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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian   

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

Classroom Action Research (CAR) berbasis Lesson Study (LS), yang dilakukan 

dalam dua siklus. Siklus dalam konteks ini berarti seluruh rangkaian kegiatan 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Tabel 3.1 Kombinasi Desain PTK dan LS 
PTK LS Kegiatan 

 Perencanaan Plan  Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya 

 Merancang rencana pelajaran / skenario pembelajaran  

 Membuat instrumen penelitian dalam bentuk lembar 

observasi  

 Membuat rubrik penilaian Pemetaan Pikiran 

 Menyiapkan alat evaluasi dan penilaian autentik 

 Tindakan 

 observasi 

Do   Melakukan kegiatan seperti yang tertulis dalam 

rencana pelajaran  

 Mengamati siswa kegiatan sebagai bentuk 

perlakuan peneliti selama proses 

pembelajaran  

 Menggunakan instrumen penelitian untuk 

mengukur pencapaian dalam setiap langkah 

kegiatan:  

- Lembar Pemantauan untuk (Perencanakan, 

tindakan, observasi) Lesson Study  
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- Lembar observasi motivasi siswa 

Refleksi See  Menganalisis hasil observasi berdasarkan diskusi 

reflektif dan instrumen yang dikumpulkan  

 Menawarkan umpan balik dari pengamat untuk 

perbaikan rencana pelajaran dan untuk 

peningkatan siklus lebih lanjut 

Penelitian yang dilakuakan merupakan berfokus pada upaya untuk 

mengubah kondisi dan situasi pembelajaran yang kurang menstimulus pola pikir 

kreatif pada siswa kelas VIII B MTs Muhammadiyah 1 Malang menjadi suasana 

belajaran yang aktif dan menumbuhkan pola pikir kreatif siswa. Data yang 

disajikan berupa data deskriptif kualitatif, dilaksanakan melalui dua siklus, setiap 

siklus dilakukan dalam satu kali pertemuan, terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap 

perencanaan (plan), pelaksanaan (do), dan refleksi (see) sesuai dalam tahapan 

pembelajaran Lesson Study. 
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Gambar 3.1 Siklus PTK berbasis Lesson Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Chandrasari, 2015) 

Perencanaan (Plan): kegiatan sebelum melaksanakan tindakan 

(pembelajaran), yaitu membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

pembuatan instrumen penelitian antara lain lembar observasi, angket respon 

siswa, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan juga pembuatan perangkat 

pembelajaran berbasis lesson study yakni membuat chapter design dan lesson 

design yang disusun secara kolaboratif bersama tim Lesson study meliputi guru 

model dan para observer.  

Tindakan (Do): meliputi tindakan penelitian yaitu saat pembelajaran 

berlangsung. Dilakukan oleh guru model sekaligus pengamatan oleh para observer 

terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Pengamatan ini 
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terutama difokuskan pada siswa-siswa yang terlibat di dalam pembelajaran 

tersebut, mulai dari pengamatan respon siwa saat menjawab maupun perhatian 

mereka terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Tugas para observer 

mengamati proses pembelajaran dari awal hingga akhir sambil mencatat temuan-

temuan yang mereka dapati ketika mengamati respon siswa saat pembelajaran.  

Refleksi (Reflection): tindakan mengkaji atau menganalisis, melihat dan 

mempertimbangkan hasil atau dampak dari pembelajaran yang telah dilakukan 

berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh observer. Tahap refleksi ini 

sebagai penentu, yakni menentukan tindakan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya, apakah harus dilakukan penerapan pembelajaran pada siklus 

berikutnya atau harus dihentikan karena telah mencapai target yang telah 

ditentukan yakni sesuai dengan indikator keberhasilan pembelajaran. Jika dirasa 

tindakan pertama kurang berhasil, maka tahapan refleksi I akan berlanjut pada 

kegiatan perencanaan tahap II (masuk pada siklus kedua), sehingga dapat 

memperbaiki kekurangan pada pembelajaran tahap I. 

 

B. Peran Peneliti di Lapangan  

Peneliti bertindak sebagai tim observer saat melaksanakan perencanaan 

(plan), tindakan (do), dan refleksi (see) pembelajaran, serta sebagai analis pola 

berpikir kreatif siswa pada kegiatan pembelajaran sistem ekskresi berbasis lesson 

study pada siswa kelas VIII B di MTs Muhammadiyah 1 Malang. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 1 Malang, yaitu pada 

siswa kelas VIII B semester genap tahun ajaran 2017/2018, tepatnya pada bulan 

Februari hingga bulan April 2018.  

