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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan praktek-praktek pembelajaran yang dilakukan dikelas 

secara lebih profesional (Suharsimi, 2008). Adapun tujuan diadakannya 

PTK adalah untuk memperbaiki mutu dan praktik pembelajaran yang 

dilakukan guru, memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, menemukan solusi atas masalah 

pembelajaran yang terjadi di dalam kelas agar pembelajaran menjadi 

lebih bermutu, menumbuhkan inovasi-inovasi baru dalam proses 

pembelajaran (Sukanti, 2008).  Pada PTK ini terdapat 4 tahap yaitu 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observasi), 

dan refleksi (reflecting).  

 

2. Desain Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan tiga siklus, dimana antara 

siklus I sampai siklus III merupakan sebuah rangkaian yang saling 

berkaitan. Siklus II dan siklus III dilakukan sebagai perbaikan dari siklus 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas model Kemmis dan Mc Taggart (Paidi, 2010). Berikut ini adalah 

penjelasan dari hal-hal yang akan dilaksanakan dalam tiga siklus ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
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Berdasarkan desain penelitian tindakan kelas memiliki beberapa 

perencanaan sebelum pelaksanaan penelitian. Adapun rencana 

pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 4 tahap, yaitu : 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahapan persiapan sebelum 

kegiatan pembelajaran dilakukan. Berikut ini adalah rincian pada 

tahap persiapan : 

1) Merancang perangkat pembelajaran. 

2) Membuat rencana pembelajaran. 

3) Membuat lembar observasi keterampilan generik sains dan 

keterlaksanaan model PBL. 

4) Menyusun instrumen tes untuk mengukur peningkatan 

hasil belajar pada materi sistem gerak manusia. 

5) Menyusun angket untuk mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan model PBL. 

6) Mempersiapkan Lembar Kerja Siswa. 

7) Mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan merupakan penerapan RPP yang 

disesuaikan dengan model PBL. RPP dirancang untuk 

meningkatkan keterampilan generik sains dan hasil belajar yang 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Bentuk pelaksanaan 

RPP dijabarkan secara umum sebagai berikut :  

1) Guru melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakannya. 

2) Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL.  

3) Siswa secara aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran 

berbasis eksperimen. 

4) Siswa menunjukkan antusiasnya dalam mengikuti  

kegiatan pembelajaran.  

c. Observasi 

 Pengamatan dilakukan terhadap pelaksanaan tindakan 

selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan 

komperhensif dilakukan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh 

guru dan siswa. Pengamatan menggunakan pedoman observasi 

dan kamera (gambar dan video). Proses pengamatan melibatkan 

observer yang memahami bidang pendidikan.  
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d. Refleksi 

Refleksi sebagai hasil pengammatan, kemudian dianalisis dan 

digunakan sebagai reflektif proses yang telah dilakukan. Kemudian 

hasil dianallisis dan digunakan sebagai penyempurnaan terhadap 

siklus berikutnya.  

B. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA 

Kartika III-1 Banyubiru yang berjumlah 29 orang, dengan jumlah siswa laki-
laki 13 orang dan siswa perempuan 16 orang (lampiran 1).  

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini akan dilaksanakan di SMA 

Kartika III-1 Banyubiru yang beralamat di jalan raya Muncul KM 4 

Banyubiru, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan 

guru biologi SMA Kartika III-1 Banyubiru menjadi pertimbangan bagi 

peneliti untuk memilih SMA Kartika sebagai lokasi penelitian. Pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan pada bulan bulan Juli sampai November 2016 atau 

semester 1 T.A 2016/2017.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Perolehan data atau informasi yang representatif pada penelitian 

ini, maka peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk melakukan observasi 

terhadap aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa maupun guru 

baik sebelum penelitian dan pada saat dilakukannya penelitian dengan 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) untuk mengetahui 

peningkatan generik sains siswa.  

2. Angket 

Angket penelitian digunakan mengetahui pendapat siswa 

tentang proses pembelajaran yang telah mereka ikuti. Angket ini 

diberikan kepada siswa baik sebelum PTK dilakukan dan sesudah PTK 

dilakukan.  

