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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini mengkaji metode penelitian dan langkah-

langkah yang dilakukan peneliti mengenai penggunaan strategi SQ3R 

untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa dalam 

pembelajaran sejarah.Metode penelitian dalam skripsi adalah salah satu 

bagian penting dalam sebuah penelitian. hal ini dikarenakan dalam 

metode penelitian tercantum bagaimana peneliti melakukan penelitian, 

dimulai dari mengumpulkan data hingga mengolah data. 

3.1 Lokasi Penelitian 

SMA Negeri 2 Cimahi dibangun pada tahun 1976. Mulai tahun 

1978 SMA Sriwijaya mulai menerima siswa tetapi masih merupakan 

bagain (SMA Filial) dari SMA Negeri Cimahi (SMA Negeri 1 Cimahi 

Sekarang) yang berlokasi di Pasar Atas. Siswa yang belajar di SMA 

Sriwijaya juga disebut sebagai kelas jauh dari SMA Negeri Cimahi. 

Selama menjadi kelas jauh dari SMA Negeri Cimahi, pengelolaan SMA 

Sriwijaya dipercayakan kepada Bapak Drs. Tata Bachrum A. F. Sejalan 

dengan perkembangan jumlah penduduk serta meningkatnya jumlah 

anak sekolah tingkat lanjutan atas di Cimahi, maka SMA Negeri 

Sriwijaya sebagai filial dari SMA Negeri Cimahi ditetapkan menjadi 

SMA Negeri 2 Cimahi dan Bapak Drs. Bachrum A. F. diangkat sebagai 

Kepala Sekolah dan selanjutnya SMA Negeri 2 Cimahi, maka tenaga 

pengajarnya diisi oleh sebagian para guru dari SMA Negeri 1 Cimahi. 

Untuk menjawab tuntutan masyarakat, maka secara bertahap 

diupayakan melengkapi sarana prasarana belajar yang pada gilirannya 

dapat menunjang peningkatan prestasi akademis para siswanya. SMA 

Negeri 2 Cimahi sepanjang keberadaannya tercatat merupakan sekolah 

yang menjadi pilihan pertama bagi para siswa dan orang tuas siswa 

SLTP/SMP di Cimahi dan sekitarnya. Dari prestasi para lulusannya 

SMA Negeri 2 Cimahi selalu meraih predikat dengan rata - rata nilai 

yang paling tinggi di wilayah Kabupaten Bandung. Demikian juga 

sampai sekarang setelah Cimahi lepas dari Kabupaten Bandung dan 

berdiri sebagai kota tersendiri. SMA Negeri 2 Cimahi merupakan salah 

satu sekolah dengan integritas tinggi. 

SMA Negeri 2 Cimahi terletak di Jl. KPAD Sriwijaya IX No. 

45, Kota Cimahi. Sekolah ini berdiri di tengah-tengah komplek 
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perumahan tentara AD. Walaupun begitu, akses menuju sekolah ini 

tidak terlalu sulit. Letaknya sekitar 200 m dari jalan raya. SMA Negeri 2 

Cimahi ini memiliki dua gerbang masuk (utama dan belakang), satu 

gedung sekolah (dua tingkat), lahan parkir, dan satu lapangan upacara. 

Selain ada ruang kelas, di gedung sekolah terdapat ruangan lainnya 

seperti ruang Guru, ruang piket/ Lobby, ruang Tata Usaha, ruang Kepala 

Sekolah, ruang Laboratorium, Masjid, Perpustakaan, Kantin, WC 

Guru& Murid, UKS, Aula (ruang serbaguna), Ruang Kesenian, Ruang 

Meeting, Ruang BK, Ruang Multimedia, dan Kantor Satpam. Berikut 

adalah denah dari SMA Negeri 2 Cimahi: 

 

Gambar 3.1  Denah SMA Negeri 2 Cimahi (Lantai 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Denah SMA Negeri 2 Cimahi (Lantai 2) 
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3.2 Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian yang dijadikan fokus penelitian oleh peneliti 

yaitu siswa kelas X IPA 7 pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 

di SMA Negeri 2 Cimahi dengan jumlah siswa 36 orang siswa. 

Komposisi siswa kelas penelitian terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 20 

siswa perempuan. Karakteristik siswa secara keseluruhan heterogen 

dengan sifat masing-masing siswa yang berbeda-beda. Adapun yang 

menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian di kelas X IPA 7 ini 

karena dalam observasi pra-penelitian yang telah dilakukan indikator-

indikator kemampuan mengolah informasi masih kurang terlihat dalam 

diri siswa selama proses pembelajaran.hal ini dapat dilihat dari siswa 

masih sangat bergantung pada buku teks yang mereka miliki pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, mereka kurang 

memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, sehingga mereka 

menggunakan gadget yang dimiliki hanya untuk membuka media sosial 

ataupun main game. Hal lain dapat dilihat pada saat mereka menjawab 

pertanyaan ataupun pada saat presentasi siswa cenderung kesulitan 

mengemukakan informasi dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

Sehingga guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran yang 

menunjang peningkatan kemampuan mengolah informasi dalam 

pembelajaran sejarah. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). McNiff (dalam Arikunto, dkk, 2009, 

hlm. 102) memandang ‘PTK sebagai bentuk penelitian reflektif yang 

dilakukan oleh pendidik sendiri terhadap kurikulum, pengembangan 

sekolah, meningkatkan prestasi belajar, pengembangan keahlian 

mengajar, dan sebagainya’. 
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“Penelitian Tindakan Kelas sebuah bentuk kegiatan refleksi diri 

yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan untuk memperbaiki 

rasionalitas dan keadilan tentang: (a). Praktik-praktik kependidikan 

mereka, (b). Pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, (c). 

