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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang difokuskan 

pada situasi kelas atau yang lazim dikenal dengan  classroom action 

research. Wardhani, dkk. (2007: 1.4) mengungkapkan bahwa penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas 

melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai 

guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Sedangkan menurut 

Arikunto (2006: 58) penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan 

yang dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu 

praktik pembelajaran.  

       Menurut Wardhani, dkk. (2007: 2.3) prosedur penelitian tindakan kelas 

ini berbentuk daur siklus yang memiliki empat tahap kegiatan yang saling 

terkait dan berkesinambungan, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 

pengamatan, dan (4) refleksi. Siklus penelitian tindakan ini dilakukan  

sampai tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN 3 Metro Pusat dan berkolaborasi dengan guru kelas 

IVA.  

       Adapun daur siklus dalam penelitian tindakan kelas ini digambarkan 

sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Alur siklus PTK modifikasi dari Wardhani, dkk. (2007: 2.4) 

 

B. Setting Penelitian 

1. Subjek penelitian 

       Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IVA SDN 3 Metro 

Pusat dengan jumlah 20 siswa, 10 siswa laki-laki dan 10 siswa 

perempuan. 

2. Waktu penelitian 

       Penelitian dilaksanakan pada semester genap selama 5 bulan, yaitu 

bulan Desember 2014 sampai April 2015. Kegiatan penelitian dimulai dari 

perencanaan sampai laporan hasil penelitian. 

 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Observasi 

SIKLUS I 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Observasi 

Pelaksanaan Refleksi 
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3. Tempat Penelitian 

       Tempat penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN 3 Metro Pusat 

Jalan Yos Sudarso 15 Polos, Kota Metro. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara 

yaitu: 

1. Teknik Nontes  

       Teknik nontes yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

observer menilai di lembar pengamatan kinerja  guru, aktivitas belajar 

siswa, afektif, dan psikomotor selama proses pembelajaran berlangsung. 

2. Teknik Tes  

       Teknik tes yaitu untuk mengukur hasil belajar siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Teknik tes ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang bersifat kuantitatif (angka). Melalui tes ini 

diketahui peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

model problem posing dengan media grafis. 

 

D. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Lembar observasi 

       Instrumen dirancang oleh peneliti berdasarkan kajian teori. Lembar 

observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kinerja guru, 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif, dan psikomotor siswa selama 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 
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a. Penilaian Kinerja Guru 

       Lembar observasi kegiatan mengajar atau Instrumen Penilaian 

Kinerja Guru (IPKG) bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar yang baik 

dan benar. 

Tabel 3.1 Instrumen penilaian kinerja guru 

Aspek yang Diamati Skor 

Kegiatan Pendahuluan  

A. Apersepsi dan Motivasi  

1. 
Mengondisikan ruangan kelas, menyiapkan alat peraga 

yang akan digunakan dan memeriksa kesiapan siswa. 
1 2 3 4 5 

2. 
Mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman 

siswa atau pembelajaran sebelumnya. 
1 2 3 4 5 

3. 
Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang materi 

pelajaran. 
1 2 3 4 5 

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 1 2 3 4 5 

5. 
Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi 

pembelajaran. 
1 2 3 4 5 

B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan  

1. Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa. 1 2 3 4 5 

2. 

Menyampaikan rencana kegiatan dalam kerja kelompok 

dan mewajibkan siswa dalam pengajuan soal dan 

menjawab soal. 
1 2 3 4 5 

C. Penerapan Model Problem Posing dengan Media Grafis  

1. 
Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok 

terdiri dari 5 siswa. 
1 2 3 4 5 

2. 
Mengondisikan siswa untuk mengamati dan memahami 

gambar. 
1 2 3 4 5 

3. 
Guru memfasilitasi alat praktikum serta membagikan 

LKS  kepada siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 
1 2 3 4 5 

4. 
Guru menjelaskan prosedur kerja untuk melakukan 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 
1 2 3 4 5 

5. 

