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BAB II 
 METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis dan Desain Penelitian  

 

1. Jenis penelitian  

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

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi di dalam kelas (Sukanti 2008).  PTK ini dapat 

digunakan dalam peningkatan kualitas dari proses pembelajaran yang terjadi 

di kelas menjadi pembelajaran yang efektif. PTK biasanya bersifat kasuistik 

dan berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas 

yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas 

(Rahmawati, D, 2010) 

Penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc Taggart  menyatakan 

jika dalam satu siklus PTK terdiri dari 4 langkah pokok yaitu rencana, 

tindakan, pengamatan dan refleksi (Kusnandar, 2008). 

 

2. Desain Peneliitian  

Penelitian dilakukan dengan 2 siklus, dimana antara siklus satu sampai 2 

menjadi sebuah rangkaian yang saling berkaitan dalam sebuah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas model Kemmis 

dan Mc Taggart (Paidi, 2010). 

 
Gambar 1. Siklus PTK (Model Kemmis dan Mc Taggart) 
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a. Tahap perencanaan  

Pada tahap perencanaan kegiatan yang harus dilakukan sebelum 

melakukan penelitian antara lain :  

1. Merancang perangkat pembelajaran  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  

3. Lembar Observasi Siswa  

4. Instrumen angket peningkatan motivasi siswa dengan macromedia 

flash berbasis PBL  

5. Lembar kerja siswa mengenai sistem peredaran darah  

6. Menyiapkan macromedia flash berbasis PBL dengan materi 

pemnbelajaran sistem peredaran darah  

7. Alat evaluasi siswa pre tes dan post tes siswa selama pembelajaran 

materi sistem peredaran darah  

8. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembelajaran  

b. Tahap tindakan  

Pelaksanaan tindakan penelitian dilakukan dengan melakukan 

pembelajaran materi pembelajaran sistem peredaran darah sesuai 

dengan RPP yang sudah disiapkan dengan menggunakan macromedia 

flash berbasis PBL. Bentuk pelasanaan RPP di jabarkan secara umum 

sebagai berikut :  

1. Guru melaksanakan kegiatan yang sudha direncanakan 

2. Siswa melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

macromedia flash berbasis PBL  

3. Siswa secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

menggunakan macromedia flash berbasis PBL  

c. Tahap observasi  

Observasi dilakukan pada siswa dengan menggunakan lembar 

observasi siswa. Observasi siswa merupakan kegiatan pengamatan 

terhadap proses tindakan dalam penelitian. Observasi siswa dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan macromedia flash berbasis PBL.  

d. Tahap refleksi  

Refleksi merupakan aktivitas melihat hasil pembelajaran baik hasil 

pembelajaran secara kognitif, motivasi belajar siswa serta kekurangan 

pada proses pembelajaran yang sudah dilakukan dengan menggunakan 

macromedia flash berbasis PBL. Hasil dari refleksi ini nanti yang 

digunakan sebagai acuan untuk melanjutkan atau tidak ke siklus 

berikutnya.  

 



3 
 

1.2 Subjek Penelitian  

 

Subjek penelitian dalam PTK ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Kristen 1 

Salatiga yang berjumlah 28 siswa dengan 15 siswa laki-laki dan 13 siswa 

perempuan.  

 Alasan peneliti mengambil sampel kelas XI IPA 2 karena pernah mengajar 

di kelas XI IPA2 selama 3 bulan masa PPL. Setelah dilakukan pengamatan 

diperoleh permasalahan berupa hasil belajar siswa kelas XI IPA 2 yang tuntas KKM 

hanya 25% dan setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap kelas tersebut 

didapatkan permasalahan berupa hasil pembelajaran siswa yang masih masih di 

bawah KKM serta motivasi belajar yang rendah.  

 

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan di kelas XI IPA 2 SMA 

Kristen 1 Salatiga, yang beralamat di Jalan Osa Maliki 32 Salatiga, Jawa Tengah. 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan  pada bulan November – Desember 2016 

di semester 1 tahun ajaran 2016/2017.  

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data  

 

Perolehan data yang valid pada penelitian ini maka peneliti menggunakan 3 

teknik pengumpulan data yaitu  

a. Observasi  

Dilakukan untuk mengamati motivasi dan penggunaan macromedia flash 

berbasis PBL pada saat pembelajaran berlangsung dari tahap awal kegiatan 

hingga tahap akhir kegiatan.  

b. Tes  

Digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajara kognitif siswa 

dari pembelajaran sistem peredaran darah. Tes yang dilakukan dengan cara 

pre test dan post tes mengenai materi pembelajaran sistem peredaran darah.  

c. Angket motivasi  

Angket motivasi ini diberikan kepada siswa di akhir proses pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengetahui sejauh siswa bisa termotivasi setelah melakukan 

pembelajaran dengan macromedia flash berbasis PBL. 

d. Wawancara  

Dilakukan terhadap siswa dan guru agar mengetahui respon guru dan siswa 

tentang proses pembelajaran yang diikuti baik sebelum dan sesudah 

penelitian dilakukan.  
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e. Dokumentasi  