Situasi di mana praktik-praktik tersebut dilaksanakan” (Kusnandar, 

2012, hlm. 46). 

Sedangkan menurut Rapoport (dalam Kunandar, 2008, hlm. 46) 

mendefinisikan ‘penelitian tindakan kelas adalah penelitian untuk 

membantu seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang 

dihadapi dalam situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu 

sosial dengan kerjasama dalam kerangka etika yang disepakati bersama’. 

“Tujuan utama PTK adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar 

secara praktis sehingga kadang-kadang pelaksanaannya sangat 

situasional dan kondisional yang kadang-kadang kurang memperhatikan 

kaidah-kaidah ilmiah” (Sanjaya, 2009, hlm. 33) 

Penelitian tindakan merupakan penelitian dalam bidang sosial, 

yang menggunakan refleksi diri sebagai metode utama, dilakukan oleh 

orang yang terlibat di dalamnya, serta bertujuan untuk melakukan 

perbaikan dalam berbagai aspek. Kunci utama dalam PTK adalah 

adanya tindakan (action) yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka 

mencapai perbaikan yang diinginkan. Tindakan atau action ini dilakukan 

oleh orang yang terlibat langsung dalam bidang yang diperbaiki 

tersebut, dalam hal ini para guru.  

Dari berbagai pengertian mengenai PTK di atas dapat dilihat 

bahwa PTK bertujuan melakukan perubahan ke arah perbaikan terhadap 

proses pembelajaran. Maka metode ini merupakan metode yang sesuai 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, yaitu untuk 

meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa dalam 

pembelajaran sejarah. Penelitian tindakan kelas termasuk penelitian 

kualitatif meskipun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif, 

di mana uraiannya bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, peneliti 

merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, proses sama 

pentingnya dengan produk. 

Dari beberapa penjelasan di atas, peneliti merasa perlu untuk 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas dengan tujuan untuk memperbaiki 

mutu pembelajaran ataupun kegiatan pembelajaran meskipun 
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cakupannya hanya pada kelas penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu, secara tidak langsung peneliti  dapat 

mempelajari bagaimana melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas 

penelitian. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti dalam memilih metode 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu karakteristik dari metode Penelitian 

Tindakan Kelas ini yang bertujuan melakukan perubahan menuju ke 

arah perbaikan terhadap pembelajaran di kelas, hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan 

dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mengolah 

informasi siswa melalui penerapan strategi SQ3R. 

 

3.4 Desain Penelitian 

Ada berbagai macam desain model Penelitan Tindakan Kelas 

diantaranya yaitu desain Kurt Lewin, Kemmis dan Mc Taggart, dan 

Elliot. Pada penelitian ini peneliti menerapkan desain model PTK dari 

Kemmis dan Mc Taggart. Stephen Kemmis merumuskan konsep 

penelitian ini secara skematis dan bagaimana ia diterapkan dalam 

pendidikan. Tulisannya tentang penelitian tindakan kelas yang 

merupakan review penting tentang bagaimana penelitian tindakan 

berkembang mulai dari kajian Lewin dan bagaimana penelitian ini 

membangun karakternya sendiri hingga sekarang (Hopkins, 2011, hlm. 

91). Desain yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart dalam 

suatu sistem terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan (planning), 

pelaksanaan tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflect). Sesudah satu siklus selesai dilaksanakan, kemudian diikuti 

dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk 

siklus tersendiri. Demikian seterusnya, atau dengan beberapa kali siklus. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti menggunakan model ini 

karena desain PTK model ini dianggap lebih mudah dalam prosedur 

tahapannya. Sehingga diharapkan dapat mempermudah penelitian yang 

akan dilakukan. Selain itu, langkah-langkah strategi SQ3R yang 

digunakan dalam tindakan dalam penelitian  ini dapat dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan sehingga sesuai dengan karakteristik desain 

ini yang menghendaki satu tindakan dalam satu siklus. 
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Gambar 3.3 Desain Penelitiaan Tindakan Kelas menurut Kemmis 

dan Mc. Taggart (dalam Arikunto, 2009, hlm. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan  yang  tedapat  pada  PTK  model  Kemmis  

dan  Mc  Taggart, diantaranya: 

