peneliti mengamati proses pelaksanaan tindakan 

itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Keempat, berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut, Peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan yang 

telah dilakukan. 

Jika hasil refleksi menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan atas tindakan 

yang dilakukan, maka rencana tindakan perlu disempurnakan lagi agar tindakan 

yang dilaksanakan berikutnya tidak sekedar mengulang apa yang telah diperbuat 

sebelumnya. Demikian seterusnya sampai masalah yang diteliti dapat dipecahkan 

secara optimal. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu (a) tahap 

observasi awal dan (b) tahap pelaksanaan tindakan.  

Tahap observasi awal merupakan kegiatan sebelum dilaksanakan tindakan 

(pra-tindakan) dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah, mendiskusikan 

temuan masalah bersama observer pendamping dengan meminta saran-saran dan 

bimbingan dari guru lain (teman sejawat) yang sudah berpengalaman melaksanakan 

PTK sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan tindakan.  

Tindakan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini menggunakan 

skenario kerja dan prosedur tindakan dengan mengadaptasi model Dave Ebbut 
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adalah , yaitu : (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, 

dan (4) refleksi. 

 

 

1. Perencanaan 

 Perencanaan adalah tahap paling awal dalam pelaksanaan penelitian, 

dimana peneliti mulai membuat rancangan dan strategi penelitian yang akan 

dilakukan di lapangan, dalam siklus pertama perencanaan dibuat berdasarkan 

masalah yang telah ditemukan sebelumnya tetapi pada siklus berikutnya, 

perencanaan harus dibuat juga berdasarkan hasil refleksi dari siklus sebelumnya. 

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

Peneliti bekerjasama dengan seorang observer pendamping untuk menetapkan 

rencana tindakan, jadwal pelaksanaan dan merumuskan komponen-komponen 

tindakan yang diperlukan, seperti rencana pembelajaran, materi bahan pelajaran 

tentang menulis teks anekdot sebagai sumber belajar siswa, instrumen 

penilaian/evaluasi, dan kelengkapan lain yang diperlukan. 

3. Pengamatan 

Dalam pelaksanaan tindakan kelas observasi dilaksanakan setelah melihat 

hasil dari penelitian tersebut kemudian hasil pengamatan tersebut di kumpulkan 

yang selanjutnya dianalisis apakah hasilnya baik atau kurang baik. Namun, kegiatan 

observasi dalam penelitian tindakan kelas dapat disejajarkan kedudukannya dengan 

kegiatan pengumpul data dalam penelitian formal. 

Kasihani Kasbolah (1999) menyebutkan bahwa fungsi dari diadakannya 

observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana 

tindakan yang telah disusun sebelumnya. 

b. Untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang 

berlangsung dapat diharapkan akan menghasilkan perubahan yang 

diinginkan. 

Sumarno (dalam Kasihani Kasbolah, 1999) menyebutkan bahwa sasaran 

dilakukannya observasi adalah untuk menemukan hal-hal berikut : 
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a. Seberapa jauh pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan rencana tindakan 

yang ditetapkan sebelumnya. 

b. Seberapa banyak pelaksanaan tindakan telah menunjukkan tanda-tanda 

akan tercapainya tujuan tindakan. 

c. Apakah terjadi dampak tambahan atau lanjutan yang positif meskipun 

tidak direncanakan. Hal ini perlu diikuti dengan upaya untuk lebih 

mengintensifkannya. 

d. Apakah terjadi dampak sampingan yang negatif sehingga merugikan atau 

cenderung mengganggu kegiatan lainnya. 

Pada tahap observasi ini kegiatan yang dilakukan peneliti adalah 

menghimpun data dengan menggunakan alat pengumpul data yang telah 

dipersiapkan untuk dapat menghasilkan temuan dan masukan selama penelitian 

berlangsung dalam upaya untuk merencanakan kembali tindakan yang akan 

dilakukan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pengamatan atau observasi yang dilakukan dalam penelitian tindakan ini 

adalah dengan menggunakan format pengamatan yang telah disediakan, meliputi 

hasil observasi tingkat pemahaman siswa, dan data hasil evaluasi belajar siswa. 

