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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di kelas VIIIF pada semester

genap di SMP Negeri 8 Kota Jambi tahun ajaran 2016/2017.

3.2 Subyek Penelitian.

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIF semester genap di SMP

Negeri 8 Kota Jambi yang berjumlah 36 orang tahun ajaran 2016/2017.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa siklus hingga tercapainya indikator

keberhasilan. Menurut Arikunto (2012), “Setiap siklus memiliki empat tahapan yang

lazim dilalui yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi”. Adapun

skema alur penelitian dan penjelasan untuk masing-masing tahapan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Alur Penelitian
(Sumber: Arikunto (2014))
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3.3.1 Perencanaan

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yaitu: menetapkan kelas penelitian,

menentukan jumlah siklus, menetapkan materi pelajaran, menyusun perangkat

penelitian yang meliputi perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) dan instrumen

pengumpulan data (lembar observasi/pengamatan sikap ilmiah siswa).

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan

Dalam pelaksanaan tindakan ini pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan

rencana pembelajaran yang telah disiapkan pada persiapan tindakan. Secara umum

tahapan dalam pelaksanaan tindakan ini adalah :

1) Membuat suasana belajar mengajar sebaik mungkin

2) Memberikan semangat dan memotivasi siswa untuk belajar.

3) Melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan

4) Mengisi lembarobservasi/pengamatan sikap ilmiah siswa dan lembar kegiatan

guru.

3.3.3 Pengamatan

Pada tahap pengamatan akan dilaksanakan pengambilan data terhadap proses

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi yang telah

dirancang. Tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui keterlaksanaan aspek-aspek

keterampilan proses yang diteliti melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD dalam proses pembelajran.

3.3.4 Refleksi

Dari hasil observasi yang dilakukan, maka tahapan selajutnya adalah

melakukan refleksi, hasil refleksi akan menetukan apakah tindakan yang dilakukan
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dapat memecahkan masalah, apabila hasilnya belum seperti yang diharapkan, atau

masalah yang ada belum terselesaikan maka dilakukan perbaikan pada siklus

berikutnya. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan

pada siklus I yang digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran

siklus berikutnya. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan tindakan yang masih

kurang dan harus lebih diperhatikan untuk disempunakan pada siklus berikutnya.

3.4 Instrumen Penelitian

3.4.1 Lembar Observasi/pengamatan Sikap Ilmiah Siswa

Menurut Bundu (2006), pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan

mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Pada saat

siswa melakukan pengamatan pada sebuah objek saat praktikum berlangsang, guru

dapat melakukan penilaiain sikap ilmiah siswa pada saat siswa melakukan

pengamatan.

Pengamatan juga dapat dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif.

Pengamatan partisipatif artinya dalam melakukan pengamatan atau penilaian, guru

(pengamat) ikut melibatkan diri ditengah-tengah siswa/peserta didik yang sedang

diamati. Pengamatan non-partisipatif yakni pengamat berada diluar kelompok yang

diamati. Instrumen pengamatan paling banyak digunakan dalam bentuk “skala

ranting” dan “daftar cek”. Instrumen ini sangat memudahkan pengamat hanya

memberi tanda cek (√) pada sikap atau perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen dengan teknik observasi

atau pengamatan dengan bentuk pengamatan non-partisipatif dalam bentuk daftar cek

(check list).
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Menurut Harlen dalam Bundu (2006), menyatakan kisi-kisi instrumen sikap

ilmiah siswa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Sikap Ilmiah

Dimensi Indikator Perilaku

Sikap Ingin tahu

Antusias mencari jawaban
Menayakan setiap kegiatan
Perhatian pada obyek yang diamati
Antusias pada proses sains

Sikap respek
terhadap data/fakta

Objektif terhadap data yang didapat
Tidak Purbasangka
Mengambil keputusan sesuai fakta
Tidak mencampur fakta dengan pendapat

Tidak memanipulasi data

Sikap berfikir kritis

Meragukan temuan teman
Menayakan setiap perubahan/hal baru
Mengulangi kegiatan yang dilakukan
Tidak mengabaikan data

