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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan kemampuan inkuiri yang 

muncul pada lembar kegiatan siswa tanpa dimanipulasi. Sebagaimana 

dikemukakan Arikunto (2013) bahwa pada penelitian deskriptif kualitatif tidak 

diberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, 

tetapi menggambarkan sesuatu kondisi apa adanya. Pada penelitian ini 

dideskripsikan atau digambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi (Sugiyono, 2014). Data 

yang didapatkan dianalisis dan diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan untuk 

menggambarkan kondisi yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan inkuiri siswa. 

 

B. Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini adalah kemampuan yang muncul pada lembar 

kegiatan inkuiri siswa SD, khusus pada pelajaran IPA. Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Dasar Negeri 21 yang terletak di Kota Palembang. Penelitian ini 

berlangsung pada Agustus 2015 sampai dengan September 2015. 

 Lembar kegiatan inkuiri dikerjakan oleh siswa Kelas I hingga Kelas VI 

Sekolah Dasar. Total keseluruhan siswa yang mengerjakan lembar kegiatan 

inkuiri dalam penelitian ini berjumlah 178 orang, yang kurang lebih pada satu 

tingkatan kelas berjumlah 29 orang. 

 

C. Definisi Istilah 

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan Inkuiri 

Kemampuan inkuiri adalah kemampuan yang mengacu kepada cara para 

ilmuwan mempelajari alam semesta. Penelitian ini difokuskan pada kemampuan 

siswa dalam berinkuiri melalui kegiatan yang menuntun siswa melakukan 
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penyelidikan dan dalam pembelajaran melalui observasi. Siswa akan diberikan 

lembar kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan inkuiri selama melakukan 

kegiatan. Adapun kemampuan inkuiri yang diharapkan muncul adalah 

mengajukan pertanyaan tentang objek, organisme dan fenomena yang terjadi di 

lingkungan, merencanakan dan melakukan penyelidikan sederhana, menggunakan 

perlengkapan sederhana dan alat untuk mengumpulkan data dan menggunakan 

sebanyak mungkin indera menggunakan data untuk mengkonstruksi penjelasan 

yang masuk akal, mengomunikasikan dan menjelaskan penyelidikan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui kemampuan inkuiri siswa SD, instrumen yang 

digunakan adalah lembar kegiatan yang menuntun siswa melakukan kegiatan 

penyelidikan. Lembar kegiatan ini berisi tujuh tahapan kegiatan yang disesuaikan 

dengan kemampuan yang akan diukur oleh peneliti. Lembar kegiatan berisi materi 

yang sama dari Kelas I hingga Kelas VI. Selama melakukan kegiatan sesuai 

dengan lembar kegiatan tersebut siswa diamati kemampuan-kemampuan inkuiri 

yang muncul. Instrumen inkuiri ini tersedia pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. 

Adapun kisi-kisi Instrumen inkuiri sebagai berikut : 

 

Tabel. 3.1 

Kisi – kisi Lembar Kegiatan yang Memunculkan Kemampuan Inkuiri  

pada Siswa SD 

Tahapan pada 

Lembar Kegiatan 

Aspek Inkuiri Ilmiah yang Diukur 

TK – Kelas IV Kelas V – Kelas VIII 

1 

1) Mengajukan pertanyaan 

tentang objek, organisme 

dan fenomena yang terjadi di 

lingkungan. 

1) Mengidentifikasi 

pertanyaan yang dapat 

dijawab melalui 

penyelidikan ilmiah. 

2 

 1) Mengidentifikasi 

pertanyaan yang dapat 

dijawab melalui 

penyelidikan ilmiah. 

3 

 

2) Merencanakan dan 

melakukan penyelidikan 

sederhana. 

2) Merancang dan melakukan 

penyelidikan ilmiah. 

4 
2) Merencanakan dan 

melakukan penyelidikan 

sederhana. 

2) Merencanakan dan 

melakukan penyelidikan 

sederhana. 

5 3) Menggunakan perlengkapan 3) Menggunakan perlengkapan 
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Tahapan pada 

Lembar Kegiatan 

Aspek Inkuiri Ilmiah yang Diukur 

TK – Kelas IV Kelas V – Kelas VIII 

 sederhana dan alat untuk 

mengumpulkan data dan 

menggunakan sebanyak 

mungkin indera. 

sederhana dan alat untuk 

mengumpulkan data dan 

menggunakan sebanyak 

mungkin indera. 

