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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan 

dalam penelitian. Metode yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang 

ditemui di kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong. Adapun dasar dari 

pemilihan metode ini adalah untuk menjawab masalah yang ada, sehingga tujuan 

dari penelitian dapat tercapai dengan baik. Selain itu, pemilihan metode yang 

tepat akan membantu peneliti sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian, 

sehingga penelitian berjalan lancar dan sesuai harapan. 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif, karena penelitian ini menyelidiki masalah sosial dan kemanusiaan yang 

ada di kelas dalam bentuk tindakan perbaikan dan peningkatan mutu 

pembelajaran. Menurut Cresswell, (2014, hlm. 59) Penelitian kualitatif dimulai 

dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk 

atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna 

yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau 

manusia. Untuk memperlajari permasalahan ini para peneliti kualitatif mutakhir 

dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka 

terhadap masyarakat dan tempat penelitian dan analisis data yang bersifat induktif 

maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema. Laporan atau 

presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dan para partisipan, refleksivitas 

dari peneliti, deskrpsi dan interpretaasi tentang masalah penelitian, dan kontribusi 

pada literatur atau serauan bagi perubahan.  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas 

(classroom action research), metode ini dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti 
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sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan didasari 

permasalahan yang terjadi. Menurut Mills (Hopkins, 2011, hlm. 88)  penelitian 

tindakan merupakan penyelidikan sistemik yang dilaksanakan oleh guru-peneliti 

dengan mengumpulkan informasi tentang bagaimana sekolah mereka bekerja, 

bagaimana mereka mengajar dan bagaimana peserta didik belajar. 

Penelitian ini merupakan salah satu upaya peneliti memahami fenomena 

isu-isu sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas yang kemudian 

melakukan tindakan perbaikan atau transformasi untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di kelas. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah dengan 

mengunakan model problem based learning dalam pembelajaran di kelas. 

Sedangkan perubahan yang diharapkan adalah pada self-efficacy peserta didik 

yang akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan.  

Kegiatan penelitian ini merupakan serangkaian penafsiran dari catatan 

lapangan, foto, hasil tes dan observasi yang kemudian dideskripsikan untuk dapat 

memahami kondisi nyata yang terjadi pada lingkungan pembelajaran.  

 

B. Prosedur Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini  

adalah model penelitian tindakan kelas Elliot. Pada Setiap siklus terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, reconnaissance, perencanaan (plan), 

tindakan (act), observasi (observe) dan refleksi (reflect). Desain penelitian 

tindakan kelas Elliot memungkinkan terdiri dari beberapa aksi pada satu siklus 

dan setiap aksi dapat terdiri dari beberapa langkah-langkah yang direalisasikan 

dalam bentuk pembelajaran. Pada penelitian ini direncanakan dilakukan dalam 2 

siklus, yang diharapkan adanya peningkatan dalam self-efficacy peserta didik 

dengan model problem based learning. Penjelasan prosedur penelitian tindakan 

kelas dalam setiap siklus pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Identifikasi Masalah 

Menurut Wiriaatmadja (2014, hlm. 65) “Identifikasi masalah adalah 

pernyataan yang menghubungkan gagasan atau ide dengan tindakan”. identifikasi 

masalah merupakan orientasi yang terjadi di sekolah, sebelum dilakukan 

penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam 

pembelajaran IPS di Kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong sehingga 

peneliti dapat menentukan ide atau gagasan untuk melakukan perbaikan dalam 

bentuk penelitian tindakan kelas. Pada penelitian ini permasalahan yang terjadi 

dalam pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong adalah 

rendahnya Self-efficacy peserta didik dalam pembelajaran IPS, sehingga timbul 

pertanyaan bagaimana cara meningkatkan self-efficacy peserta didik pada 

pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong maka 

berdasarkan teori-teori para ahli dan penelitian sebelumnya tindakan yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan model problem based learning dalam 

pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong.  

 

2. Memeriksa di lapangan (reconnaissance). 

Reconnaissance adalah kegiatan yang meliputi pemahaman tentang situasi 

kelas yang ingin diubah atau diperbaiki yang disebut (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 

65). Reconnaissance tidak hanya dilaksanakan pada awal penelitian saja akan 

tetapi berlanjut pada siklus selanjutnya dengan menemukan fakta-fakta baru di 

lapangan dan menganalisis situasi kelas yang terjadi. Dengan memahami kondisi 

situasi kelas maka peneliti dapat melakukan tindakan perbaikan yang sesuai. 

