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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan tentang metode penelitian yang 

digunakan dalam penerapan metode brainwriting untuk meningkatkan 

keterampilan literasi membaca siswa dalam pembelajaran sejarah. Adapan subbab 

yang akan dipaparkan yaitu lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, 

metode penelitian, fokus penelitian, instrument penelitian, teknik penelitian, 

pengolahan dan validasi data.  

3.1 Lokasi dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 3 Cimahi. SMAN 3 Cimahi merupakan 

salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat dan 

berdiri pada tahun 1986. Lokasi sekolah tersebut berada di Jalan Pasantren No. 

161 Cimahi. Bangunan sekolah ini tidak berada tepat dipinggir jalan seperti 

sekolah pada umumnya sehingga tidak bising, maka sudah dapat dipastikan 

suasananya sangat kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.  

SMAN 3 Cimahi memiliki visi yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, dan 

bersaing secara global. Selain itu, terdapat juga misi yang ingin diwujudkan 

sekolah diantaranya sebagai berikut. 

1) Meningkatkan budaya berprestasi dan berbudaya kompetitif dalam skala global 

2) Meningkatkan pelayanan pembelajaran dengan profesionalisme dan 

keteladanan 

3) Mengembangkan potensi siswa yang kreatif dan inovatif 

4) Mewujudkan kegiatan kewirausahaan sebagai budaya sekolah 

5) Mewujudkan lulusan yang berkarakter, berakhlak mulia serta peduli 

lingkungan  

Selain visi dan misi, SMAN 3 Cimahi juga memiliki janji siswa, ikrar 

tersebut selalu diucapkan setiap hari Senin pada saat upacara bendera. Hal 

tersebut ditujukan agar siswa-siswinya senantiasa ingat bahwa ada tugas yang 

diharus dijalankan sebagai pelajar yang berkaitan dengan etika kepada seluruh 
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warga SMAN 3 Cimahi, anjuran menjaga kebersihan, ketenangan, dan keindahan 

sekolah, serta menjaga nama baik almamater. 

Pada tahun ajaran 2019/2020, Kepala SMAN 3 Cimahi adalah Dra. Hj. Nelly 

Krisdiyana, M.M. SMAN 3 Cimahi ini terdiri dari kelas X, kelas XI, dan kelas 

XII. Dimana setiap tingkatannya masing-masing berjumlah 11 kelas, yang terdiri 

dari 6 kelas Program IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan 5 kelas Program IPS 

(Ilmu Pengetahuan Sosial). Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. 

Mulai tahun ajaran 2019/2020 yaitu kelas X diterapkan sistem zonasi untuk bisa 

masuk ke SMAN 3 Cimahi.  

Fasilitas yang ada di SMAN 3 Cimahi diantaranya yaitu ruang kelas, ruang 

ekstrakulikuler, perpustakaan, laboratorium Fisika, laboratorium Kimia, ruang 

ICT, ruang OSIS, toilet, kantin, masjid, dan greenhouse  Selain itu, siswa dituntut 

untuk memenuhi standar kompetensi pendidikan. Salah satunya, selain mampu 

menguasai materi pelajaran, siswa harus dapat berinteraksi dan aktif dalam 

hubungan sosial. Kegiatan ekstrakulikuler merupakan salah satu wadah 

pengenalan siswa pada hubungan sosial. Daialamnya terdapat pengembangan 

kemampuan berorganisasi. Berangkat dari pemikiran tersebut siswa diwajibkan 

untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler minimal 1 kegiatan. Di SMAN 3 Cimahi 

memiliki banyak pilihan kegiatan mulai dari bidang olahraga hingga kesenian.  

3.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 dengan jumlah siswa 36 

orang yang terdiri dari 14 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Berikut ini 

table daftar siswa kelas XI IPA 3. 

Tabel 3.1  

Daftar Nama Siswa Kelas XI IPA 3 

No Nama JK No Nama JK 

1 AFA L 19 KRA P 

2 
ALM 

P 20 
MAS 

P 

3 
AD 

L 21 
MBF 

L 

4 
ASP 

P 22 
MRBP 

L 

5 
AE 

P 23 
MRM 

L 

6 
AN 

P 24 
NAN 

L 
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No Nama JK No Nama JK 

7 
AWFP 

P 25 
PNF 

P 

8 
BSA 

P 26 
RN 

P 

9 
CJ 

P 27 
RSH 

L 

10 
CHFKI 

L 28 
RAZE 

L 

11 
DRN 

L 29 
SNS 

P 

12 
FM 

P 30 
SAPM 

P 

13 
FFP 

L 31 
SM 

P 

14 
FSS 

L 32 
SS 

P 

15 
FNBP 

P 33 
SHF 

P 

16 
FO 

P 34 
SMM 

P 

17 
IBM 

L 35 
VAS 

P 

18 
IF 

L 36 
YS 

P 

 

Guru yang mengajar sejarah Indonesia di kelas XI IPA 3 adalah AJ. Peneliti 

memilih kelas XI IPA 3 karena pertama, siswa kelas XI sudah memiliki gambaran 

belajar sejarah sebelumnya sehingga menarik perhatian peneliti untuk melakukan 

penelitian mengenai permasalahan pembelajaran di kelas XI. Kedua, kelas 

penelitian merupakan program IPA yang notabene merupakan program yang 

kebanyakan berhadapan dengan angka bukan nama tokoh, sehingga kelas dengan 

program IPA ini memiliki masalah yang unik menurut peneliti seperti rendahnya 

keterampilan literasi membaca karena terbiasa menghitung angka-angka. Ketiga, 

siswa kelas XI IPA 3 memiliki respon yang baik terhadap pembelajaran sejarah 

dibuktikan dengan tugas yang dikumpulkan tepat waktu, walaupun demikian 

tugas yang dikumpulkan hasilnya seadanya sehingga nilainya menjadi kurang 

optimal. 