6 

4) Menggunakan data untuk 

mengkonstruksi penjelasan 

yang masuk akal. 

5) Mengomunikasikan dan 

menjelaskan penyelidikan. 

 

4) Mengembangkan deskripsi, 

penjelasan, prediksi, dan 

model menggunakan fakta 

atau data. 

5) Berpikir kritis dan logis 

untuk membuat hubungan 

antara data dan penjelasan. 

7) Mengomunikasikan prosedur 

ilmiah dan penjelasan. 

8) Menggunakan perhitungan 

matematika dalam seluruh 

aspek inkuiri ilmiah. 

7 
5) Mengomunikasikan dan 

menjelaskan penyelidikan. 

6) Mengenal dan menganalisis 

alternatif penjelasan dan 

prediksi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

 Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Tahap persiapan 

Pada tahapan ini peneliti mempersiapkan Kelas yang siswanya digunakan 

dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Peneliti menggunakan siswa 

Kelas I – Kelas VI SD. Selanjutnya, peneliti melakukan penyusunan jadwal 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan jam pelajaran IPA pada masing-

masing kelas. Dalam satu hari pengambilan data sebaiknya dilakukan 

maksimal pada dua kelas dan dikombinasikan antara kelas tinggi dan kelas 

rendah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada data 

penelitian. Berikut jadwal pengambilan data pada masing-masing kelas. 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2.  

Tabel Penjadwalan Pengumpulan Data 

 

Pertemuan 

penelitian 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 

Pra Kegiatan  (31 Agustus - (2 September - (4 September - 
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2015) Kelas I 

dan Kelas IV 

2015) Kelas III 

dan Kelas V 

2015) Kelas II 

dan Kelas VI 

Kegiatan 1 

(Pertemuan 

1) 

(7 September 

2015) Kelas I 

dan Kelas VI 

- 

(9 September 

2015) Kelas III 

dan Kelas V 

- 

(11 September 

2015) Kelas II 

dan Kelas VI 

- 

Kegiatan 1 

(Pertemuan 

2) 

(14 September 

2015) Kelas I 

dan Kelas VI 

- 

(16 September 

2015) Kelas III 

dan Kelas V 

- 

(18 September 

2015) Kelas II 

dan Kelas VI 

- 

Kegiatan 2 

(Pertemuan 

1) 

(21 September 

2015) Kelas I 

dan Kelas VI 

- 

(23 September 

2015) Kelas III 

dan Kelas V 

- 

(25 September 

2015) Kelas II 

dan  Kelas VI 

- 

Kegiatan 2 

(Pertemuan 

2) 

(28 September 

2015) Kelas I 

dan Kelas VI 

- 

(30 September 

2015) Kelas III 

dan Kelas V 

- 

(2 Oktober 

2015) Kelas II 

dan Kelas VI) 

- 

 

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa pengumpulan data 

dilakukan pada 3 hari dalam seminggu selama 5 minggu. Pengumpulan data 

tidak dilakukan tiap hari untuk memberikan waktu persiapan pemberian 

kegiatan oleh peneliti. Sebelum diakukan kegiatan untuk pengumpulan data, 

peneliti terlebih dahulu melakukan pra kegiatan. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran kepada siswa tentang kegiatan yang akan dilakukan 

selama 4 minggu selanjutnya. 

2. Tahap pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebanyak 2 kali dalam waktu yang 

berbeda. Hal ini bertujuan untuk meninjau keakuratan analisis kemampuan 

inkuiri pada siswa yang dilakukan. Pada satu kali pengumpulan data 

dilakukan dalam dua kali pertemuan. Hal tersebut bertujuan agar peneliti 

dapat mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan siswa dengan 

maksimal. Pada setiap pengumpulan data terdapat tujuh tahapan pada lembar 

kegiatan inkuiri yang akan dikerjakan oleh siswa. Kegiatan inkuiri tersebut 

berisi topik kegiatan umum yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran 

siswa dan tidak dibedakan dari Kelas I hingga Kelas VI. Topik pertama 

berkaitan dengan kapilaritas air dan topik kedua berkaitan dengan zat gula 

pada permen cokelat warna-warni. Persamaan topik pada setiap jenjang kelas 

ini dilakukan agar kegiatan bisa dilaksanakan pada semua jenjang kelas dan 

tergambar perbedaan kemampuan ketika siswa melaksanakan kegiatan 

tersebut. 

a. Pengumpulan data 1 : 
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1) Pertemuan pertama pada pengumpulan data 1, siswa diberikan 

penelitian pendahuluan berkaitan dengan kapilaritas air pada tissu. 