Situasi yang ingin diubah dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran IPS 

di Kelas VIII SMP Negeri 2 Lebakgedong berdasarkan kondisi yang terjadi di 

kelas VIII dalam pembelajaran IPS dapat diamati rendahnya partisipasi peserta 

didik dalam pembelajaran, kurang antusiasnya peserta didik dalam pembelajaran 
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IPS, peserta didik tidak memiliki komitmen belajar yang baik, rendahnya rasa 

percaya diri peserta didik, rendahnya prestasi belajar peserta didik, berdasarkan 

beberapa literatur hal ini menunjukan rendahnya self-efficacy peserta didik. 

Tindakan yang lakukan dalam meningkatkan self-efficacy peserta didik 

yaitu dengan menerapkan model problem based learning dalam pembelajaran 

IPS. Penerapan model problem based learning dalam pembelajaran IPS di Kelas 

VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong disesuaikan dengan kondisi peserta didik, 

sarana prasana yang tersedia dan kesiapan guru.  

 

3. Perencanaan (plan) 

Perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti bersama 

guru mitra sebelum melakukan serangkaian penelitian. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk merancang setiap tindakan yang akan dilakukan terhadap proses 

pembelajaran yang ingin dicapai. Adapun rencana yang di susun dalam tahap 

yaitu: 

a. Peneliti melakukan koordinasi dan meminta izin kepada pihak sekolah yaitu 

dengan menghubungi Kepala SMPN Satap 2 Lebakgedong Bapak Agus 

Priyatna, S. Pd dan Wakil Kepala Sekolah Bapak Azis Kamaludin, S. Pd. I 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas di sekolah tersebut. 

b. Meminta kesediaan guru untuk menjadi mitra bagi peneliti selama penelitian 

berlangsung. Guru mitra yang bersedia dan mempertimbangkan berbagai hal 

maka guru mitra dalam penelitian ini adalah guru bahasa Indonesia Bapak 

Deri Kustiyawan, S. Pd. 

c. Menentukan kelas yang menjadi subjek penelitian dengan menjadikan kelas 

VIII. 
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d. Melakukan pengamatan pra penelitian terhadap kelas yang akan digunakan. 

Pada tahap ini peneliti mengindentifikasi permasalahan yang ada baik melalui 

proses observasi maupun wawancara. 

e. Mengkomunikasikan pembagian tugas, antara peneliti dan guru mitra 

f. Mendiskusikan bersama guru mitra langkah-langkah pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning (PBL) yang akan diterapkan dalam penelitian 

tindakan kelas 

g. Mendiskusikan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

disusun oleh peneliti 

h. Menyusun skenario pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar yang digunakan saat 

pembelajaran. RPP yang disusun mengikuti silabus dengan kompetensi dasar 

dan standar kompentensi yang telah ditentukan dengan tujuan pembelajaran 

yang diarahkan kepada peningkatan self-efficacy peserta didik. 

i. Menyusun instrument penelitian baik lembar observasi, lembar kerja, jurnal, 

dan instrument lainnya 

j. Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam mendukung lancarnya proses 

pembelajaran dan penelitian seperti media pembelajaran. 

k. Merencanakan pengolahan data dari hasil penelitian dan diskusi balikan 

dengan guru mitra mengenai kendala atau hambatan-hambatan yang 

ditemukan dalam pembelajaran pada setiap siklus. 

l. Menyusun rencana perbaikan pembelajaran pada siklus berikutnya, sebagai 

tindak lanjut dari refleksi siklus sebelumnya. 

 

4. Tindakan (Act) 

Tahap kedua ini merupakan tahap pelaksanaan dari rencana yang telah 

dibuat dan dirancang, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas VIII SMP Negeri 
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Satap 2 Lebakgedong. Peneliti beserta guru mitra mulai melaksanakan strategi 

yang sudah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini mulai dilakukannya 

tindakan suatu perbaikan proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan 

self-efficacy dari peserta didik. Adapun tindakan yang dimaksud dalam tahapan 

ini, yaitu: 

a. Melaksanakan tindakan yang telah direncanakan oleh peneliti dan guru mitra 

dalam pembelajaran IPS, dengan menerapkan model problem based learning 

sesuai dengan silabus dan RPP yang telah disusun. 

b. Mengoptimalkan penerapan model problem based learning dalam 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan self-efficacy peserta didik. 

c. Pendidik mengarahkan peserta didik terhadap permasalahan yang akan 

dibahas. 

d. Pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. 

e. Pendidik memberikan permasalahan pada peserta didik untuk didiskusikan.  

f. Kelompok mempelajari, mencari dan menelaah informasi mengenai 

permasalahan tersebut dan sub-sub masalah yang mengikutinya.  

g. Kelompok mempresentasikan hasil temuannya dengan melakukan diskusi.   

h. Observer melakukan pengamatan secara teliti selama proses pembelajaran 

untuk melihat perubahan self-efficacy siswa dalam pembelajaran IPS dengan 

menggunakan instrumen yang telah disusun bersama peneliti 

i. Melakukan wawancara dengan peserta didik dan guru.  