 

D. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas VIII B berjumah 29 siswa, 

(terdiri dari 21 siswa dan 8 siswi) MTs Muhammadiyah 1 Malang tahun ajaran 

2017/2018 di Kota Malang. Pemilihan subjek penelitian ini didasari oleh 

pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran IPA, siswa kelas VIII B 

belum terbiasa untuk berperan aktif serta terstimulus untuk berpikir kreatif 

sehingga dengan diterapkannya pembelajaran berbasis Lesson Study diharapkan 

mampu menstimulus pola pikir kreatif siswa kelas VIII B MTs Muhammadiyah 1 

Malang. 

 

E. Variabel dan Definisi Operasional  

Variabel dalam penelitian ini yaitu pola berpikir kreatif siswa dan 

pembelajaran sistem ekskresi berbasis lesson study. Pola pikir kreatif siswa 

tersebut meliputi proses kegiatan siswa saat mencari jawaban dari pertanyaan 

maupun persoalan – persoalan yang diberikan oleh guru, baik melalui kegiatan 

mandiri maupun kegiatan diskusi kelompok. Berpikir kreatif siswa juga dapat 

diamati dari respon siswa saat guru memberi penjelasan maupun klarifikasi dari 

jawaban-jawaban siswa yang muncul, berbagai macam respon siswa berupa 
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pertanyaan maupun sanggahan berguna untuk menganalisis pola pikir siswa saat 

proses pembelajaran. 

 

F. Data dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini diperoleh dari observasi langsung terhadap 

kegiatan pembelajaran IPA materi sistem ekskresi kelas VIII B, wawancara 

dengan guru mata pelajaran IPA kelas VIII B dan beberapa siswa kelas VIII B 

mengenai respon pembelajaran IPA materi sistem ekskresi berbasis lesson study 

yang telah dilaksanakan di kelas VIII B MTs Muhammadiyah 1 Malang. 

 

G. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian menggunakan tahapan pembelajaran Lesson Study 

yang dipadukan dengan prinsip tahapan Penelitian Tindakan Kelas, terdiri dari 2 

siklus demi tercapainya tujuan perbaikan dari permasalahan pembelajaran yang 

ada di kelas, yakni terdiri dari: 1) tahap perencanaan (plan), 2) pelaksanaan 

tindakan (do), 3) refleksi (see), ketiga tahapan ini dilakukan secara berurutan dan 

bersifat siklis. Jika dirasa pemberian tindakan belum memberikan hasil yang 

diharapkan, peneliti melakukan siklus berikutnya dengan tahapan-tahapan yang 

sama. Berbagai instrument yang harus dipersiapkan sebelum tindakan yaitu 1) 

membuat skenario pembelajaran yang dituangkan ke dalam Chapter Design dan 

Lesson Design, pembuatannya dilakukan secara kolaboratif oleh guru model 

beserta tim observer, 2) mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya tindakan, 3) mempersiapkan instrumen penelitian (lembar 
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pengamatan observer saat kegiatan pembelajaran, lembar respon siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan), dan 4) refleksi oleh guru model bersama 

tim observer mengenai temuan apa saja yang observer dapatkan beserta pendapat 

guru model tentang kondisi pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

Terdapat 2 jenis kegiatan siswa saat pembelajaran berlangsung, yaitu 

kegiatan mandiri dan kegiatan diskusi kelompok. Tahapan pembelajaran dimulai 

saat guru memberikan apersepsi kepada siswa berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

memunculkan jawaban siswa pada materi sistem ekskresi yang akan dibahas, 

kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kegiatan 

setelah apersepsi merupakan kegiatan inti, pada kegiatan ini guru memberi 

persoalan mengenai materi yang sedang dibahas, kemudian siswa diminta untuk 

memecahkan persoalan tersebut secara mandiri terlebih dahulu, ketika persoalan 

tersebut sudah terjawab secara mandiri, maka guru akan memberi penguatan. 

