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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan rancangan 

penelitian tindakan kelas (PTK). PTK adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 

kelas secara bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan 

dari guru yang dilakukan oleh siswa (Arikunto, dkk, 2007). Penelitian ini 

merupakan kegiatan memecahan masalah yang dimulai dari perencanaan 

(planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflection) 

dalam suatu sepiral yang saling berkaitan satu sama lainnya. Pemecahan masalah 

ini menggunakan model Kemmis yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan 

Robin Mc Taggart (Arikunto, dkk, 2007). Keempat komponen yang berupa untaian 

tersebut dipandang sebagai satu siklus. 

 

3.2 Personalia dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Personalia 

Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 

sebanyak 29 siswa, terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. 

3.2.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 2016/2017. 
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3.3  Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017 

yaitu siklus I dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 dan 23 Maret 2017, 

sedangkan siklus II dilakukan pada tanggal 29 Maret 2017 dan 30 Maret 2017. 

 

3.4    Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, maka 

seperti yang telah diuraikan diatas, model yang digunakan didasarkan pada model 

Kommis dan Taggart yang meliputi kegiatan perencanaan, pemberian tindakan, 

observasi dan refleksi. Keempat komponen yang berupa rangkaian tersebut 

dipandang sebagai satu siklus. Pengertian siklus pada penelitian ini adalah satu 

putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan (observasi) 

dan refleksi. Siklus ini akan terus diulang sampai diperoleh data yang dapat 

dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Materi pelajaran yang 

digunakan dalam pelaksanaan peneltian tindakan kelas ini adalah sistem peredaran 

darah manusia. 

3.4.1 Kegiatan Pra Penelitian 

              Ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan 

penelitian di sekolah yang bersangkutan. Adapun kegiatan tersebut antara lain: 
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1) Melakukan pengamatan langsung pada proses pembelajaran yang berlangsung 

di kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang selama 1 bulan yaitu ketika 

kegiatan magang 3 

2) Meminta rekap nilai siswa mencakup kognitif, afektif dan psikomotorik kelas 

VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang 

3) Mendata alat dan bahan yang tersedia di Laboratorium SMP Muhammadiyah 1 

Malang khususnya yang digunakan untuk praktikum pokok bahasan sistem 

ekskresi. 

3.4.2 Kegiatan Penelitian 

             Penelitian ini memiliki 2 siklus, dan masing-masing siklus terdiri dari dua 

kali pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 2x40 menit jam pelajaran. Penelitian 

ini bisa dikatakan dalam setiap siklus terdiri  dari 4 jam pertemuan (4x40 menit). 

3.4.2.1 Siklus 1 

3.4.2.1.1 Perencanaan Tindakan 

               Perencanaan tindakan merupakan hal-hal yang perlu dipersiapkan 

sebelum penelitian dilakukan. Adanya perencanaan tindakan yang dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1) merencanakan kegiatan awal dengan guru bidang studi untuk mengadakan 

persiapan tindakan dan waktu pelaksanaan tindakan 

2) menyusun rencana pembelajaran (RPP) menggunakan model pembelajaran 

inkuiri dengan metode praktikum pada pokok bahasan sistem ekskresi 

3) membentuk kelompok kerja praktikum secara acak dimana tidak melihat 

dari segi jenis kelamin, ras, agama, serta tingkat kemampuan siswa. 
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4) menysusun lembar observasi keterampilan proses siswa

5) menyusun kisi-kisi soal serta butir soal yang akan digunakan pada tes hasil

belajar setiap siklus. Soal tes formatif siklus I terdiri dari 5 soal pilihan

ganda dan 3 soal essay, sedangkan soal tes formatif siklus I terdiri dari 5

soal pilihan ganda dan 5 soal essay

6) menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS)

7) mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran

8) menentukan validator yang akan terlibat dalam penelitian yaitu:

a. Guru Mata Pelajaran IPA Kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 1 Malang