Dokumentasi berupa jurnal harian peneliti dan foto-foto saat proses 

pembelajaran berlangsung yang bertujuan sebagai penguat dalam kevalidtan 

penelitian 

 

1.5 Instrumen  

 

1. Tes  

Tes dilakukan dengan memberikan dalam bentuk soal pilihan ganda dan 

essay yang berhubungan dengan materi sistem peredaran darah manusia 

sebagai hasil belajar kognitif siswa. Pembuatan soal didasarkan pada kisi-kisi 

pembelajaran kognitif  yang di dapatkan pada kompetensi dasar. Kisi-kisi 

yang akan di jadikan dasar sebagai pembuatan soal sebagai berikut :  

Tabel 1. Kisi-Kisi Hasil Belajar Kognitif 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.2 Menjelaskan keterkaitan antara 

struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem peredaran darah 

3.2.1 menjelaskan fungsi sistem 

peredaran darah bagi tubuh  

3.2.2 membedakan komponen 

penyusun darah pada manusia  

3.2.3 menjelaskan pembagian sel-lsel 

darah mulai sel darah merah, sel darah 

putih dan keping darah 

3.2.4 menelaah ciri, fungsi dan proses 

pembentukan sel darah merah  

3.2.5 Menelaah ciri, fungsi , macam 

dan proses sel darah putih  

3.2.6 menelaah ciri, fungsi dan proses 

pembenatukan keping darah  

3.2.7 menjelaskan  yang dimaksud 

dengan komponen darah plasma darah 

3.2.8 merincikan zat-zat  yang ada di 

dalam plasma darah  

3.2.9 menjelaskan apa itu golongan 

darah 

3.2.10 membedakan golongan darah 

berdasarkan antigen dan antibody  

3.2.11 menjelaskan apa itu golongan 

darah dan fungsinya  
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3.2.12 menentukan golongan darah 

manusia  

3.2.13 menjelaskan alat  peredaran 

darah manusia jantung  

3.2.14 menjelaskan alat peredaran 

darah manusia pembuluh darah   

3.2.15 mengidentifikasi  sistem 

peredaran darah besar  

3.2.16 mengidentifikasi peredaran 

darah kecil  

3.2.17 menjelaskan kelainan-kelainan 

pada sistem peredaran  darah   

 

2. Non Tes  

Non tes dilakukan dengan melakukan wawancara dan memberikan 

angket motivasi kepada siswa pada setiap akhir pertemuan untuk 

mengetahui peningkatan motivasi yang didapatkan siswa setelah melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan macromedia flash yang berbasis 

Problem Based Learning. Kisi- kisi angket yang digunakan sebagai penilaian 

motivasi sebagai berikut : 

 
Tabel 2. Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa (Santrock, 2014) 

No Aspek Indikator 

1 

Orientasi 

keberhas

ilan 

 Siswa sensitif terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan peningkatan prestasi unggul 

 Ada kegiatan pencapaian prestasi yang dilakukan 

peserta didik 

2 

Antisipasi 

Kegagala

n 

 Siswa mampu menentukan langkah-langkah 

pencapaian prestasi 

 Siswa memiliki usaha untuk menanggulangi 

penghambat pencapai keberhasilan 

3 Inovasi 

 Siswa menemukan suatu cara yang lebih mudah 

dan singkat untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan  

 Siswa menyukai tantangan mencoba hal-hal baru 

 Siswa terlibat aktif dalam penyelenggaraan tugas. 

4 Tanggung Jawab  Siswa menyelesaian tugas dengan efektif dan 
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efisien 

 Siswa mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

 Siswa percaya diri dan konsisten dalam 

menyelesaikan tugas 

 

1.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan utnuk menarik kesimpulan dari hasil seluruh data yang 

sudah diperoleh. Data yang dianalisis adalah data hasil obeservasi siswa, hasil 

wawancara, angket motivasi, dan hasil evaluasi siswa. Setelah diperoleh data 

hasil penelitian, dilakukan analisis data sebagai berikut :  

1. Lembar observasi siswa  

a. Analisis keterlaksanaan macromedia flash berbasis PBL 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan mocromedia 

flash berbasis PBL dinilai terlaksana atau tidak terlaksana dapat dilihat 

dari setiap butir kisi-kisi lembar observasi. Skor penilaian 1 jika tidak 

terlaksana dengan kualitas sangat kurang, skor 2 bila terlaksana dengan 

kualitas kurang, skor 3 bila terlaksana dengan kualitas cukup, skor 4 

terlaksana dengan kualitas baik dan skor 5 terlaksana dengan kualitas 

sangat baik. Data kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus 

persamaan presentase presentase keterlaksanaan model gain score 

sebagai berikut : 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan :  

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicapai presentasenya  

N = Jumlah frekuensi  

Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian yang 

dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor di ubah menjadi data 

kualitatif (data interval) dengan skala lima. Acuan pengubah skor 

menjadi skala lima tersebut sebagai berikut (Azwar, 1999).  