j. Melakukan diskusi balikan dengan guru mitra berdasarkan hasil pengamatan 

berkaitan dengan penerapan model problem based learning dalam 

pembelajaran IPS.  

k. Melakukan diskusi balikan bersama guru mitra untuk melakukan perbaikan 

dalam menerapkan model problem based learning dalam pembelajaran IPS 



49 
 

Sandi Cahya Septian, 2018 

PENINGKATAN KETERAMPILAN METAKOGNISI DALAM  
SELF-EFFICACY PESERTA DIDIK MELALUI PROBLEM 
BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN IPS 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII SMPN Satu Atap 2 
Lebakgedong) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 
49 

 
 

l. Melaksanakan pengolahan data dan penilaian dari setiap tugas yang diperoleh 

setelah penelitian selasai dilaksanakan. 

m. Melakukan perbaikan tindakan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi balikan 

untuk siklus selanjutnya. 

 

5. Pengamatan  (Observe) 

Pengamatan dilakukan ketika diterapkannya metode problem based 

learning  di kelas. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu guru mencatat 

maupun merekam hal apa saja yang terjadi ketika dilakukannya tindakan, dengan 

tujuan untuk mendokumentasikan semua data guna keperluan dalam tahap 

evaluasi. Pencatatan atau pengamatan yang dilakukan ini harus secara teliti serta 

berhati- hati, karena untuk melihat hal-hal apa saja yang telah berhasil dan yang 

masih perlu diperhatikan dalam tahap ini, yaitu: 

a. Mengamati dan mencatat kondisi kelas ketika dilakukannya tindakan ke dalam 

instrument observasi, yaitu kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong. 

b. Mengamati dan mencatat kesesuaian tindakan yang dilaksanakan pendidik 

dalam proses pembelajaran dengan rencana yang telah di susun sebelumnya. 

c. Mengamati self-efficacy peserta didik pada saar proses pembelajaran dan 

mencatatnya dalam instrument observasi. 

d. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk selanjutnya di evaluasi 

. 

6. Refleksi (reflect) 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka pada selanjutnya peneliti 

dan guru melakukan evaluasi. Pada tahap ini, peneliti beserta guru mitra melihat 

hal-hal apa saja yang menjadi kendala ketika dilakukannya tindakan, kemudian 

kendala-kendala tersebut berusaha untuk dicarikan solusi permasalahannya agar 

tidak terulang lagi dalam tindakan selanjutnya. Adapun hal-hal yang dilakukan 

dalam tahap ini, yaitu: 
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a. Peneliti beserta guru mitra melakukan diskusi serta melakukan evaluasi 

terhadap tindakan yang telah dilakukan. 

b. Merencanakan untuk tindakan berikutnya, sesuai dengan hasil evaluasi. 

Secara lebih jelas desain penelitian tersebut digambarkan pada diagram 

berikut ini :  

Gambar 3.1  Desain Penelitian Tindakan Kelas Model John Elliot 
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Sumber: Wiriaatmadja, 2014, hlm. 64 
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Peningkatan self-efficacy peserta didik dalam pembelajaran IPS bersumber 

pada informasi yang mempengaruhi self-efficacy yaitu enactive mastery 

experience, vicarious experience, verbal persuasion, physiological state. 

Pembelajaran IPS memberikan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang dapat 

meningkatkan self-efficacy peserta didik, baik dari pengalaman keberhasilan 

sendiri, pengalaman orang lain yang dapat dijadikan model, saran, nasihat, dan 

bimbingan maupun lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. 

Konten pembelajaran IPS yang memuat banyak konsep yang asing untuk 

peserta didik diterapkan dengan memberikan penjelasan dan contoh yang mudah 

dipahami oleh peserta didik, yaitu contoh yang ada disekitarnya dan peserta didik 

pernah alami, barulah kemudian dikembangkan dalam lingkungan yang lebih luas 

dan kompleks. Penjelasan mengenai konsep-konsep IPS yang dicontohkan dengan 

kondisi yang ada disekitar peserta didik akan memudah peserta didik untuk 

mengerjakan tugas karena berdasarkan pengalaman seseorang atau pengalaman 

langsung yang mereka alami.  

Peserta didik tidak hanya diberikan tugas secara individu yang berkaitan 

langsung dengan konten pelajaran IPS akan tetapi peserta didik diberikan juga 

jurnal refleksi diri agar peserta didik dapat mengevaluasi kembali keberhasilan 

pembelajaran yang telah di lakukannya di sekolah (mastery experience) selain 

evaluasi keberhasilan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Hal ini memberikan 

peserta didik pengalaman pribadi dalam memahami keberhasilan pembelajaran 

yang telah dilakukannya. 