Guru menugaskan setiap kelompok untuk mengajukan 

pertanyaan dari hasil percobaan yang dilakukan oleh 

siswa. 
1 2 3 4 5 

6. 
Siswa menuliskan pertanyaan atau  pengajuan 

permasalahan pada lembar posing I. 
1 2 3 4 5 

7. Lembar posing I ditukarkan dengan kelompok lain. 1 2 3 4 5 

8. 

Siswa diminta untuk melakukan diskusi sambil mencari 

jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh 

kelompok lain dengan cara mengumpulkan informasi dari 

hasil pengamatan yang dilihat siswa. 

1 2 3 4 5 

9. 
Siswa menulis jawaban pada lembar posing II (lembar 

jawaban). 
1 2 3 4 5 
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                  (Sumber: Adaptasi dari Andayani, dkk. (2009: 73) 
 
 

b. Aktivitas Belajar Siswa 

       Lembar observasi aktivitas belajar siswa ini dikembangkan 

berdasarkan indikator aktivitas dalam penelitian ini, yaitu: (1) 

mengajukan pertanyaan pada lembar posing I, (2) memberikan saran 

kepada temannya, (3) mencari jawaban dari hasil pengamatan, (4) 

10. 
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 
1 2 3 4 5 

D. Penerapan Strategi Pembelajaran yang Mendidik  

1. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 
1 2 3 4 5 

2. 
Menfasilitasi kegiatan yang memuat komponen 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
1 2 3 4 5 

3. Melaksanakan pembelajaran secara runtut. 1 2 3 4 5 

4. Menguasai kelas. 1 2 3 4 5 

5. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 1 2 3 4 5 

6. 
Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 
1 2 3 4 5 

7. 

Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran problem posing sesuai dengan alokasi 

waktu yang direncanakan. 
1 2 3 4 5 

E. Penggunaan Media Grafis  

1. 
Menyajikan pesan, informasi, saran atau ide-ide dalam 

pembelajaran. 
1 2 3 4 5 

2. Bersifat sederhana. 1 2 3 4 5 

3. Warna tulisan harus jelas dan menarik. 1 2 3 4 5 

4. 
Media diletakkan pada tempat strategis yang dapat dilihat 

oleh siswa. 
1 2 3 4 5 

5. 
Media disesuaikan dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. 
1 2 3 4 5 

F. Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran 
 

1. 
Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

secara jelas dan lancar. 
 

1 2 3 4 5 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1 2 3 4 5 

G. Penutup Pembelajaran  

1. Guru melakukan refleksi dengan melibatkan siawa. 1 2 3 4 5 

2. Guru memberikan tes lisan atau tulisan . 1 2 3 4 5 

3. Guru melaksanakan tindak lanjut. 1 2 3 4 5 

Jumlah  

Nilai  
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aktif mengikuti diskusi kelompok, (5) tidak mengganggu teman, dan 

(6) mengikuti intruksi dari guru. 

c. Hasil Belajar Afektif  

       Lembar hasil belajar afektif ini digunakan untuk mengetahui 

karakter setiap siswa selama proses pembelajaran. Peneliti 

mengembanagkan indikator afektif dalam penelitian ini, yaitu: sikap 

percaya diri, disiplin, dan kerja sama. 

d. Hasil Belajar Psikomotor  

       Lembar hasil belajar psikomotor ini digunakan untuk mengetahui 

keterampilan setiap siswa selama proses pembelajaran. Indikator 

psikomotor dalam penelitian ini, yaitu: (a) mengumpulkan data 

berdasarkan pengamatan, (b) menyimpulkan berdasarkan percobaan 

yang dilakukan siswa, (c) mengomunikasikan hasil percobaan dengan 

singkat dan jelas, dan (d) melaksanakan tugas yang diberikan guru 

dengan baik. 

2. Soal Tes 

Soal tes digunakan untuk memperoleh data yang bersifat kuantitatif. 

Soal tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa berupa 

pengetahuan yang dilaksanakan pada pertemuan terakhir tiap siklus 

dalam bentuk soal tes formatif. Melalui soal tes formatif dapat diketahui 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa dalam mata pembelajaran IPA 

melalui model pembelajaran problem posing dengan media grafis. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen hasil belajar kognitif 

 

Standar 

kompetensi 

Kompetensi 

dasar 

Indikator Ranah 

kognitif 

Nomor soal 

8. 