Pemilihan subjek penelitian didasari hasil pra-penelitian yang telah peneliti 

lakukan dimana permasalahan yang terjadi di kelas tersebut yaitu rendahnya 

keterampilan literasi membaca siswa. Peneliti berupaya meningkatkan 

keterampilan literasi membaca siswa kelas XI IPA 3 dengan menggunakan 

metode brainwriting. Penerapan metode brainwriting diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan literasi membaca kelas XI IPA 3 yang ditunjukkan 
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dengan keterampilan siswa dalam hal mencari, memilah, mengolah, menyajikan, 

hingga mengkomunikasikan sebuah informasi. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan yang tujuannya untuk memecahkan suatu 

permasalahan sehingga memerlukan suatu metode. Suryana (2010, Hlm. 20) 

menyebutkan bahwa metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah 

dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu secara sistematis. Sementara 

itu, Sugiyono (2015, Hlm. 3) memaparkan bahwa metode penelitian diartikan 

sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Maka dari itu, berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian merupakan cara sistematis untuk bisa mendapatkan data yang nantinya 

akan menjadi suatu jawaban terhadap masalah yang ada dan akan berguna bagi 

orang banyak. 

Metode penelitian yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan literasi 

membaca siswa dalam pembelajaran sejarah melalui penerapan metode 

brainwriting menggunakan metode PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Menurut 

Hopkins (2011, hlm. 84) memaparkan bahwa penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh guru, yang di dalamnya guru melaksanakan riset di 

kelas mereka sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pengajarannya. 

Kemudian Kunandar (2012, hlm. 63) menjelaskan bahwa penelitian tindakan 

kelas bertujuan untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam 

kelas yang dialami langsung dalam interaksi antara guru dan siswa yang sedang 

belajar. Penelitian Tindakan Kelas tentu memiliki segudang manfaat dalam 

kegiatan pembelajaran. Cohan dan Manion (dalam Komara, 2012, hlm. 30) 

menjelaskan bahwa melalui penelitian tindakan kelas guru dibekali dengan 

keterampilan dan metode baru juha mendorong timbulnya kesadaran diri untuk 

melakukan pengembangan pembelajaran yang lebih baik. 

Metode penelitian tindakan kelas digunakan oleh peneli dikarenakan diawali 

dengan kesadaran akan adanya permasalahan yang dirasakan mengganggu yang 

dianggap menghalangi pencapaian tujuan pembelajaran sejarah sehingga 

ditengarai telah berdampak kurang baik terhadap proses serta hasil belajar siswa. 

Berkaca dari hasil pra-penelitian, peneliti yang peneliti lakukan di kelas XI IPA 3 
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SMAN 3 Cimahi, peneliti mendapati permasalahan yang dirasa cukup menarik 

perhatian untuk segera diperbaiki khususnya untuk lebih ditingkatkan karena hal 

itu berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar. Beranjak 

dari keresahan tersebut, peneliti memandang penelitian tindakan kelas dapat 

menjadi jawaban yang tepat untuk memperbaiki permasalahan dalam proses 

pembelajaran sejarah di kelas XI IPA 3 SMAN 3 Cimahi. Dikarenakan dalam 

pemecahan masalahnya peneliti harus secara langsung terlibat di dalam penelitian 

ini, di dalam kelas khususnya agar mengetahui metode yang diterapkan itu sesuai 

atau tidak. 

3.3 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada desain 

penelitian tindakan kelas model John Elliot. Model John Elliot dianggap lebih 

rinci dibandingkan dengan model lainnya. Hal ini karena di setiap siklusnya 

terdiri dari beberapa tindakan yang akan terrealisasi dalam pembelajaran. Ide 

dasarnya adalah dimulai dari penemuan masalah kemudian dirancang ke dalam 

tindakan tertentu yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan. Pada 

model ini terdapat empat tahapan diantaranya perencanaan (planing), tindakan 

(action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection). Berikut ini gambar 

model penelitian tindakan kelas John Elliot. 

Alasan penggunaan desain John Elliot ini sesuai dengan permasalahan dan 

solusi yang akan diajukan peneliti hal ini karena perencanaan, tindakan, 

observasli, dan refleksi ini akan memperlihatkan bagaimana solusi yang sudah 

direncanakan peneliti akan berhasil atau tidak dalam pembelajaran sejarah. 
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Gambar 3.1  

Model Penelitian Tindakan Kelas John Elliot 

(Wiriaatmadja, 2009, hlm. 64) 

Selanjutnya peneliti memaparkan komponen dalam siklus penelitian tindakan 

kelas dari desain penelitian yang telah dipilih yaitu sebagai berikut. 