Model pembelajaran kelompok memfasilitasi peserta didik dalam 

pengalaman belajar dengan peserta didik lain sehingga timbul proses pengalaman 

belajar yang berbeda yang dilakukan oleh peserta didik dalam mengerjakan tugas 

yang sama. Pengalaman belajar ini diharapkan dapat meningkatkan self-efficacy 

peserta didik yaitu dengan pengalaman orang lain (Vicarious experience). 
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Guru dalam proses pembelajaran akan lebih sering memberikan 

penguatan, nasihat, bimbingan dan saran dalam proses belajar peserta didik, hal 

ini yang bertujuan untuk meningkatkan self-efficacy peserta didik atau disebut , 

verbal persuasion. Pada awal pembelajaran, guru akan lebih memberikan 

pemahaman mengenai konsep-konsep yang terdapat dalam konten pembelajaran 

yang akan diberikan, kondisi ini diharapkan agar peserta didik tidak kesulitan 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan juga diharapkan peserta 

didik tidak merasakan tegang dan ketakutan dalam proses tanya jawab karena 

tidak memahami konsep-konsep dalam konten pembelajaran. Guru memiliki 

peran yang sangat besar dalam mengelola pembelajaran, agar pembelajaran dapat 

berjalan secara kondusif dan menyenangkan. 

Peningkatan self-efficacy peserta didik akan diukur melalui beberapa 

indikator self-efficacy seperti di bawah ini, yaitu: 

a. Kemampuan dalam menentukan tingkat kesulitan tugas atau masalah yang 

dihadapi peserta didik. 

1. Peserta didik tertantang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru hingga tuntas, 

2. Peserta didik semangat mengikuti pembelajaran IPS, 

3. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, 

4. Peserta didik berantusias mengikuti kegiatan belajar di kelas, 

b. Kemampuan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar pada saat 

melaksanakan tugas-tugas. 

1. Peserta didik memiliki sikap optimis dalam mengerjakan tugas, 

2. Peserta didik berusaha dengan gigih mengerjakan/memahami 

pembelajaran IPS di kelas dengan mencari buku sumber lain yang relevan, 

3. Peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru secara 

individu berdasarkan kemampuannya 
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4. Peserta didik bertanya pada guru ataupun teman yang memahami materi 

apabila mengalami kesulitan 

c. Kemampuan dalam menggeneralisasikan tugas, pemahaman dan pengalaman 

sebelumnya. 

1. Peserta didik mampu dan berani untuk menunjukan potensi yang dimiliki 

oleh dirinya di depan kelas. 

2. Peserta didik memiliki rasa percaya diri terhadap hasil tugas yang 

dikerjakan sendiri, 

3. Peserta didik mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan 

mengaitkan pemahaman atau pengalaman sebelumnya 

 

D. Lokasi Penelitian. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri Satu Atap 2 

Lebakgedong, Kabupaten Lebak – Provinsi Banten pada semester genap tahun 

ajaran 2016/2017. Lama waktu penelitian selama 3 bulan, dari bulan Februari 

sampai bulan April 2017 dan pelaksanaanya disesuaikan dengan jadwal kegiatan 

pembelajaran di SMP Negeri Satu Atap 2 Lebakgedong. Penelitian dilakukan di 

SMP Negeri Satu Atap 2 Lebakgedong dikarena peneliti adalah guru mata 

pelajaran IPS di sekolah tersebut yang bertujuan untuk dapat mengembangkan 

pembelajaran IPS ke arah yang lebih baik. Menurut Wiriaatmadja (2014, hlm. 13) 

“penelitian tindakan kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat 

mengorganisasikan kondisi praktek pembelajaran mereka, dan belajar dari 

pengalaman mereka sendiri”. Guru dapat mencobakan suatu gagasan perbaikan 

dalam praktek pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. 

SMP Negeri Satu Atap 2 Lebakgedong terletak di Desa Lebaksitu 

Kecamatan Lebakgedong Kabupaten lebak Banten. Dengan memiliki 3 sekolah 

pendukung utama. Desa Lebaksitu termasuk dalam kategori desa tertinggal 
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sebagian besar masyarakatnya berpendidikan sekolah dasar, dengan kesenjangan 

ekonomi yang sangat tinggi. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan 

dan kondisi sosial ekonomi berdampak pada rendahnya dukungan masyarakat dan 

orang tua terhadap perkembangan peserta didik. Hal ini menjadi alasan lain bagi 

peneliti untuk dapat mengembangkan penelitian tindakan kelas khususnya pada 

daerah tertinggal karena minimnya pengembangan pembelajaran dan hasil 

penelitian khususnya pada sektor pendidikan di daerah tertinggal. 

 

E. Subjek Penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII di SMP Negeri Satu 

Atap 2 Lebakgedong. Kelas VIII terdiri dari 18 laki-laki dan 14 perempuan 

dengan latar belakang peserta didik dari latar belakang ekonomi sosial yang 

berbeda. Kondisi lingkungan masyarakat dan keluarga berpengaruh terhadap 

perkembangan peserta didik khususnya dalam belajar.  