Memahami 

berbagai 

bentuk 

energi dan 

cara 

penggunaan-

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

8.1 

Mendiskripsi- 

kan berbagai 

energi panas 

dan bunyi 

yang terdapat 

di lingkungan 

sekitar serta 

sifat-sifatnya. 

1. Siswa dapat 

    megidentifikasi sumber- 

    sumber energi panas 

    secara tertulis. 

C 1 

Pilihan ganda: 

2 dan 5. 

Esai: 1 

2. Siswa dapat menuliskan 

manfaat energi panas bagi 

kehidupan manusia. 

C 1 

Pilihan ganda: 

1.  

Esai: 4 

3. Siswa dapat menjelaskan 

adanya perpindahan panas 

secara tertulis. 

C 2 

Pilihan ganda: 

3, 4, dan 6.  

Esai: 2 dan 3 

4. Siswa dapat menjelaskan 

sumber energi bunyi 

secara tertulis. 

C 2 

Pilihan ganda:  

8. 

Esai: 5 

5. Siswa dapat menuliskan 

contoh-contoh sumber 

energi bunyi. 

C 1 

Pilihan ganda: 

7. 

6. Siswa dapat menjelaskan 

bunyi merambat melalui 

benda padat, cair dan gas 

secara tertulis. 

C 2 

Pilihan ganda: 

9. 

7. Siswa dapat menentukan 

bunyi dihasilkan oleh 

benda yang bergetar. 

C 3 

Pilihan ganda: 

10. 

    8. 

Memahami 

berbagai 

bentuk energi 

dan cara 

penggunaan-

nya dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

  8.2 

Menjelaskan  

berbagai 

energi 

alternatif dan 

cara 

penggunaan-

nya. 

 

1.   Siswa dapat 

  mengidentifikasi 

  sumber-sumber energi 

  alternatif secara tertulis. 

C 1 

Pilihan 

ganda:1,2, dan 

4. 

2. Siswa dapat menuliskan 

contoh-contoh sumber 

energi alternatif. 
C 1 

Pilihan ganda: 

5,6,3, dan 10. 

Esai: 2 dan 5 

3. Siswa dapat menjelaskan 

berbagai sumber energi 

alternatif secara tertulis. 
C 2 

Pilihan ganda: 

4.               

Esai: 1  

4. Siswa dapat menuliskan 

kerugian penggunaan 

energi alternatif. 

C 2 
Esai: 4 

5. Siswa dapat menyebutkan 

kegunaan sumber energi 

alternatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C 2 

Pilihan ganda: 

5,7,8 dan 9. 

Esai: 3 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

       Data kualitatif diperoleh melalui kegiatan pengamatan (observasi). 

Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam data kualitatif adalah kinerja 

guru, aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa pada ranah afektif dan 

psikomotor siswa. 

a. Nilai Kinerja Guru 

Tabel 3.3 Rubrik penentuan skor kinerja guru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Untuk melihat kinerja guru dapat digunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

N        = Nilai yang dicari 

R = Skor yang diperoleh guru 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 141)  

 

Tabel 3.4 Katagori keberhasilan kinerja guru 

 

 

 

 

 

 
 

  (Sumber: Modifikasi dari Poerwanti, 2008: 7.8) 

 

Skor Nilai mutu Kriteria 

1 Sangat Kurang  Tidak dilaksanakan oleh guru 

2 Kurang 
 Dilaksanakan oleh guru, guru 

 melakukannya dengan banyak 

 kesalahan dan guru tidak menguasai 

3 Cukup  Dilaksanakan oleh guru dan guru 

 terlihat cukup menguasai 

4 Baik  Dilaksanakan dengan baik oleh guru 

 dan guru terlihat menguasai 

5 Sangat Baik  Dilaksanakan dengan sangat baik oleh 

 guru dan guru terlihat profesional 

   No.    Nilai   Katagori 

1. 81-100 Sangat Baik 

2. 61-80 Baik 

3. 41-60 Cukup 

4. 21-40 Kurang 

5. 0-20 Sangat Kurang 
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b. Aktivitas Belajar Siswa  

Data kualitatif  pada aktivitas siswa diperoleh melalui observer 

yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Data diperoleh 

dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan siswa. 

