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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian tindakan kelas 

(Classroom Action Research) dengan penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 

teknik analisis secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode deskriptif. 

Metode analisis deskriptif kualitatif yang digunakan adalah yang diusulkan oleh 

miles, huberman, dan saldana (2014) yang meliputi: 1. reduksi data 2. presentasi 

deskriptif sistematis dan logis 3. membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang 

disajikan. Teknik kualitatif analisis data dilakukan dengan cara mengamati dan 

membandingkan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan 

peserta didik pada saat menggunakan model pembelajaran Problem-Based 

Learning pada siklus satu dan siklus dua. Subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah semua peserta didik kelas VII E. Pada teknik kuantitatif analisis data 

dilakukan dengan menilai data observasi dan menghitung skor rata – rata baik skor 

dari angket berfikir kritis maupun skor dari hasil belajar siswa. 

3.2. Rancangan Penelitian 

 Penelitian  tindakan  kelas  ini terdiri dari dua siklus atau  lebih, yang 

masing-masing  siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu  perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi. Siklus I  dilaksanakan  berdasarkan pada permasalahan yang 

ditemukan saat proses pembelajaran pada mata pelajaran. Siklus II dilakukan 

dengan tujuan untuk melakukan perbaikan pada hasil penelitian dan hasil refleksi 
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siklus I. Asumsi apabila pada siklus I indikator belum tercapai, maka penelitian 

dilanjutkan ke siklus II. Apabila pada siklus II indikator belum tercapai, maka 

dilanjutkan ke siklus III dan seterusnya, sampai indikator dalam penelitian dapat 

tercapai. 

 Langkah-langkah desain penelitian tindakan kelas menurut Mulyasa 

(2009), dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut. 

                      

            Gambar 3.1 Skema Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

3.3 Waktu,Tempat dan Subyek Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di SMPN 18 Malang Jl. Soekarno 

Hatta A No. 394 Kota Malang, Jawa Timur dengan penilaian akreditasi yaitu A. 

Penelitian ini dilaksanakan  selama  dua bulan lebih mulai  dari bulan oktober 

hingga desember awal tahun 2017. Penelitian ini menggunakan kelas VII E yang 

seluruh siswa nya berjumlah 31 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 17 orang dan 

perempuan 14  orang  siswa di semester pertama tahun akademik 2017/2018, 

adapun wali kelas nya yaitu  ibu  Anna Jarrotul Khoiriyah, S.Pd., M.Pd yang tidak 
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lain juga sebagai guru dalam mata pelajaran IPA yang akan berkalaborasi dengan 

pembuat skripsi.  

3.4  Data dan Sumber Data 

 Sumber data yang terkait penelitian meliputi 

a) Data aktivitas, 

b) Data dari subjek penelitian, 

c) Data dari guru kelas. 

 

                Tabel 3.1 Data dan sumber data 

 
Sumber Data Data yang diambil 

Aktivitas Data proses pembelajaran siswa saat model pembelajaran 

Problem Based Learning di terapkan dikelas 

 

Subyek Penelitian 

( siswa ) 

a. Data kemampuan berpikir kritis siswa  

( angket ) 

b. Jurnal belajar/refleksi siswa. 

 

   Guru kelas  

a. Hasil tes koognitif siswa 

b. Silabus dan RPP dari guru 

c. Presensi siswa  

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Secara umum langkah kegiatan pelaksanaan PTK pada kegiatan penelitian 

Siklus I adalah sebagai berikut.  

a. Perencanaan  

     Pada tahap ini, rencana yang akan dibuat adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun kolaborasi dengan guru kelas dan observer; 

2. Mempelajari silabus dan rancangan pembelajaran (RPP) tipe Problem-

Based Learning tentang bab suhu, energi dan kalor yang telah disusun 
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oleh guru kelas untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas VII E 

SMPN 18 Malang;  

3. Mendiskusikan masalah-masalah yang ada di materi terkait dengan 

kehidupan sehari-hari siswa kelas VII E SMPN 18 Malang; 

4. Mengembangkan bahan ajar konsep IPA pada materi suhu, energi dan 

kalor yang berorientasi pada pembelajaran Problem-Based Learning; 

5. Menyusun lembar observasi, lembar jurnal refleksi, lembar 

instrument/angket, dan lembar tes formatif. 

b. Tindakan 

Melaksanakan pembelajaran tipe  Problem-Based Learning dan pemberian 

tugas menulis jurnal refleksi di akhir pelajaran yang akan dikumpulkan 

setiap minggu pada pertemuan selanjutnya untuk meningkatkan 

pemahaman konsep suhu, energi dan kalor siswa kelas VII E SMPN 18 

Malang, sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan ini 

dilaksanakan oleh guru yang mengajar IPA di kelas VII E SMPN 18 

Malang. 