Kelas VIII dipilih sebagai subjek penelitian, pemilihan kelas ini tidak 

terlepas dari kondisi peserta didik dengan permasalahan yang muncul dalam 

pembelajaran IPS sehingga guru berkeinginan untuk dapat memperbaiki  

permasalahan dalam pembelajaran IPS tersebut. Permasalahan yang muncul 

dalam pembelajaran IPS kelas VIII SMP Negeri Satap 2 Lebakgedong, peserta 

didik rendahnya antusias peserta didik dalam pembelajaran IPS, pembelajaran IPS 

yang berjalan pasif, rendahnya rasa percaya diri peserta didik terhadap 

kemampuan dirinya untuk menguasai pelajaran IPS dan dalam pengerjaan tugas 

sehingga sering kali peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan, dan 

rendahnya semangat peserta didik dalam pembelajaran IPS. Permasalahan ini 

mengindikasikan rendahnya self-efficacy peserta didik dalam pembelajaran IPS. 

 

F. Indikator Penelitian 
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Indikator-indikator pencapaian kompetensi dalam penelitian untuk 

peningkatan self efficacy peserta didik melalui problem based learning  pada 

pembelajaran IPS. Indikator self-efficacy yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Indikator Penelitian 

No Dimensi yang diukur Indikator/Faktor 

1 Magnitude atau level : 

Taraf  keyakinan dan 

kemampuan dalam 

menentukan tingkat 

kesulitan tugas atau masalah 

yang dihadapi siswa 

1. Peserta didik tertantang untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru hingga tuntas 

2. Peserta didik semangat mengikuti 

pembelajaran IPS, 

3. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas 

tepat waktu, 

4. Peserta didik berantusias mengikuti 

kegiatan belajar di kelas, 

2 Strength atau kekuatan : 

Taraf keyakinan terhadap 

kemampuan siswa dalam 

mengatasi masalah atau 

kesulitan yang muncul 

akibat Tugasnya 

1. Peserta didik memiliki sikap optimis 

dalam mengerjakan tugas, 

2. Peserta didik berusaha dengan gigih 

mengerjakan/memahami pembelajaran 

IPS di kelas dengan mencari buku sumber 

lain yang relevan, 

3. Peserta didik mampu mengerjakan tugas 

yang diberikan guru secara individu 

berdasarkan kemampuannya 

4. Peserta didik bertanya pada guru ataupun 

teman yang memahami materi apabila 

mengalami kesulitan 

3 Generality atau Keadaan 

Umum : 

Taraf keyakinan dan 

kemampuan siswa dalam 

menggeneralisasikan tugas 

dan pengalaman sebelumnya 

1. Peserta didik mampu dan berani untuk 

menunjukan potensi yang dimiliki oleh 

dirinya di depan kelas. 

2. Peserta didik memiliki rasa percaya diri 

terhadap hasil tugas yang dikerjakan 

sendiri, 

3. Peserta didik mampu mengerjakan tugas 

yang diberikan guru dengan mengaitkan 

pemahaman atau pengalaman sebelumnya 
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G. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Data yang diperlukan dalam penelitian tindakan kelas ini, berupa data 

berbagai aktivitas peserta didik.  Menurut Cresswell (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 

122-123) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari 4 cara 

yaitu pengamatan /observasi, wawancara, dokumen dan bahan Audio Visual. 

Setiap teknik pengumpulan data menggunakan instrument untuk mengukur 

kompetensi yang akan di interpretasikan untuk mendapatkan informasi. 

 

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Aspek Teknik Bentuk Instrumen 

Pengetahuan Quiz (Tes tertulis) Soal uraian dan pilihan ganda 

Sikap  Observasi  Lembar observasi 

Angket Lembar angket 

 

1. Observasi  

 Menurut Sukardi (2013, hlm. 50) pengertian observasi dalam kontek 

pengumpulan data adalah tindakan atau proses pengambilan informasi, atau data 

melalui media pengamatan. Jadi observasi adalah suatu proses pengumpulan data 

dan informasi melalui pengamatan yang dituangkan dalam catatan lapangan atau 

instrument lembar observasi.  

 Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah guru dan peserta 

didik dalam melaksanakan pembelajaran yang diobervasi oleh seorang observer 

dalam hal ini bisa peneliti atau pun guru mitra. Maka instrumen observasi pada 

penelitian ini terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi 

peserta didik (self-efficacy) 

a. Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Tabel 3.3 Pedoman Observasi Aktivitas Guru Menggunakan  

Problem Based Learning 

No Aspek yang dinilai Ada Tidak 
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Pendahuluan 
Baik 

Perlu 

Perbaikan 

Ada 

Apresiasi dan Motivasi 

1 Mengkondisikan suasana belajar    

2 Memotivasi peserta didik    

3 
Mengaitkan pembelajaran dengan 

pengetahuan awal peserta didik 

   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran    

Penyampaian Kompetensi, rencana kegiatan 

dan penilaian 

   

1 
Menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai 

   

2 
Menyampaikan garis besar kegiatan yang 

akan dilakukan 

   

3 
Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian 

yang dilakukan 

   

Kegiatan Inti    

Penguasaan Materi pembelajaran    

1 
Kemampuan menyesuaikan materi dengan 

kompetensi dasar 

   

2 

Kemampuan mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan, 

perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata. 

   

3 Menyajikan pemahasan materi dengan tepat    

Penerapan Strategi Pembelajaran    

1 
Menyajikan materi secara sistematis (mudah 

ke sulit, konkret ke abstrak) 

   

2 Menguasai kelas    

3 

Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan partipasi aktif peserta didik 

dalam mengajukan pertanyaan. 

   

4 

Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

dalam mengemukakan pendapat. 

   

5 

Melaksanakan pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan peserta didik 

sesuai dengan materi ajar 

   

6 

Melaksanakan pembelajaran yang 

menumbuhkan kebiasaandan sikap positif 

(nurturant effect) 

   

7 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan    
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No Aspek yang dinilai Ada 
Tidak 

Ada 
Pendahuluan 

Baik 
Perlu 

Perbaikan Apresiasi dan Motivasi 

alokasi waktu yang direncanakan 

Penerapan Metode Problem Based Learning    

Orientasi Peserta didik dalam masalah    

1 Memunculkan Masalah     

2 
Memotivasi Peserta didik dalam proses 

penyidikan dan pemecahan masalah 

   

Mengorganisasi peserta didik untuk belajar    

1 

Membantu mendefinisikan dan 

menghubungkan masalah dengan keadaan 

faktual di lingkungan sekitar 

   

2 Mengorganisasi tugas belajar    

Membantu penyelidikan madiri maupun 

kelompok 

   

 
Memotivasi peserta didik dalam proses 

penyelidikan dan pemecahan masalah 

   

 
Memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam kelompok 

   

Mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

penyelidikan  

   

1 

Memfasilitasi peserta didik untuk 

mengkomunikasikan dan mempresentasikan 

hasil penyelidikan kelompok  

   

2 
Menumbuhkan partisipasi aktif [eserta didik 

dalam mengemukakan pendapat 

   

3 
Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

dalam mengajukan pertanyaan 

   

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

   

1. 
Membimbing peserta didik melakukan 

refleksi terhadap hasil pertemuanya 

   

2 

Membimbing peserta didik untuk 

menemukan kelebihan dan kekurangan dari 

hasil temuannya 

 

   

Pemanfaatan media sumber belajar dalam 

pembelajaran 

   

1 Menunjukan keeterampilan dalam    
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No Aspek yang dinilai Ada 
Tidak 

Ada 
Pendahuluan 

Baik 
Perlu 

Perbaikan Apresiasi dan Motivasi 

menggunakan media belajar 

2 
Menunjukan keterampilan dalam 

menggunakan sumber dan media belajar 

   

3 
Melibatkan peserta didik dalam 

menggunakan sumber dan media belajar 

   

4 Menghasilan pesan yang menarik    

Pelibatkan peserta didik dalam pembelajaran    

1 

Menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik 

melalui interaksi guru, peserta didik dan 

sumber belajar 

   

2 
Merespon positif partisipasi aktif peserta 

didik 

   

3 
Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

peserta didik 

   

4 
Menumbuhkan antusias peserta didik dalam 

belajar 

   

Penggunaan bahsa yang benar dan tepat 

dalam pembelajaran 

   

1 
Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 

   

2 
Menggunakan bahasa tulisan yang baik dan 

benar 

   

Penutup    

1 
Memfasilitasi dan membimbing peserta 

didik untuk merangkum materi pelajaran 

   

2 
Membimbing peserta diidk untuk merefleksi 

proses dan materi pelajaran 

   

3 
Memberikan umpan balik terhadap proses 

dan hasil pembelajaran 

   

4 Merencanakan kegiatan tindak lanjut    

5 
Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya 

   

 

b. Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 
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  Dalam penelitian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan self-efficacy 

peserta didik Lembar Observasi/Pengamatan Self-efficacy. Indikator penelitian 

ditentukan dari tiga dimensi self-efficacy yang dikemukakan oleh bandura, yaitu 

sebagai berikut 

Tabel 3.4 Lembar Observasi/Pengamatan Self-efficacy 

 

No 
Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Siswa 

Kriteria 

B C K 

1 Kemampuan 

dalam 

menentukan 

tingkat kesulitan 

tugas atau 

masalah yang 

dihadapi peserta 

didik 

Peserta didik tertantang untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan oleh guru hingga tuntas 