1) Nilai Aktivitas Belajar Siswa  

Tabel 3.5 Rubrik penilaian aktivitas belajar siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pemerolehan nilai individu aktivitas belajar siswa  

 

 
Keterangan: 

N     =  Nilai yang dicari atau dikembangkan 

R     =  Skor yang diperoleh siswa 

SM  =  Skor maksimum 

100  =  Bilangan tetap 

(Sumber: Modifikasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 
Tabel 3.6 Katagori aktivitas belajar siswa secara individu 

 

No. Nilai Katagori 

1. ≥81 Sangat Aktif 

2. 61-80 Aktif 

3. 41-60 Cukup Aktif 

4. ≤40 Kurang Aktif 

(Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Skor Nilai mutu Kriteria 

1 Kurang Aktif  Tidak dilaksanakan oleh siswa  

2 Cukup Aktif 

 Dilaksanakan oleh siswa, siswa 

 melakukan dengan banyak 

 kesalahan, dan siswa terlihat 

 cukup aktif 

3 Aktif 

 Dilaksanakan oleh siswa, siswa 

 melakukan dengan sedikit 

 kesalahan, dan siswa terlihat aktif 

4 Sangat Aktif 

 Dilaksanakan dengan sangat baik 

 oleh siswa, siswa melakukan 

 dengan sempurna, dan siswa 

 terlihat sangat aktif 
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b) Persentase aktivitas siswa secara klasikal digunakan rumus: 

 

 

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 
Tabel 3.7 Persentase aktivitas belajar siswa secara 

                                      klasikal 
 

No  Siswa Aktif (%) Katagori 

1. ≥81 Sangat Aktif 

2. 61-80 Aktif 

3. 41-60 Cukup Aktif 

4. ≤40 Kurang Aktif 

      (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

c. Hasil Belajar Afektif Siswa 

Hasil belajar afektif siswa pada sikap percaya diri, disiplin, dan 

kerja sama. 

Tabel 3.8 Indikator hasil belajar afektif siswa 
 

Sikap yang diamati Indikator 

Percaya diri (A) 1. Berani mengemukakan pendapat tanpa 

ragu-ragu 

2. Menyampaikan penjelasan kepada teman 

kelompok tanpa rasa gugup 

3. Berani presentasi di depan kelas 

Disiplin (B) 1. Patuh pada peraturan yang dibuat oleh guru 

2. Mengumpulkan tugas tepat waktu 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk 

guru 

Kerja sama (C) 1.  Berpartisipasi dalam kelompok 

2. Membantu temannya ketika ada kesulitan 

3. Mampu memecahkan masalah dalam 

kelompok 

 
 
 Tabel 3.9 Kisi-kisi kriteria penilaian hasil afektif siswa 
 

Skor Kriteria 

4 Jika 3 indikator terlihat 

3 Jika 2 indikator terlihat 

2 Jika 1 indikator terlihat 

1 Jika tidak ada indikator yang terlihat 
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a) Pemerolehan nilai afektif siswa secara individu 

N 

Keterangan: 

N          =  Nilai afektif 

R          =  Skor yang diperoleh siswa 

SM          =  Skor maksimum 

100          =  Bilangan tetap 

(Sumber: Modifikasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 3.10 Katagori hasil belajar afektif siswa secara 

                   individu 

 

No. Nilai Katagori 

1. ≥81 Sangat Baik 

2. 61-80 Baik 

3. 41-60 Cukup Baik 

4. ≤40 Kurang Baik 

   (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

b) Pemerolehan nilai afektif siswa secara klasikal 

Nilai hasil belajar afektif siswa 

Jumlah siswa berkatagori minimal “Baik” 

 Jumlah seluruh siswa 

                           (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 
 

Tabel 3.11 Persentase hasil belajar afektif siswa secara 
                   klasikal 
 

No  Siswa Baik (%) Katagori  

1. ≥ 81 Sangat Baik 

2. 61-80 Baik 

3. 41-60 Cukup Baik 

4. ≤40 Kurang Baik 

(Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

 

 

 

 