4. Refleksi 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan analisis sintetis, 

interpretasi, dan eksplanasi (penjelasan) terhadap semua informasi yang diperoleh 

(Kasobah, 1998/1999) sehingga data yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetapi 

sempat terekam oleh peneliti, dikonfirmasikan  dan dianalisis serta dievaluasi untuk 

dimaknai supaya dapat diketahui pelaksanaan tindakan yang telah disebut dapat 

dicapai atau belum agar peneliti mendapatkan kejelasan tindakan baru yang akan 

dilakukan kemudian. Kegiatan refleksi, merupakan kegiatan untuk menemukan hal-

hal tertentu untuk kemudian dilanjutkan membuat perencanaan baru untuk 

melakukan tindakan baru. Bila ada hal-hal yang perlu perubahan atau 

penyempurnaan, maka akan dirumuskan bagian mana dari rancangan tindakan yang 

membutuhkan perubahan atau perbaikan tersebut sehingga aspek-aspek yang sudah 

baik akan menjadi lebih baik lagi, dan aspek yang belum baik akan diupayakan 

supaya menjadi baik. Penyempurnaan ke arah perbaikan tindakan selanjutnya 

dirumuskan untuk dituangkan ke dalam rencana tindakan baru. 
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Untuk siklus II (tindakan II) dalam penelitian tindakan ini dilaksanakan 

berdasarkan hasil refleksi dari siklus I, sehingga masing-masing siklus saling 

keterkaitan. Siklus II merupakan modifikasi dari siklus I. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan kata lain kekurangan atau kelemahan 

yang ditemui pada siklus I dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk perbaikan 

pada siklus II. 

 

3.4.  Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangatlah penting agar tidak memunculkan pembiasan. 

Dalam penelitian ini, fokus Penelitian yang digunakan oleh Peneliti mengacu pada 

karakteristik  model Project Based Learning dalam Ikhasanudin E. (2014 hlm. ) : 

1. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. 

2. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. 

3. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan 

atau tantangan yang diajukan. 

4. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan 

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. 

5. Proses evaluasi dijalankan secara kontinyu. 

6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah 

dijalankan. 

7. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. 

8. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

Jika suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru 

bahkan mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada 

dirinya adalah pengertian kreativitas. Maka dalam penelitian ini, kreativitas siswa 

dapat terwujud dengan dilakukanya pengembangan kreativitas yang bervariasi 

seperti mampu menggali informasi, mampu merancang produk, hingga mampu 

mempresentasikannya. Adapun dari indikator-indikator kreativitas yang 

dikemukakan para ahli, peneliti memfokuskan indikator kreativitas tersebut pada 

tabel di bawah ini: 
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 Tabel 3.1 Indikator Dan Sub-Indikator Kreativitas Menulis Siswa 

 

3.5.  Instrumen Penelitian 

3.5.1  Lembar catatan lapangan 

Catatan lapangan (fields notes) menurut Wiriaatmadja (2012, hlm. 125) 

adalah sumber informasi yang sangat penting untuk dibuat oleh peneliti atau mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan dalam penelitian. Lembar catatan lapangan 

ini adalah alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data berupa deskripsi 

tulisan sesuai peristiwa yang terjadi di lapangan untuk mengamati aktivitas 

pembelajaran sejarah, guru dan siswa dan aspek lainnya dan juga mengamati 

permasalahan yang terjadi di lapangan. 

 

 

 

Indikator Sub indikator 

Kelancaran (fluency), 

memberikan banyak gagasan 

terhadap topik yang didapat 

a. Siswa mampu memberikan lebih dari tiga ide 

atau setengah dari jumblah anggota 

kelompoknya dalam perencanaan pembuatan 

vlog. 

b. Siswa dapat mengeksekusi ide yang 

digagasnya dalam vlog. 

Keluwesan (flexibility), 

membuat berbagai macam ide 

konsep yang unik dan menarik 

a. Siswa bisa mengatasi masalah yang ada di 

lapangan saat pembuatan vlog. 

b. adanya keunikan dalam vlog yang dibuat 

kelompok dari kelompok lainnya. 

Orisinalitas (originality), 

membuat vlog dengan kreasi 

sendiri  

a. siswa membuat kelompok berdasarkan 

pemikiran dari siswa sendiri tanpa bantuan 

dari faktor dari luar kelompoknya. 

b. Siswa tidak meniru vlog kelompok lain. 