1) Planing (Perencanaan) 

Pada tahap pembuatan rencana awal ini peneliti telah menyusun rencana 

tindakan yang akan dilakukan bersama-sama dengan guru mitra untuk 

mendapatkan data dan hasil yang baik berdasarkan masalah yang telah didapatkan 

sebelumnya pada tahap pra-penelitian. Adapun rencana yang disusun dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Meminta izin penelitian kepada pihak sekolah.  

a. Memohon kesediaan guru mata pelajaran sejarah di kelas yang menjadi subjek 

peneltiian peneliti untuk menjadi guru mitra dalam penelitian yang 

dilaksanakan. 
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b. Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

c. Melakukan pengamatan sebagai observasi pra-penelitian terhdap kelas yang 

dijadikan sebagai subjek penelitian. 

d. Mendiskusikan waktu penelitian dengan guru mitra. 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan 

pada saat penelitian. 

f. Mempersiapkan format dan pedoman instrumen penelitian observasi, 

wawancara, dan catatan lapangan.  

g. Melakukan refleksi dengan guru mitra untuk melihat permasalahan yang terjadi 

selama tinakan maupun kekurangan yang terdapat dalam tindakan serta 

mencari solusi untuk memperbaiki kekurangan tersebut.  

2) Act (Tindakan) 

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti merealissikan rencana yang telah 

disusun pada tahap sebelumnya. Tahap pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan 

selama dua pertemuan mengingat pelaksanaan penerapan metode brainwriting 

membutuhkan banyak waktu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

tahap pelaksanaan ini adalah sebagai berikut. 

a. Menggunakan instrumen penelitian yang telah disusun sebagai penunjang 

pengumpulan data penelitian 

b. Melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada tahap 

perencanaan. Adapun pelaksanaan tindakan dilakukan dalam dua tahap yaitu 

tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang terbagi ke dalam dua pertemuan. 

c. Melakukan diskusi balikan dengan guru mitra penelitian setelah selesai 

melakukan tindakan. 

3) Observe (Observasi) 

Tahap observasi atau pengamatan ini dilaksanaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan. Observasi dibantu oleh beberapa observer yang bertugas untuk 

mengamati guru ketika memberikan treatment dan mengukur keberhasilan 

penerapan metode melalui indikator yang telah peneliti susun. Hal ini dilakukan 

agar hasil dari observasi dapat didiskusikan melalui beberapa sumber observer 

yang berbeda sehingga menghasilkan hasil observasi yang baik. Dalam kegiatan 

observasi ini, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut.  
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a. Mengamati keadaan kelas yang menjadi subyek penelitian. 

b. Mengamati kesesuaian perencanaan tindakan dengan pelaksanaan tindakan 

dalam kegiatan pembelajaran sejarah menggunakan metode brainwriting. 

c. Mengemati kesesuaian langkah-langkah penerapan metode brainwriting yang 

seharusnya dilaksanakan. 

d. Mengemati peningkatan keterampilan literasi membaca siswa melalu 

penerapan metode brainwriting.  

4) Reflect (Refleksi) 

Tahap refleksi merupakan tahapan yang penting. Dalam tahapan ini akan 

terlihat efektivitas dari pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. Selain 

itu, dalam tahap ini pula akan dapat terdata hal-hal yang masih kurang atau belum 

terlaksana. Hal ini penting untuk perbaikan pada tindakan selanjutnya.  

Dalam tahap ini, proses refleksi yang dilakukan adalah berdiskusi dengan 

para observer berdasarkan hasil pengamatan pada setiap tindakan yang telah 

dilaksanakan untuk kemudian dikonsulkasikan bersama dengan guru mitra.  

3.4  Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penerapan metode brainwriting untuk 

meningkatkan keterampilan literasi membaca siswa. Pada penelitian ini 

modifikasi dilakukan oleh peneliti pada indikator keterampilan literasi membaca 

dan juga langkah dari metode brainwriting disesuaikan dengan subjek penelitian 

serta proses pembelajaran sejarah. Berikut ini merupakan fokus penelitian yang 

akan diteliti, yaitu: 

1. Keterampilan literasi membaca  

Keterampilan literasi membaca menurut Saryono (2017, hlm. 6) menyatakan 

bahwa literasi membaca merupakan sebuah keterampilan seseorang dalam 

membaca misalnya saja dalam hal mencari, mengolah, dan memahami informasi 

yang didapatkan untuk kemudian dianalisis untuk mengembangkan 

pemahamannya yang akan berguna bagi orang banyak. Dalam penelitian ini, 

keterampilan literasi membaca siswa dapat terwujud dengan dilakukannya 

pengembangan keterampilan literasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. Berikut ini merupakan indikator dan deskripsi indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini.  
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Tabel 3.2 

Indikator Keterampilan Literasi Membaca yang Akan Digunakan dalam 

Penelitian 

No. Indikator Deskrpsi Indikator 

1 
Mengakses sumber 

informasi 

Siswa mampu mencari berbagai informasi 

melalui perpustakaan ataupun internet 

2 

Menyeleksi dan memilih 

sumber informasi dari buku, 

jurnal, internet, dll yang 

relevan dengan topik. 

Siswa mampu menyeleksi dan 

mengidentifikasi sumber informasi yang 

telah didapatkan sehingga dapat 

membedakan sumber yang berasal dari 

buku, jurnal, dan internet 

3 

Membandingkan berbagai 

sumber informasi yang 

relevan dengan topik.  

