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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Classroom Action Research atau 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam pelaksanaan penelitian ini mengikuti 

tahap-tahap penelitian tindakan kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri 

atas beberapa siklus. Menurut Arikunto (2010: 17) satu siklus terdiri dari 

empat langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Siklus ini tidak hanya berlangsung sekali, tetapi dapat dilaksanakan 

beberapa kali sampai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pada tahap 

perencanaan, peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IV C untuk menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah perencanaan maka tahap 

berikutnya adalah pelaksanaan tindakan dengan penerapan pendekatan 

problem posing. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan menggunakan lembar 

observasi atas kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu 

merespon kegiatan melalui kegiatan refleksi. Adapun tahap-tahap dari siklus 

PTK ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

(Modifikasi dari Arikunto, 2010: 17) 

 

1. Setting Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 06 

Metro Pusat. Tepatnya di Jalan Brigjend Sutiyoso No. 48 Metro Pusat 

Kota Metro. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap dengan lama 

penelitian lima bulan, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Mei 

Perencanaan 

Tindakan I 

Pengamatan/  

Pengumpulan data 

I 

Permasalahan Pelaksana 

Tindakan I 

 

Refleksi I 

Permasalahan 

baru  

hasil refleksi 

Siklus II 

Perencanaan 

Tindakan II 

Pengamatan/  

Pengumpulan data 

II 

Pelaksana 

Tindakan II 

 

Refleksi II 

Apabila masalah  

Belum 

terselesaiakan 

Dilanjutkan ke 

siklus berikutnya 

Siklus  I 
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2014. Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan hingga 

pengumpulan laporan hasil skripsi. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaborasi 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas IV C SD Negeri 06 Metro 

Pusat. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV C SD Negeri 06 

Metro Pusat yaitu siswa dengan jumlah 31 orang siswa, yang terdiri dari 

16 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. 

B. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang berkaitan dengan penilaian dikumpulkan melalui 

dua teknik, yaitu nontes dan tes. 

a. Teknik Nontes 

Teknik nontes dipergunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kualitatif, namun dapat diwujudkan dalam bentuk kuantitatif 

yaitu dengan menggunakan lembar observasi. Peneliti menggunakan 

lembar IPKG, lembar unjuk kerja pemecahan masalah, lembar 

penilaian afektif/karakter, dan lembar penilaian diri sendiri dalam 

pembelajaran melalui penerapan pendekatan problem posing. 

 

b. Teknik Tes 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data yang bersifat 

kuantitatif. Peneliti menggunakan tes formatif yang dilaksanakan 

secara individual. Melalui tes ini akan diketahui peningkatan 
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kemampuan pemecahan masalah dan hasil belajar kognitif siswa 

dalam pembelajaran tematik melalui penerapan pendekatan problem 

posing. 

2. Alat Pengumpul Data 

a. Lembar IPKG 

Lembar Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) bertujuan 

untuk memperoleh informasi tentang kemampuan guru dalam 

melaksanakan praktik mengajar yang baik dan benar. 

Kisi-Kisi: 

Lembar IPKG yang dipakai adalah modifikasi dari Kemendikbud 

(2013 : 301-303). 

 

Tabel 3.1 Lembar IPKG 

Aspek yang Diamati  Skor 

I. Kegiatan Pendahuluan  

Apersepsi dan Motivasi  

1 
Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 
1 2 3 4 5 

2 

Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 

peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan 
tema sebelumnya. 

1 2 3 4 5 

3 
Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitan dengan tema 

yang akan dibelajarkan. 
1 2 3 4 5 

4 
Mengajak peserta didik berdinamika/melakukan sesuatu 
kegiatan yang terkait dengan materi. 1 2 3 4 5 

II. Kegiatan Inti  

Guru menguasai materi dalam tema yang disajikan  

1 
Kemampuan menyesuaikan materi dalam tema dengan tujuan 

pembelajaran. 
1 2 3 4 5 

2 

Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan Iptek 
dan kehidupan nyata. 

