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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana peneliti melakukan penelitian yang meliputi 

lokasi, subjek, metode dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, analisis data dan interprestasi data.  

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan 

kelas. Pemilihan metode tersebut dikarenakan peneliti ingin meningkatkan 

kesiapsiagaan bencana yang manfaatnya dapat langsung dirasakan dikelas melalui 

komik. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan didapatkan 

fakta bahwa siswa belum mengakses media yang menunjang sikap mitigasi 

bencana, siswa belum memahami sepenuhnya sikap mitigasi dari proses tanya 

jawab selain itu lingkungan sekolah belum cukup menunjukan kesiapsiagaan 

bencana. Selain itu fakta ini juga didukung hasil wawancara dengan guru. 

Ada beberapa model penelitian tindakan berdasarkan pendapat para ahli, 

namun pada intinya desain tersebut memiliki pola yang sama. Model penelitian ini 

mengacu pada model Kemmis dan MC Taggart yang didalam setiap siklusnya 

memiliki empat tindakan atau komponen yang terdiri dari perencanaan (plan), 

tindakan (act), observasi (observe) dan refleksi (reflect) (Wijaya & Dwitagama, 

2011) (Hopkins, 2011).  

 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Menurut Kemmis dan MC Taggart 

Sumber: Wijaya & Dwitagama, 2011, hlm 21 

 



 
 

 
41 

 

 
Shabirah Sulistiyani, 2022 
PENGGUNAAN KOMIK BERTEMA MITIGASI BENCANA ALAM PADA PEMBELAJARAN IPS UNTUK 
MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Menurut Wijaya & Dwitagama (2011) Setiap tahapan Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) memiliki penjelasan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu perencanaan umum dan 

perencanaan khusus. Perencanaan umum menyangkut perumusan keseluruhan 

aspek terkait penelitian tindakan kelas. Sedangkan perencanaan khusus 

dimaksudkan untuk menyusun rancangan dari siklus per siklus.  

Hal-hal yang peneliti persiapkan dalam tahap ini yaitu  sebagai berikut:  

a. Pemetaan materi sesuai kompetensi dasar dan materi mitigasi bencana 

b. Perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran 

c. Pengembangan materi 

d. Perancangan media komik 

e. Menentukaan sistem penilaian mengukur kesiapsiagaan siswa 

f. Menyusun instrumen penelitian 

2. Implementasi Tindakan 

Implementasi tindakan ini pada prinsipnya merupakan realisasi dari 

tindakan yang sebelumnya telah direncanakan. Strategi apa yang digunakan, 

materi apa yang diajarkan atau dibahas dan sebagainya. PTK dalam hal ini 

bersifat emansipatoris dan membebaskan (liberting), karena mendorong 

kebebasan guru dalam berpikir dan berargumentasi dalam bereksperimen, 

meneliti dan mengambil keputusan atau judgement.  

  Dalam tahapan ini peneliti akan kegiatan berikut: 

a. Mengucapkan salam dan membaca doa 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 

c. Mengaitkan dengan materi sebelumnya dan diharapkan terkait dengan 

pengalaman peserta didik 

d. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 

e. Menjelaskan mengenai indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran 

f. Melaksanakan kegiatan pembelajaran berintegrasikan mitigasi bencana 

dengan media komik 
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g. Mempersilahkan siswa bertanya 

h. Mengelola kelas untuk dapat menilai kesiapsiagaan bencana  

i. Mengkonfirmasi pemahaman siswa 

j. Membuat kesimpulan bersama siswa dan merefleksi 

k. Memberikan penguatan materi 

l. Menutup pembelajaran dengan salam 

3. Pengamatan 

Pengamatan atau disebut juga observasi atau monitoring dilakukan oleh 

peneliti dengan kolaborator/observer yang memang diberikan tugas untuk hal 

itu. Dalam kegiatan mengobservasi ini pengamat akan mencatat dan mengisi 

instrument observasi terstruktur berdasarkan semua peristiwa atau hal yang 

terjadi di kelas penelitian. Hal yang diperhatikan dalam proses ini yaitu kinerja 

guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau pembahasan materi 

penyerapan siswa terhadap materi dan sebagainya. Namun, dalam penelitian ini 

memfokuskan terhadap kesiapsiagaan bencana terhadap siswa yang dilihat dari 

kegiatan pembelajaran. 