(Bapak Masrudi, S.Pd)

b. Teman sejawat peneliti program studi Pendidikan Biologi Universitas

Muhammadiyah Malang semester 8 atas nama Fitrotul Anisa

c. Teman sejawat peneliti program studi Pendidikan Biologi Universitas

Muhammadiyah Malang semester 8 atas nama Siti Nurhasanah

d. Teman sejawat peneliti program studi Pendidikan Biologi Universitas

Muhammadiyah Malang semester 8 atas nama Lely Shultonah

3.4.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan tindakan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan yang akan dilakukan yaitu: 

1) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah

pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup

yang terdapat pada RPP
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2) Adapun materi pembelajaran yang berlangsung pada siklus pertama antara 

lain: 

a. Pertemuan pertama (2x40 menit) dengan sub pokok bahasan yaitu 

sistem eksresi dan fungsinya, organ sistem ekskresi beserta fungsinya 

b. Pertemuan kedua (2x40 menit) dengan sub pokok bahasan struktur dan 

fungsi organ ginjal dalam sistem ekskresi, proses penyaringan darah 

pada ginjal dan kerja ginjal dalam pembentukan urin 

3.4.2.1.3 Observasi 

Tahap observasi merupakan tahap yang digunakan oleh peneliti beserta 

observer pendamping untuk melakukan pengamatan terhadap proses belajar siswa. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar observasi 

mengenai keterlaksanaan proses pembelajaran, aspek keterampilan proses siswa. 

Selain menggunakan instrumen lembar observasi, juga menggunakan instrumen tes 

untuk mengetahui hasil belajar aspek kognitif pada peserta didik. Hasil observasi 

pada siklus I ini nantinya akan dijadikan acuan agar pelaksanaan siklus II lebih baik. 

 

3.4.2.1.4 Refleksi 

  Setelah siklus I berakhir, maka peneliti bersama guru bidang studi dan 

teman sejawat yang terlibat dalam penelitian mencoba mendiskusikan hasil 

observasi pelaksanaan siklus I. Hasil diskusi ini akan diketahui apakah harus ada 

yang dibenahi (diperbaiki) pada siklus I untuk melanjutkan pada siklus II. Hasil 

refleksi ini juga akan diketahui kelemahan atau kelebihan dalam penerapan 
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pembelajaran model pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum yang dapat 

dijadikan acuan untuk memperbaiki siklus selanjutnya. 

3.4.2.2 Siklus II 

3.4.2.2.1 Perencanaan Tindakan 

             Perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II yaitu dengan 

menyusun pembelajaran yang diperoleh dari hasil refleksi. 

3.4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang 

disusun sebelumnya. Pelaksanaan tindakan yang akan dilakukan yaitu: 

1) Pertemuan pertama (2x40 menit) dengan sub pokok bahasan struktur dan 

fungsi organ hati, kulit, paru-paru dalam sistem eksresi serta praktikum 

ekskresi pada paru-paru 

2) Pertemuan kedua (2x40 menit) dengan sub pokok bahasan berupa gangguan 

sistem ekskresi serta praktikum uji urin untuk mengidentifikasi kesehatan 

organ ekskresi 

3.4.2.2.3 Observasi 

Observasi dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa lembar 

observasi yang berisi mengenai aspek keterampilan proses siswa, Selain 

menggunakan instrumen lembar observasi, juga menggunakan instrumen tes untuk 

mengetahui hasil belajar aspek kognitif pada siswa di akhir siklus II. 

3.4.2.2.4 Refleksi 

                Setelah siklus II berakhir, maka peneliti bersama observer pendamping 

mencoba mendiskusikan hasil observasi pelaksanaan siklus II. Hasil diskusi ini 
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akan diketahui apakah harus ada yang dibenahi (diperbaiki) pada siklus II untuk 

melanjutkan pada siklus III. Hasil refleksi ini juga akan diketahui kelemahan atau 

kelebihan dalam penerapan pembelajaran model pembelajaran inkuiri dengan 

metode praktikum yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki siklus 

selanjutnya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

              Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan 

kelas (PTK) ini yaitu teknik pengumpulan data dan penyusunan instrumen 

penelitian. 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

              Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian yang telah dilaksanakan. Data yang akan 

dikumpulkan oleh peneliti meliputi data pelaksanaan pembelajaran, data 

kemampuan keterampilan proses peserta didik serta data kemampuan peserta didik 

dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Data hasil belajar psikomorik didpatkan dari hasil keterampilan proses 

siswa. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

melalui pengamatan langsung di lapang. Observasi dalam penelitian ini 

yaitu pengamatan langsung mengenai pelaksanaan  pembelajaran IPA 

sesuai dengan RPP, kemampuan keterampilan proses peserta didik, 

kemampuan afektif dan psikomotorik yang akan dinilai oleh observer. 