1.  Perencanaan  

 Dalam penelitian tindakan kelas tahapan yang pertama 

perencanaan, pada tahapan ini peneliti menjelaskan tentang apa, 

mengapa, kapan, di mana, oleh siapa,  dan bagaimana tindakan tersebut 

akan dilakukan (Arikunto, 2009, hlm. 17). Penelitian tindakan yang 

ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang 

melakukan tindakan dan pihak yang mengamati jalannya tindakan 

(observer). Biasanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 

peneliti harus mempersiapkan beberapa hal  diantaranya rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), instrumen penelitian, media 

pembelajaran, bahan ajar, dan aspek-aspek lain yang sekiranya 

diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun rancangan tindakan 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Menghubungi guru pamong untuk mendapatkan izin untuk 

melakukan tindakan. 
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b. Menyusun RPP yang disesuaikan dengan program semester serta 

tujuan pembelajaran yang telah disesuaikan dengan indikator. 

c. Menyiapkan materi pembelajaran. 

d. Menyiapkan format observasi dan wawancara serta instrumen 

penilaian yang akan dilakukan oleh guru dan siswa saat tindakan 

berlangsung. 

2.  Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan adalah kegiatan mengimplementasikan atau 

menerapkan perencanaan yang telah dibuat, peneliti harus mentaati apa 

yang telah dirumuskan pada tahap perencanaan agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam tahap ini, guru 

melakukan pelaksanaan tidakan yang disesuaikan dengan metode-

metode pembelajaran yang dinilai sesuai jika diaplikasikan dalam 

strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. berikut ini 

langkah-langkah tindakan yang dilakukan saat pelaksanaan: 

a. Guru membuka pelajaran kemudian menyampaikan materi secara 

singkat dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. 

b. Guru mengelompokkan siswa ke dalam  kelompok besar yang 

beranggotakan kurang lebih orang. dalam satu kelompok besar itu, 

dibadi menjadi ke dalam beberapa kelompok kecil. 

c. Setelah siswa berkelompok, guru memberikan LKS yang 

ditugaskan. 

d. Lalu, guru memberikan siswa waktu untuk mengerjakan tugas 

dalam LKS tersebut. 

e. Setelah seluruh kelompok selesai menyampaikan materinya, guru 

memberikan review secara singkat. 

f. Guru menutup pembelajaran. 

3.  Observasi  

 Observasi pada penelitian tindakan kelas mempunyai arti 

pengamatan terhadap treatment yang diberikan pada kegiatan tindakan. 

Observasi mempunyai fungsi penting, yaitu melihat bagaimana proses 

pelaksanaan berlangsung, serta mengetahui dampak apakah yang 

dihasilkan dari proses pelaksanaan. Adapun yang akan diamati dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Proses diskusi kelompok dalam pengerjaan tugas selama proses 

pembelajaran. 
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b. Kerjasama siswa dalan kelompok 

c. Cara siswa mengkmunikasikan materi 

 

 Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan pedoman 

observasi yang dibuat pada tahapan perencanaan serta format penilaian 

untuk proses pembelajaran (tindakan) yang telah dilakukan. 

4.  Refleksi 

 Tahapan refleksi ini adalah tahapan kita dapat mengetahui 

kelemahan apa saja yang terjadi dari proses pelaksanaan, hingga 

akhirnya dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya,  apabila  proses siklus 

sudah selesai maka tahapan ini bisa dijadikan tahapan untuk menarik 

kesimpulan dari keseluruhan kegiatan. Dalam tahap ini, setelah peneliti 

melakukan tindakan kemudian peneliti menelaah kembali mengenai 

tahapan atau langkah yang belum sesuai serta indikator mana yang 

belum tercapai. Sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan untuk 

tindakan berikutnya. 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur 

untuk membuat sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, 

yang kembali ke langkah semula. Jadi, satu siklus adalah dari tahap 

penyusunan rancangan sampai dengan refleksi, yang tidak lain adalah 

evaluasi. 

 

3.5 Fokus Penelitian 

Pada bagaian ini akan menjelaskan mengenai variabel-variabel 

yang akan dijadikan sebagai fokus dalam penelitian agar tidak terjadi 

kesalahan persepsi, antara lain adalah sebagai berikut:  

3.5.1    Indikator Kemampuan Mengolah Informasi Siswa 

Penelitian penggunaan strategi SQ3R untuk meningkatkan 

kemampuan mengolah informasi siswa. Peneliti telah melakukan 

modifikasi yang telah disesuaikan dengan objek penelitian. Variabel 

fokus penelitian yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan 

mengolah informasi. kemampuan mengolah informasi ini berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam mencari atau memilih informasi yang 

valid, kemampuan siswa dalam meganalisis informasi yang di dapat, 

serta kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan informasi yang di 

dapat dengan menggunakan bahasnya sendiri. 
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Adapun indikator dan sub indikator dari kemampuan mengolah 

informasi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengakses atau mencari informasi di internet 

Dengan sub indikatornya yaitu: 

a. Mencari informasi di internet baik dari jurnal, artikel, e-book, 

dll. 

b. Menyeleksi informasi dengan cara mencantumkan sumber 

informasi dengan lengkap. 