   

Peserta didik semangat mengikuti pembelajaran 

IPS, 

   

Peserta didik dapat menyelesaikan tugas tepat 

waktu, 

   

Peserta didik berantusias mengikuti kegiatan 

belajar di kelas, 

   

2 Kemampuan 

dalam mengatasi 

kesulitankesulitan 

belajar pada saat 

melaksanakan 

tugas-tugas 

Peserta didik memiliki sikap optimis dalam 

mengerjakan tugas, 

   

Peserta didik berusaha dengan gigih 

mengerjakan/memahami pembelajaran IPS di 

kelas dengan mencari buku sumber lain yang 

relevan, 

 

   

Peserta didik mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru secara individu berdasarkan 

kemampuannya 

   

Peserta didik bertanya pada guru ataupun 

teman yang memahami materi apabila 

mengalami kesulitan 

   

3 Kemampuan 

dalam 

menggeneralisasi 

kan tugas, 

pemahaman dan 

Peserta didik mampu dan berani untuk 

menunjukan potensi yang dimiliki oleh dirinya 

di depan kelas. 

   

Peserta didik memiliki rasa percaya diri 

terhadap hasil tugas yang dikerjakan sendiri, 
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No 
Tahap 

Pembelajaran 
Aktivitas Siswa 

Kriteria 

B C K 

pengalaman 

sebelumnya   

Peserta didik mampu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan mengaitkan pemahaman 

atau pengalaman sebelumnya 

   

 

 Untuk mengamati kegiatan pembelajaran secara umum, peneliti 

menggunakan pedoman observasi terbuka atau catatan lapangan. Tujuannya 

adalah untuk merekam atau mencatat setiap kejadian yang dapat menjadi 

informasi dan data. Format catatan lapangan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

Format Lembar Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal   :        

Siklus/Tindakan :        

Mata Pelajaran :        

Waktu Kegiatan Keterangan 

   

 

Observer  

 

            

2. Dokumen 

 Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penelitian 

menurut Elliott (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 121) yaitu : 
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1. Silabus dan rencana pembelajaran 

2. Laporan diskusi-diskusi tentang kurikulum 

3. Berbagai macam ujian dan tes 

4. Laporan rapat 

5. Laporan tugas siswa 

6. Bagian-bagian dari buku teks yang digunakan dalam pembelajaran 

7. Contoh essay yang ditulis siswa 

Dari dokumen yang telah disebutkan maka dalam penelitian ini dokumen-

dokumen yang digunakan sebagai sumber data yaitu: 

1.  Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Laporan tugas Peserta didik 

3. Laporan hasil diskusi peserta didik 

4. Berbagai ujian dan tes 

5. Essay yang ditulis siswa 

 

3. Bahan Visual 

 Untuk bahan audio visual dalam penelitian ini menggunakan ponsel yang 

memiliki fungsi sama seperti kamera digital yaitu untuk mendapatkan photo-

photo selama proses penelitian berlangsung yang merupakan bahan visual. Photo 

adalah salah satu sumber data skunder yang  

H. Teknik Analisis Data, dan Interpretasi Data 

1. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Hubermas (Emzir, 2014, hlm. 129; Sugiono, 2009, hlm. 

91) terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi 

data, model data dan Penarikan/kesimpulan 
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1) Reduksi Data 

Reduksi data merujuk proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasikan “data mentah” yang terjadi dalam catatan-

catatan lapangan tertulis. Data mentah adalah data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak yang dicatat secara teliti dan rinci yang jumah data akan 

semakin banyak, komplek dan rumit. Dengan mereduksi data akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk memlakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan juga dapat mempermudah peneliti melakukan 

kesimpulan. 

2) Model Data (data display) 

Model adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun serta membolehkan 

dan mendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk model data 

kualitatif banyak berbentuk teks yang berserakan, berurutan ketimbang serempak, 

tidak beraturan, dan sangat luas. Penyajian data yang paling baik adalah suatu 

jalan masuk utama untuk analisis kualitatif yang valid. Penyajian data tersebut 

mencakup berbagai jenis matrik, diagram, jaringan kerja, dan bagan. Semua 

dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses 

secara langsung, dan dapat mengambarkan kesimplan yang baik yang 

dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya. 

3) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Goetz dan LeCampte (Wiriaatmadja, 2014, hlm.137) menyatakan tentang 

analisis data kualitatif peran proses kognitif atau “berteori” mengenai katagori 

abstrak dan hubungannya. Hal ini sangat diperlukan, karena akan mempermudah 

atau membentu peneliti dalam dalam mengembangkan penjelasan dari kejadian-

kejadian serta situasi dalam kelas yang ditelitinya. 