4. Refleksi 

Hal yang dimaksud tahap refleksi adalah perbuatan merenung atau 

memikirkan sesuatu atau upaya evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator atau 

partisipan dalam PTK. Kegiatan refleksi ini akan dilakukan perenungan apa saja 

yang telah terjadi disiklus sebelumnya. Selanjutnya peneliti mencoba mencari 

jalan keluar yang efektif agar pada akhirnya kesiapsiagaan bencana siswa dapat 

terbentuk di siklus selanjutnya.  

Dalam langkah refleksi ini peneliti menggunakan konsep lesson study yang 

dapat diartikan dilaksanakan kolaboratif dengan observer. Pihak yang ikut serta 

dalam kolaborasi ini ialah guru dan juga rekan sejawat dari peneliti. Selain itu 

lesson study ini menurut Lewis, Perry dan Murata dalam Wolthuis dkk, (2020) 

konsep ini diartikan guru secara kolaboratif menyelidiki praktik pembelajaran 

yang dilakukan oleh mereka sendiri. Kegiatan ini juga disebutkan dilaksanakan 

dengan bersiklus dalam setiap penambilan pembelajaran. Selain itu penggunaan 
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konsep ini beralasan untuk dapat telaksananya pengembangan pembelajaran 

dalam hal media pembelajaran (Direktorat SMP, 2021).  

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Partisipan yang dipilih ialah siswa SMPN 3 Cibadak kelas 7G yang berjumlah 

32 siswa yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Kelas ini 

dibawah tanggung jawab guru IPS (DS). Pemilihan subjek tersebut didasarkan dari 

hasil observasi yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti dikelas tersebut. Dalam 

hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelajaran IPS di kelas tersebut belum 

menunjukkan terealisasinya integrasi mitigasi bencana. Selain itu siswa belum 

menunjukkan kesiapsiagaan bencana dari hasil wawancara. 

Lokasi penelitian yang dipilih ialah SMPN 3 Cibadak dikarenakan sekolah 

memiliki kerentanan terhadap bencana alam dan belum banyak dilakukan tindakan 

kesiapsiagaan baik itu dengan akses media maupun aspek lainnya. 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 3 Cibadak terdapat 

indikasi-indikasi yang memperlihatkan belum terealisasi integrasi pembelajaran 

mitigasi bencana dalam pembelajaran. Dilihat dari dokumen perencanaan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru, pelaksanaan pembelajarannya dan juga 

hasil wawancara dengan siswa yang belum menunjukkan kesiapasiagaan bencana.  

Pendidikan mitigasi di persekolahan merupakan salah satu materi yang dapat 

diintegrasikan dalam mata pelajaran salah satunya IPS. Pendidikan mitigasi ini 

penting untuk memberikan pendalaman pengetahuan serta kesiapan terhadap 

tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana. Terlebih di 

wilayah yang rawan bencana alam termasuk sekolah yang menjadi tempat 

penelitian. 

Maka dari itu penelitian ini berupaya dalam meningkatkan kesiapsiaagaan 

siswa dalam menghadapi bencana dengan menggunakan media komik 

kesiapsiagaan ini dalam dapat dijabarkan melalui indikator-indikator berikut: 
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Tabel 3.1 Indikator Observasi 

Rencana Tanggap Darurat 

   A. Mengikuti kegiatan pembelajaran mitigasi bencana menggunakan komik 

B. Keikutsertaan dalam simulasi/gladi penyelamatan dalam kondisi bencana 

C. Motivasi dalam bentuk kesiapsiagaan antipasi resiko 

Sistem Peringatan Bencana 

D. Memiliki no. telepon pihak-pihak penting seperti rumah sakit, pemadam 

kebakaran, polisi, PAM, PLN, Telkom. 

