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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

(deskriftif) kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif  dalam penelitian ini tidak 

dapat disusun secara rinci, karena disesuaikan dengan perkembangan selama 

proses penelitian berlangsung. Ada beberapa ciri penelitian kualitatif yaitu :       

(1) Penelitian ini lebih mengutamakan pemahaman makna tindakan manusia, 

dalam tindakannya dengan sesama anggota masyarakat (2) Tidak banyak 

memerlukan statistika (3) Data hasil penelitian diperoleh secara langsung, 

sehingga dapat disimpulkan sebagai mana adanya  (4) Kesimpulan penelitian 

terbatas oleh konteks ruang dan waktu tertentu (Sudjana & Ibrahim, 1995).  

Metode penelitian kualitatif yang digunakan  menggunakan pendekatan penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) yang mengacu kepada apa yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

menjadi tanggungjawabnya dengan melakukan perubahan-perubahan dari proses 

pembelajaran sebelumnya yang dirasakan akan diperbaiki karena terkandung 

kekurangan-kekurangan sebagai akibat dari hasil mengajar yang reflektif 

(Kasbullah, 2001). Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan memiliki 

beberapa siklus. Hasil dari setiap siklus kemudian direfleksi pada siklus 

berikutnya, sehingga adanya perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran IPA 

sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan inkuiri. 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang dilakukan diadaptasi dari model penelitian 

tindakan kelas (Action Classroom Research) menurut John Eliot (Hopkin, 

1993:36-37). Desain tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Desain Penelitian Tindakan Kelas : 
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C. Prosedur  Penelitian 

Prosedur yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Perencanaan Tindakan 

a. Permintaan izin kepada kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas kemudian 

melakukan observasi, kegiatan ini dilakukan untuk mendapat gambaran 

awal tentang kegiatan pembelajaran IPA pada siswa kelas V. 

b.  Mendiskusikan dasar-dasar teori yang berkaitan dengan pendekatan inkuiri 

         pada pokok bahasan IPA tentang cahaya. 

c.  Merancang rencana pembelajaran yang akan digunakan dalam    

perencanaan  yang meliputi persiapan bahan ajar, pendekatan yang        

digunakan, insturmen yang digunakan untuk mendapatkan hasil belajar 

siswa. 

     d. Menyiapkan RPP, sumber belajar, dan memilih serta menyusun instrument 

untuk melaksanakan pendekatan inkuiri yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan serta membuat evaluasi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran 

 

2.  Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada tahap pelaksanaan tindakan,   peneliti melaksanakan pembelajaran 

yang telah direncanakan. Pelaksanaan tindakan ini terdiri dari dua siklus, setiap 

siklus  terdiri dari satu tindakan pembelajaran sebagai berikut : 

a. Siklus 1 

1) Perencanaan 

Setelah diperoleh gambaran keadaan kelas, perhatian dan aktivitas siswa,  

kemampuan pemahaman siswa, sarana  prasarana, hasil belajar siswa 

maka perencanaan tindakan kelas 1, yaitu  menyusun rencana 

pembelajaran sifat cahaya merambat lurus dan menembus benda bening 

kemudian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan inkuiri 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran sesuai 

rencana yang dibuat sebelumnya dengan menggunakan pendekatan 

inkuiri, dalam pembelajaran ini siswa berkelompok menyelidiki               
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(investegate) sifat cahaya merambat lurus dan menembus benda bening 

sesuai dengan instrumen yang disediakan. Alokasi waktu yang 

disediakan adalah 3 jam pembelajaran yaitu 3 x 35 menit, apabila 

terdapat kekurangan maka disempurnakan, direncanakan kembali, serta 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

3) Melakukan Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan melihat aktivitas guru dan siswa ketika 

melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu menyelidiki 

sifat cahaya merambat lurus dan menembus benda bening. Kegiatan ini 

dilakukan untuk melihat kesesuaian perilaku antara kegiatan guru dan 

siswa dengan instrumen yang telah disediakan. Pengamatan terhadap 

aktivitas siswa dilaksanakan oleh guru, sedangkan pengamatan aktivitas 

guru dilaksanakan oleh observer. 