Siswa mampu mencari minimal 2 

informasi sehingga dapat dibandingkan 

antara satu informasi dengan informasi 

lainnya yang telah didapatkan yang 

tentunya relevan dengan topik  

4 

Menyimpulkan dan 

menginterpretasi sumber-

sumber informasi yang 

relevan dengan topik. 

Siswa mampu mengambil kesimpulan 

sementara dan memberikan pandangannya 

mengenai sumber informasi yang telah 

ditemukan  

5 
Menambahkan informasi 

anggota kelompok lainnya 

Siswa mampu menambahkan informasi  

anggota kelompok lainnya 

6 
Mendiskusikan informasi 

antar anggota kelompok.  

Siswa mampu berdiskusi bersama dengan 
anggota kelompok lainnya mengenai 

informasi yang telah masing-masing 

anggota kelompok dapatkan 

7 

Menyeleksi dan 

menyimpulkan hasil diskusi 

antar anggota kelompok. 

Siswa mampu menyeleksi sumber 

informasi dari setiap anggota kelompok 

dan mengambil kesimpulan secara 

keseluruhan mengenai topik yang 

dipelajari dengan menggunakan informasi 

yang ada 

8 
Menyajikan hasil diskusi 

kelompok. 

Siswa mampu menyajikan hasil diskusi 

kelompoknya didepan kelas  

 

Pada penelitian ini setiap siklusnya akan dibagi menjadi dua tindakan. 

Sehingga indikator mengakses sumber informasi, menyeleksi dan memilih sumber 

informasi dari buku, jurnal, internet, dll yang relevan dengan topik, 

membandingkan berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik, 

menyimpulkan dan menginterpretasi sumber-sumber informasi yang relevan 

dengan topik, dan menambahkan informasi anggota kelompok lainnya menjadi 

indikator yang berkaitan dengan tindakan pertama. Hal ini tentunya berkaitan 
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dengan pengerjaan lembar mandiri siswa. Selanjutnya, indikator mendiskusikan 

informasi antar anggota kelompok, menyeleksi dan menyimpulkan hasil diskusi 

antar anggota kelompok, dan menyajikan hasil diskusi kelompok menjadi 

indikator yang akan berkaitan dengan tindakan kedua. Hal tersebut tentunya 

berkaitan dengan kegiatan diskusi dan penyajian informasi.  

Jika dikaitkan dengan pembelajaran sejarah indikator yang paling berkaitan 

ialah indikator mengakses informasi, menyeleksi dan memilah informasi, dan 

membandingkan berbagai informasi. Hal ini selaras dengan pendapat Kurniawan ( 

2018, hlm.55) didalam pembelajaran literasi membaca dalam mata pelajaran 

sejarah dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, membaca literasi kritis. 

Dimana kegiatannya mulai dari memahami informasi secara mendalam, 

mengkritisi informasi atau sumber tersebut, dan selanjutnya memproduksi 

informasi baru yang berhubungan dengan informasi sebelumnya. Dalam 

pembelajaran sejarah, kegiatan tersebut dapat diterapkan dengan cara 

membandingkan berbagai informasi atau sumber sejarah yang satu dengan lainnya 

untuk menemukan pemahan yang lebih objektif. Hal tersebut selaras karena 

seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran sejarah memiliki banyak sekali sumber 

informasi, terlebih di zaman yang semakin canggih ini sehingga kemudahan 

informasi bisa didapatkan. 

2. Metode Brainwriting 

Penerapan metode brainwriting dalam penelitian ini telah dimodifikasi 

langkah-langkah penerapannya oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan karena 

melihat kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menuangkan ide atau 

gagasannya. Dalam pengaplikasian metode brainwriting digunakan lembar kerja 

siswa berwarna-warni yang mana diharapkan dapat membantu siswa untuk 

menuangkan ide atau gagasannya melalui tulisan, pada setiap lembar kerja siswa 

terdapat kolom know, what, learn, dan conclusion interpretation. Dimana know 

disini digunakan siswa untuk menuliskan apa yang benar-benar mereka ketahui 

sebelum dipelajari suatu topik pembelajaran di kelas, what disini digunakan untuk 

menuliskan apa yang ingin siswa ketahui mengenai topik pembelajaran yang 

sedang dipelajari karena keingintahuan siswa berbeda-beda, dan learn hasil dari 

pencarian informasi yang dilakukan siswa melalui buku ataupun internet, serta 
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conclusion and interpretation dirasa perlu dalam pembelajaran yang 

menggunakan metode brainwriting karena nantinya siswa akan saling membaca 

dan menambahkan ide atau gagasan yang dituangkan teman kelompoknya dengan 

bantuan hasil pencarian informasi yang didapatkannya lalu didiskusikan dan 

hasilnya akan dituliskan pada lembar hasil diskusi kelompok. Diperlukan 

kemampuan menyimpulkan dan menginterpretasi yang baik dalam hal ini agar 

tidak terjadi kekeliruan informasi. Dalam menggunakan metode brainwriting 

dalam pembelajaran sejarah untuk meningkatkan keterampilan literasi membaca 

siswa, peneliti menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang akan dijabarkan 

pada tabel di bawah ini.  

Tabel 3.3 

Keterhubungan Metode Brainwriting dengan Indikator Keterampilan Literasi 

Membaca dalam Pembelajaran Sejarah 

No. 