65 
 

Sandi Cahya Septian, 2018 

PENINGKATAN KETERAMPILAN METAKOGNISI DALAM  
SELF-EFFICACY PESERTA DIDIK MELALUI PROBLEM 
BASED LEARNING DALAM PEMBELAJARAN IPS 
(Penelitian Tindakan Kelas di Kelas VIII SMPN Satu Atap 2 
Lebakgedong) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

perpustakaan.upi.edu 
65 

 
 

Sejak awal pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan 

apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 

yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan akhir mungkin 

tidak terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dan 

catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan metode-metode perbaikan yang 

digunakan, pengalaman peneliti dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi 

kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti 

menyatakan telah memproses secara induktif (Emzir, 2010, hlm. 133). 

Analisis data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan secara terus 

menerus. Yang dimulai dari tahap pertama atau tahap observasi (pra penelitian), 

pada saat pelaksanaan penelitian sampai akhir penelitian. Wiriaatmadja (2014, 

hlm. 139-147) “analisis data dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu kode 

dan mengkoding, membuat catatan pinggir, melakukan catatan reflektif dan 

pembuatan matrik”. 

 

2. Verifikasi Data 

Kredibilitas data derajat kepercayaan suatu penelitian, sangat bergantung 

kepada bagaimana prosedur dan teknik pemeriksaan data yang 

digunakannya.Prosedur tersebut sering disebut dengan istilah “validasi”, yang 

dalam penelitian kualitatif menurut Wiriaatmdja (2014, hlm. 157), disukai 

dengan istilah verifikasi. 

Creswell (2014, hlm. 207-209), mengemukakan bahwa terdapat delapan 

strategi yang sering digunakan para peneliti kualitatif dalam proses verifikasi 

data. Dari beberapa prosedur verifikasi tersebut, maka dalam penelitian tindakan 

kelas ini, memilih teknik  
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1) Prolongen engagement and persistent observation, dilakukan peneliti 

dengan menambah jumlah pelaksanaan tindakan jika diperlukan ketika data 

yang diperoleh belum sesuai harapan atau data belum jenuh. 

2) Melakukan triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran hipotesis, kostruk, atau 

analisis yang timbul dengan membandingkan dengan hasil orang lain. 

Menurut Elliot (Wiriaatmadja, 2014, hlm. 169) “triangulasi dilakukan 

berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang guru, sudut pandang 

peserta didik, dan sudut pandang yang melakukan pengamatan atau 

observasi”. Triangulasi dilakukan dari data yang dikumpulkan dari hasil 

observasi, wawancara, jurnal refleksi diri dan catatan guru. Pada penelitian 

ini guru melakukan analisis terhadap hasil kinerjanya dalam menerapkan 

pembelajaran model problem based learning dalam pembelajaran IPS. 

Peserta didik menjelaskan bagaimana proses pembelajaran IPS dengan 

problem based learning dan pencapaian atau hasil pembelajaran. Peneliti 

kemudian membandingkan kedua sudut pandang tersebut dengan sudut 

pandang peneliti sendiri sehingga kebenaran yang muncul tidak hanya 

berasal pada satu sumber data tetapi dari tiga sudut pandang yang sifatnya 

saling melengkapi. 

3) External audit (audit eksternal) yaitu meminta nasehat kepada pakar 

(ekspert opinion) yang dapat membimbing penelitian. Pada tahp ini peneliti 

berusaha untuk mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari dosen 

pembimbing Prof. Dr. Nana Supriatna, M. Ed selama proses penelitian 

berlangsung. Proses ini dilaksanakan selama proses bimbingan antara 

peneliti dengan pembimbing. 

 

Untuk memverifikasi data, maka peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Dimana peneliti akan membandingkan data yang diperoleh 
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melalui observasi, dan hasil tes khusus. Dengan demikian maka peneliti akan 

melihat kebenaran data yang dihasilkan melalui instrumen yang berbeda.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3. Interpretasi Data 

Interpretasi data merupakan upaya yang dilakukan dalam menafsirkan hasil 

temuan-temuan penelitian dengan merujuk atau menghubungkan dengan teori dan 

norma-noma lainnya yang telah diterima secara umum. Hopkins (2011, hlm. 234) 

mengartikan interpretasi data adalah “menggunaan sebuah hipotesis dan 

menghubungkannya dengan teori, norma-norma praktik, atau intuisi guru tentang 

pengajaran yang baik”. Dengan kata lain guru dan peneliti memaknai observasi-

observasi dan konstruk-konstruk yang terpisah. Interpretasi data diperlukan untuk 

memberi arti mengenai pengaruh tindakan yang dilakukan terhadap peserta didik. 

Teknik yang dilakukan dalam menginterpretasi data antara lain 

1) Menghubungkan data dengan pengalaman guru dan peneliti. 

2) Menghubungkan temuan data dengan hasil teori atau kajian pustaka. 

3) Berdiskusi meminta masukan dari teman sejawat. 