Sikap penemuan
dan kreativitas

Menunjukkan laporan berbeda dengan teman kelas
Menggunakan fakta-fakta untuk dasar konklusi
Merubah pendapat dalam  merespon terhadap fakta
Menggunakan alat tidak seperti biasanya
Menyarankan percobaan-percobaan baru
Menguraikan konklusi baru hasil pengamatan

Sikap berpikir
terbuka dan kerja
sama

Menghargai pendapat/temuan orang lain
Tidak merasa selalu benar
Menanggap setiap kesimpulan adalah tentatif
Menerima saran dari teman
Mau merubah pendapat jika data kurang
Berpartisipasi aktif dalam kelompok

Sikap Ketekunan

Mengulangi percobaan meskipun berakibat kegagalan
Melanjutkan meneliti sesudah “kebaruannya” hilang
Kelasnya selesai lebih awal
Melengkapi satu kegiatan meskipun teman kelasnya selesai lebih awal

Sikap peka terhadap
lingkungan sekitar

Perhatian terhadap peristiwa sekitar

Partisiasi pada kegiatan sosial
Menjaga kebersihan lingkungan sekolah

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan sebagian dimensi dan

indikator sikap ilmiah tersebut, hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu

penelitian.
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3.5 Pengumpulan Data

3.5.1   Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  kualitatif, yaitu

data  tentang sikap ilmiah siswa yang diperoleh dari pengisian lembar obsevasi sikap

ilmiah dan lembar observasi kegiatan guru tiap siklus oleh guru pengamat.

3.5.2 Cara Pengambilan Data

Cara yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini adalah

dengan menggunakan lembar observasi sikap ilmiah dan lembar observasi kegiatan

guru pada pembelajaran yang dilaksanakan setiap pertemuan.

3.5.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (classroom

action research), Penelitian tindakan kelas menurut Kunandar (2011) PTK adalah

sebuah bentuk kegiatan refleksi diri yang dilakukan oleh para pelaku pendidikan

untuk memperbaiki rasionalitas dan keadilan tentang: (a) Praktik-praktik

kependidikan mereka, (b) pemahaman mereka tentang praktik-praktik tersebut, (c)

situasi dimana praktik-praktik tersebut dilaksanakan.

3.6     Analisis Data

Analisis kualitatif diambil dari data hasil observasi tentang situasi belajar

mengajar, yaitu untuk data hasil observasi penilaian sikap yang dilakukan setiap

pertemuan dalam setiap siklus saat proses pembelajaran berlangsung dengan

menggunakan lembar format penilaian sikap yang dilengkapi rubrik penilaian dengan

menggunakan rating skala 1-4.
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Nilai akhir untuk penilaian sikap dengan menggunakan rumus yang

dikemukakan oleh Kurniasih (2013), sebagai berikut:

Nilai = 4x
MaksimumSkor

DiperolehyangSkor

(3.1)

Dengan kualifikasi Nilai Akhir (NA) Penilaian Sikap yakni:

Tabel 3.1 Kuaiifikasi Nilai Akhir Penilaian Sikap

Skor Kualifikasi

1,00- 1,33

1,66-2,33

2,66 - 3,33

3,66 - 4,00

Sikap Kurang (K)

Sikap Cukup (C)

Sikap Baik (B)

Sikap Sangat baik (SB)

Sumber:Kurniasih(2013)

Keterangan :

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 3,66 - 4,00 (80 - 100)

Baik : apabila memperoleh skor 2,66 - 3,33 (70 - 79)

Cukup :  apabila memperoleh skor 1,66 - 2,33 (60 - 69)

Kurang : apabila memperoleh skor 1,00 - 1,33 (>60)

3.7 Indikator Keberhasilan

Tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan ini dapat dikatakan berhasil jika

sikap ilmiah siswa meningkat yaitu mencapai > 70 % dari jumlah siswa yang telah

mencapai skor > 2,66 (Baik).

Bila kriteria tersebut terpenuhi, maka langkah-langkah pembelajaran dengan

menggunakan Model STAD dapat dijadikan usaha dalam peningkatan sikap ilmiah

siswa pada materiusaha dan energi di kelas VIIIF SMP Negeri 8 Kota Kota Jambi.