3. Tes Tertulis 

Tes dilakukan untuk mengukur penguasaan materi 

pembelajaran dari siswa. Tes ini dilakukan untuk memperoleh data 

yang akurat terhadap kemampuan siswa dalam memahami 

pembelajaran biologi yang dilakukan dikelas.  
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B. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tes hasil belajar, lembar observasi, angket, dan wawancara. Penjelasan 

masing-masing instrumen, sebagai berikut : 

1. Tes 

Tes tertulis dilakukan dalam bentuk 10 soal pilihan ganda dan 5 

soal essai yang berhubungan dengan materi yang diajarkan pada saat 

penelitian dilakukan yaitu tentang sistem gerak.  

 

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Tes 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 

3.1.     Menjelaskan 
keterkaitan antara 
struktur, fungsi, dan 
proses serta kelainan / 
penyakit yang dapat 
terjadi pada sistem 
gerak pada manusia 

3.1.1. Menjelaskan fungsi rangka sebagai alat 
gerak pasif  

3.1.2. Mengidentifikasi nama-nama tulang rangka 
sebagai penyusun tubuh manusia 

3.1.3. Mengidentifikasi struktur tulang rawan dan 
tulang keras sebagai penyusun rangka 
tubuh manusia 

3.1.4. Menjelaskan perkembangan tulang keras 
dari tulang rawan. 

3.1.5. Mengidentifikasi tulang berdasarkan 
mtriksnya sebagai penyusun rangka tubuh 
manusia 

3.1.6. Membedakan bentuk-bentuk tulang 
sebagai penyusun rangka tubuh manusia 

3.1.7. Menjelaskan fungsi susunan rangka 
berdasarkan letak susunannya 

3.1.8. Menganalisis hubungan antartulang yang 
ada pada sistem gerak manusia 

3.1.9. Menyebutkan macam-macam sendi yang 
ada pada sistem gerak manusia 

3.1.10. Mengidentifikasi macam-macam otot pada 
sistem gerak manusia 

3.1.11. Menganalisis bagian-bagian yang terdapat 
di otot pada sistem gerak manusia 

3.1.12. Menganalisis cara kerja otot pada sistem 
gerak manusia 

3.1.13. Mengidentifikasi kelainan dan gangguan 
yang terjadi pada sistem gerak manusia 
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2. Non Tes 

Instrumen non tes dilakukan dengan cara wawancara, 

observasi, dan angket untuk mengetahui kesan siswa terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan.  

Menurut Brotosiswoyo dalam Saptorini (2008) keterampilan 

generik sains dapat dikategorikan menjadi 5 jenis. Masing-masing 

aspek KGS dijabarkan pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Kisi-kisi Keterampilan Generik Sains 

Aspek KGS Indikator 

Pengamatan 
langsung 

1. Mengumpulkan fakta-fakta hasil percobaan 

2. Mencari perbedaan dan persamaan hasil 
pengamatan dan teori 

3. Menggunakan indera sebanyak mungkin dalam 
percobaan 

Pemodelan 

4. Mengungkap pemodelan dalam bentuk tabel 

5. Mengungkap pemodelan dalam bentuk sketsa 
gambar 

6. Mengungkap pemodelan dalam bentuk sketsa grafik 

Inferensi logika 

7. memecahkan masalah berdasarkan rujukan 

8. membuat penjelasan berdasarkan rujukan 

9. menarik kesimpulan berdasarkan rujukan 

Hukum sebab akibat 

10. Menyatakan hubungan antara dua variabel atau 
lebih dalam suatu percobaan 

11. Mengidentifikasi peristiwa atau fenomena yang 
terjadi dalam proses percobaan 

12. Membuktikan hipotesis dalam suatu percobaan 

Membangun Konsep 

13. Menghubungkan teori dengan hasil percobaan  

14. Membuat penjelasan berdasarkan hasil pengamatan 

15. Menyimpulkan percobaan berdasarkan analisis 

Sumber: Saptorini, 2008 

C. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data 

yang telah diperoleh. Data-data yang dianalisis adalah data hasil observasi 

aktivitas siswa dan guru, hasil wawancara, angket, dan hasil evaluasi siswa. 

