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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian (Penelitian Tindakan Kelas) 

 Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas  (Classroom Action Reserch) yang mengacu pada setiap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas saat pembelajaran sedang 

berlangsung. Secara singkat PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu 

agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran dikelas 

secara propesional. Adapun prosedur pelaksanaan nya adalah sebagai berikut :  

1). Merencanakan  

2). Melakukan Tindakan  

3). Mengamati. 

 4). Refleksi 

 

         Merencanakan 

 

 Refleksi        Melakukan Tindakan 

           

              Mengamati 

Gambar 3.1 

Tahap-tahap dalam PTK 

 



43 

 

Muhammad Chandra Gumilar, 2015 
PENERAPAN PENDEKATAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA 
PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Desain Penelitian 

   Desain penelitian berisi tahapan kegiatan pembelajaran penelitian 

tindakan kelas yang akan dilaksanakan sebanyak tiga siklus dimana tahapan ini 

adalah tahap merencanakan, melaksanakan tindakan, mengamati, dan refleksi, 

keempat hal ini sangat penting dilaksanakan karena merupakan hal pokok dalam 

pelaksanaan penelitian, ketika hasil pelaksanaan pembelajaran pada siklus atau 

kegiatan pertama terlihat kurang memuaskan maka akan diperbaiki pada 

pertemuan selanjutnya, dan dicarikan solusi-solusi terbaik untuk kegiatan 

pembelajaran pada siklus kedua. 

  Desain penelitian yang dilakukan pada penelitian tindakan kelas 

disesuaikan dengan model yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc Taggart 

(dalam Hermawan, 2008, hlm. 127). Model Kemmis & Mc Taggart merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Model ini 

hampir sama dengan model Kurt Lewin hanya saja komponen acting (tindakan) 

dengan observing (pengamatan) dijadikan sebagai satu kesatuan. Disatukannya 

dua komponen tersebut disebabkan adanya kenyataan yang tidak dapat dipungkiri 

ketika antara implementasi acting dan observing sebenarnya dua kegiatan namun 

tidak dapat dipisahkan secara tegas. Artinya ketika seorang peneliti melakukan 

tindakan otomatis ia melakukan pengamatan pula karena kegiatan itu dilakukan 

dalam satu kesatuan waktu secara bersamaan. Begitu berlangsungnya suatu 

tindakan begitu pula observasi juga dilaksanakan.  

Desain Kemmis ini menggunakan model yang dikenal sistem spiral 

refleksi diri yang dimulai dengan rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, dan 

perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan 

permasalahan. Untuk lebih jelasnya perhatikan desain berikut : 
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Gambar 3.2 : Model Desain Kemmis & Mc Taggart 

(dalam Hermawan, 2008, hlm. 128) 

 

C. Lokasi Penelitian 

   Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Dasar yang 

berada di Kecamatan Sukasari Bandung. Alasan peneliti mengadakan penelitian di 

SD ini dikarenakan peneliti merupakan peserta PLP di SD tersebut. 

 

D. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas V SD di salah satu 

Kecamatan sukasari Bandung yang berjumlah 24 orang. Dimana jumlah siswa laki-

laki sebanyak 7 orang dan siswa perempuan sebanyak 17 orang. 
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E. Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tiga bulan, 

mulai dari tahap persiapan pada bulan April 2015 sampai tahap pengiriman laporan 

akhir pada bulan Juni 2015. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ditetapkan 

sesuai dengan jadwal pelajaran dan sesuai dengan kesepakatan dengan tim peneliti, 

wali kelas dan kepala sekolah. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Insrtumen Penelitian merupakan alat atau perlengkapan yang dapat 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh kebenaran 

yang objektif dalam pengumpulan data, diperlukan adanya instrumen yang tepat 

sehingga masalah yang diteliti akan terefleksi dengan baik. instrumen penelitian 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dan akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Instrumen Pembelajaran 

1. RPP 

  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) digunakan sebagai suatu 

instrument pembelajaran yang berfungsi untuk mengungkap hasil data pada 

kegiatan pembelajaran. 

2. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

  LKS dibuat berdasrkan tujuan yang ingin dicapai, dan materi yang akan 

diajarkan. Digunakan untuk mempermudah siswa tentang pemahaman dan 

keterampilan siswa pada waktu pembelajaran kelompok. 

b. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan sebagai lembar pengamatan yang digunakan 

untuk mengukur kemandirian belajar siswa selama proses pembelajaran 
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berlangsung. Lembar observasi ini juga digunakan sebagai bahan refleksi siklus 

berikutnya. 

 

2. Lembar Tes 

  Alat pengumpulan data tes bersifat mengukur, karena berisi pertanyaan 

atau pernyataan yang alternative jawabannya memiliki standar jawaban tertentu. 

Instrumen yang berisi skala jawaban benar-salah, pilihan jamak, menjodohkan, 

jawaban singkat dan tes isian. Tes dipakai untuk mengukur kemampuan siswa, 

baik kemampuan awal, perkembangan atau peningkatan kemampuan selama 

dikenai tindakan, dan kemampuan pada akhir siklus tindakan. 