1 2 3 4 5 

3 
Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dalam tema 

yang dibelajarkan dengan tepat. 
1 2 3 4 5 

4 
Menyajikan materi dalam tema secara sistematis dan gradual 
(dari yang mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 1 2 3 4 5 

Guru menerapkan pendekatan problem posing  

5 
Guru melakukan pretest tentang sub tema yang dipelajari dan dijadikan sebagai 

dasar pengajar dalam membagi siswa ke dalam sejumlah kelompok 1 2 3 4 5 
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Aspek yang Diamati  Skor 

6 
Guru membagi siswa dalam 6 kelompok dengan kemampuan heterogen (tinggi, 

sedang, rendah) 
1 2 3 4 5 

7 Guru menyampaikan langkah-langkah pendekatan problem posing 1 2 3 4 5 

8 Menugasi siswa mengamati gambar yang berhubungan materi pembelajaran 1 2 3 4 5 

9 
Menugasi masing-masing kelompok menulis pertanyaan/soal sesuai perintah di 
lembar problem posing I 1 2 3 4 5 

10 Memfasilitasi kelompok untuk saling mempertukarkan pertanyaan/soal  1 2 3 4 5 

11 
Menugasi siswa mendiskusikan jawaban atas pertanyaan kelompok lain yang 

diterimanya dan menuliskan jawaban di lembar problem posing II 1 2 3 4 5 

12 Menugasi perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusinya 1 2 3 4 5 

13 Menugasi siswa menuliskan jawaban penilaian diri sendiri 1 2 3 4 5 

Guru menerapkan pendekatan scientific  

14 Memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana 1 2 3 4 5 

15 Memancing peserta didik untuk bertanya 1 2 3 4 5 

16 Memfasilitasi peserta didik untuk mencoba 1 2 3 4 5 

17 Memfasilitasi peserta didik untuk mengamati 1 2 3 4 5 

18 Memfasilitasi peserta didik untuk menganalisis 1 2 3 4 5 

19 
Memberikan pertanyaan peserta didik untuk menalar (proses berpikir yang logis 

dan sistematis). 1 2 3 4 5 

20 Menyajikan kegiatan peserta didik untuk berkomunikasi. 1 2 3 4 5 

Guru melaksanakan penilaian otentik  

21 
Mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti 

Pelajaran. 
1 2 3 4 5 

22 
Melakukan penilaian keterampilan peserta didik dalam 

melakukan aktifitas individu/kelompok. 
1 2 3 4 5 

23 
Mendokumentasikan hasil pengamatan skap, perilaku dan 

keterampilan peserta didik. 
1 2 3 4 5 

Guru memanfaatan sumber belajar/media dalam 

Pembelajaran 

 

24 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar  pembelajaran. 1 2 3 4 5 

25 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan  media pembelajaran. 1 2 3 4 5 

26 Menghasilkan pesan yang menarik. 1 2 3 4 5 

27 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan sumber belajar pembelajaran. 1 2 3 4 5 

28 Melibatkan peserta didik dalam   pemanfaatan   media pembelajaran. 1 2 3 4 5 

Guru memicu dan/atau memelihara keterlibatan peserta didik 

dalam pembelajaran 

 

29 
Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta 
didik, sumber belajar. 

1 2 3 4 5 

30 Merespon positif partisipasi peserta didik. 1 2 3 4 5 

31 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik. 1 2 3 4 5 

32 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif. 1 2 3 4 5 

33 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. 1 2 3 4 5 

Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam 

Pembelajaran 

 

34 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1 2 3 4 5 

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

36 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. 1 2 3 4 5 

III. Penutup Pembelajaran    
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Aspek yang Diamati  Skor 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif  

1 Melakukan refleksi atau membuat kesimpulan dengan melibatkan peserta didik. 1 2 3 4 5 

2 
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
1 2 3 4 5 

Jumlah  

Nilai  

Kategori   

 

b. Lembar Penilaian Unjuk Kerja Kemampuan Pemecahan Masalah 

Instrumen ini dirancang oleh peneliti yang berkolaborasi 

dengan guru kelas. Lembar penilaian unjuk kerja kemampuan 

pemecahan masalah ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa selama penelitian 

tindakan kelas dalam pembelajaran dengan pendekatan problem 

posing. 