52 

 

 
 

2) Tes merupakan seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang 

dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan 

penetapan skor angka (Hamzah B.Uno, dkk, 2011:104). Jenis tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan kognitif berupa soal 

uraian yang akan diberikan pada peserta didik setiap akhir siklus I dan II 

3) Dokumentasi sebagai bukti selama kegiatan pembelajaran berlangsung sera 

dokumentasi daftar nilai peserta didik kelas VIII-C Tahun ajaran 

2016/2017. 

4) Pedoman Wawancara 

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu saat 

mewawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang 

akan ditanyakan. Hasil dari wawancara adalah untuk mengetahui: 

a. Model dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru selama 

proses pembelajaran IPA khususnya materi biologi, kendala yang 

dihadapi guru dalam pembelajaran biologi dengan menggunakan 

metode praktikum, hasil belajar siswa pada ranah kognitif 

b. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran IPA sebelum dan sesudah 

menggunakan model pembelajaran inkuiri dengan metode praktikum 

3.5.2 Instrumen Penelitian 

  Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 

keterampilan proses dan hasil belajar siswa, yaitu: 

1) Hasil belajar ranah kognitif didapatkan melalui tes tertulis. 
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              Lembar soal tes disusun berdasarkan kisi-kisi yang mengacu pada 

silabus dan buku pelajaran IPA kelas VIII SMP/MTs semester 2 edisi revisi 

2014. Lembar soal tes digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

kognitif yang dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. 

Soal tes dalam penelitian ini menggunakan kawasan kognitif  berdasarkan 

revisi taksonomi Bloom oleh Anderson tahun 2001 (Martinis Yamin, 2008:33) 

hanya pada tingkat menganalisis (C4) sesuai dengan Kompetensi Dasar materi 

sistem ekskresi yang tercantum pada silabus. Lembar soal tes yang digunakan 

terdiri dari 5 soal pilihan ganda serta 3 soal uraian pada siklus I, sedangkan 

pada siklus 2 soal tes terdiri dari 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. 

2) Hasil belajar ranah psikomotorik didapatkan dari hasil keterampilan proses. 

Tingkat keterampilan proses siswa diukur menggunakan lembar observasi. 

    Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk megamati 

keterampilan proses siswa serta keterlaksanaan Cmodel pembelajaran inkuir 

dengan metode praktikum. Lembar observasi keterampilan proses digunakan 

untuk mengukur tingkat keterampilan proses yang dimiliki oleh siswa selama 

kegiatan pembelajaran dengan model inkuiri melalui metode praktikum pada 

materi sistem ekskresi berlangsung. Lembar observasi disusun berdasarkan 

kisi-kisi, yang selanjutnya diisi sesuai dengan indikator keterampilan proses 

pada siswa yang menunjukkan keterampilan proses selama proses 

pembelajaran berlangusng. Kisi-kisi lembar observasi keterampilan proses 

siswa dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi lembar observasi keterampilan proses siswa 

No

. 

Komponen 

Pengamatan 
Indikator Penelitian 

Kelompok:..... 