Untuk Kelas I dan Kelas II penelitian pendahuluan diberikan tidak 

secara klasikal langsung namun dibentuk kelompok-kelompok kecil 

yang berisi 4 hingga 5 siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih 

fokus dalam memperhatikan penelitian pendahuluan. 

2) Siswa akan diberikan waktu untuk membuat pertanyaan berkaitan 

dengan penelitian pendahuluan tersebut. Pada bagian ini siswa terlebih 

dahulu diperkenalkan dengan contoh-contoh kata tanya. Hal ini 

dikarenakan pada beberapa tingkatan kelas khususnya kelas rendah, 

siswa belum mengenal kata tanya dan belum mampu membuat 

pertanyaan dengan baik dan benar. 

3) Siswa memilih pertanyaan yang dilanjutkan ke kegiatan penelitiannya. 

Pertemuan pertama berakhir pada kegiatan ini. Agar mengefisiensikan 

alat dan bahan untuk kegiatan selanjutnya, maka peneliti 

mengelompokkan siswa dengan teman yang memiliki pertanyaan 

penelitian yang sama untuk dijadikan topik penelitian mereka. Tabel 

topik penelitian dapat dilihat pada Lampiran 24 

4) Pertemuan kedua pada pengumpulan data 1, siswa telah dikelompokkan 

dengan teman yang memiliki topik penelitian yang sama. Hanya siswa 

yang berhasil membuat pertanyaan yang dapat melanjutkan pada 

tahapan selanjutnya ini. Hal ini dikarenakan kegiatan inkuiri bersifat 

berurutan, jadi apabila siswa tidak bisa mengerjakan tahapan pertama 

tidak dilanjutkan untuk tahapan selanjutnya. 

5) Siswa melakukan kegiatan penelitian bersama teman kelompoknya 

dengan terus mengisi lembar kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah 

dirancang oleh peneliti. Namun siswa pada Kelas I dibantu penuh oleh 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Hal ini dikarenakan siswa 

pada tingkatan Kelas ini masih belum bisa mandiri dalam menggunakan 

alat dan bahan. Siswa masih terlihat berantakan dalam memperlakukan 

alat dan bahan. Siswa Kelas I pada bagian ini dilibatkan dalam 

menghitung jumlah tetesan dan mengamati proses penelitiannya. 
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Selanjutnya pada Kelas I ini hasil penelitian juga hanya mereka 

sebutkan dan peneliti yang menuliskan. Hal ini dikarenakan pada 

tingkatan kelas ini siswa masih banyak yang kesulitan dalam 

menuliskan kata dan kalimat. 

6) Peneliti menganalisis kemampuan inkuiri berdasarkan hasil lembar 

kegiatan yang telah dikerjakan siswa. 

b. Pengumpulan data 2 : 

1) Pertemuan pertama pada pengumpulan data 2, siswa diberikan 

penelitian pendahuluan berkaitan dengan misteri yang terdapat pada 

permen warna-warni. Hal yang sama masih sama dilakukan yaitu siwa 

pada tingkatan Kelas I dan Kelas II dilakukan melalui kelompok-

kelompok kecil. 

2) Siswa diberikan waktu untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan 

penelitian pendahuluan tersebut. Pada kegiatan kedua ini semua 

tingkatan kelas sudah mengetahui bentuk kalimat tanya. Hanya saja 

untuk Kelas I dan Kelas II siswa masih terlihat takut dan malu dalam 

mengemukakan pertanyaan. Pertanyaan yang mereka ajukan juga 

masih berupa lanjutan dari kegiatan pendahuluan. Sedangkan untuk 

Kelas IV, Kelas V dan Kelas VI, pertanyaan yang siswa ajukan 

semakin beragam. Siswa sudah mulai kreatif dan inovatif dalam 

mengajukan pertanyaan untuk penelitiannya.   