2. Menganalisis Informasi 

Dengan sub indikator yaitu: 

a. Menghubungkan beberapa informasi dari sumber yang berbeda 

b. Mendiskusikan jawaban untuk menjawab pertanyaan yang 

telah diajukan. 

c. Menyimpulkan informasi yang di dapat. 

3. Mengkomunikasikan Informasi yang didapat 

Dengan sub indikator yaitu: 

a. Menulis poin-poin penting mengenai informasi yang dianggap 

penting.  

b. Mengutarakan kembali informasi yang telah didapat dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

c. Menjawab pertanyaan atau mengutarakan pendapat untuk 

mempertahankan mengenai informasi yang di dapat. 

 

3.5.2    Strategi Membaca SQ3R (Survey, Question, Read, Recite and 

Review) 

Variabel fokus penelitian yang kedua yaitu berkaitan dengan 

strategi SQ3R . Strategi pembelajaran ini merupakan strategi membaca 

yang berpusat pada siswa dimana siswa diarahkan untuk memahami isi 

teks bukan untuk menghafalkan isi teks. Strategi ini juga mengarahkan 

siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Adapun indikator strategi SQ3R  

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa melakukan survey terhadap bacaan atau LKS  yang sudah 

diberikan. 

2. Setiap kelompok merumuskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

hasil survey. 
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3. Siswa melakukan kegiatan membaca dari berbagai sumber untuk 

menemukan jawaban dari pertanyaan yang sudah dibuat. 

4. Setiap kelompok menghubungkan dan mengolah informasi yang 

satu dengan yang lain dengan cara berdiskusi. 

5. Setiap kelompok mengkomunikasikan informasi yang didapat 

dengan menggunakan bahasanya sendiri.. 

Dari kedua variabel fokus penelitian tersebut, kemudian dapat 

disusun mengenai fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti selama 

proses tindakan berlangsung.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1    Pedoman Wawancara 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan mengunakan 

pedoman wawancara. Dalam proses wawancara dilengkapi pedoman 

wawancara agar mengingatkan peneliti terhadap aspek-aspek apa saja 

yang akan ditanyakan. Melalui pedoman ini juga peneliti harus 

menguraikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut 

diuraikan ke dalam kalimat tanya. Adapun butir pertanyaan yang 

tercantum dalam pedoman wawancara yaitu perubahan yang dialami 

khususnya mengenai pembelajaran saat sebelum dan sesudah 

diadakannya penelitian serta bagaimana tanggapan mengenai 

penggunaan strategi pembelajaran SQ3R yang dilakukan peneliti pada 

kelas mereka. 

Adapun pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti 

terbagi menjadi dua bagian antara guru dengan siswa, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara guru Pedoman wawancara siswa 

Tempat : 

Waktu : 

Identitas narasumber 

a. Nama : 

b. Usia : 

c. Riwayat pendidikan 

Daftar Pertanyaan : 

1. Bagaimana antusiasme siswa 

Tempat : 

Waktu : 

Identitas narasumber 

a. Nama : 

b. Usia : 

c. Riwayat pendidikan 

Daftar Pertanyaan : 

1. Kendala apasaja yang anda 
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selama mengikuti proses 

pembelajaran sejarah: 

2. Hambatan apa saja yang anda 

rasakan selama mengajar di 

kelas? 

3. Menurut anda bagaimana 

kemampuan mengolah 

informasi siswa selama 

pembelajarajan di kelas? 

4. Apakah anda sering 

menggunakan metode yang 

mengasah kemampuan 

menglah informasi siswa? 

Apakah itu efisien? 

5. Menurut anda apakah 

kemampuan mengolah 

informasi siswa sudah 

nampak di kelas atau perlu 

ditingkatkan kembali? 

6. Apakah dengan menggunakan 

strategi pembelajaran tertentu 

kemampuan mengolah 

informasi siswa dapat 

terasah? 

alami selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran 

sejarah? 

2. Pembelajaran sejarah yang 

seperti apakah yang kalian 

inginkan dari guru? 

3. Apakah anda lebih senang 

pembelajaran yang menuntut 

anda harus membaca sendiri 

atau mendengarkan penjelasan 

dari guru? 

4. Kendala apa saja yang anda 

alami jika harus belajar atau 

mengolah informasi dari hasil  

membaca materi dari berbagai 

sumber? 

5. Bagaimana tanggapan anda 

mengenai strategi belajar yang 

mengharuskan anda membaca 

untuk memahami materi 

sejarah? 

6. Apakah kemampuan mengolah 

informasi anda  semakin 

terasah setelah menggunakan 

strategi membaca Survey 

Question, Read, Recite and 

Review (SQ3R) ? 