Elaborasi (elaboration), 

menggabungkan atau 

menambahkan ide 

a. siswa membuat vlog yang sangat berkaitan 

dengan tema materi yang dibagikan. 

b. Siswa mengaitkan materi berdasarkan 

sumber yang jelas. 
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Tabel 3.2  Lembar Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan 

Siklus … 

Nama Guru Model : 

Materi   : 

Nama Observer : 

Waktu Deskripsi kegiatan guru Deskripsi kegiatan siswa 

   

   

   

Keterangan : 

 

 

3.5.2  Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Darmawan, 2013:137). 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari 

permasalahan dan juga untuk menggali informasi yang mendalam dari narasumber. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara untuk mendapatkan 

informasi dari sumber pengalaman subjek penelitian yaitu siswa yang nantinya 

akan dipilih secara acak 3 siswa sebagai sample untuk dilakukan wawancara. 

 

     Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara  

Narasumber 
Deskripsi wawancara  No 

item Prapenelitian Sesudah penelitian 

Siswa 

Apa pelajaran 

favorit siswa 

Apakah ada rasa 

ketertarikan yang lebih 

terhadap pembelajaran 

sejarah setelah melakukan 

projek pembuatan vlog ?   

1 

Masalah yang 

sering ditemui 

dalam proses 

pembelajaran 

Apakah kreatifitas siswa 

dirasa tersalurkan dalam 

pembuatan projek vlog? 

2 

Solusi yang 

digunakan guru 

untuk mengatasi 

Bagaimana cara siswa 

menyelesaikan masalah 

dapan proses pembuatan 

vlog? 

3 
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permasalahan 

tersebut 

Apakah guru 

pernah 

memberikan 

penugasan berupa 

Vlog 

Bagaimana tanggapan 

siswa mengenai vlog yang 

telah dibuatnya sendiri ? 

4 

Saran siswa untuk 

penerapan project 

pembuatan Vlog sejarah 

5 

 

3.5.3  Lembar Panduan Observasi 

Sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Pada dasarnya, teknik 

observasi digunakan untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena 

sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan perubahan 

atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observaser untuk melihat obyek moment 

tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak 

diperlukan. Margono menyatakan (2007:159). Lembar observasi (pengamatan) 

merupakan panduan dalam melakukan penilaian terhadap indikator-indikator dari 

aspek yang diamati. Indikator-indikator tersebut sudah didaftar secara sistematis 

dan sudah diatur menurut kategorinya.  

Bentuk lembar observasi (pengamatan) dimaksud adalah berbentuk daftar 

cek dengan memberi tanda “V” pada kategori penilaian. Kategori penilaian ini 

merupakan petunjuk mengenai gambaran situasi objek yang diamati (diteliti), 

misalnya jika indikator yang diamati muncul atau tampak, maka dikategorikan 

“ada”, dan jika tidak muncul atau tidak tampak maka dikategorikan “tidak ada”. 

Adapun objek atau sasaran yang diamati dari observasi (pengamatan) tersebut 

adalah sikap/perilaku siswa dalam aktivitas proses belajar latihan menulis teks 

anekdot. Penilaian terhadap aktivitas proses belajar siswa difokuskan pada 

indikator yang diamati sesuai dengan ruang lingkup penelitian. 

 

 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html
http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html
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Tabel 3.4 Lembar observasi peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

sejarah melalui projek pembuatan vlog dengan indicator kelancaran berpikir 

siswa. 

 

 

Keterangan : 

 

 

 

 

 

No Kama 

Kelompok 

Peningkatan kreativitas siswa menggunakan 

projek berbasis vlog kelancaran berpikir siswa 

Total 

Skor 

  
 

 

  Siswa mampu 

memberikan banyak  

ide dalam perencanaan 

pembuatan vlog 

Siswa dapat 

mengeksekusi ide 

yang digagasnya 

dalam vlog 

 

Rentang skor 1 2 3 1 2 3  

1         

2         

3         

4         

5         

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Sangat baik 

Tabel 3.5 Lembar observasi peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

sejarah melalui projek pembuatan vlog dengan indikator keluwesan berpikir siswa. 

No Kama 

Kelompok 

Peningkatan kreativitas siswa menggunakan 

projek berbasis vlog keluwesan berpikir 

siswa 

Total 

Skor 

  Bisa mengatasi 

masalah yang ada di 

lapangan saat 

pembuatan vlog 

Adanya keunikan 

dalam vlog yang 

dibuat kelompok 

dari kelompok 

lainnya 

 

Rentang skor 1 2 3 1 2 3  

1         

2         

3         

4         

5         
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Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Sangat baik 

 

Tabel 3.7 Lembar observasi peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

sejarah melalui projek pembuatan vlog dengan indikator elaborasi siswa. 