Tahapan 

Metode 

Brainwriting 

Indikator 

Keterampilan 

Literasi Membaca 

Deskripsi Langkah 

Pembelajaran 

1 
Klarifikasi 

Masalah 
 

a. Guru memberikan apersepsi 

berupa gambar kemudian 

meminta siswa untuk 
meganalisis gambar tersebut 

dihubungkan dengan topik 

yang dipelajari. 

b. Siswa diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan 

pendapatnya mengenai 

gambar yang ditampilkan. 

c. Siswa dibentuk menjadi 6 

kelompok oleh guru dimana 

masing-masing kelompok 

terdiri dari 6 siswa dan 

dibagikan materi yang 

berbeda setiap kelompoknya  

d. Setiap siswa dibagikan 

format lembar kerja mandiri 

dimana kertas tersebut 

berwarna dan kartu yang 

senada dengan warna kertas 

namun berbeda warna 

dengan anggota kelompok 

lainnya, warna tersebut 

dijadikan tanda bahwa 

kertas itu pemiliknya sesuai 
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dengan kartu yang dipegang  

e. Guru membagikan lembar 

hasil diskusi kelompok 

kepada setiap kelompok 

f. Setiap siswa diberikan 

waktu oleh guru selama 10 

menit untuk menuliskan 

terlebih dahulu mengenai 

apa yang siswa tersebut 

ketahui pada kolom know 

mengenai materi yang 

menjadi bahasan 

kelompoknya serta 

menuliskan apa yang siswa 

ingin ketahui mengenai 

materi kelompoknya pada 

kolom what 

g. Guru memberikan aba-aba 

selesai pada siswa untuk 

menuliskan apa yang siswa 

tersebut ketahui pada kolom 

know mengenai materi yang 

menjadi bahasan 

kelompoknya dan pada 

kolom what apa yang ingin 

mereka ketahui mengenai 

materi yang menjadi 

bahasan kelompoknya. 

2 
Pengungkapan 

Pendapat 

Mengakses sumber 

informasi 

h. Setiap siswa diberikan 

waktu selama 15 menit oleh 

guru untuk mengakses 

informasi untuk mencari  

tiga sumber informasi 

mengenai materi yang 

menjadi bahasan 

kelompoknya melalui buku 

teks sebagai sumber utama 

yang bisa didapatkan 

diperpustakaan, ataupun 

jurnal serta artikel sebagai 

sumber pendukung yang 

bisa diakses melalui internet 

(smartphone)  

Menyeleksi sumber 

informasi dari buku, 

jurnal, internet, dll. 

i. Setiap siswa menyeleksi 

hasil pencarian informasinya 

mengenai materi 

kelompoknya masing-

masing dengan cara 
Memilih sumber 

yang relevan dengan 
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topik. menuliskan sumber referensi 

yang telah ditemukan dan 

memilih sumber informasi 

yang digunakan relevan 

dengan materi kelompoknya  

j. Guru memberikan aba-aba 

selesai pada siswa untuk 

mencari dan menyeleksi 

sumber informasi mengenai 

materi yang menjadi 

bahasan kelompoknya 

Membandingkan 

berbagai sumber 

informasi yang 

relevan dengan topik 

k. Setiap siswa diberikan 

waktu oleh selama 10 menit 

guru untuk membandingkan 

hasil pencarian informasinya 

dengan membuat tulisan 

pada kolom learn sebagai 

tabel komparasi antara satu 

sumber dengan sumber 

lainnya 

Menyimpulkan dan 

menginterpretasi 

sumber-sumber 

informasi yang 

relevan dengan topik. 

l. Setelah menuslikan apa 

yang siswa ketahui 

sebelumnya mengenai 

materi kelompoknya 

masing-masing dan  siswa 

melakukan pencarian 

informasi, penyeleksian 

informasi, dan perbandingan 

informasi yang dilakukan 

dengan cara membuat 

tulisan, siswa menuliskan 

apa yang mereka pelajari 

terhadap informasi yang 

telah didapatkan pada kolom 

conclusion and 
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Menambahkan 

informasi anggota  

kelompok lainnya 

interpretation selama 10 

menit 

m. Guru memberikan aba-aba 

untuk memulai putaran 

kertas masing-masing siswa 

pada teman sekelompoknya 

untuk ditambahkan 

informasi mengenai materi 

yang sebelumnya telah 

dituliskan tanpa mencoret 

atau menyalahkan jawaban 

siswa yang memiliki kertas 

tersebut  

n. Guru memberikan aba-aba 

untuk menghentikan putaran 

kertas hingga waktu yang 

diberikan habis 

Mendiskusikan 

infromasi antar 

anggota kelompok 

o. Siswa diberikan waktu oleh 

guru untuk membaca hasil 

informasi tambahan 

mengenai materi dari setiap 

teman kelompoknya. 