Kisi-Kisi: 

Lembar penilaian unjuk kerja pemecahan masalah siswa yang 

dipakai adalah adaptasi dari Supinah (2010 : 52-53). 

 

 Tabel 3.2 Lembar Penilaian Unjuk Kerja Pemecahan Masalah Siswa 

No 
Nama 

Kelompok 

Persiapan 

1-4 

Pelaksanaan 

1-4 

Pelaporan 

1-4 

Jumlah    

 
Tahap Deskripsi Skor Skor 

Maksimal 

Persiapan 

Memuat semua rancangan langkah-langkah 

kerja, waktu, perkiraan data yang akan 

diperoleh yang sesuai dengan pertanyaan 

5 

5 

Melakukan 75% persiapan yang memuat 

rancangan langkah-langkah kerja, waktu, 

perkiraan data yang akan diperoleh yang sesuai 

dengan pertanyaan 

4 

Melakukan 50% persiapan yang memuat 

rancangan langkah-langkah kerja, waktu, 

perkiraan data yang akan diperoleh yang sesuai 

dengan pertanyaan 

3 
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Melakukan 25% persiapan yang memuat 

rancangan langkah-langkah kerja, waktu, 

perkiraan data yang akan diperoleh yang sesuai 

dengan pertanyaan 

2 

Tidak melakukan persiapan yang memuat 

rancangan langkah-langkah kerja, waktu, 

perkiraan data yang akan diperoleh yang sesuai 

dengan pertanyaan 

1 

Pelaksanaan 

Ketepatan menggunakan semua langkah-

langkah pemecahan masalah: merumuskan 

masalah, menganalisis masalah, merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data, pengujian 

hipotesis dan merumuskan rekomendasi 

pemecahan masalah 

5 

5 

Menggunakan 75% langkah pemecahan 

masalah: merumuskan masalah, menganalisis 

masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, pengujian hipotesis dan 

merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

4 

Menggunakan 50% langkah pemecahan 

masalah: merumuskan masalah, menganalisis 

masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, pengujian hipotesis dan 

merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

3 

Menggunakan 25% langkah pemecahan 

masalah: merumuskan masalah, menganalisis 

masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, pengujian hipotesis dan 

merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

2 

Tidak melakukan langkah-langkah pemecahan 

masalah: merumuskan masalah, menganalisis 

masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, pengujian hipotesis dan 

merumuskan rekomendasi pemecahan masalah 

1 

Pelaporan 

Ketepatan isi hasil penyelesaian masalah, 

uraian langkah-langkah penyelesaian masalah, 

dan ketepatan menjawab pertanyaan 

5 

5 

Ketepatan 75% isi hasil penyelesaian masalah, 

uraian langkah-langkah penyelesaian masalah, 

dan ketepatan menjawab pertanyaan 

4 

Ketepatan 50% isi hasil penyelesaian masalah, 

uraian langkah-langkah penyelesaian masalah, 

dan ketepatan menjawab pertanyaan 

3 

Ketepatan 25% isi hasil penyelesaian masalah, 

uraian langkah-langkah penyelesaian masalah, 

dan ketepatan menjawab pertanyaan 

2 

Tidak melakukan pelaporan isi hasil 

penyelesaian masalah, uraian langkah-langkah 

penyelesaian masalah, dan ketepatan menjawab 

pertanyaan 

1 
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c. Lembar Penilaian Afektif/Karakter 

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan pendidikan 

karakter pada siswa. Menurut Fathurrohman (2013 : 93) melalui 

pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Selanjutnya, penilaian afektif/karakter ini digunakan dalam 

pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik 

mengenal dan menerima nilai-nilai karakter sebagai milik peserta 

didik dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. 

Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran. 

Kisi-Kisi: 

Penilaian afektif/karakter ini disusun untuk mengetahui karakter 

yang didapatkan oleh siswa yang meliputi perilaku tanggung jawab, 

percaya diri, disiplin, santun, peduli, dan jujur dengan adaptasi dari 

Supinah (2010 : 53) dan Mulyasa (2013 : 147). 

 

Tabel 3.3 Lembar Penilaian Afektif/Karakter Siswa 

Nilai 

Perilaku 
Indikator Perilaku Ketentuan Skor 

Tanggung 

Jawab 

a. Membuat laporan setiap 

kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk lisan maupun tulisan 

b. Melaksanakan tugas tanpa 

disuruh 

c. Menunjukkan prakarsa untuk 

mengatasi masalah dalam 

lingkup terdekat 

d. Tidak membuang sampah di 

sembarang tempat 

e. Menghindarkan kecurangan 

dalam pelaksanaan tugas 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 1 
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menunjukkan 1 

indikator sikap 

Percaya 

Diri 

a. Pantang menyerah 

b. Berani menyatakan pendapat 

c. Berani bertanya 

d. Mengutamakan usaha sendiri 

daripada bantuan 

e. Berpenampilan tenang 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 

menunjukkan 1 

indikator sikap 

1 

Disiplin 

a. Membiasakan hadir tepat 

waktu 

b. Memakai seragam sesuai 

dengan aturan 

c. Merapikan alat-alat yang 

digunakan setelah 

pembelajaran 

d. Menjalankan prosedur dalam 

pembelajaran 

e. Mengumpulkan tugas tepat 

waktu 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 

menunjukkan 1 

indikator sikap 

1 

Santun 

a. Tidak membantah nasehat 

yang diberikan guru 

b. Tidak berkelahi dengan teman 

lainnya 

c. Tidak menjelek-jelekkan 

teman lainnya 

d. Tidak ribut sendiri pada saat 

pembelajaran 

e. Berbicara dengan tenang 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 

menunjukkan 1 

indikator sikap 

1 

Peduli 

a. Membantu kesulitan teman 

lainnya 

b. Bersedia membuang sampah 

yang dilihatnya ke tempat 

sampah 

c. Mengingatkan pekerjaan 

teman yang kurang tepat 

d. Tidak memilih-milih teman 

dalam kelompok 

e. Memiliki keinginan untuk 

bertanya 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 

menunjukkan 1 

indikator sikap 

1 
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Jujur 

a. Tidak menyontek 

b. Berbicara secara terbuka 

c. Menunjukkan fakta yang 

sebenarnya 

d. Menghargai data 

e. Mengakui kesalahannya 

a. Jika siswa 

menunjukkan 5 

indikator sikap 

5 

b. Jika siswa 

menunjukkan 4 

indikator sikap 

4 

c. Jika siswa 

menunjukkan 3 

indikator sikap 

3 

d. Jika siswa 

menunjukkan 2 

indikator sikap 

2 

e. Jika siswa 

menunjukkan 1 

indikator sikap 

1 

 

 

d. Lembar Penilaian Diri Sendiri 

Setelah pembelajaran berlangsung, diharapkan siswa dapat 

melakukan koreksi atas dirinya sendiri selama pembelajaran. Dalam 

rangka pencapaian KKM dan perbaikan proses pembelajaran, guru 

dapat mendapatkan data melalui penilaian diri sendiri oleh siswa. 

Mulyasa (2013 : 154) menyatakan bahwa penilaian diri sendiri 

dilakukan dengan menetapkan sejauh mana kemampuan telah 

dimiliki seseorang dari suatu kegiatan pembelajaran atau kegiatan 

dalam rentang waktu tertentu, yang dapat dilakukan seseorang untuk 

menilai dirinya sendiri. 