Setelah diperoleh data atau informasi hasil penelitian kemudian dilakukan 

analisis data sebagai berikut : 

1. Lembar observasi 

a. Analisis keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model 

Problem Based Learning (PBL) 
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Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model PBL 

dinilai sebagai keterlaksanaannya yaitu terlaksana atau tidak 

terlaksana dari tiap butir dalam kisi-kisi lembar observasi. Skor 

penilaian 1 bila tidak terlaksana, skor penilaian 2 bila terlaksana 

dengan kualitas kurang, skor penilaian 3 bila terlaksana dengan 

kualitas cukup, skor penelaian 4 bila terlaksana dengan kualitas 

baik, dan skor penelaian 5 bila terlaksana dengan kualitas sangat 

baik. Data kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus : 

  P= 𝑓
𝑁

 x 100% 

  ( Rumus 1. Persamaan presentase keterlaksanaan model ) 

  Keterangan : 

  P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

  F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

  N = Jumlah frekuensi 

Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian 

yang dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor, diubah 

menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala lima. Adapun 

acuan pengubahan skor menjadi skala lima tersebut menurut 

Azwar (1999) dapat dilihat pada tabel 4: 

Tabel 4. Konversi Skor Menjadi Nilai Skala Lima 

Nilai Interval Skor Kategori 

A M + 1,5 S < X Sangat baik 

B M + 0,5 S < X ≤ M + 1,5 S Baik 

C M - 0,5 S < X ≤ M + 0,5 S Cukup 

D M - 1,5 S < X ≤ M - 0,5 S Kurang 

E X ≤ M - 1,5 S Sangat kurang 

Keterangan: 
M = Mean (rata-rata) 

M = 
1

2
 (Skor maks ideal + Skor min ideal) 

S = Standar deviasi 

S   = 
1

6
 (Skor maks ideal − Skor min ideal) 

X = Skor aktual 
Sumber: Azwar, 1999 

 

b. Analisis keterampilan generik sains 

Keterampilan generik sains siswa dinilai sebagai 

keterlaksanaannya yaitu terlaksana atau tidak terlaksana dari tiap 

butir dalam kisi-kisi lembar observasi. Skor penilaian 1 bila tidak 

terlaksana, skor penilaian 2 bila terlaksana dengan kualitas kurang, 
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skor penilaian 3 bila terlaksana dengan kualitas cukup, skor 

penelaian 4 bila terlaksana dengan kualitas baik, dan skor 

penelaian 5 bila terlaksana dengan kualitas sangat baik. Data 

kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus : 

  P= 𝑓
𝑁

 X 100% 

  ( Rumus 2. Persamaan presentase keterlaksanaan model ) 

  Keterangan : 

  P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

  F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

  N = Jumlah frekuensi 

Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian 

yang dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor, diubah 

menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala lima. Adapun 

acuan pengubahan skor menjadi skala lima tersebut menurut 

Azwar (1999) dapat dilihat pada tabel 5: 

Tabel 5. Konversi Skor Menjadi Nilai Skala Lima 

Nilai Interval Skor Kategori 

A M + 1,5 S < X Sangat baik 

B M + 0,5 S < X ≤ M + 1,5 S Baik 

C M - 0,5 S < X ≤ M + 0,5 S Cukup 

D M - 1,5 S < X ≤ M - 0,5 S Kurang 

E X ≤ M - 1,5 S Sangat kurang 

Keterangan: 
M = Mean (rata-rata) 

M = 
1

2
 (Skor maks ideal + Skor min ideal) 

S = Standar deviasi 

S   = 
1

6
 (Skor maks ideal − Skor min ideal) 

X = Skor aktual 
Sumber: Azwar, 1999 

2. Angket  

a. Analisis angket keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

model Problem Based Learning (PBL) 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model PBL 

dinilai sebagai keterlaksanaannya yaitu terlaksana atau tidak 

terlaksana dari tiap butir dalam kisi-kisi lembar observasi. Skor 

penilaian 1 bila tidak terlaksana, skor penilaian 2 bila terlaksana 

dengan kualitas kurang, skor penilaian 3 bila terlaksana dengan 

kualitas cukup, skor penelaian 4 bila terlaksana dengan kualitas 
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baik, dan skor penelaian 5 bila terlaksana dengan kualitas sangat 

baik.  Data kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus : 