3 
Evaluasi dan 

Pemilihan 

Menyeleksi dan 

menyimpulkan hasil 

diskusi antar anggota 

kelompok 

p. Setiap kelompok diberikan 

waktu selama 20 menit 

untuk menyortir informasi 

dari setiap anggotanya yang 

telah dituliskan oleh setiap 

anggota kelompok pada 

pertemuan sebelumnya dan 

menuliskannya pada lembar 

hasil diskusi kelompok 

4 Penerimaan 
Menyajikan hasil 

diskusi kelompok. 

q. Guru memberikan informasi 

bahwasannya setiap 

kelompok diberikan waktu 

selama 10 menit untuk 

menyampaikan materi dan 

tanya jawab. Setiap siswa 

yang tidak presentasi 

membuat catatan berupa 

poin penting serta sebuah 

pertanyaan pada kertas yang 

telah disediakan 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini betujuan untuk menemukan data-data, 

keterangan, atau informasi yang relevan. Untuk mendapatkan data seperti yang 

dimaksudkan, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

3.5.1 Observasi 

Menurut Sanjaya (2009, hlm. 86) memaparkan bahwa observasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang 

berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan 

diamati atau diteliti. Lebih lanjut, menurut Sugiyono (2015, hlm. 204) 

menyebutkan bahwa observasi dibagi menjadi dua berdasarkan proses 

pelaksanaan pengumpulan data yaitu observasi partisipan dan non partisipan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan karena selama 

proses penelitian, peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian.  

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dari kegiatan belajar dan 

mengajar di kelas baik guru maupun siswa ketika dilakukan tindakan sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu meningkatkan keterampilan literasi membaca 

siswa. Adapun yang menjadi observer adalah peneliti sendiri dan dibantu oleh 

guru mitra dan beberapa rekan yang peneliti minta untuk menjadi observer.  

3.5.2 Wawancara 

Menurut Goetz dan LeCompte (dalam Wiriaatmadja, 2014, hlm. 117) 

menyebutkan bahwa wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi 

atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Sementara itu, menurut Sanjaya 

(2013, hlm. 84) bahwa wawancara atau interviu dapat diartikan sebagai teknik 

mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka 

maupun melalui saluran media tertentu.  

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada guru mitra dan beberapa 

orang siswa yang mewakili kelas. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dari siswa dan guru mengenai pembelajaan sejarah 

menggunakan metode brainwriting. Selain itu, wawancara yang dilakukan ini 
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akan memudahkan peneliti untuk mengetahui kendala-kendala dalam penelitian 

maupun hasil yang dirasakan setelah diberikan tindakan.  

3.5.3 Studi Dokumentesi 

Menurut Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014, hlm. 179) menjelaskan bahwa 

studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian 

kualitatif akan semakin tinggi jika menggunakan studi dokumentasi dalam metode 

penelitian kualitatifnya. Lebih lanjut, menurut Sukamadinata (2012, hlm. 221) 

menyebutkan bahwa studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik.  

Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah foto kegiatan untuk 

mendokumentasikan peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran sejarah 

menggunakan metode brainwriting dan dokumen lainnya seperti silabus dan RPP.  

3.6 Instrumen Penelitian 

Pada subbab ini akan dijabarkan instrumen-instrumen penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Instrumen-intrumen penelitian tersebut 

diantaranya yakni manusia, lembar panduan observasi, catatan lapangan, dan 

pedoman wawancara.  

3.6.1 Manusia 

Wiriaatmadja (2014, hlm. 96) menyebutkan bahwa manusia merupakan salah 

satu instrumen yang paling penting karena manusia yang dapat menghadapi 

situasi yang berubah-ubah dan tidak menentu, seperti halnya banyak terjadi di 

kelas. Selaras dengan hal tersebut menurut menurutkan bahwa penelitian kualitatif 

menggunkan alat pengumpul data utamanya ialah peneliti sendiri dengan bantun 

orang lain. Dengan demikian, instrumen penelitian yang paling utama untuk 

mengumpulkan data adalah manusia atau dengan kata lain peneliti itu sendiri. 

Peneliti sebagai instrumen penelitian disebut dengan human instrument. Hal ini 

dilakukan karena jika menggunakan alat yang bukan manusia, maka tidak 

memungkinkan untuk mengadakan penelitian karena harus menghadapi 

kenyataan-kenyataan di lapangan.  
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3.6.2 Lembar Panduan Observasi 

Lembar panduan observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai proses kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini 

dibutuhkan lembar panduan observasi untuk memudahkan observer ketika 

melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh 

siswa selama proses pembelajaran. 

Lembar panduan observasi yang peneliti siapkan untuk observer dibuat dalam 

bentuk daftar ceklis. Melalui lembar observasi ini, observer dapat melihat sejauh 

mana ketercapaian indikator keterampilan literasi membaca siswa yang telah 

ditetapkan peneliti melalui pengamatan langsung dan pengamatan lembar kerja 

siswa.  

Berkut ini lembar panduan observasi yang digunakan dalam penelitian, 

diantaranya: 

Tabel 3.4 

Lembar Observasi Siswa dan Guru 

Lembar Observasi Penilaian Keterampilan Literasi Membaca Siswa  

Tindakan I dan Tindakan II 

Tanggal : 

Waktu  : 

Siklus  : 

Kelompok  : 

No Indikator 
Skor 

3 2 1 

1 
Mengakses sumber 

informasi 
   

2 
Menyeleksi dan memilih 

sumber informasi 
   

3 
Membandingkan berbagai 

sumber informasi 
   

4 

Menyimpulkan dan 

menginterpretasi sumber-

sumber informasi 

   

5 
Menambahkan informasi 

anggota kelompok lainnya 
   

Jumlah Skor  
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No Indikator 
Skor 

3 2 1 

1 
Mendiskusikan informasi 

antar anggota kelompok 
   

2 

Menyeleksi dan 

menyimpulkan hasil diskusi 

antar anggota kelompok 

   