Kisi-Kisi: 

Lembar penilaian diri sendiri siswa yang dipakai adalah adaptasi dari 

Mulyasa (2013 : 153). Lembar penilaian ini digunakan pada tema 

enam “indahnya negeriku” subtema “keindahan alam negeriku” dan 

“indahnya peninggalan sejarah”. 
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  Tabel 3.4 Lembar Penilaian Diri Sendiri 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Saya sering kehilangan konsentrasi belajar dalam 

pelajaran tematik 

  

2 Saya sulit mengikuti pelajaran tematik   

3 Saya sulit mengerjakan tugas-tugas pelajaran tematik   

4 Saya memerlukan waktu lama untuk belajar tematik   

5 Saya tidak pernah mendapat nilai bagus dalam 

pelajaran tematik 

  

6 Saya sulit menguasai soal-soal pemecahan masalah 

dalam pelajaran tematik 

  

7 Saya kurang bersemangat dalam pelajaran tematik   

8 Saya tidak dapat bekerja sama dalam kelompok saat 

pelajaran tematik 

  

Jumlah   

 

 

e. Tes 

Tes digunakan untuk mendapatkan data besarnya hasil belajar 

kognitif siswa kelas IV C semester genap SD Negeri 06 Metro Pusat 

yang diajarkan dengan pendekatan problem posing. 

Kisi-Kisi: 

Soal-soal yang diujikan berbentuk esai yang diadaptasi dari 

buku siswa Tema 6 “Indahnya Negeriku” untuk Kelas IV SD dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. (Hal: 1-7). 

Contoh soal: 

Jika diketahui waktu tidur rata-rata ular piton adalah 18 jam, waktu 

tidur jerapah adalah 1,9 jam, waktu tidur macan tutul adalah 12,1 

jam dan waktu tidur simpanse adalah 9,7 jam. Berapa total jam tidur 

ular piton, jerapah dan simpanse jika dijumlahkan? Menurutmu, 

mengapa ular piton mempunyai waktu tidur paling lama? 
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C. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penilaian unjuk 

kerja siswa (bagaimana mereka berdiskusi, bersosialisasi, dan mengambil 

keputusan secara kelompok), penilaian afektif/karakter siswa dan kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. 

a. Nilai kinerja guru diperoleh melalui rumus: 

 

     

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap  

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 102) 

 

 Tabel 3.5 Kualifikasi Tingkat Keberhasilan Kinerja Guru 

No Skor Nilai Predikat Kategori 

1 5 81-100 A Sangat Baik 

2 4 61-80 B Baik 

3 3 41-60 C Cukup Baik 

4 2 21-40 D Kurang 

5 1 0-20 E Sangat Kurang 

    (Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 
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b. Unjuk kerja kemampuan pemecahan masalah siswa diperoleh melalui 

rumus: 

       

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah skor yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 102) 

  

Tabel 3.6 Kategori Unjuk Kerja Pemecahan Masalah Siswa  

No Skor Nilai Predikat Kategori 

1 5 81-100 A Sangat Baik 

2 4 61-80 B Baik 

3 3 41-60 C Cukup Baik 

4 2 21-40 D Kurang 

5 1 0-20 E Sangat Kurang 

    (Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 

 

 

c. Afektif/karakter siswa diperoleh melalui rumus: 

 

      

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Jumlah skor yang diperoleh siswa 

SM = Skor maksimal dari aspek yang diamati  
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100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 102) 

 

Tabel 3.7 Kategori Afektif/Karakter Siswa  

No Skor Nilai Predikat Kategori 

1 5 81-100 A Sangat Baik 

2 4 61-80 B Baik 

3 3 41-60 C Cukup Baik 

4 2 21-40 D Kurang 

5 1 0-20 E Sangat Kurang 

         (Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 

 

d. Presentase penilaian diri sendiri diperoleh melalui rumus: 