No.Siswa 

1. Mengamati 

Menggunaka

n indera 

penglihatan 

dan 

pendengar 

pada waktu 

mengamati 

video sistem 

ekskresi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 : Menggunakan indera penglihatan 

dan pendengar pada waktu 

mengamati video sistem ekskresi 

sampai video selesai ditayangkan 

3 : Menggunakan indera penglihatan 

dan pendengar pada waktu  

mengamati video sistem ekskresi 

namun hanya sampai  pertengahan 

penayangan video (tidak  sampai  

akhir) 

2 : Mengamati indera penglihatan 

dan pendengar pada waktu 

mengamati video sistem ekskresi 

namun hanya pada awal 

penayangan 

1: Tidak menggunakan indera 

penglihatan dan pendengar pada 

waktu mengamati video sistem 

ekskresi (tidak mengmati video 

sistem ekskresi) 

 

      

 

3) Penilaian keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model inkuiri dengan 

metode praktikum yang dilakukan peneliti sebagai guru untuk mengetahui 

ketersesuaian antara langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan 

dengan RPP yang telah dirancang sebelumnya. 
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4) Lembar Kerja Siswa 

          Lembar kerja Siswa disusun berdasarkan pada silabus serta melihat 

acuan dari buku pedoman guru IPA untuk kelas VIII SMP/MTs semester 2 

edisi revisi 2014. LKS disusun untuk membantu siswa selama kegiatan 

praktikum berlangsung serta mengukur keterampilan proses siswa. 

3.6 Validitas Instrumen 

Instrumen yang disusun dalam penelitian ini hendaknya memenuhi 

kelayakan atau validitas sebagai instrumen penelitian. Validitas instrumen 

berhubungan dengan ketepatan instrumen terhadap konsep yang akan diukur 

sehingga bisa dignakan untuk mengukur apa yang harus diukur. Uji validitas dalam 

penelitian dibutuhkan agar data yang diperoleh selama penelitian bisa 

dipertanggung jawabkan. Hasil dari validitas instrumen yaitu instrumen yang sudah 

siap digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan validitas konstruk dan 

validitas ini untuk instrumen observasi serta soal tes.  

Menurut Sudjana (2005:14), validitas konstruk berkenaan dengan 

kesanggupan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandng 

dalam materi yang diukurnya. Sedangkan validitas isi berkenaan dengan 

kesanggupan alat penilaian dalam mengukur isi yang seharusnya (Sudjana, 

2005:13). Instrumen yang telah disusun agar terpenuhi sesuai dengan kedua 

validitas tersebut maka instrumen dibuat dengan menyusun kisi-kisi, menyesuaikan 

tes dengan kurikulum yang berlaku, kemudian dikonsultasikan dengan orang yang 

berkompeten dalam bidang tersebut (expert judgement).  

3.7 Teknik Analisis Data  
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Analisis data dilakukan setiap kali pemberian tindakan berakhir. Analisis 

data yang digunakan dalam peneitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Data penelitian 

yang terkumpul terdiri dari: 

3.7.1 Teknik Analisis Data Keterampilan Proses Siswa 

  Keterampilan proses siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Data 

yang diperoleh pada observasi keterampilan proses disajikan dalam bentuk 

deskriptif setiap poin keterampilan proses dasar yang diamati. Data keseluruhan 

dan setiap aspek keterampilan proses dianalisis dengan rerata, persentase kategori 

skor.  Data hasil observasi keterampilan proses siswa, pertama dianalisis dengan 

cara menghitung jumlah  keterampilan proses yang diperoleh oleh siswa serta setiap 

aspek keterampilan proses dari observer. 

Setelah diketahui jumlah nilai KPS masing-masing siswa maupun setiap 

aspek keterampialn proses maka kemudian menentukan rerata dari KPS yang 

diperoleh. Rumus rerata yang digunakan untuk menentukan nilai rerata KPS siswa 

(Arikunto, 2007):  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐾𝑃𝑆 =
∑𝑋

𝑁
 

Keterangan : 

∑ X = Jumlah nilai KPS keseluruhan 

N     = Jumlah siswa 

Setelah rerata KPS diperoleh kemudian menghitung persentase KPS untuk 

menentukan kriteria KPS. Persentase keseluruhan dan setiap aspek keterampilan 

proses ditentukan dengan rumus persentase menurut Arikunto (2007): 
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Keterangan : 

 P = Persentase keterampilan proses siswa 

f  = Jumlah KPS yang diperoleh siswa/skor tiap aspek KPS 

N = Jumlah seluruh siswa 

Keterampilan proses tersebut selanjutnya ditafsirkan berdasarkan kriteria 

yang dikemukakan oleh Arikunto (2007) yaitu: 

≤ 40 % = kurang sekali 

40-55% = kurang 

55-70% = cukup 

70-85% = baik 

≥85% = sangat baik 

Hasil persentase keterampilan proses tersebut dapat diketahui persentase 

keterampilan proses yang kemudian dibandingkan pada setiap siklus penelitian. 