Mobilisasi Sumber Daya  

E. Dapat meninterprestasikan penyelamatan diri dengan sesuai  

Indikator diadaptasi dari LIPI-UNESCO/ISDR (2006) Framework Kesiapsiagaan 

Komunitas Sekolah dan Individu dan BNPB (2019) 

Tabel 3.2 Indikator Tes 

Rencana Tanggap Darurat 

A. Mengetahui item barang dalam peralatan/tas siaga bencana 

B. Mengetahui fungsi dan manfaat dari setiap item tas bencana 

Sistem Peringatan Bencana 

C. Memahami sumber-sumber informasi  

untuk peringatan bencana baik dari sumber tradisional maupun lokal 

Mobilisasi Sumber Daya 

D. Mengetahui tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi bencana 

Indikator diadaptasi dari LIPI-UNESCO/ISDR (2006) Framework Kesiapsiagaan 

Komunitas Sekolah dan Individu dan BNPB (2019) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan kepada siswa dan juga guru sebagai fasilitator kelas. 

Peneliti mengajukan pertanyaan terhadap guru terkait tanggapan terkait 

penerapan pendidikan mitigasi bencana dan kondisi integrasi pendidikan 

mitigasi bencana dalam pembelajaran IPS. Untuk siswa peneliti mengajukan 

pertanyaan mengenai pengalaman siswa dalam mengakases pendidikan mitigasi 

bencana.  

2. Observasi 

Observasi dalam penelitian tindakan kelas termasuk aktivitas terpenting 

dalam menghubungkan refleksi pribadi guru dan penelitian kolaboratif yang 

akan dilaksanakan oleh peneliti (Hopkins, 2011). Metode observasi yang 
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dilakukan oleh peneliti ialah observasi terstruktur namun tetap digunakan catatan 

lapangan untuk memperjelas temuan-temuan yang terjadi di kelas. 

Observasi ini diawali dengan joint planning yaitu dengan membangun 

iklim kepercayaan antara satu sama lain, menyepakati fokus/topik yang akan 

dikembangkan, mendiskusikan konteks pembelajaran, merencanakan aturan-

aturan dasar waktu dan tempat observasi, dimana akan duduk, bagaimana 

berinteraksi dengan siswa. Pada akhirnya jika observer dan observed sudah 

akrab dengan gayanya satu sama lain dan peran peran sudah dibagikan maka 

tahap ini dapat dikurangi. Pada intinya siklus observasi ini terdiri dari tiga 

tahapan yang dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 Siklus Obsevasi Tiga Tahap 

3. Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah 

pertanyaan untuk mengukur kemampuan memahami suatu Jenis tes yang 

digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan siswa dalam penelitian ini berupa tes 

esai atau uraian. Dalam penilaian tes ini peneliti merancang rubrik penilaian 

yang telah di validasi untuk mengukur bagaimana kesiapsiagaan dalamlangkah 

penelitian tindakan kelas ini.     

F. Instrumen Penelitian 

     Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menjadi instrumen utama untuk 

turun kelapangan. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan instrumen yang dapat 

membantu dalam proses penelitian. Instrument tersebut yaitu lembar observasi, 

catatan lapangan, pedoman wawancara, profil sekolah dan dokumen. 
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1. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah bentuk komunikasi lisan secara terstruktur, 

dilakukan oleh lebih dari satu orang. Wawancara ini akan dilaksanakan peneliti 

terhadap kelompok siswa tiga atau empat orang. Alasannya karena dengan 

wawancara kelompok ini menurut Hopkins (2011, hlm 190-191) menjadikan 

prosesnya lebih produktif. Jauh dari sikap menghalangi satu sama lain yang 

justru malah mengekspresikan dirinya dalam diskusi yang sensitif dan perseptif.  

Dalam melaksanakan metode ini peneliti akan menggunakan tape recorder. Ini 

memungkinkan siswa dan guru untuk dapat mengoreksi dan menegaskan 

penafsiran peneliti dan memberikan pertimbangan singkat dari wawancara yang 

mudah ditranskripsikan. 

2. Format Observasi 

Kegiatan mengamati objek dengan indra penglihatan, pendengaran, peraba 

dan pengecap merupakan hal yang disebut dengan observasi. Dalam kata lain 

kegiatan ini bisa disebut juga dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini 

peneliti mencatat hal-hal yang diperlukan sebagai bahan analisis saat tindakan 

berlangsung. 

Kegiatan observasi ini meliputi pengamatan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi penelitian ini juga menilai bagaimana setiap aspek 

terkait indikator apakah terlihat atau tercapai. Sehingga dengan format observasi 

peneliti dapat menyimpulkan bagaimana kesimpulan tindakan yang dilakukan 

dalam setiap siklus.  