 

                      
 

Keterangan: 

P = Presentase yang dicari 

(Sumber: Adaptasi dari Kemendikbud, 2013 : 314) 

 

Tabel 3.8 Kategori Penilaian Diri Sendiri 

No Presentase (%) Predikat Kategori 

1 81-100 A Sangat Baik 

2 61-80 B Baik 

3 41-60 C Cukup Baik 

4 21-40 D Kurang 

5 0-20 E Sangat Kurang 

        

       (Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 
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2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendiskripsikan berbagai 

dinamika kemajuan kualitas belajar siswa dalam hubungannya dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru.  

a. Nilai individual siswa diperoleh melalui rumus: 

 

     

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari 

R = Skor mentah yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 102) 

 

Tabel 3.9 Kategori Nilai Individu Siswa 

No Nilai Predikat Kategori 

1 81-100 A Sangat Baik 

2 61-80 B Baik 

3 41-60 C Cukup Baik 

4 21-40 D Kurang 

5 0-20 E Sangat Kurang 

 

(Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 

 

b. Nilai rata-rata kelas diperoleh melalui rumus:  
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Keterangan: 

x = Nilai rata-rata 

∑X = Jumlah semua skor siswa 

∑N = Jumlah siswa 

(Sumber: Adaptasi dari Aqib, dkk., 2009 : 40) 

c. Presentase ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

   
 

 Tabel 3.10 Kategori Ketuntasan Belajar Siswa dalam % 

No Nilai Predikat Kategori 

1 81-100 A Sangat Baik 

2 61-80 B Baik 

3 41-60 C Cukup Baik 

4 21-40 D Kurang 

5 0-20 E Sangat Kurang 

 

   (Sumber: Adaptasi dari Purwanto, 2012 : 103) 

 

D. Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus, setiap siklus 

penelitian terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 

Secara rinci pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: 
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1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1) Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku saat ini di SD Negeri 06 Metro Pusat. 

2) Bersama dengan guru peneliti berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan 

problem posing. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam 

penelitian (lembar penilaian unjuk kerja, penilaian afektif/karakter 

untuk siswa, penilaian diri sendiri dan IPKG untuk guru). 

4) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan. 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam. 

b) Guru mengajak berdo’a sebelum mengawali pembelajaran agar 

dalam proses belajar mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

c) Guru mengabsen siswa. 

d) Apersepsi 

e) Guru melakukan tes awal  tentang subtema “keindahan alam 

negeriku” yang hasilnya digunakan untuk mengetahui tingkat 
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daya kritis siswa dan menjadi dasar pengajar dalam membagi 

siswa ke dalam sejumlah kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri atas 

siswa yang memiliki kecerdasan heterogen (tinggi, sedang, 

rendah). 

b) Penerapan pendekatan problem posing: 

Pertama, Guru menyampaikan langkah-langkah pendekatan 

problem posing yang diterapkan. 

Kedua, Guru menugasi siswa mengamati foto-foto lokasi 

wisata di Indonesia. Guru mengingatkan siswa agar selalu 

bersyukur atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

Ketiga, Masing-masing kelompok menuliskan 10 pertanyaan 

setelah melihat foto-foto tersebut di lembar problem posing I. 

Keempat, Kelompok saling mempertukarkan pertanyaan 

tersebut dengan kelompok lain, misalnya tugas membentuk 

pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada kelompok 2 untuk 

dijawab dan dikritisi, tugas kelompok 2 diserahkan kepada 

kelompok 3, dan seterusnya hingga kelompok 6 kepada 

kelompok 1. 

Kelima, Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

tentang lembar problem posing I. 

Keenam, Kelompok yang mengerjakan lembar problem posing 

II untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 
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Ketujuh, Siswa membaca teks berjudul “keindahan alam 

negeriku” yang terdapat di buku siswa. 