  P= 𝑓
𝑁

 X 100% 

  ( Rumus 3. Persamaan presentase keterlaksanaan model ) 

  Keterangan : 

  P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

  F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

  N = Jumlah frekuensi 

 

Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian 

yang dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor, diubah 

menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala lima. Adapun 

acuan pengubahan skor menjadi skala lima tersebut menurut 

Azwar (1999) dapat dilihat pada tabel 6: 

Tabel 6. Konversi Skor Menjadi Nilai Skala Lima 

Nilai Interval Skor Kategori 

A M + 1,5 S < X Sangat baik 

B M + 0,5 S < X ≤ M + 1,5 S Baik 

C M - 0,5 S < X ≤ M + 0,5 S Cukup 

D M - 1,5 S < X ≤ M - 0,5 S Kurang 

E X ≤ M - 1,5 S Sangat kurang 

Keterangan: 
M = Mean (rata-rata) 

M = 
1

2
 (Skor maks ideal + Skor min ideal) 

S = Standar deviasi 

S   = 
1

6
 (Skor maks ideal − Skor min ideal) 

X = Skor aktual 
Sumber: Azwar, 1999 

 

 

b. Analisis angket keterampilann generik sains 

Keterampilan generik sains siswa dinilai sebagai 

keterlaksanaannya yaitu terlaksana atau tidak terlaksana dari tiap 

butir dalam kisi-kisi lembar observasi. Skor penilaian 1 bila tidak 

terlaksana, skor penilaian 2 bila terlaksana dengan kualitas kurang, 

skor penilaian 3 bila terlaksana dengan kualitas cukup, skor 

penelaian 4 bila terlaksana dengan kualitas baik, dan skor 

penelaian 5 bila terlaksana dengan kualitas sangat baik. Data 

kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus : 

P= 𝑓
𝑁

 X 100% 
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( Rumus 4. Persamaan presentase keterlaksanaan model ) 

Keterangan : 

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Jumlah frekuensi 

Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian 

yang dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor, diubah 

menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala lima. Adapun 

acuan pengubahan skor menjadi skala lima tersebut menurut 

Azwar (1999) dapat dilihat pada tabel 7: 

Tabel 7. Konversi Skor Menjadi Nilai Skala Lima 

Nilai Interval Skor Kategori 

A M + 1,5 S < X Sangat baik 

B M + 0,5 S < X ≤ M + 1,5 S Baik 

C M - 0,5 S < X ≤ M + 0,5 S Cukup 

D M - 1,5 S < X ≤ M - 0,5 S Kurang 

E X ≤ M - 1,5 S Sangat kurang 

 
Keterangan: 
M = Mean (rata-rata) 

M = 
1

2
 (Skor maks ideal + Skor min ideal) 

S = Standar deviasi 

S   = 
1

6
 (Skor maks ideal − Skor min ideal) 

X = Skor aktual 
Sumber: Azwar, 1999 

 

3. Hasil Belajar (Kognitif) 

Analisis hasil belajar dilakukan dengan tes tertulis, tes tertulis 

menggunakan model soal pilihan ganda dan essai untuk memperoleh 

data atau informasi hasil belajar. Data kuantitatif ini di analisis 

menggunakan rumus : 

P= 𝑓
𝑁

 X 100% 

( Rumus 5. Persamaan presentase keterlaksanaan model ) 

Keterangan : 

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya 

N = Jumlah frekuensi 
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D. Indikator Keberhasilan 

Tindakan akan dilakukan secara berulang sampai permasalahan dianggap 

sudah teratasi, jumlah siklus yang dilaksanakan pada PTK ini tergantung 

pada terselsaikannya masalah yang diteliti. Indikator keberhasilan yang 

menunjukkan keberhasilan tindakan, sebagai berikut : 

1. Indikator keberhasilan PTK ini adalah apabila terjadi peningkatan 

keterampilan generik sains dan hasil belajar pada setiap siklusnya dan 

80% siswa memperoleh nilai ≥ 75 baik nilai kognitif maupun 

psikomotor.  

2. Keterlaksanaan model PBL dalam pembelajaran sesuai dengan 

rancangan proses pembelajaran yang sudah disusun dan terlaksana 

dengan baik.  

 