3. Format Catatan Lapangan  

Kegunaan catatan lapangan ini ialah untuk mengetahui berbagai aspek 

yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Contoh dari catatan lapangan ini 

misalnya tindakan guru, reaksi peserta didik, dan catatan kekeliruan guru dalam 

melakukan tindakan. Dengan adanya catatan lapangan ini akan berguna sebagai 

pengingat akan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan serta sebagai bahan 

analisis dalam penelitian. 
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Catatan lapangan ini menurut Hopkins, (2011) catatan ini berorientasi isu 

sejauh observasinya fokus terhadap salah satu aspek pengajaran atau perilaku 

ruang kelas, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu catatan ini juga 

dapat berupa kesan-kesan umum tentang ruang kelas, iklimnya, atau peristiwa-

peristiwa insidentalnya. Catatan ini perlu bersifat deskriptif dari pada spekulatif, 

sehingga informasi yang ada dapat membangun gambaran besar yang 

memungkinkan untuk diinterprestasi. 

4. Tes 

Alat atau instrumen yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah tes. 

Tes disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Butir-butir soal yang digunakan berupa tes esai atau soal uraian. Tes digunakan 

peneliti untuk mengukur bagaimana kesiapsiagaan siswa dalam aspek 

pengetahuannya. Soal tes yang digunakan dalam setiap siklusnya dirancang 

untuk mengukur indikator yang sama.   

G. Teknik Pengolahan Data 

           Setelah data diperoleh maka selanjutnya tentu akan diolah untuk dapat 

menggambarkan hasil penelitian dengan baik dan mudah untuk dimengerti. 

Pengolahan data yang bersifat deskriptif akan diolah selama penelitian berlangsung 

maupun setelahnya. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan diolah 

menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. Klasifikasi dan rumus yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Keterangan Klasifikasi Penilaian 

Skor Klasifikasi 

3 Baik (B) 

2 Cukup (C) 

1 Kurang (K) 

Sumber: Komalasari, 2014, hlm 156  

 

Skor Persentase = 
 Jumlah skor yang didapat

Jumlah skor maksimum 
𝑋100 

Tabel 3.4 Keterangan Klasifikasi Interval Nilai 

Sumber: Komalasari, 2014, hlm 156 

Skor Klasifikasi 

66,67%-100% B 

33,34%-66,66% C 

0-33,33% K 



 
 

 
48 

 

 
Shabirah Sulistiyani, 2022 
PENGGUNAAN KOMIK BERTEMA MITIGASI BENCANA ALAM PADA PEMBELAJARAN IPS UNTUK 
MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

H. Analisis Data 

         Menurut Kusumah & Dwitagama (2012, hlm 83) filsafat yang mendasari 

penelitian tindakan mengatakan bahwa analisis data dilakukan melalui diskusi tentang 

kriteria, ruang lingkup penelitian serta tingkah laku yang terlihat. Dalam hal ini peneliti 

memberikan makna/arti terhadap apa yang telah terjadi di dalam kehidupan/kelas yang 

sesungguhnya. Tingkah laku yang diperinci hanya menunjukkan berapa kali orang 

melakukan sesuatu, tetapi bukan alasan ia melakukannya. Cara ini terpaku pada 

jenjang deskriptif saja dan apa yang dapat dilihat.  

            Peneliti dalam hal ini melihat seluruh tindakan sehingga dapat menjelaskan 

bagaimana suatu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Selanjutnya dilanjutkan 

dengan tahapan validasi data dengan triangulasi data. Triangulasi data ini diartikan 

dengan membandingkan persepsi sumber data/informan yang satu dengan yang 

lainnya didalam atau mengenai situasi yang sama. Peneliti meninjau dari aspek guru, 

siswa dan pengamat.  

            Pada akhirnya setelah dilakukan triangulasi data peneliti akan mengambil 

kesimpulan dalam penulisan kualitatif. Tahapan ini akan dijelaskan berupa deskripsi 

atau gambaran yang sebelumnya masih remang-remang sehingga pada akhirnya akan 

menjadi jelas yang dapat berupa kausal atau interaktif. 