 

Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Sangat baik 

Tabel 3.6 Lembar observasi peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

sejarah melalui projek pembuatan vlog dengan indikator orisinalitas siswa. 

No Kama 

Kelompok 

Peningkatan kreativitas siswa menggunakan 

projek berbasis vlog orisinilitas berpikir 

siswa 

Total 

Skor 

  
 

 

  mengerjakan vlog  tanpa 

bantuan pihak dari luar 

lingkungan kelas 

tidak meniru 

vlog kelompok 

lain 

 

Rentang skor 1 2 3 1 2 3  

1         

2         

3         

4         

5         

No Kama 

Kelompok 

Peningkatan kreativitas siswa 

menggunakan projek berbasis vlog 

elaborasi berpikirsiswa 

Total Skor 

   Siswa mengaitkan 

materi berdasarkan 

sumber yang jelas 

siswa membuat vlog 

yang sangat 

berkaitan dengan 

tema materi yang 

dibagikan 

 

Rentan skor 1 2 3 1 2 3  

1         

2         

3         

4         

5         



46 
 

Vies Nada Adzandini, 2019 
MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERBASIS VIDEO VLOG (VLOG) (PENELITIAN 
TINDAKAN KELAS DI KELAS X IPS 1 SMA YAS BANDUNG) 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

 

Tabel 3.8 Rubrik penilaian dari indikator kelancaran berpikir 

 

Tabel 3.9 Rubrik penilaian dari indicator keluwesan berpikir 

 

Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Sangat baik 

NO Aspek yang 

diamati 

Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1 Mampu 

memberikan  ide 

dalam perencanaan 

pembuatan vlog 

Ide yang 

disampaikan 

kurang dari 3 

kelompok 

dapat 

menyalurkan 3 

ide dalam 

perencanaan 

vlognya 

Kelompok 

mengajukan lebih 

dari 3 ide dalam 

perencanaan 

vlognya 

2 Banyaknya ide 

yang berhasil 

dieksekusi oleh 

siswa 

kelompok 

tidak bisa 

mengeksekusi 

setengah dari 

ide yang 

diajukannya 

dalam vlog 

kelompok 

dapat 

mengeksekusi 

setengah dari 

keseluruhan 

ide yang 

disalurkannya 

Kelompok dapat 

mengeksekusi 

seluruh ide yang 

diajukan dalam 

perencanaan 

kedalam vlognya 

NO Aspek yang diamati Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1 Bisa mengatasi 

masalah yang ada di 

lapangan saat 

pembuatan vlog 

Tidak mampu 

mengatasi 

masalah yang 

ada di 

lapangan 

dapat 

mengatasi 

sebagian 

masalah yang 

ada di 

lapangan 

Dapat 

mengatasi 

seluruh 

masalah yang 

ada di 

lapangan 

2 Adanya keunikan 

dalam vlog yang dibuat 

kelompok dari 

kelompok lainnya 

Tidak adanya 

keunikan 

ataupun ciri 

tersendiri 

dalam vlog 

yang dibuat 

kelompok 

Adanya ciri 

yang unik 

dalam vlog 

kelompok 

namun tidak 

terlalu 

merujuk atau 

jelas 

Sangat terlihat 

keunikan 

dalam vlog 

yang dibuat 

kelompok dan 

berbeda dari 

kelompok lain 
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Tabel 3.10 Rubrik penilaian dari indikator orisinalitas 

 

NO Aspek yang diamati Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1 mengerjakan vlog  

tanpa bantuan pihak 

dari luar lingkungan 

kelas 

Banyak atau 

lebih dari 

setengah ide 

dari 

keseluruhan 

ide yang 

diajukan 

kelompok 

sama dengan 

kelompok 

lain  

Setengah dari 

jumblah ide 

yang diajukan 

kelompok 

sama dengan 

kelompok lain 

Tidak ada 

persamaan ide 

yang diajukan 

oleh 

kelompok 

dengan 

kelompok lain 

2 tidak meniru vlog 

kelompok lain 

Hasil Vlog 

yang dibuat 

oleh 

kelompok 

sangat sama 

dengan vlog 

yang dibuat 

oleh 

kelompok 

lain 

Adanya 

persamaan 

antara vlog 

yang dibuat 

oleh 

kelompok 

dengan 

kelompok lain 

Tidak ada 

kemiripan 

antara vlog 

yang dibuat 

kelompok 

dengan 

kelompok lain 
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Tabel 3.11 Rubrik penilaian dari indikator elaborasi 