Kedelapan, Setiap kelompok mendiskusikan 5 kata yang 

belum dimengerti dan menulisnya di lembar problem posing I. 

Kesembilan, Setiap kelompok untuk menukarkan ke kelompok 

yang sebelumnya sudah disepakati dan mendiskusikan arti kata 

tersebut sekaligus membuat satu kalimat untuk setiap kata 

yang ditulis di lembar problem posing II. 

Kesepuluh, Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

c) Pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi. 

d) Guru membagikan tabel yang berisikan data tentang jumlah 

jam tidur hewan ke masing-masing siswa. 

e) Guru mencontohkan cara operasi penjumlahan dan 

pengurangan bilangan desimal dan persen. 

f) Siswa menuliskan jawaban pada lembar jawaban yang telah 

tersedia. Pada saat yang bersamaan guru menyerahkan pula 

format penilaian diri sendiri yang diisi siswa sebagai evaluasi 

diri. 

g) Siswa mengumpulkan lembar jawaban dan lembar penilaian 

diri sendiri kepada guru. 

h) Pembahasan hasil jawaban melalui pendekatan problem 

posing. 
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3) Kegiatan Penutup 

a) Guru menutup kegiatan dengan menanyakan kepada siswa 

kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini dan apa yang siswa 

rasakan. 

b) Guru merangkum semua pendapat dari siswa untuk menarik 

kesimpulan. 

c) Guru menyampaikan pesan moral agar senantiasa bersyukur 

atas nikmat keanekaragaman. 

d) Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

e) Guru mengucapkan salam dan do’a penutup. 

c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti 

mengenai jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

dengan menggunakan alat bantu berupa lembar penilaian unjuk kerja, 

penilaian afektif/karakter serta IPKG. Lembar penilaian tersebut 

mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa dan kinerja guru 

melalui pendekatan problem posing. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh, 

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan 

refleksi. Hasil pada siklus I digunakan untuk menentukan tindakan 

pada siklus berikutnya. 
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2. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan (Planning) 

1) Menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku saat ini di SD Negeri 06 Metro Pusat. 

2) Bersama dengan guru peneliti berdiskusi tentang kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan pendekatan 

problem posing. 

3) Menyiapkan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam 

penelitian (lembar penilaian unjuk kerja, penilaian afektif/karakter 

untuk siswa, penilaian diri sendiri dan IPKG untuk guru). 

4) Menyusun alat evaluasi pembelajaran. 

b. Tahap Pelaksanaan (Acting) 

Tahap ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan terutama 

skenario pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan. 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru memberikan salam. 

b) Guru mengajak berdo’a sebelum mengawali pembelajaran agar 

dalam proses belajar mendapat Ridho dari Tuhan Yang Maha 

Esa. 

c) Guru mengabsen siswa. 

d) Apersepsi 

e) Guru melakukan tes awal  tentang subtema “indahnya 

peninggalan sejarah” yang hasilnya digunakan untuk 
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mengetahui tingkat daya kritis siswa dan menjadi dasar 

pengajar dalam membagi siswa ke dalam sejumlah kelompok. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menugasi siswa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka 

kemudian mengamati arti setiap kalimat dalam lagu tersebut. 

b) Guru bertanya jawab dengan siswa tentang isi dari lagu 

tersebut. 

c) Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang menjawab 

dengan benar. 

d) Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok yang terdiri atas 

siswa yang memiliki kecerdasan heterogen (tinggi, sedang, 

rendah). 

e) Penerapan pendekatan problem posing: 

Pertama, Guru menyampaikan langkah-langkah pendekatan 

problem posing yang diterapkan. 

Kedua, Siswa membaca teks bacaan Gunung Padang, Misteri 

Piramida. 

Ketiga, Setiap kelompok mendiskusikan 5 kata yang belum 

dimengerti dan menulisnya di lembar problem posing I. 