c. Observasi  

Pengamatan (observasi) dilakukan oleh peneliti dan yang mengajar IPA di 

kelas VII E SMPN 18 Malang adalah guru mata pelajarannya. Pengamatan 

ini untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan proses penerapan 

pembelajaran Problem-Based Learning baik yang dihadapi siswa maupun 

guru selama tindakan pembelajaran. 
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d. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat 

memperbaiki tindakan berikutnya. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh 

peneliti. Siklus dalam setiap tindakan ini diakhiri atau dihentikan dengan 

indikator sebagai berikut. 

a) Hasil observasi telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan rencana yang telah disusun dan memberikan nilai yang baik untuk 

semua komponen, 

b) Hasil jurnal refleksi telah memberikan informasi bahwa siswa kelompok 

akademik bawah senang dengan situasi pembelajaran, 

c) Hasil tes telah menunjukkan bahwa siswa kelas mengalami kesulitan yang 

berarti dalam memahami konsep IPA. 

Apabila ketiga indikator tersebut belum terpenuhi, maka dilakukan siklus 

berikutnya dengan berdasar pada hasil refleksi Siklus I atau sebelumnya 

sampai terpenuhinya  ketiga indikator tersebut.   

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan rencana data yang diambil seperti pada Tabel 3.1 

selanjutnya ditentukan teknik pengumpulan data dan instrumen yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil dari telaah terhadap ketepatan dan 

keterambilan data maka disusun hubungan antara data yang diambil dengan 

teknik pengambilan dan instrumennya sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen pada Setiap Data yang Akan Diambil 

Data yang diambil Teknik Pengumpulan Instrumen 

 

Data pemahaman koognitif siswa 

terhadap konsep IPA dalam 

materi suhu, energi dan kalor 

 

          Metode Tes 

 

 

 

 

Lembar tes formatif 

   

Data kemampuan berpikir kritis 

siswa 

         Observasi          Lembar angket 

               dan 

jurnal belajar 

 

      Tabel 3.3 Instrument dan Indikator yang akan diambil 

Instrument Lembar Tes Formatif Indikator 

 

     

 

                          

                          Materi Suhu  

  

 

 

 

Mengingat: 

Disajikan data tentang  suhu macam-macam 

benda (air, alkohol, minyak) siswa menjelaskan 

(1) pengertian suhu (2) bagaimana cara 

mengukur suhu 

Mengingat: 

Disajikan data tentang  suhu macam-macam 

benda (air, alkohol, minyak) siswa menjelaskan 

(1) pengertian suhu (2) bagaimana cara 

mengukur suhu 

Mengkreasi: 

Disajikan masalah, dapat membuat suatu 

rancangan percobaan untuk menjawab masalah. 

 

Memahami: 

Disajikan gambar suatu percobaan siswa dapat 

menjelaskan alasan mengapa suhu naik 

Mengingat: 

Disajikan gambar suatu percobaan siswa dapat 

menjelaskan pengertian kalor 
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                   Materi Kalor 

Menganalisis: 

Disajikan data percobaan, Siswa dapat (1) 

membuat kesimpulan (2) menjelaskan 

perbedaan data 

Memahami: 

Disajikan gambar benda (kayu, gelas kaca, 

mangkok plastik, wajan) siswa dapat 

menjelaskan alasan mengapa benda tersebut 

memiliki kemampuan berbeda dan menerima 

kalor 

 

 

 

 

              Materi Perpindahan Kalor 

Menganalisis: 

Disajikan gambar fenomena perambatan kalor, 

siswa dapat menjelaskan jenis perambatan yang 

ada pada gambar 

Memahami: 

Disajikan gambar fenomena perambatan kalor, 

siswa dapat menjelaskan alasan pegangan panci 

dibuat dari kayu 

Menerapkan: 

Disajikan gambar fenomena perambatan kalor, 

siswa dapat memberikan contoh pemanfaatan 

perambatan kalor daam kehidupan sehari-hari 

  

 

 

                Materi Konsep energi  

Memahami: 

Disajikan gambar tentang macam-macam 

kejadian yang membutuhkan energi. Siswa dapat 

menjelaskan mengapa aktifitas tersebut 

membutuhkan energi. 

Mengingat: 

Disajikan gambar tentang macam-macam 

kejadian yang membutuhkan energi. Siswa dapat 

menjelaskan konsep energi 

  

                Materi Sumber Energi  

Mengingat: 

Disajikan gambar sistem pada panel suryaa 

siswa dapat menunjukkan sumber energi apa 

saja yang ada 
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                 Materi Transformasi energi Memahami: 

Disajikan gambar sistem pada panel suryaa 

siswa dapat menjelaskan perubahan energi yang 

terjadi pada gambar 

Mengkreasi: 

Siswa dapat membuat rangkaian sederhana 

tentang energi bagaimana energi dapat diubah 

dari sumber energi menjadi energi yang dapat 

digunakan/ diaplikasikan 

 

 

 

 

 

             Materi Energi dari makanan 

Menganalisis: 