 

3. Catatan Lapangan 

  Catatan lapangan ini berguna untuk mencatat informasi kualitatif yang 

terjadi terkait dengan tindakan. Hal-hal yang dicatat sangat banyak sekali 

macamnya, misalnya perilaku spesifik yang dapat menjadi penunjuk adanya 

permasalahn atau penunjuk untuk langkah berikutnya. Catatan kualitatif juga 

dapat dipakai untuk menunjukan kecenderungan perubahan yang bersifat positif 

atau negative. 

  

4. Dokumentasi 

  Teknik ini merupakan bukti yang berhubungan dengan focus permasalahan 

penelitian. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji dan 

menafsirkan focus permasalahan dalam penelitian. Studi dokumentasi dapat 

berupa foto, video atau rekaman. 

 

 

G. Prosedur Penelitian 

 Siklus dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah dengan ketentuan 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.3 Siklus dalam Penelitian Tindakan Kelas 

                       

a. Perencanaan 

 Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang tersusun, dan dari segi 

definisi mengarah pada tindakan. Rencana bersifat fleksibel karena tindakan sosial 

dalam batas tertentu tidak dapat diramalkan. Rencana disusun berdasarkan hasil 

pengamatan awal yang reflektif. 

 

b. Tindakan 

  Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model siklus belajar (Inkuiri) 

meliputi : 

a. Membuka pelajaran. 

b. Mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang 

akan dibahas untuk memncing siswa membuat pertanyaan dan 

memotivasi siswa dalam belajar. 

c. Mengarahkan siswa agar berkelompok untuk melakukan percobaan dan 

diskusi dengan metode yang telah direncanakan guna memperoleh data. 
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Setelah siswa melakukan diskusi dan percobaan, setiap kelompok 

ditugaskan untuk membacakan dan melaporkan hasil diskusinya di depan 

kelas. 

d. Kemudian guru bersama dengan siswa menyimpulkan hasil diskusi. 

e. Tahap penutup dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1)  Pemberian waktu untuk bertanya kepada siswa. 

2)  Pemberian pos tes sebagai pengukur tercapainya indikator. 

 Kegiatan ini terus berlanjut hingga siklus terakhir dilaksanakan, yakni mulai 

dari siklus I hingga siklus III. 

c. Monitoring atau Pengawasan 

 Pengawasan dilakukan selama tindakan berlangsung. Observer (peneliti) 

menggunakan instrumen antara lain lembar observasi yang dilengkapi dengan 

catatan lapangan. Aktivitas siswa menjadi fokus utama pengamatan. Hasil observasi 

digunakan sebagai data yang bersifat kualitatif untuk menilai keberhasilan 

penelitian secara proses. 

 

d. Evaluasi dan Refleksi 

 Evaluasi dan refleksi dilakukan denga cara mengumpulkan semua catatan 

dan data yang diperlukan selama pembelajaran. Kemudian semua catatan dan data 

tersebut dianalisis dan hasilnya didiskusikan dengan guru untuk mengetahui 

kebenaran data tersebut. Selain itu hasil refleksi dan evaluasi tersebut juga unutk 

mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih terjadi selama pembelajaran. 

Dengan demikian peneliti dan guru menentukan tindakan ulang untuk memperbaiki 

kekurangan tersebut. Tindakan ulang tersebut berupa siklus-siklus lanjutan dari 

siklus I. Kemudian diadakan refleksi dari data yang diperoleh dari lembar observasi 

untuk mengetahui tingkat kemandirian dan prestasi belajar dari tindakan yang telah 

dilakukan. Siklus diberhentikan bila proses pembelajaran sudah mencapai target 

kemandirian dan prestasi yang diinginkan. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 

  Kegiatan analisis ini dimaksudkan untuk mengolah data pada masing-

masing siklus apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa terhadap materi daur 

air setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri. Cara 

yang ditempuh untuk menganalisis hasil kerja siswa adalah dengan melihat dan 

membandingkan skor hasil tes kemudian dihitung persentase siswa yang sudah 

tuntas pada masing-masing siklus. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini 

berupa dokumen RPP, data interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran, 

serta data hasil belajar siswa. Data hasil belajar diolah secara kuantitatif, sedangkan 

data RPP serta interaksi guru dan siswa diolah secara kualitatif. Setelah data 

terkumpul, tindakan selanjutnya adalah: 

 

1. Seleksi dan reduksi data 

 Pada tahap seleksi data, peneliti memilih data-data yang diperlukan terutama 

yang relevan dengan tujuan perbaikan pembelajaran. Data yang kurang relevan 

direduksi, terutama yang berkenaan dengan hasil observasi. 

2. Klasifikasi data 

 Pada tahap klasifikasi data, peneliti mengelompokkan data-data antar 

jenisnya, seperti data perencanaan, data pelaksanaan, data hasil belajar, dan 

sebagainya. 