X 100% 
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d. Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Tabel 3.12 Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Menghitung hasil belajar psikomotor siswa secara individu 

 

 

 

Keterangan: 

N               =  Nilai psikomotor 

R           =  Skor yang diperoleh siswa 

SM            =  Skor maksimum 

100           =  Bilangan tetap 

(Sumber: Modifikasi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 3.13 Katagori hasil belajar psikomotor siswa secara 

                   individu 

 

No. Nilai Katagori 

1. ≥81 Sangat Terampil 

2. 61-80 Terampil  

3. 41-60 Cukup Terampil 

4. ≤40 Kurang Terampil 

                           (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

b) Pemerolehan nilai psikomotor siswa secara klasikal 

 

            Jumlah siswa yang berkatagori minimal “Terampil” 

                                   Jumlah seluruh siswa 

                      (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

 

Skor Nilai mutu Kriteria 

1 Kurang Terampil Tidak dilaksanakan oleh siswa 

2 Cukup Terampil Dilaksanakan oleh siswa, siswa 

melakukan dengan banyak kesalahan 

dan siswa terlihat kurang terampil 

3 Terampil  Dilaksanakan oleh siswa, siswa 

melakukan dengan sedikit kesalahan 

dan siswa terlihat terampil 

4 Sangat Terampil Dilaksanakan dengan terampil oleh 

siswa, siswa melakukan dengan 

sempurna dan siswa terlihat sangat 

terampil 

X 100% 
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Tabel 3.14 Persentase hasil belajar psikomotor siswa secara 

                   klasikal 

 

No  Siswa Terampil (%) Katagori 

1. ≥81 Sangat Terampil 

2. 61-80 Terampil 

3. 41-60 Cukup Terampil 

4. ≤40 Kurang Terampil 

(Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif   

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Dalam 

penelitian ini, yang termasuk analisis data kuantitatif adalah hasil belajar 

kognitif siswa. Instrumen hasil belajar siswa tiap siklus dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

a) Menghitung hasil belajar kognitif siswa secara individual 

 

 

Keterangan: 

NP = Nilai pengetahuan 

R  = Skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Modifikasi dari Purwanto 2008: 102) 

 

b)  Perhitungan nilai rata-rata tes tertulis siswa  

                 =   

  Keterangan: 

   = Nilai rata-rata 

  ∑x = Jumlah nilai 

  N  = Jumlah siswa 

            (Sumber: Adopsi dari Sudjana, 2010: 109) 
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c) Persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara klasikal 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

                   Jumlah seluruh siswa 

         (Sumber: Modifikasi dari Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

Tabel 3.15 Persentase hasil belajar kognitif siswa secara klasikal 

 

No Tingkat Keberhasilan (%)  Katagori 

1. ≥81 Sangat Tinggi 

2. 61–80 Tinggi 

3. 41–60 Sedang 

4. ≤40 Sangat Rendah 

 

       Hasil analisis ini digunakan untuk melakukan perencanaan dalam siklus 

selanjutnya sebagai bahan refleksi dalam memperbaiki rancangan 

pembelajaran. 

 

F. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

1. Siklus I 

       Prosedur penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IVA 

SDN 3 Metro Pusat adalah sebagai berikut. 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah: 

1) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk 

mengetahui materi pokok yang diajarkan. 

2) Membuat perangkat pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran IPA yaitu: pemetaan SK-KD, silabus, Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta menyiapkan alat-

alat yang digunakan dalam percobaan. 

X 100% 

(Sumber: Modifikasi dari Aqib dkk., 2009: 41) 
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4) Menyiapkan instrumen penilaian yang terdiri dari lembar observasi 

untuk mengamati kinerja guru, aktivitas belajar siswa, afektif, dan 

psikomotor selama proses pembelajaran berlangsung. 

5) Menyiapkan lembar evaluasi tes hasil belajar pada pembelajaran 

IPA untuk memperoleh data tingkat pencapaian kemampuan 

belajar siswa. 