4) Melakukan refleksi 

Dalam kegiatan ini peneliti merenungkankan kekurangan dan 

mempertahankan kelebihan yang terdapat pada siklus 1. Kekurangan 

yang terdapat pada pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 diperbaiki 

dan dilaksanakan pada siklus 2, baik persiapan perencanaan 

pembelajaran, maupun didaktik metodik pengajaran yang harus dikuasai 

guru. 

b. Siklus II 

1) Perencanaan 

Sesuai dengan hasil refleksi  yang dilakukan pada siklus 1 tindakan 1, 

maka dibuat perencanaan pembelajaran untuk siklus 2 tindakan 2, yang 

didalamnya meliputi perencanaan persiapan pembelajaran  yang terdiri 

atas RPP, instrumen kegiatan pembelajaran untuk siswa, lembar 

observasi untuk guru dan siswa serta penggunaan pendekatan inkuiri 

pada pembelajaran IPA tentang sifat cahaya dapat dibiaskan dan cahaya 

putih terdiri dari berbagai warna. 
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2) Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada tahap ini adalah melaksanakan pembelajaran  sesuai 

dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan hasil refleksi pada akhir 

siklus 1 yang di dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan inkuiri. 

Dalam pembelajaran ini siswa secara berkelompok menyelidiki sifat 

cahaya dapat dibiaskan dan cahaya putih terdiri dari berbagi warna sesuai 

instrumen yang telah disediakan. Alokasi waktu yang disediakan adalah 

3 jam pembelajaran yaitu 3 x 35 menit, apabila pada tindakan kedua  

terdapat kekurangan maka disempurnakan, direncanakan kembali, serta 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

3) Melakukan Pengamatan 

Melakukan pengamatan (observasi) selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan mengutamakan perhatian pada penggunaan 

pendekatan inkuiri pembelajaran IPA tentang sifat cahaya dapat 

dibiaskan dan cahaya putih terdiri dari berbagai warna . Pengamatan ini 

dilakukan pada kinerja penampilan guru dan keaktifan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri. 

Penampilan guru diamati oleh observer, sedangkan keaktifan siswa 

diamati oleh guru dan observer. 

4) Melakukan Refleksi 

Pada tahap ini peneliti melakukan hasil evaluasi kerja siswa pada 

pembelajaran sifat cahaya dapat dipantulkan, serta melakukan analisis 

hasil pemantauan  berdasarkan format yang disediakan. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui efektifitas, hambatan penggunaan inkuiri pada 

pembelajaran IPA tentang sifat cahaya dapat dibiaskan dan cahaya putih 

terdiri dari berbagai warna yang dilaksanakan pada siklus 2. Kemudian 

berdiskusi dengan observer dan merenungkan kekurangan  untuk 

melakukan  perbaikan penyampaian pembelajaran, baik secara didaktik 

maupun metodiknya yang kemudian diterapkan pada siklus selanjutnya. 
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3. Tahap Pengamatan Tindakan 

 Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap 

pelaksanaan tindakan  yang dilakukan pada PTK. Tujuan pokok observasi adalah 

mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi dengan adanya pelaksanaan 

tindakan yang sedang berlangsung, dengan kata lain perubahan  kinerja 

pembelajaran yang sedang dilaksanakan. 

 Observasi dipandang sebagai teknik yang paling tepat untuk 

mengumpulkan proses kegiatan dalam melaksanakan tindakan pada PTK, apakah 

kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai  dengan tahap perencanaan  atau tidak 

sesuai. Pada tahap ini guru dibantu seorang observer atau lebih yang menjadi 

mitra dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Observer berperan sebagai 

penilai penampilan dan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

yang sedang dilaksanakan. 

 

4. Tahap Refleksi Tindakan 

 Tahap refleksi  merupakan tahap yang paling penting ketika akan 

melakukan tindakan, karena dalam tahap refleksi terdapat kegiatan menganalisis, 

mengolah, interpretasi, dan eksplanasi terhadap semua informasi yang diperoleh 

dari pelaksanaan tindakan. Dari informasi yang telah diperoleh kemudian dikaji 

dan dipahami  bersama antara peneliti dengan observer, kemudian informasi itu 

diurai, dicari kaitan antara satu dengan lainya, dibandingkan pengalaman 

sebelumnya. Melalui proses refleksi yang mendalam dapat ditarik kesimpulan 

yang mantap dan tajam. 