Disajikan bagan tentang proses fotosintesis – 

proses pencernakan makanan – respirasi – energi 

siswa dapat menjelaskan bagaimana energi 

tersebut diperoleh, dan bagaimana energi 

terbentuk 

Mengevaluasi: 

Disajikan bagan tentang proses fotosintesis – 

proses pencernakan makanan – respirasi – energi 

siswa dapat menjelaskan apa yang harus 

dilakukan untuk memenuhi energi untuk 

kehidupan/aktifitas sehari-hari 

 

 

 

 

                      Materi Respirasi 

Penerapan: 

Disajikan data hasil percobaan jumlah 

organisme dengan jumlah kebutuhan oksigen, 

siswa dapat membuat grafik 

Menganalisis: 

Disajikan data hasil percobaan jumlah 

organisme dengan jumlah kebutuhan oksigen, 

siswa dapat menjelaskan alasan terjadinya 

perbedaan jumlah kebutuhan oksigen dengan 

jumlah organisme 

 

Berpikir Kritis 

a. Bertanya dan memberikan respon pada saat 

kegiatan pembelajaran 

b. Mengemukakan pendapatnya/Ide mengenai 

materi pembelajaran 

c. Antusias untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

d. Memecahkan masalah 
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Instrument                Indikator 

 

Jurnal Belajar 

a. Pengalaman belajar yang didapat 

b. Materi yang telah dipahami 

c. Materi yang belum dipahami 

d. Cara dalam mengatasi kendala belajar 

e. Upaya pengayaan yang akan dilakukan 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik interaktif  dan 

teknik analisis kuantitafif deskriptif. Berdasar hasil observasi terhadap proses 

dan hasil belajar, adapun langkah dalam analisis secara deskriptif kualitatif 

dengan teknik interaktif berikut. 

a. Melakukan reduksi, yaitu mengecek dan mencatat kembali data-data yang telah 

terkumpul; 

b. Melakukan interpretasi, yaitu menafsirkan yang diwujudkan dalam bentuk 

pernyataan; 

c. Melakukan inferensi; yaitu menyimpulkan apakah dalam pembelajaran ini 

terjadi peningkatan kemampuan berfikir kritis dan hasil belajar atau tidak 

(berdasar hasil observasi) 

d. Tahap tindak lanjut, yaitu merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk 

siklus berikutnya atau dalam pelaksanaan di lapangan setelah siklus berakhir 

berdasar inferensi yang telah ditetapkan; 

e. Pengambilan kesimpulan, diambil berdasarkan analisis hasil-hasil observasi 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Kemudian dituangkan dalam 

bentuk interpretasi dalam bentuk pernyataan. 
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Sedangkan dalam teknik analisis kuantitafif deskriptif adalah sebagai berikut. 

a. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang 

(crosstab), dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan 

penelitian, apakah masuk dalam katagori rendah,sedang atau tinggi. 

b. Dalam teknik analisis deskriptif kuantitatif ini juga, dapat diketahui hasil skor 

rata – rata siswa selama siklus I dan siklus II telah terlaksana, dari angket 

berfikir kritis yang telah dibagikan kepada siswa diakhir siklus. 

Sebelum menganalisa deskriptif dalam penelitian ini, terlebih dahulu membuat 

tabel rentang skala. Tabel ini akan dijadikan acuan dalam analisis deskriptif pada 

angket. Untuk memastikan maka harus dicari terlebih dahulu skor terendah dan skor 

tertinggi. Sampel yang digunakan sebanyak 31 responden dan banyaknya alternatif 

jawaban berjumlah 5 yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju(S), Ragu – Ragu(RR), Tidak 

Setuju(TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot setiap alternatif SS = 5, S = 

4, RR = 3, TS = 2, STS = 1 maka, 

Skor terendah = bobot terendah x jumlah sampel 

                       = 1 x 31 

            = 31 

Skor tertinggi = bobot tertinggi x jumlah sampel 

                       = 5 x 31 

                       = 155 

Sedangkan untuk menentukan rentang skala menentukan rentang skala 

menggunakan rumus: 

               RS = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
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Dimana: RS = rentang skala 

    n   = umlah sampel 

               m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Maka akan menjadi : 

Rs = 
𝑛(𝑚−1)

𝑚
 

     = 
31(5−1)

5
 

     = 
31(4)

5
 

    = 24,8 

    = 25 

Dalam membuat rentang skalanya karena 31 merupakan nilai terendah maka 31 

ditambah RS maka hasilnya: 31 + 25 = 56, 56 ditambah 25 menjadi 81 demikian 

seterusnya ditambah dengan 25 sampai skor tertingginya yaitu 156. Sehingga akan 

terbentuklah tabel rentang skala sebagai berikut. 

 Tabel 3.4 Rentang Skala 

Skor 
Kriteria 

31 – 55 Sangat Rendah 

56 – 80 Rendah 

81 – 105 Cukup 

106 – 130 Tinggi 

131 - 156 Sangat Tinggi 

                                      
 