 

3.6.2    Pedoman Observasi 

Lembar pedoman observasi ini dapat diartikan sebagai acuan 

atau panduan dalam melaksanakan observasi. Pedoman observasi ini 

merupakan perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai aktivitas guru dan siswa baik pada prapenelitian maupun 

selama pelaksanaan tindakan pembelajaran sejarah dengan penerapan 

strategi SQ3R. Data yang ingin diperoleh adalah data yang berupa 

perkataan dan aktivitas yaitu komunikasi interaktif antara guru dan 



42 
 

 
Siti Marnah, 2019 
PENGGUNAAN STRATEGI SQ3R (SURVEY, QUESTION, READ, RECITE AND REVIEW) 
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGOLAH INFORMASI SISWA 
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas X IPA 7 SMAN 2 Cimahi) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

siswa, maupun siswa dengan siswa secara langsung pada saat 

pembelajaran sejarah berlangsung.pedoman obsrvasi yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian ini memfokuskan sejauh mana 

peningkatan kemampuan mengolah informasi saat diterapkannya 

strategi SQ3R. 

Adapun pedoman observasi yang digunakan selama proses 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2  Lembar observasi peningkatan kemampuan mengolah 

informasi dengan menggunakan strategi SQ3R dengan indikator 

mengakses atau mencari informasi. 

No Nama Kelompok Peningkatan kemampuan 

mengolah informasi siswa 

dengan menggunakan strategi 

SQ3R 

Total 

skor 

  Mengakses atau mencari 

informasi di internet 

  Mencari 

informasi di 

internet 

yang 

beragam 

baik dari 

jurnal, 

artikel, e-

book, dll. 

 

Menyeleksi 

informasi dengan 

cara 

mencantumkan 

sumber informasi 

dengan lengkap. 

Rentang Skor 1 2 3 1 2 3  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         
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9.         

10.         

 

 

 

 

Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Baik sekali 

 

 

Tabel 3.3  Lembar observasi peningkatan kemampuan mengolah 

informasi dengan menggunakan strategi SQ3R dengan indikator 

menganalisis informasi. 

N

o 

Nama 

Kelomp

ok 

Peningkatan kemampuan mengolah 

informasi siswa dengan menggunakan 

strategi SQ3R 

Tot

al 

Sko

r   Menganalisis Informasi yang di dapat 

Menghubung

kan beberapa 

informasi dari 

sumber yang 

berbeda 

Mendiskusik

an jawaban 

untuk 

menjawab 

pertanyaan. 

Menyimpulk

an informasi 

yang di 

dapat. 

Rentang 

skor 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            
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9.            

1

0. 

           

 

Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Baik sekali 

 

 

Tabel 3.4 lembar observasi peningkatan kemampuan mengolah 

informasi siswa dengan menggunakan strategi SQ3R dengan indikator 

mengkomunikasikan informasi yang didapat. 

N

o 

Nama 

Kelompo

k 

Peningkatan kemampuan mengolah 

informasi siswa dengan menggunakan 

strategi SQ3R 

Tota

l 

Sko

r   Mengkomunikasikan Informasi yang di 

dapat 

Menulis 

poin-

poin 

penting 

mengena

i 

informas

i yang 

diangga

p 

penting 

Mengutaraka

n informasi 

yang didapat 

menggunaka

n bahasa 

sendiri 

Menjawab 

pertanyaan 

atau 

mengutarakan 

pendapat saat 

mempresentsik

an 

informasi yang 

di dapat 

Rentang skor 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1.            

2.            

3.            

4.            
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5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10

. 

           

 

Keterangan : 

1 Kurang baik 

2 Cukup baik 

3 Baik sekali 

 

 

Tabel 3.5  Rubrik Penilaian dari indikator mencari atau mengakses 

informasi di internet 

N

o  

Aspek yang 

dinilai 

Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1. Mencari 

informasi di 

internet baik 

dari jurnal, 

artikel, e-

book, dll. 

 

Sumber yang 

digunakan 

kurang dari 2  

Sumber yang 

digunakan 2  

namun tidak 

beragam. 

Sumber yang 

digunakan 

lebih dari 2  

dan beragam 

2. Menyeleksi 

informasi 

dengan cara 

mencantumka

n sumber 

informasi 

dengan 

lengkap 

tidak bertanya 

bertanya pada 

guru atau 

teman sebaya 

terkait sumber 

yang 

digunakan 

valid atau 

tidak, tidak 

Bertanya pada 

guru atau 

teman sebaya 

terkait sumber 

yang 

digunakan, 

mencantumka

n sumber 

informasi 

Bertanya pada 

guru atau 

teman sebaya 

terkait sumber 

yang 

digunakan, 

mencantumka

n sumber 

informasi dan 
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mencantumka

n sumber 

informasi, 

serta tidak 

menuliskan 

sumber 

informasi  

namun tidak 

ditulis dengan 

jelas identitas 

sumber 

informasi 

tersebut 

ditulis dengan 

identitas yang 

jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.6 Rubrik penilaian indikator menganalisis informasi yang 

didapat. 

N

o 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1. Menghubungka

n beberapa 

informasi dari 

sumber yang 

berbeda 

Informasi 

yang 

didapat 

antara 

sumber 

yang satu 

dengan 

lainnya 

tidak 

dihubungka

n dan tidak 

menjadi satu 

kesatuan 

yang utuh 

Mampu 

menghubungka

n informasi 

satu dengan 

lainnya namun 

masih belum 

membentuk 

rangkaian 

kalimat yang 

utuh 

Informasi 

yang 

didapat 

antara 

sumber satu 

dengan yang 

lain mampu 

dihubungka

n dalam 

rangkaian 

kalimat baik 

secara lisan 

maupun 

tulisan. 