Keempat, Kelompok saling mempertukarkan pertanyaan 

tersebut dengan kelompok lain, misalnya tugas membentuk 

pertanyaan kelompok 1 diserahkan kepada kelompok 2 untuk 

dijawab dan dikritisi, tugas kelompok 2 diserahkan kepada 
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kelompok 3, dan seterusnya hingga kelompok 6 kepada 

kelompok 1. 

Kelima, Siswa mendiskusikan arti kata tersebut sekaligus 

membuat satu kalimat untuk setiap kata yang ditulis di lembar 

problem posing II. 

Keenam, Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

pada lembar problem posing I. 

Ketujuh, Kelompok lembar problem posing II 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

Kedelapan, Siswa mengamati gambar situs Gunung Padang 

yang terdapat di buku siswa halaman 75. 

Kesembilan, Setiap kelompok mendiskusikan sumber daya 

alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia pada zaman batu 

dan menulisnya di lembar problem posing I. 

Kesepuluh, Setiap kelompok menukarkan ke kelompok yang 

sebelumnya sudah disepakati dan mendiskusikan teknologi apa 

yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya alam tersebut dan 

menjelaskan manfaatnya pada zaman itu yang ditulis di lembar 

problem posing II. 

Kesebelas, Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

f) Pemberian penghargaan kepada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi. 
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g) Guru menugasi siswa mengamati contoh sketsa situs prasejarah 

di buku siswa halaman 76. 

h) Guru mencontohkan cara memecahkan masalah bilangan 

desimal dan persen. 

i) Guru menugasi siswa untuk membuat sketsa imajiner sesuai 

imajinasinya beserta ukurannya. Kemudian hitung luas dan 

keliling bangun tersebut. 

j) Guru menugasi siswa menuliskan jawaban pada lembar 

jawaban yang telah tersedia. Pada saat yang bersamaan guru 

menyerahkan pula format penilaian diri sendiri yang diisi siswa 

sebagai evaluasi diri. 

k) Pembahasan hasil jawaban melalui pendekatan problem posing. 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru menutup kegiatan dengan menanyakan kepada siswa 

kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini dan apa yang siswa 

rasakan. 

b) Guru merangkum semua pendapat dari siswa untuk menarik 

kesimpulan. 

c) Guru menyampaikan pesan moral agar senantiasa bersyukur 

atas keindahan alam yang telah diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Esa. 

d) Guru memberikan tindak lanjut berupa PR. 

e) Guru mengucapkan salam dan do’a penutup. 
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c. Pengamatan (Observing) 

Pelaksanaan observasi dilakukan secara bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan observasi dilakukan oleh peneliti 

mengenai jalannya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru 

dengan menggunakan alat bantu berupa lembar penilaian unjuk kerja, 

penilaian afektif/karakter serta IPKG. Lembar penilaian tersebut 

mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa dan kinerja guru 

melalui pendekatan problem posing. 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data hasil observasi dan hasil tes yang diperoleh, 

selanjutnya dilakukan analisis data sebagai bahan kajian pada kegiatan 

refleksi. Data hasil pelaksanaan siklus I dan II kemudian dikumpulkan 

untuk digunakan dalam penyusunan laporan hasil penelitian tindakan 

kelas. 

E. Indikator Keberhasilan 

Mulyasa (2013 : 143) menyatakan bahwa dari segi proses, 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau 

setidak-tidaknya sebagian besar (80%) peserta didik terlibat secara aktif, baik 

fisik, mental, maupun sosial sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta 

didik sekurangnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (80%).  

Dengan demikian, pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan berhasil 

apabila 80% hasil belajar kognitif siswa mencapai KKM yaitu ≥75. Secara 
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klasikal tingkat keberhasilan siswa memperoleh rata-rata nilai kelas ≥80, 

kemampuan pemecahan masalah memperoleh kategori Sangat Baik (A) dan 

afektif/sikap siswa memperoleh kategori Sangat Baik (A). 

 

 

 

 