3.5.4  Lembar Laporan Projek 

 Lembar laporan ini sebagai alat mengumpulkan informasi perkembangan 

dan proses pengerjaan projek vlog setiap kelompok dengan format sebagai berikut 

: 

Tabel 3.12 Format Laporan Projek Based Learning Vlog 

NO Aspek yang diamati Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1 Siswa mengaitkan 

materi berdasarkan 

sumber yang jelas 

menggunakan 

dan 

mencantumkan 

sumber atau 

catatan kaki 

sama sekali 

Siswa hanya 

menggunakan 

internet 

sebagai 

sumbernya 

Siswa mencari 

informasi 

melalui 

berbagai 

sumber yang 

jelas seperti , 

catatan 

sumber, buku, 

dan lisan . 

2 siswa membuat vlog 

yang sangat 

berkaitan dengan 

tema materi yang 

dibagikan 

Vlog yang 

dibuat oleh 

siswa tidak 

mengkaitkan 

tema materi 

yang didapat 

Vlog yang 

dibuat siswa 

mengkaitkan 

dengan tema 

materi yang 

didapat namun 

belum diolah 

ataupun 

tersampaikan 

dengan baik 

Vlog yang 

dibuat siswa 

sudah 

mengaitkan 

dengan tema 

materi yang 

didapat  dan 

tersampaikan 

dengan baik 

Format Laporan Projek Based Learning Vlog 

Kelas :  

Kelompok :  

Anggota :  

Tema Bahasan :  

Judul Vlog :   

Konsep Vlog :  

Ide yang dipakai:  

Ide Pencetus Ide 

  

*Kolom boleh ditambah 

 

Ide yang tidak dipakai 

Ide Pencetus Ide 

  

*Kolom boleh di tambah 

 

*Lampiran 

(Tuliskan Tugas dan kinerja masing-masing anggota) 
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Untuk mendukung data – data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka 

perlu dilakukan suatu studi pustaka. Dalam penelitian ini studi pustaka diperoleh 

dari berbagai sumber literatur, buku-buku teori, internet dan informasi lain yang 

berkaitan dengan penelitian penulis. 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata 

cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2012: 

224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, 

observasi, dan wawancara.  

 

3.6.1  Wawancara 

Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-

bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-

pertanyaan dan mengunakan teknik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dua orang, pewawancara sebagai yang mengajukan 

pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban (Moleong, 2017: 186). 

Dalam penelitian ini, subjek wawancara adalah siswa kelas X-IPS 1. 

 

3.6.2  Studi Dokumentasi 

Menurut Nawawi & Martini (2012:74), observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala 

atau gejala-gejala pada objek penelitian. Dengan danya observasi, peneliti dapat 

mengetahui proses kegiatan pembelajaran sejarah di dalam kelas. Berdasarkan 

pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan 

pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan 

penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.  
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3.6.3 Observasi 

Menurut pendapat Sugiyono (2012: 166), observasi adalah teknik 

pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-

gejala alam, dan responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan 

langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Teknik pengamatan dilakukan 

oleh peneliti atau kolaboratornya untuk mengamati dan mencatat semua aktivitas 

siswa dan guru pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung selama kegiatan 

berlangsung (W. Gulo, 2000: 16). 

 

3.7  Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil dua data sebagai sumber informasi 

yang diambil di lapangan dengan jenis data kualitatif dan kuantitatf. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data yang valid sesuai kondisi di lapangan 

dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

 

3.7.1.  Data Kualitatif 

Menurut Sugiono (2016. Hlm, 6) bahwa data kualitatif adalah data yang 

berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. 

Peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan catatan lapangan sebagai alat 

pengumpulan data kualitatif.  

Menurut Miles dan Huberman (Sugiono. 2016), tahapan dalam pengolahan 

data kualitatif adalah sebagai berikut : 

1. Data reduction atau reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang 

memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi 

(Sugiono. 2016. Hlm, 337). Peneliti merangkum dan memilih data untuk 

mendapatkan data-data yang memiliki nilai temuan dan memiliki makna dalam 

penelitian. 