Penguatan yang diberikan akan dimunculkan kembali persoalan baru di 

mana kali ini siswa diberi kesempatan untuk bediskusi secara kelompok untuk 

memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Kegiatan pemecahan persoalan 

oleh siswa secara individu dan kelompok ini diulang sebanyak 2 kali dan ditutup 

dengan pemecahan masalah secara mandiri dan disertai denga pemberian jumping 

test. Sehingga siswa akan menjawab secara mandiri sekurang-kurangnya 

sebanyak 3 kali sedangkan secara berkelompok sebanyak 2 kali. Kegiatan tersebut 

dimaksudkan demi terlaksananya pembelajaran berbasis lesson study. 
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H. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data  

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran IPA dan beberapa 

siswa Kelas VIII B MTs Muhammadiyah 1 Malang. Wawancara bersama guru 

mata pelajaran IPA kelas VIII B saat observasi awal bertujuan untuk mengetahui 

kondisi awal atau masalah siswa di kelas sehingga peneliti dapat memperkirakan 

bagaimana cara mengatasi masalah atau kekurangan dalam kegiatan belajar 

mengajar melalui pembelajaran berbasis lesson study tersebut. Wawancara tahap 

selanjutnya yaitu saat setelah dilaksanakannya pembelajaran tahap I, bertujuan 

untuk meminta tanggapan guru terhadap proses pembelajaran IPA sistem ekskresi 

berbasis lesson study yang telah dilaksanakan.  

Wawancara kepada beberapa siswa kelas VIII B hanya dilakukan satu kali 

yaitu setelah pembelajaran berlangsung di siklus yang ke2, tujuannya adalah 

untuk mengetahui respon dan dampak yang dirasakan siswa atas dilaksanakannya 

pembelajaan berbasis lesson study ini, dilakukan hanya satu kali dimaksudkan 

agar lebih efektif sehingga pertanyaan mengenai kesan pembelajaran pada siklus 

pertama akan ditanyakan juga dala proses wawancara tersebut. 

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas atau tidak 

terstruktur dan dilakukan secara informal untuk mendapatkan masukan pada 

setiap proses pembelajaran yang dapat dijadikan refleksi atau pedoman untuk 

perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. 
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2. Observasi Berpikir Kreatif Siswa 

Observasi dilakukan oleh tim observer saat pembelajaran berbasis Lesson 

Study berlangsung, digunakan untuk memperoleh data tentang proses berpikir 

kreatif siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru di dalam proses 

pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan tidak menggunakan lembar 

kosong sehingga tim observer dapat menemukan hal-hal baru yang didapat dari 

siswa selama proses pemebajaran tersebut berlangsung, yang diamati yaitu berupa 

kagiatan berpikir kreatif siswa saat mencari jawaban atas pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, serta sikap dan respon siswa saat melakukan diskusi. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa foto dan video saat proses pembelajaran berlangsung 

sangat utama untuk dilakukan demi memperoleh data yang lengkap dan dapat 

merekam setiap respon siswa secara detail mulai dari awal hingga akhir 

pembelajaran.  

 

I. Teknik Analisis Data  

Analisis data dilakukan sejak sebelum melaksanakan tindakan kelas atau 

kegiatan pembelajaran, selama tindakan, dan setelah tindakan. Sebelum memulai 

tindakan atau pembelajaran, analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau observasi terhadap kelas VIII B dan melalui wawancara kepada 

guru pengajar IPA kelas VIII B yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Data dari hasil penelitian selama di lapangan diolah dan dianalisis 
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secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada model analisis Miles and Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2009) yang dilakukan dalam tiga komponen yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.   

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data 

dilakukan penyusunan informasi secara sistematik dari hasil reduksi data mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi pada masing-masing siklus. 

Disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penarikan kesimpulan 

merupakan upaya pencarian makna data, mencatat keteraturan dan penggolongan 

data.  

Data mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa dikumpulkan melalui 

tes, data tentang respon siswa dikumpulkan melalui angket, dan data-data lain 

melalui dokumentasi.  Penilaian soal tes mengacu pada pedoman pemberian skor 

kemampuan berpikir kreatif yang diadaptasi dari Bosch (Setiawati, 2014) yakni:  

 Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Berpikir Kreatif  

Aspek yang 

Diukur 
Respon Siswa terhadap Suatu Soal atau Masalah Skor 

Kelancaran 

Tidak menjawab atau memberikan ide yang tidak relevan untuk 

pemecahan masalah. 
0 

Memberikan sebuah ide yang relevan dengan pemecahan masalah 

tetapi mengungkapkannya kurang jelas 
1 

Memberikan sebuah ide yang relevan dengan pemecahan masalah dan 2 
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pengungkapkannya lengkap dan jelas. 