2. Mendiskusikan Tidak ada Terdapat Terdapat 
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jawaban untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang telah 

diajukan 

kerjasama 

antar 

anggota 

kelompok 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang telah 

dibuat, 

anggota 

kelompok 

tidak 

berkontribus

i dalam 

kelompok 

kerjasama antar 

anggota 

kelompok 

untuk 

menjawab 

pertanyaan 

yang telah 

dibuat namun 

masih di 

dominasi oleh 

beberapa 

anggota saja, 

anggota 

kelompok 

mampu 

menghargai 

pendapat satu 

sama lain.  

kerjasama 

antar 

anggora 

kelompok, 

semua 

anggota 

kelompok 

mampu 

berkontribus

i dalam 

kelompok 

serta 

mampu 

menghargai 

perbedaan 

pendapat 

satu sama 

lain 

3. Menyimpulkan 

informasi yang 

didapat 

Tidak 

memberikan 

kesimpulan 

dari 

informasi 

yang 

didapat 

Kesimpulan 

yang diberikan 

tidak 

berdasarkan 

analisis 

Kesimpulan 

yang 

diberikan 

berdasarkan 

hasil 

analisis dari 

berbagai 

sumber 

informasi 

yang 

didapat 

 

 

Tabel 3.7 Rubrik penilaian indikator mengkomunikasikan informasi 

yang didapat 

N

o  

Aspek yang 

dinilai 

Skor 1 Skor 2 Skor 3 

1. Menulis poin- Tidak Menuliskan Menuliskan 
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poin penting 

mengenai 

informasi yang 

dianggap 

penting 

menuliskan 

poin-poin 

penting dari 

informasi 

yang didapat 

poin-poin 

penting 

namun hanya  

sebagian dari 

informasi 

yang didapat.  

poin-poin 

penting  dari 

seluruh 

informasi 

yang di 

dapat. 

2. Mengutarakan 

kembali 

informasi yang 

telah didapat 

dengan 

menggunakan 

bahasa sendiri 

Tidak 

mampu 

mengutaraka

n kembali 

informasi 

yang didapat 

dengan 

bahasanya 

sendiri 

Mengutaraka

n  kembali 

informasi 

yang didapat 

dengan 

menggunaka

n bahasa 

sendiri 

namun 

kurang dapat 

dimengerti 

Mampu 

mengutaraka

n informasi 

yang didapat 

dengan 

menggunaka

n bahasanya 

sendiri dan 

mudah 

dimengerti. 

3. Menjawab 

pertanyaan atau 

mengutarakan 

pendapat untuk 

mempertahanka

n mengenai 

informasi yang 

di dapat 

Tidak 

mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dari 

kelompok 

lain saat 

presentasi 

Mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dari 

kelompok 

lain namun 

ragu-ragu 

Mampu 

menjawab 

pertanyaan 

dari 

kelompok 

lain dengan 

yakin. 

 

3.6.3    Catatan Lapangan 

“Catatan lapangan merupakan instrumen atau alat untuk 

mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan 

yang dilakukan guru” (Sanjaya, 2009, hlm. 98). Membuat catatan 

lapangan (field notes) merupakan salah satu cara melaporkan hasil 

observasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas. 

“Idealnya catatan-catatan ini seharusnya ditulis sesegera mungkin 

setelah pelajaran usai meskipun nantinya ia akan menjadi 

impresionistik” (Hopkins, 2011, hlm. 181). Konsisten mencatat 

memberikan kita informasi yang jelas tentang apa yang terjadi sepanjang 
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proses pengajaran. Berbagai hasil pengamatan mengenai proses 

pembelajaran di kelas, susasana kelas, aktivitas belajar siswa, interaksi 

guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa bisa dicatat sebagai 

catatan lapangan. 

Melalui catatan yang ditulis selama proses pembelajaran 

berlangsung, peneliti dan mitra dapat melihat sejauh mana permasalahan 

dan pembelajaran sudah teratasi. Melalui catatan lapangan juga dapat 

diperoleh  gambaran mengenai keefektivan strategi SQ3R dan 

peningkatan kemampuan mengolah informasi. Hasil catatan lapangan 

yang diperoleh akan peneliti diskusikan dengan mitra yang kemudian 

akan peneliti gunakan sebagai sumber dalam penelitian tindakan kelas 

ini. 