Tabel 3 . 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 
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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 = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

S = Standart deviasi  

S = 1/6 (skor maksimal ideal – skor miniman ideal)  

X = Skor aktual  

 

b. Analisis motivasi belajar siswa dengan macromedia flash berbasis PBL 

Peningkatan motivasi belajar siswa menggunakan 

macromedia flash dinilai terlaksana atau tidak terlaksana dapat 

dilihat dari setiap butir kisi-kisi lembar observasi. Skor penilaian 1 jika 

tidak terlaksana dengan kualitas sangat kurang, skor 2 bila terlaksana 

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

skor 4 terlaksana dengan kualitas baik dan skor 5 terlaksana dengan 

kualitas sangat baik. Data kuantitatif ini di analisis menggunakan 

rumus persamaan presentase presentase keterlaksanaan model gain 

score sebagai berikut :  

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan :  

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicapai presentasenya  

N = Jumlah frekuensi  

 Untuk mengetahui kriteria hasil data instrumen 

penelitian yang dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor di 

ubah menjadi data kualitatif (data interval) dengan skala lima. Acuan 

pengubah skor menjadi skala lima tersebut sebagai berikut (Azwar, 

1999).  

Tabel 3 . 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 
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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 = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

S = Standart deviasi  

S = 1/6 (skor maksimal ideal – skor miniman ideal)  

X = Skor aktual  

 

2. Angket  

a. Analisis angket motivasi keterlaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan macromedia flash berbasis PBL  

Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan macromedia 

flash berbasis PBL dinilai dapat terlaksana atau tidak terlaksana dari 

setiap butir dalam kisi-kisi angket motivasi siswa. Skor penilaian 1 jika 

tidak terlaksana dengan kualitas sangat kurang, skor 2 bila terlaksana 

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

skor 4 terlaksana dengan kualitas baik dan skor 5 terlaksana dengan 

kualitas sangat baik. Data kuantitatif ini di analisis menggunakan rumus 

persamaan presentase presentase keterlaksanaan model gain score 

sebagai berikut :  

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan :  

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicapai presentasenya  

N = Jumlah frekuensi  

Mengetahui kriteria hasil data instrumen penelitian yang 

dilakukan maka data yang mula-mula berupa skor di ubah menjadi data 

kualitatif (data interval) dengan skala lima. Acuan pengubah skor 

menjadi skala lima tersebut sebagai berikut (Azwar, 1999).  

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 
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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 = ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 

S = Standart deviasi  

S = 1/6 (skor maksimal ideal – skor miniman ideal)  

X = Skor aktual  

 

3. Hasil belajar kognitif   

Analisis hasil belajar kognitif dilakukan dengan tes tertulis menggunakan 

tipe soal pilihan ganda dan essay untuk memperoleh data hasil belajar. Data 

kuantitatif ini dianalisis menggunakan rumus persamaan presentase 

keterlaksanaan model gain score sebagai berikut : 

P = 
 

 
 x 100 % 

Keterangan :  

P = Nilai yang dinyatakan dalam presentase 

F = Frekuensi yang sedang dicapai presentasenya  

N = Jumlah frekuensi 

Tabel 5. Interpretasi Hasil Belajar Kognitif (Gain Score) 

Nilai Interpretasi 

 0,7 Tinggi  

0,7 X 0,3 Sedang  

 0,3 Rendah  

 

1.7 Indikator Keberhasilan  

 

Siklus pada PTK ini akan dilakukan secara berulang sampai permasalahan 

dianggap sudah berhasil diselesaiakan. Indikator keberhasilan yang menunjukan 

keberhasilan dari siklus tersebut sebagai berikut :  

1. Terjadi peningkatan hasil belajar kognitif siswa yang memperoleh nilai di 

atas KKM sebanyak 70%  

2. Terjadi peningkatan motivasi belajar siswa setelah pembelajaran dengan 

macromedia flash berbasis PBL dengan peningkatan motivasi sebanyak 

80% siswa memperoleh nilai yang baik  
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3. Keterlaksanaan penerapan macromedia flash berbasis PBl dalam 

pembelajaran sesuai dengan rancangan proses pembelajaran yang sudah 

disusun dan terlaksana  

 

1.8 Jadwal Penelitian 

 

Berikut ini adalah jadwal penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan di kelas XI IPA 2, SMA Kristen 1 Salatiga sebagai berikut  

Tabel. Jadwal Pelaksanaan PTK 

Tabel 6. Jadwal Penelitian PTK 

No Rencana Kegiatan 
Bulan 

7 8 9 10 11 12 1 

1. Persiapan  

 Observasi  X X      

 Menyusun proposal penelitian 

dan instrumen 

pembelajaran  

  X X   

 

 Seminar proposal penelitian     X   

2. Pelaksanaan   

 Menyiapkan kelas      X   

 Menyiapkan alat dan bahan 

pembelajaran 
    X  

 

 Melakukan tindakan siklus I     X   

 Melakukan tindakan siklus II     X X  

3.  Penyusunan Laporan  

 Menyusun laporan hasil 

penelitian 
    X X 

 

 Seminar hasil penelitian       X 

 Perbaikan laporan        X 

 

 

 

  