6) Menyiapkan alat dokumentasi. 

b. Pelaksanaan  

       Pelaksanaan tindakan yang dilakukan mengacu pada hasil dari 

tahap perencanaan. Secara rinci pelaksanaan pembelajaran melalui 

model problem posing dengan media grafis. Kegiatan pembelajaran 

dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Kegiatan Awal 

1) Pengondisian kelas (menata tempat duduk untuk 

pembelajaran, menertibkan siswa, berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa). 

2) Guru melakukan apersepsi. 

3) Guru mengomunikasikan tujuan pembelajaran yang dicapai 

dari kegiatan pembelajaran. 

4) Menyampaikan cakupan materi tentang “Sumber energi 

panas” dan menjelaskan uraian kegiatan yang dilaksanakan 

siswa dalam proses pembelajaran. 
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5) Guru mengomunikasikan tujuan pembelajaran, garis besar 

cakupan materi dan kegiatan yang dilaksanakan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

1) Menggali pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 

2) Siswa dibimbing untuk mencari informasi dan menggali 

pengetahuan melalui masalah yang disajikan oleh guru 

melalui tanya jawab dan penjelasan guru. 

3) Siswa diberi penjelasan yang berkaiatan dengan materi. 

b) Elaborasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok 

terdiri dari 5 siswa. 

2) Mengondisikan siswa untuk mengamati dan memahami 

gambar tentang sumber-sumber energi panas. 

3) Guru memfasilitasi alat pratikum serta membagikan LKS 

kepada siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 

4) Guru menjelaskan prosedur kerja untuk melakukan 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 

5) Setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dari hasil 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 

6) Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan atau pada 

lembar posing I (lembar pertanyaan). 
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7) Lembar posing I (lembar pertanyaan) ditukarkan dengan 

kelompok lainnya. 

8) Siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban dari 

pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok lain 

dengan cara mengumpulkan informasi dari pengamatan 

yang dilihat siswa.  

9) Siswa menulis jawaban pada lembar posing II (lembar 

jawaban).  

10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

c) Konfirmasi   

1) Penguatan dan penyempurnaan terhadap beberapa hal 

yang diinformasikan pada diskusi kelompok. 

2) Guru meluruskan dan memperjelas jawaban dari setiap 

kelompok. 

3) Memberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

3. Kegiatan Penutup 

1) Melakukan refleksi pembelajaran berdasarkan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan dari hasil pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

3) Siswa diberi tugas rumah sebagai tindak lanjut. 

4) Guru memberi motivasi kepada siswa. 
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5) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

c. Observasi 

       Pelaksanaan observasi dilaksanakan secara bersama dengan 

pelaksanaan tindakan, menggunakan alat bantu berupa lembar 

observasi. Lembar observasi yang disiapkan meliputi lembar 

observasi kinerja guru, aktivitas belajar siswa, afektif, dan 

psikomotor. 

d. Refleksi 

1) Menganalisis kekurangan dan keberhasilan guru dalam 

menerapkan model problem posing dengan media grafis pada 

pembelajaran IPA. 

2) Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan keberhasilan siswa untuk menentukan langkah 

langkah perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Apabila 

tujuan penelitian belum tercapai, maka penelitian akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

 

2. Sikus II 

a. Perencanaan 

1) Menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk 

mengetahui materi pokok yang diajarkan. 
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2) Membuat perangkat pembelajaran yang digunakan selama proses 

pembelajaran IPA yaitu: pemetaan SK-KD, silabus, Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP), dan media pembelajaran. 

3) Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta menyiapkan alat-

alat yang akan digunakan dalam percobaan. 

4) Menyiapkan instrumen penilaian yang terdiri dari lembar 

observasi untuk mengamati kinerja guru, aktivitas belajar siswa, 

afektif, dan psikomotor selama proses pembelajaran berlangsung. 

5) Menyiapkan lembar evaluasi tes hasil belajar pada pembelajaran 

IPA untuk memperoleh data tingkat pencapaian kemampuan 

belajar siswa. 

6) Menyiapkan alat dokumentasi. 

b. Pelaksanaan 

       Pelaksanaan tindakan yang dilakukan mengacu pada hasil dari 

tahap perencanaan. Secara rinci pelaksanaan pembelajaran melalui 

model problem posing dengan media grafis. Kegiatan pembelajaran 

dengan beberapa tahap yaitu: 

1. Kegiatan Awal 

1) Pengondisian kelas (menata tempat duduk untuk 

pembelajaran, menertibkan siswa, berdoa, dan mengecek 

kehadiran siswa). 