3) Siswa memilih pertanyaan yang dilanjutkan ke kegiatan penelitiannya. 

Pertemuan pertama berakhir pada kegiatan ini. Agar mengefisiensikan 

alat dan bahan untuk kegiatan selanjutnya, maka peneliti 

mengelompokkan siswa dengan teman yang memiliki pertanyaan 

penelitian yang sama untuk dijadikan topik penelitian mereka. Dilihat 

dari pertanyaan yang siswa ajukan, siswa pada tingkatan Kelas IV, 

Kelas V dan Kelas VI semakin beragam dalam menggunakan alat dan 

bahan. 

4) Pertemuan kedua pada pengumpulan data 2, siswa telah 

dikelompokkan dengan teman yang memiliki topik penelitian yang 

sama. 
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5) Siswa melakukan kegiatan penelitian bersama teman kelompoknya 

dengan terus mengisi lembar kegiatan sesuai dengan tahapan yang 

telah dirancang oleh peneliti. Pada Kelas V dan Kelas VI telah 

terdapat beberapa kelompok yang mulai menjelaskan alasan data yang 

mereka dapatkan pada penelitiannya. 

6) Peneliti menganalisis kemampuan inkuiri berdasarkan hasil lembar 

kegiatan yang telah dikerjakan siswa. 

 

F. Analisis data 

 Proses analisis data yang akan dilakukan antara lain :  

1. Hasil tulisan siswa pada setiap tahapan pada lembar kegiatan inkuiri 

diketik ulang oleh peneliti. Tabel hasil tahapan pertama hingga tahapan 

ketujuh terdapat pada Lampiran 10 – Lampiran 23 untuk kedua kegiatan 

yang telah dilakukan siswa. 

2. Hasil jawaban siswa kemudian dianalisis berdasarkan indikator 

kemampuan inkuiri siswa SD kelas I sampai dengan kelas VI. Kemudian 

dilihat kemampuan inkuiri yang telah muncul dan perkembangannya 

berdasarkan indikator tersebut. 

 

 

 

 

G. Alur penelitian 
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Gambar 3.1. Alur penenelitian 

 

Untuk menjelaskan gambar 3.1, di bawah ini terdapat rincian alur 

penelitian pada penelitian ini seperti sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Penyusunan proposal  penelitian 

b. Seminar proposal penelitian 

c. Revisi proposal penelitian 

d. Pengumpulan revisi proposal penelitian dan Pembuatan surat tugas 

e. Menyusun kisi-kisi instrumen dan instrumen penelitian berupa lembar 

kegiatan inkuiri yang memuat kemampuan-kemampuan inkuiri siswa 

SD. 
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f. Uji coba instrumen di salah satu sekolah dasar di kota Sukabumi, 

ujicoba dilakukan pada salah satu kelas saja, yaitu kelas V. Ujicoba ini 

dilakukan untuk melihat apakah lembar kegiatan ini dapat dikerjakan 

oleh siswa SD. 

g. Mengurus surat ijin melakukan penelitian di SD Negeri 21 

Palembang. 

h. Mengatur jadwal pemberian kegiatan di Kelas I, Kelas II, Kelas III, 

Kelas IV, Kelas V dan Kelas VI. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pengambilan data kemampuan inkuiri siswa dengan melakukan 

kegiatan yang mengharapkan kemunculan kemampuan inkuiri siswa. 

Kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali. Satu kegiatan dilakukan dalam 2 

kali pertemuan yang berlangsung dalam durasi 70 menit setiap 

pertemuan. 

3. Tahap Pasca Penelitian 

a. Pengolahan data penelitian dengan menganalisis kemampuan inkuiri 

siswa berdasarkan instrumen kegiatan yang telah diberikan dan hasil 

wawancara dengan menggunakan indikator yang dikemukakan NSES. 

b. Proses bimbingan tesis dengan pembimbing, yaitu melakukan 

penulisan pembahasan hasil pengolahan data dilanjutkan dengan 

kesimpulan. 

 

 