Adapun format catatan lapangan yang digunakan oleh peneliti 

selama proses penelitian adalah sebagai berikut: 
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FORMAT CATATAN LAPANGAN 

a. Kelas : 

b. Waktu : 

c. Guru pengajar : 

d. Tema : 

e. Metode : 

f. Media/sumber belajar: 

Waktu Kegiatan Kesimpulan/ 

Refleksi 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

3.7.1    Wawancara 

Kahn & Cannell dalam (Sarosa, 2012, hlm. 45) mendefinisikan 

‘wawancara sebagai diskusi antara dua orang atau lebih dengan tujuan 

tertentu’. Sementara itu, menurut  Sanjaya (2009, hlm. 96) wawancara 

dapat diartikan sebagai “teknik mengumpulkan data dengan 

menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka ataupun melalui 

saluran media tertentu”. Wawancara merupakan instrumen penelitian 

yang paling sering digunakan untuk mengumpukan data  dalam PTK 

karena beberapa hal diantaranya adalah wawancara dapat digunakan 

untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dengan 

cara lain, selain itu, teknik wawancara juga bisa memungkinkan data 

yang diperoleh lebih luas, bahkan bisa memunculkan sesuatu yang tidak 

terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya dengan wawancara juga 

memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang 

kurang dipahami oleh siswa yang diwawancarai. 

Sedangkan menurut Hopkins (2011, hlm. 190) “dalam 

penelitian tindakan kelas wawancara dapat berlangsung dalam empat 

kondisi diantaranya : dapat dilaksanakan antara guru dan siswa, 

observer dan siswa, siswa dan siswa, dan terkadang guru dengan 

observer”. Sementara itu, Wawancara yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah wawancara guru dengan siswa yang digunakan untuk 

mengetahui tanggapan siswa mengenai penerapan strategi SQ3R  dalam 

pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kemampuan mengolah  

informasi.  

 

3.7.2    Observasi  

“Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan 

pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan 

organisme in situ yang berarti menunjukkan bahwa pengamatan terjadi 

dlam situasi alamiah, sesuai dengan tujuan yang empiris” (Hasan, 2002, 

hlm. 86). Observasi difokuskan sebagai upaya penelit mengumpulkan 
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data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan 

pengamatan peneliti. “Lebih luas lagi, observasi melibatkan rentang 

penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku ataupun 

bukan perilaku” (Yuniawati, 2014, hlm. 134). Dalam kegiatan ini 

peneliti dapat dibantu oleh beberapa orang observer sebagai peneliti 

mitra. 

 

3.7.3    Studi Dokumentasi 

“Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi 

berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan 

masalah yang diteliti” (Yuniawati, 2014, hlm. 139). Dalam penelitian ini 

dokumen yang digunakan adalah rekaman foto dan video untuk 

merekam suasana kelas secara mendetail tentang peristiwa-peristiwa 

yang terjaadi di kelas, dokumen-dokumen resmi seperti: silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 

3.8 Analisis Data 

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan 

menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai 

informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang 

jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam Penelitian Tindakan Kelas, 

analisis data diarahkan untuk mencari dan menemukan upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar 

siswa. Dengan demikian, “analisis data dalam PTK bisa dilakukan 

dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif” (Sanjaya, 2011, hlm. 

106). “Dalam analisis kualitatif, proses pengolahan dan analisis data 

sudah harus dilakukan sejak peneliti masih berada dalam lokasi 

penelitian, atau sejak pengumpulan data dilakukan” (Yuniawati 

&Indrawan, 2014, hlm. 152). Hal itu dilakukan karena apabila peneliti 

menunggu sampai proses pengumpulan data berakhir, dikhawatirkan 

akan adanya data atau fakta yang akan tercecer dan terlupakan sehingga 

tidak ikut dalam analisis. sementara itu, dalam analisis kuantitatif, ada 

dua hal pokok yang harus dilakukan oleh peneliti saat melakukan 

pengolahan data secara kuantitatif, yang pertama, memilih teknik 

statistik mana yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, 
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mempersiapkan dan memilih softwere bila pengolahan data dilakukan 

secara elektronis. Dalam penelitian tindakan kelas analisis data kualitatif 

digunakan untuk menentukan peningkatan proses belajar khususnya 

berbagai tindakan yang dilakukan guru. Sedangkan analisis data 

kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar siswa 

sebagai pengaruh dari setiap tindakan yang telah dilakukan.  

Sanjaya (2011, hlm. 106-107) menjelaskan bahwa analisis data 

bisa dilakukan melalui tiga tahap yaitu : 

1. Reduksi data 

Merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus 

masalah. Pada tahap ini guru atau peneliti mengumpulkan semua 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian 

dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis.  

Dalam penelitian ini reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu 

dengan cara meringkas kumpulan sumber data yang diperoleh dari hasil 

observasi, data dari catatan lapangan, dan didukung dari data hasil 

wawancara agar dapat diperoleh data yang memang benar-benar 

dibutuhkan untuk kemudian diolah dalam tahap selanjutnya. Dalam 

tahap ini, peneliti mungkin membuang data yang dianggap tidak relevan.  

2. Mendeskripsikan data sehingga data yang telah diorganisir menjadi 

bermakna. 

Pada tahap ini data yang dihasilkan dari proses reduksi atau 

proses seleksi data yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian 

dideskripsikan sehingga data yang telah diperoleh menjadi bermakna.  