Hasil dari perbandingan kemudian dijabarkan secara deskriptif. 

3.7.2 Teknik Analisis  Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar yang diukur difokuskan pada aspek kognitif atau 

pengetahuan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif 

kuantitatif. Data hasil belajar ranah kognitif diperoleh dari hasil tes formatif pada 

setiap akhir siklus pembelajaran.  

Hasil belajar ranah kognitif pada setiap siklus akan dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

                Skor yang diperoleh siswa 

                             Skor maksimal 
X 100 Nilai = 
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Nilai hasil belajar ranah kognitif yang diperoleh setiap siswa kemudian 

ditentukan jumlah rata-rata klasikal hasil belajar ranah kognitif siswa. Rumus rata-

rata klasikal menurut Nugroho (2005:96) yaitu 

  

  Keterangan : M    = Mean (rata-rata) 

            ∑ X = Jumlah skor 

            N     = Jumlah siswa 

Setelah diketahui rata-rata nilai hasil belajar kognitif yang diperoleh, 

selanjutnya menentukan persentase  tingkat hasil belajar siswa. Rumus persentase 

tingkat hasil belajar siswa menurut Nugroho (2005:96) yaitu: 

    𝑀% =
𝑀

𝑆𝑀𝐼
𝑥100% 

Keterangan : M% = Rata-rata persentase 

          M    = Rata-rata 

                    SMI = Skor maksimal ideal 

Rata-rata persentase prestasi belajar siswa pada aspek kognitif setelah 

diperoleh hasilnya kemudian akan dibandingkan setiap siklus untuk mengetahui ada 

tidaknya peningkatan yang terjadi. Prestasu hasil belajar ranah kognitif dinilai 

ketika selesai penelitian siklus I dan II bertujuan untuk mengetahui ketuntasan 

belajar siswa secara individu yaitu beracuan pada KKM yang telah ditetapkan di 

SMP Muhammadiyah 1 Malang. Siswa akan dianggap lulus apabila telah mencapai 
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nilai sama atau diatas standar kelulusan. Peningkatan prestasi belajar akan dilihat 

dari perbandingan rata-rata nilai tes setiap siklus. Sedangkan untuk mengetahui 

ketuntasan belajar secara individu dan klasikal digunakan rumus Ketuntasan belajar  

   𝐾𝐵 =  
𝑛≥𝐾𝐾𝑀

𝑁
𝑥100% 

  Keterangan :           KB  = Ketuntasan Belajar 

          n ≥ KKM = Jumlah siswa yang memperoleh nilai  

                              diatas KKM (≥75) 

                     N  = Jumlah seluruh siswa 

Setelah ditentukan nilai dari hasil belajar ranah kognitif, kemudian 

ketuntasan hasil belajar disesuaikan berdasarkan tabel ketuntasan hasil belajar: 

    Tabel 3.1 Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 

Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 

(%) 
Kriteria 

85-100 

70-84 

55-69 

40-54 

0-39 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

Sangat Kurang 

 

3.8 Kriteria Keberhasilan 

               Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini adalah apabila ada peningkatan 

hasil belajar dan penguasaan keterampilan proses sains siswa kelas VIII-C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang setelah diterapkannya model pembelajaran inkuiri 

dengan metode praktikum pada materi sistem ekskresi manusia. Kriteria 

keberhasilan keterampilan proses dilihat dari adanya peningkatan setiap poin 

keterampilan proses dari siklus I sampai siklus II. Sedangkan kriteria ketercapaian 
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hasil belajar adalah apabila siswa yang nilainya ≥75 mencapai paling sedikit 75% 

dari jumlah siswa. 

 