Memberikan lebih dari satu ide yang relevan dengan pemecahan 

masalah dan pengungkapannya kurang jelas 
3 

Memberikan lebih dari satu ide yang relevan dan pemecahan masalah 

dan pengungkapannya lengkap serta jelas. 
4 

Keluwesan 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban dengan satu cara atau lebih 

tetapi semua salah. 
0 

Memberikan jawaban dan terdapat kekeliruan dalam menjelaskan 1 

Memberikan jawaban dan penjelasannya benar. 2 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara (beragam) tetapi penjelasan 

kurang tepat 
3 

Memberikan jawaban lebih dari satu cara (beragam) penjelasan tepat 

dan benar. 
4 

Keaslian 

Tidak menjawab atau memberikan jawaban yang salah 0 

Memberikan jawaban dengan penjelasannya sendiri tetapi tidak tepat 1 

Memberikan jawaban dengan pemahaman sendiri, tetapi sulit dipahami 2 

Memberikan jawaban dengan pemahaman sendiri tetapi terdapat 

kekeliruan dalam menjelaskan 
3 

Memberikan jawaban dengan caranya sendiri dan proses perhitungan 

serta hasilnya benar. 
4 

(Sumber: Fajriah, 2015) 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistika deskriptif. Data tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa dianalisis dengan menentukan Skor total yang 

didapat setiap siswa. Selanjutnya skor total dikategorikan berdasarkan tabel 

berikut: 

Tabel 3.3 Kategori Proses dan Produk Berpikir Kreatif  
Kategori Proses Berpikir Kreatif Hasil Berpikir Kreatif 

Tinggi Siswa dapat memahami permasalahan dan 

mereka dapat memperkirakan solusinya, 

Produk berpikir kreatif dari 

siswa berkemampuan tinggi 
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kemudian menyusun rencana, 

melaksanakan rencana tersebut serta 

mengevaluasi jika terjadi hambatan dalam 

memperoleh solusi. 

Mereka dapat mengkomunikasikan ide 

mereka baik secara lisan maupun tertulis 

dengan jelas dan runtut.  

 

berbagai macam dan berbagai 

kategori, bahkan respon yang 

mereka berikan berbeda jika 

dibanding siswa yang lain. 

Hasil yang mereka berikan 

juga cukup rinci dan lengkap. 

Sedang Siswa dapat memahami masalah dan 

dapat memperkirakan solusinya, 

menyusun rencana dan melaksanakan 

rencana tersebut, namun ketika mereka 

menemui kendala dalam menjalankan 

rencana mereka mudah menyerah dan 

bahkan membatalkan prosedur yang telah 

mereka susun. 

Produk berpikir kreatif dari 

kategori sedang ini kurang 

bervariasi dalam hal respon, 

kategori dan beberapa respon 

tersebut sama dengan siswa 

lainnya. hasil yang mereka 

berikan kurang rinci dan 

lengkap. 

Rendah.   

 

Siswa sulit untuk memahami 

permasalahan dan memperkirakan 

solusinya. Ketika mereka menyusun 

rencana penyelesaian mereka tidak tahu 

apakah cara yang mereka berikan sudah 

benar atau belum 

Produk berpikir 

kreatif dari siswa 

berkemampuan rendah tidak 

bervariasi dan bahkan respon 

yang mereka berikan sangat 

sedikit dan sangat umum. 

Penguraian jawaban pun tidak 

rinci dan tidak lengkap. 

 

(Sumber: Fardah, 2012) 

.  
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Tabel 3.4 Kategori Kemampuan Berpikir Berdasarkan Video 

Pembelajaran 

No. Jumlah Skor Kategori 

1. Skor < 3 Rendah 

2. 3 ≤ Skor ≤ 9 Sedang 

3. Skor > 9 Tinggi 

Tabel 3.5 Presentase Aktivitas Berpikir Kreatif Siswa 

No. Aktivitas Siswa dalam berpikir kreatif 
Banyak Siswa 

(f) 
Presentase 

(P) 

1 
Bertanya kepada guru 

2 
Menjawab pertanyaan guru 

3 
Berdiskusi dengan kelompok 

4 
Menanggapi saat presentasi 

Keterangan  

P = Angka persentase    

f = Frekuensi siswa yang sedang dicari persentasenya   

N = jumlah total siswa   

(Sumber: Chandrasari, 2015) 