3 

Menyajikan 

hasil 

diskusi 

kelompok 

Kedalaman 

Penyampaian 

Materi 

   

Keaktifan 

dalam 

Menanggapi 

   

Pembawaan 

Diri 
   

Jumlah Skor  

 

Skala Skor Keterangan Rentang Skor Keterangan 

3 Baik 11-15 Baik 

2 Cukup Baik 6-10 Cukup Baik 

1 Kurang Baik 1-5 Kurang Baik 

 

Lembar Observasi Guru 

Tanggal : 

Waktu  : 

Siklus  : 

No Kegiatan Waktu B C K Keterangan 

1 

Pendahuluan 

     Membuka 

Pelajaran 

Menyampaikan 

Tujuan 

Pembelajaran 

     

 Melakukan 

Apersepsi 
     

2 Inti      
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Menjelaskan 

Materi 

Pembelajaran 

Menjelaskan 

Penugasan 

dengan 

menggunakan 

brainwriting 

     

Monitoring 

Pengerjaan 

Tugas Kelompok 

     

3 

Penutup      

Evaluasi 

Pembelajaran 

Menutup 

Pembelajaran 
     

 

Skala Skor Keterangan 

3 Baik 

2 Cukup Baik 

1 Kurang Baik 

 

3.6.3 Catatan Lapangan 

Menurut Komariah Aan dan Djam’an Satori (2014, hlm. 180) menyebutkan 

bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis mengenai segala hal yang didengar, 

dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam upaya pengumpulan data dan refleksi 

terhadap data penelitian. Pada proses penelitian tindakan kelas, catatan lapangan 

digunakan untuk mengamati dan mencatat pembelajaran di kelas, suasana kelas, 

pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa atau siswa dengan 

siswa, dsb.  

Berikut ini adalah catatan lapangan yang dibuat oleh peneliti untuk mencatat 

hal-hal yang diperlukan selama melakukan tindakan. 
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Tabel 3.5 

Lembar Catatan Lapangan 

Catatan Lapangan Penerapan Brainwriting untuk Meningkatkan 

Keterampilan Literasi Membaca Siswa dalam Pembelajaran Sejarah 

 

Hari/Tanggal : 

Waktu  : 

Kelas/Lokasi : 

Observer : 

 

Waktu Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Pedoman Wawancara 

Menurut Kunandar (2012, hlm. 164) menjelaskan bahwa pedoman 

wawancara berfungsi untuk mempertegas pokok-pokok penting yang perlu 

diungkapkan sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Selain itu, pedoman 

wawancara digunakan untuk menghindari kemungkinan melupakan data atau 

informasi yang perlu diungkapkan yang dapat terjadi jika ada masalah yang akan 

dipercahkan cukup banyak dan luas. Melalui wawancara, peneliti mengetahui 

tanggapan siswa sebelum dan setelah belajar menggunakan tindakan metode 

brainwriting. Pedoman wawancara ini berisi sejumlah pertanyaan yang telah 

dibuat oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban. 

Pedoman Wawancara Siswa (Prapenelitian) 

1. Apakah kamu suka pelajaran sejarah? 

2. Apakah kamu suka membaca berbagai informasi tentang pelajaran sejarah? 

3. Apakah kamu pernah membandingkan beberapa informasi tentang salah 

satu topik pelajaran sejarah? 

4. Bagaimana cara kamu untuk menyampaikan informasi yang telah kamu 

dapat kepada teman-temanmu yang lain? 
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5. Bagaimana respon temanmu terhadap informasi yang telah kamu dapatkan 

sebelumnya? 

 

 

 

Pedoman Wawancara Siswa (Pasca Tindakan Penelitian) 

1. Bagaimana menurutmu ketika belajar sejarah dengan menggunakan metode 

brainwriting? 

2. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran sejarah dengan menggunakan 

metode brainwriting dibandingkan dengan pembelajaran sejarah yang biasa 

diterapkan di kelas sebelumnya?  

3. Kesulitan apa yang kamu hadapi ketika belajar sejarah menggunakan 

metode brainwriting? 

4. Apakah dengan metode brainwriting dapat meningkatkan keterampilan 

literasi membaca kamu? 

5. Apa saran kamu untuk pembelajaran sejarah selanjutnya? 

 

Pedoman Wawancara Guru 

1. Apa kelebihan dan kekurangan dari siswa kelas XI IPA 3 selama 

pembelajaran sejarah? 

2. Apa metode pembelajaran yang sering diterapkan di kelas? 

3. Metode pembelajaran apa yang siswa kelas XI IPA 3 senangi?  

4. Apakah ibu mendengar mengenai keterampilan literasi membaca dan pernah 

menggunakan metode yang berupaya untuk meningkatkan keterampilan 

tersebut? 

5. Bagaimana respon siswa terhadap metode yang diterapkan? 

 

3.7 Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah didapatkan perlu diolah dan dianalisis sehingga data tersebut 

akan memberikan infomasi yang berarti. Oleh karena itu, mengolah dan 

menganalisis data menjadi proses yang penting dalam penelitian ini. Ptoses 

analisis data penelitian ini dilakukan secara terus-menerus untuk melihat 

peningkatan dan perbuahan yang terjadi dari tindakan selama pelaksanaan 

pembelajaran.  
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3.7.1 Data Kualitatif 

Pengolahan dan analisis data kualitatif pada penelitian ini berpedoman pada 

aktivitas pengolahan data kualitatif menurut Huberman (dalam Sugiyono, 2014, 

hlm. 337) yang dijabarkan sebagai berikut.  

1) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memperlihatkan 

gambaran yang jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data seterusnya. Proses ini penting untuk peneliti dapat memilah 

dan memilih data yang paling relevan dengan kebutuhan penelitian dapat 

benar-benar ilmiah. Dalam penelitiaan ini, peneliti hanya mengambil data dari 

hasil observasi dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan 

brainwriting untuk meningkatkan keterampilan literasi membaca siswa dalam 

pembelajaran sejarah. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data ke dalam pernyatan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, tabel, grafik dan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian 

data memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Peneliti melalukan 

analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dirangkum pada tahap 

sebelumnya.  

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dimana dilakukan 

penarikan intisari data dalam bentuk pernyataan singkat dan padat namun 

mengandung pengertian yang luas. Pada tahap ini peneliti akan mendapatkan 

informasi yang signifikan dan berguna karena kesimpulan yang disimpulkan 



 

Aulia Adhatul Zanah, 2020 

PENERAPAN BRAINWRITING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN LITERASI MEMBACA 

SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH(PENELITIAN TINDAKAN KELAS XI IPA 3 SMAN 3 CIMAHI) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

dari tahapan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti.  

3.7.2 Data Kuantitatif 

Sugiyono (2014, hlm. 14) menjelaskan bahwa data kuantitatif adalah data 

yang dikumpulkan dengan cara memanfaatkan instrument penelitian yang 

digunakan. Analisis data yang dipakai bersifat kuantitatif dapat diukur untuk 

menguji hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis 

data kuantitatif dilakukan untuk mengukur peningkatan keterampilan literasi 

membaca siswa dalam pembelajaran sejarah melalui metode brainwriting. Data 

kuantitatif ini diperoleh dari hasil penskoran lembar observasi. Peneliti mengolah 

data dari lembar observasi tugas dengan cara menjumlahkan skor yang didapat 

dari setiap kelompok. Kemudian menilai skor yang didapatkan oleh setiap 

kelompok dari tugas yang telah mereka kerjakan. Peneliti kemudian membuat 

grafik yang meliputi nilai yang dihasilkan tiap kelompok dan indikator-indikator 

metode brainwriting yang dicapai tiap kelompok. Kemudian membandingkan 

hasil yang disajikan dalam grafik tersebut kedalam setiap siklusnya untuk melihat 

peningkatan atau penurunan yang dihasilkan setelah dilakukannya penelitian.  

3.8 Validasi Data 

Dalam subbab ini akan dipaparkan mengenai teknik validasi data yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Adapun teknik validasi data dalam penelitian ini 

adalah dengan member check, audit trail, dan expert opinion. 

3.8.1 Member Checks 

Menurut Wiriaatmadja (2014, hlm. 168) menyebutkan bahwa member checks 

adalah memeriksa kembali keterangan-keterangan atau informasi data yang 

diperoleh selama observasi atau wawancara dari narasumber. Dalam penelitian 

ini, proses member checks dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang 

diperoleh baik data dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumen. 

Tujuan dari dilakukannya member checks adalah untuk mengetahui informasi atau 
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penjelasan itu tetap sifatnya atau tidak berubah sehingga dapat dipastikan 

keajegannya dan data itu terperiksa kebenarannya.  

3.8.2 Audit Trail 

Menurut Kunandar (2012, hlm. 109) menjelaskan bahwa audit trail 

merupakan kegiatan memeriksa kesalahan-kesalahan dalam metode atau prosedur 

yang digunakan peneliti di dalam pengambilan kesimpulan. Audit trail dapat 

dilakukan oleh kawan sejawat peneliti karena selama berlangsungnya proses 

penelitian, observer mengamati aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 

dalam penerapan metode brainwriting. Hasil dari observer kemudian dianalisis 

bersama-sama untuk mendapat suatu data yang teruji validitasnya.  

3.8.3 Triangulasi  

Darmadi (2014, hlm. 295) menyatakan bahwa triangulasi merupakan 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data tersebut. Adapun 

triangulasi pada penelitian ini dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang yaitu 

peneliti, guru mitra dan observer selaku kolaborator tindakan dan pihak yang 

mengumpulkan data pada saat tindakan, serta sudut pandang siswa untuk 

memberikan informasi mengenai pengaruh tindakan terhadap siswa.  

3.8.4 Expert Opinion 

Menurut Wiriaatmadja (2014, hlm. 171) menjelaskan bahwa expert opinion 

adalah meminta nasihat dari pakar. Lebih lanjut, Kunandar (2012, hlm. 108) 

menyebutkan bahwa expert opinion dilakukan dengan meminta kepada orang lain 

yang dianggap ahli atau pakar penelitian tindakan kelas atau pakar bidang studi 

untuk memeriksa semua tahapan-tahapan kegiatan penelitian dan memberikan 

arahan terhadap masalah yang dikaji. Pengujian melalui expert opinion dilakukan 

dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian yang dilakukan secara 

independen atau terbimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini pakar tersebut adalah pembimbing 
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penelitian. Pakar atau pembimbing akan memeriksa semua tahapan penelitian dan 

memberikan arahan, masukan, dan penilaian terhadap masalah-masalah penelitian 

sehingga meningkatkan kredibilitas penelitian. 

 