2. Data display adalah bentuk penyajian data yang sudah di reduksi dalam bentuk 

tabel, grafik, ataupun phie chard dengan tujuan memudahkan dalam 

memahami data bagi pembaca. 



51 
 

Vies Nada Adzandini, 2019 
MENINGKATKAN KREATIVITAS SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH MENGGUNAKAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING BERBASIS VIDEO VLOG (VLOG) (PENELITIAN 
TINDAKAN KELAS DI KELAS X IPS 1 SMA YAS BANDUNG) 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

3. Conclusion drawing/verification, langkah ketiga dalam pengolahan data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan haruslah 

bersifat kredibel, maka dari itu kesimpulan awal harus dibandingkan dengan 

dengan bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang ditemukan 

dapat disebut kredibel. Kesimpulan ini yang nantinya akan menjadi jawaban 

untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan. 

 

3.7.2.  Data Kuantitatif 

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2014. Hlm. 206) adalah salah satu 

analisis statistik dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat suatu kesimpulan secara umum. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan analisis deskriptif ini untuk 

mendeskripsikan data penelitian yang sering digunakan yaitu frekuensi dan rata-

rata. Analisis deskriptif ini juga digunakan untuk mendapatkan presentase dari 

persepsi peneliti di SMA YAS Bandung. Peneliti menggunakan penskoran 

berdasarkan lembar observasi dan hasil proyek vlog siswa sebagai dasar penskoran 

dalam pengolahan data kualitatif dengan rusum sebagai berikut : 

 

Setelah data diolah kemudian hasil data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai 

dengan klasifikasi yang dikutip oleh Komalasari dalam  Cahyani (2014, hlm. 29) : 

Tabel 3.13 Rentang Skor 

Rentang Skor Kategori  

66,68% - 100% Baik 

33,34% - 66,67% Cukup 

0 – 33,34% Kurang 

 

Jumlah ide minimal ditentukan dari jumlah siswa dalam satu kelompok 

dibagi menjadi 2 dengan rata-rata anggota 6 orang/kelompok menghasilkan nilai 

minimal 3 ide/kelompok. 
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3.8  Validasi Data 

3.8.1 Audit Trail  

Pada penelitian ini, peneliti mengunakan audit trail untuk memeriksa 

kebenaran dan keabsahan temuan data dan prosedur penelitian yang telah diperiksa 

dengan melakukan konfirmasi kepada sumber utama data, yaitu guru dan siswa. 

Dalam hal ini, audit trail dilakukan peneliti dengan cara melakukan dokumentasi 

pada segala hal yang berkaitan dengan penelitian untuk dapat menemukan dan 

memilih data-data relevan yang bisa menunjukkan hasil dari penerapan proyek vlog 

untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran sejarah.  

 

3.8.2  Expert Opinion  

Menurut Wiriatmadja (2005, hlm. 171), expert opinion yaitu meminta 

nasihat dari pakar. Dalam hal ini adalah pembimbing yang memeriksa pada semua 

tahapan kegiatan penelitian. Artinya, expert opinion adalah yakni dengan meminta 

kepada orang yang dianggap ahli atau pakar penelitian tindakan kelas atau pakar 

bidang studi untuk memeriksa semua tahapan-tahapan kegiatan penelitian dan 

memberikan arahan atau judgements terhadap masalah-masalah penelitian yang 

dikaji. 

 

3.8.3  Triangulasi Data 

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. 

Sugiyono berpendapat (2012: 125) bahwa triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini,  akan  dilakukan triangulasi 

data yang telah diberikan oleh pihak sekolah terkait yang dijadikan objek penelitian. 
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3.8.3.1 Triangulasi Sumber 

Dalam Sugiyono (2012 : 127), untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis data dicari lagi kebenarannya 

dengan cara dicek melalui tiga sumber data tersebut. 

 

3.8.3.2 Triangulasi Teknik 

Dalam Sugiyono (2012: 127), teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi teknik triangulasi 

adalah mencari informasi pada orang yang sama atau objek yang sama dengan 

menggunakan cara atau teknik yang berbeda. 

 

3.8.3.3 Triangulasi Waktu 

Menurut Sugiyono (2012 127), triangulasi waktu sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. 

Dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi 

yang berbeda.  

 