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data dengan 

cara menyusun data hasil reduksi yang diperoleh dari hasil observasi, 

data dari catatan lapangan, dan didukung dari data hasil wawancara ke 

dalam tulisan yang tersusun sesuai dengan urutannya agar memudahkan 

peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya pada pelaksanaan 

masing-masing siklus. Mendeskripsikan data bisa dilakukan dalam 

bentuk naratif, membuat grafik seperti halnya grafik peningkatan 

kemampuan mengolah informasi siswa atau menyusunnya dalam bentuk 

tabel seperti halnya tabel perolehan skor pada masing-masing indikator. 

3. Membuat kesimpulan 

Proses analisis dan interpretasi data dalam PTK diarahkan 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab 
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rumusan masalah dan pertanyaan penelitian untuk kemudian bisa dambil 

sebuah kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan yang dilakukan 

oleh peneliti dilakukan secara bertahap, yaitu dengan cara penarikan 

kesimpulan sementara mulai dari siklus I hingga siklus terakhir 

dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan hingga peneliti mendapatkan 

kesimpulan akhir setelah keempat siklus selesai dilaksanakan dalam 

kelas penelitian. 

Oleh karena itu, analisis yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Adapun alasan peneliti 

menggunakan analisis kualitatif ini karena dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pengolahan data secara kualitatif karena dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan data serta uraiannya bersifat deskriptif dalam bentuk 

kata-kata. Proses pengolahan dan analisis data sudah harus dilakukan 

sejak peneliti masih berada dalam lokasi penelitian, atau sejak 

pengumpulan data dilakukan. Seluruh data yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dibaca dan ditelaah 

secara mendalam.  

 

3.9 Validasi Data 

3.9.1    Member Check 

Dengan melakukan member check yakni memeriksa kembali 

keterangan-keterangan atau informasi data yang diperoleh selama 

observasi atau wawancara dari narasumber yang relevan dengan PTK 

(kepala sekolah, guru, teman sejawat, siswa, pegawai administrasi 

sekolah, orang tua siswa dan lain-lain) apakah keterangan atau informasi 

atau penjelasan itu tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat 

dipastikan keajegannya dan data itu diperikasa kebenarannya 

(Kunandar, 2008, hlm. 107). 

Dalam penelitian ini member check yang digunakan dengan 

cara melakukan wawancara terhadap guru yang bersangkutan serta 

siswa sebagai objek penelitian pada saat sesudah penelitian. Data atau 

informasi yang diperoleh tersebut dikonfirmasikan dengan guru mitra 

penelitian, melalui refleksi dan diskusi pada tiap siklus sampai akhir 

keseluruhan pelaksanaan tindakan. Sehingga terjaring data yang lengkap 
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dan memilki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Adapun alasan 

peneliti melakukan member check karena  salah satu asas dalam 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu asas kolaboratif yang melibatkan 

peneliti, guru/mitra dan  observer untuk memberikan masukan kepada 

peneliti selama tindakan dilakukan. 

 

3.9.2    Triangulasi Data 

“Triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu 

pengecekan data dengan menggunakan beragam sumber, teknik dan 

waktu” (Putra, 2011, hlm. 189). Melakukan validasi dengan triangulasi 

yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk atau analisis dari si 

peneliti dengan membandingkan hasil dari guru mitra peneliti. Kunandar 

(2008, hlm. 108) menjelaskan bahwa “triangulasi dilakukan berdasarkan 

tiga sudut pandang, yakni sudut pandang guru sebagai peneliti, sudut 

pandang siswa dan sudut pandang guru mitra peneliti yang melakukan 

pengamatan atau observasi”. Misalnya persepsi mengajar melalui 

ditinjau dari sudut pandang guru, siswa dan pengamat. Adapun yang 

menjadi alasan melakukan triangulasi adalah untuk lebih meyakinkan 

apakah data yang diperoleh ajeg atau tidak. 

Dalam penelitian ini proses triangulasi data dilakukan dengan 

cara mencari buku-buku sumber yang sesuai dengan judul penelitian, 

kemudian mencari berbagai jurnal yang kajiannya memiliki kesamaan 

dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, mencari penelitian 

terdahulu berupa skripsi yang telah ditulis yang di dalam judulnya 

terdapat salah satu variabel yang sesuai dengan penelitian ini, serta 

mencari sumber internet yang relevan. Selain itu, triangulasi data 

dilakukan juga dengan cara melakukan konsultasi baik dengan guru 

yang bersangkutan, pihak sekolah serta mitra peneliti untuk memberikan 

pertimbangan apakah penelitian yang dilakukan telah sesuai atau belum. 

 

3.9.3    Expert Opinion 

Validasi dengan expert opinion  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 judgments terhadap masalah-

masalah penelitian yang dikaji. Adapun alasan peneliti melakukan 
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validasi dengan expert opinion  dengan menggunakan saran 

pembimbing karena dalam penelitian ini saran pembimbing sangat 

membantu peneliti dalam meyakinkan peneliti bahwa penelitian yang 

dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. 

Dalam penelitian ini  expert opinoin dilakukan dengan cara 

melakukan proses bimbingan secara rutin dengan dosen pembimbing 

yang sudah ahli di dalam penelitian tindakan kelas untuk berdiskusi 

mengenai hambatan dan solusi selama proses penelitian berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