3. Deskripsi data 

 Pada tahap deskripsi data, peneliti menjabarkan atau menjelaskan segala data 

yang diperoleh dalam hasil pembelajaran dalam bentuk deskripsi. 

4. Interpretasi data 

 Pada tahap interpretasi data, peneliti menggabungkan hasil analisis dengan 

kriteria keberhasilan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi pada siswa setelah dilakukan tindakan terhadap permasalahan 
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pembelajaran yang sedang diperbaiki. Dibawah ini disajikan pengolahan data 

kuantitatif dan kualitatif, sebagai berikut: 

a) Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif berupa hasil belajar diolah berdasarkan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Penskoran terhadap jawaban siswa untuk menghitung nilai siswa. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut: 

  Rumus menghitung nilai siswa. 

 

 

 

 

 

 

2) Mencari rata-rata nilai yang diperoleh siswa melalui rumus yang diadaptasi 

dari Sudjana, N. (2012, hlm.109) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Menghitung persentase ketuntasan belajar siswa yang lulus di kelas V dengan 

rumus: 

 

 

 

 

      (Prihardina, 2012) 

N = Skor Perolehan Siswa x 100 

       Skor Maksimum 

Keterangan: 

N = Nilai  

R = ∑x 

         ∑N 

 

Keterangan : 

R = Nilai rata-rata siswa 

∑x =jumlah seluruh nilai siswa 

∑N = Jumlah siswa 

= 

 

%  Jumlah siswa tuntas = ∑Siswa tuntas (memenuhi KKM) x 100 % 

    Jumlah Seluruh Siswa 
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4) Menghitung Gain 

Gain adalah selisih antara skor Pre-test dan Post-test. Nilai gain  dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

  (Hake, 1997 dalam Sanusi, 2012) 

 

Keterangan : 

G = gain 

Sf  = Skor post-tes 

 Si = Skor pre-test 

 

5) Menghitung gain ternomalisasi 

Gain ternomalisasi merupakan perbandingan antara skor gain aktual yaitu 

skor gain yang diperoleh siswa dengan gain maksimum yaitu skor gain 

tertinggi yang mungkin diperoleh siswa.  

 

 

 

  (Hake, 1997 dalam Sanusi, 2012) 

 

Keterangan : 

g = gain ternomalisasi 

Sf  = Skor post-test 

 Si = Skor pre-test 

  Nilai (g) yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dapa tabel 

dibawah, sebagai berikut: 

 

 

 

Gain (G) =Sf - Si 

<g> = G          =    Sf - Si 

          Gmax        100- Si 
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Tabel 3.1 Interpretasi Nilai 

 

 

 

 

 

     (Hake, 1997 dalam Sanusi, 2012) 

b) Data Kualitatif 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif, dengan langkah-lagkah sebagai berikut : 

1.    Analisis terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan metode inkuiri yang meliputi ask (bertanya), investigate 

(penyelidikan), create (menghasilkan), discuss (diskusi), reflect (refleksi). 

2.   Analisis terhadap proses pembelajaran yang meliputi aktivitas guru da peserta 

didik dengan cara metode inkuiri yaitu : konsep awal peserta didik, 

melakukan percobaan, diskusi kelompok, melaporkan hasil percobaan dan 

membuat kesimpulan. 

3.    Analisis terhadap hasil pembelajaran peserta didik, dengan cara membuat 

daftar nilai, dijumlahkan, dirata-ratakan, dan diprosentasikan.  

 

 Untuk mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dalam model 

pembelajaran inkuiri dengan data tes yang masuk dirata-ratakan, dikelompokkan dan 

diprosentasekan untuk memperoleh nilai persen berdasarkan kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yaitu 75. Apabila siswa mendapatkan nilai ≥ 75 maka dinyatakan 

tuntas, sedangkan siswa yang mendapat nilai < 75 maka dinyatakan belum tuntas.  

 Begitupun juga dengan penilaian LKS walaupun tidak dijadikan penilaian akhir 

tetapi dijadikan bahan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses 

pembelajaran yang diinterpretasikan dalam table 3.1. 

Nilai <g> Interpretasi Efektivitas 

0,7 < (g) ≤ 1,00 Tinggi 

0,3 < (g) ≤ 0,7 Sedang 

0,00 < (g) ≤ 0,3 Rendah 
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Tabel 3.2 

Presentase Nilai LKS dan Kategorinya 

No Nilai Presentase Kategori 

1. 80-100 81-100 % Baik sekali 

2. 60-79 71-80 % Baik 

3. 40-59 60-70 % Cukup 

4. 21-39 0-59 % Kurang 

 

       (Syah dalam Prihardina, 2012) 

 

 Setelah selesai menganalisa data, maka langkah selanjutnya adalah pemberian 

makna terhadap hasil analisis, sehingga peneliti dapat merefleksikan apa yang terjadi, 

dan merencanakan kembali pembelajaran selanjutnya dengan baik. 

 