2) Guru melakukan apersepsi. 

3) Guru mengomunikasikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai dari kegiatan pembelajaran. 
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4) Menyampaikan cakupan materi “Sumber-sumber energi 

alternatif” dan menjelaskan uraian kegiatan yang akan 

dilaksanakan siswa dalam proses pembelajaran. 

5) Guru mengomunikasikan tujuan pembelajaran, garis besar 

cakupan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a) Eksplorasi 

1) Menggali pengetahuan siswa dengan memberikan 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi. 

2) Siswa dibimbing untuk mencari informasi dan menggali 

pengetahuan melalui masalah yang disajikan oleh guru 

melalui tanya jawab dan penjelasan guru. 

3) Siswa diberi penjelasan yang berkaiatan dengan materi. 

b) Elaborasi 

1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, 1 kelompok 

terdiri dari 5 siswa. 

2) Mengondisikan siswa untuk mengamati dan memahami 

gambar tentang sumber-sumber energi alternatif. 

3) Guru memfasilitasi alat pratikum serta membagikan LKS 

kepada siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. 

4) Guru menjelaskan prosedur kerja untuk melakukan 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 



   55 

 

5) Setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan dari hasil 

percobaan yang dilakukan oleh siswa. 

6) Siswa diminta untuk menuliskan pertanyaan atau pada 

lembar posing I (lembar pertanyaan). 

7) Lembar posing I (lembar pertanyaan) ditukarkan dengan 

kelompok lain. 

8) Siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban dari 

pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok lain 

dengan cara mengumpulkan informasi dari pengamatan 

yang dilihat siswa.  

9) Siswa menulis jawaban pada lembar posing II (lembar 

jawaban). 

10) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

c) Konfirmasi   

1) Penguatan dan penyempurnaan terhadap beberapa hal 

yang diinformasikan pada diskusi kelompok. 

2) Guru meluruskan dan memperjelas jawaban dari setiap 

kelompok. 

3) Memberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang belum dipahami. 

4) Guru memberikan tes formatif. 
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3. Kegiatan Penutup 

1) Guru melakukan refleksi pembelajaran berdasarkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2) Siswa bersama guru menyimpulkan dari hasil pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

3) Guru memberi motivasi kepada siswa. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa untuk 

mengakhiri pembelajaran. 

c. Observasi 

       Pelaksanaan observasi dilaksanakan secara bersama dengan 

pelaksanaan tindakan, menggunakan alat bantu berupa lembar 

observasi. Lembar observasi yang disiapkan meliputi lembar 

observasi kinerja guru, aktivitas belajar siswa, afektif, dan 

psikomotor. 

d. Refleksi 

       Peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis 

kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hal-hal yang dianalisis adalah kinerja guru, aktivitas belajar siswa, 

hasil belajar siswa, afektif, dan psikomotor. Analisis tersebut sebagai 

acuan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya dan digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam 

rangka mencapai tujuan PTK.  

Hasil analisis juga digunakan sebagai bahan perencanaan pada 

siklus berikutnya dengan membuat rencana tindakan baru agar 
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menjadi lebih baik lagi. Apabila tujuan penelitian pada siklus II dapat 

berlangsung dengan baik dan terjadi peningkatan serta mencapai 

indikator yang ditetapkan, maka penelitian dianggap cukup dan tidak 

dilanjutkan.  

 

G. Indikator Keberhasilan 

       Penerapan model problem posing dengan media grafis pada 

pembelajaran IPA ini dikatakan berhasil apabila: 

1) Persentase ketuntasan jumlah siswa aktif yang memperoleh katagori 

“Aktif” mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

2) Persentase ketuntasasn hasil belajar kognitif siswa secara klasikal 

mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut (KKM 66). 

3) Persentase hasil belajar afektif yang memperoleh katagori “Baik” 

mencapai ≥75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 

4) Persentase hasil belajar psikomotor yang memperoleh katagori “Terampil” 

mencapai ≥75% daIri jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. 