 Refleksi merupakan bagian yang amat penting untuk memahami dan 

memberikan makna terhadap proses dan hasil yang terjadi sebagai akibat adanya 

tindakan  yang dilakukan. Refleksi bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

peneliti dalam melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), selain dapat 

meningkatkan kemampuan kritis para subjek peneliti yaitu guru, kepala sekolah, 

dosen yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan. 
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D. Lokasi, Waktu dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrsah Ibtidaiyah Al-

Ikhlas Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Pemilihan sekolah ini bertujuan 

untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah khususnya 

di kelas V, selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hambatan-

hambatan yang menyebabkan belum optimalnya hasil belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPA yang selanjutnya dipecahkan melalui solusi yang merupakan 

hasil dari refleksi guru. 

 

2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2012-2013, 

yaitu bulan Mei. Penentuan waktu penelitian ini mengacu pada kalender akademik 

sekolah, karena penelitian tindakan kelas memerlukan beberapa siklus yang 

membutuhkan proses belajar-mengajar yang efektif di dalam kelas. 

 

3. Subjek Penelitian 

 Dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

siswa kelas V yang berjumlah 24 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 8 

orang perempuan. 

 

E. Instrumen  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis instrumen, yaitu 

instrument pembelajaran dan instrument penelitian di antaranya : 

1. Instrumen Pembelajaran  

a. RPP 

RPP disusun sebagai persiapan mengajar penelitian untuk setiap siklus 

pembelajaran. Terdapat  2  RPP  yaitu 1 siklus terdapat 1 RPP. RPP siswa 

harus dibuat dan dirancang seoptimal mungkin sebagai indikator yang harus 

dicapai siswa 
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b. Lembar Kerja Siswa 

Lembar kerja siswa merupakan panduan siswa untuk menggali pengalaman 

siswa melakukan proses penemuan melalui eksperimen. LKS ini berisi 

langkah-langkah  yang harus dilakukan dalam eksperimen dan soal-soal 

untuk mengetahui pemahaman siswa setelah eksperimen dilaksanakan. 

Kegiatan ini selain dipantau oleh peneliti secara langsung, juga dipantau 

oleh observer. Dari hasil analisis LKS, guru bisa merefleksikan sejauhmana 

LKS dapat memudahkan siswa dalam memahami konsep. 

 

2. Instrumen Penelitian 

a. Lembar Tes 

Lembar Tes berfungsi sebagai alat tes yang digunakan diawal dan diakhir 

kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa 

mengenai materi tentang cahaya. Lembar Tes yang diujikan kepada siswa 

berupa tes kognitif ,afektif dan psikomotorik. 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini bertujuan untuk mengamati keterlaksanaan pendekatan 

inkuiri dalam pembelajaran IPA yang dilakukan oleh guru dan siswa. 

Bertindak sebagai pengamat yaitu rekan (guru) yang telah sepakat untuk 

berkolaborasi dalam mengobservasi penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian.  Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data (Akdon, 2008). Teknik menunjuk suatu kata 

yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan 

penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan 
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sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

   Tabel 3.1 

  Teknik Pengumpulan Data 

 

No 
Sumber 

Data 
Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 
Instumen 

1. Siswa Tes kognitif, afektif, 

dan psikomotorik 

siswa dalam 

pembelajaran IPA 

dengan pendekatan 

inkuiri 

Tes pada tiap 

siklus 

Tes hasil  

kognitif , 

afektif, dan 

psikomotorik 

siswa   

2. Siswa 

dan 

Guru 

Keterlaksanaan 

pendekatan inkuiri 

dalam pembelajaran 

IPA 

Observasi Pedoman 

observasi  

tentang aktivitas 

guru dan siswa 

selama 

pembelajaran. 

 

Di samping teknik pengumpulan data pada tabel di atas, filed note (catatan 

lapangan) juga dapat digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

Catatan lapangan berisikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

pembelajaran dalam satu tindakan. Catatan tersebut merupakan bahan diskusi 

antara peneliti dan observer dan hasilnya digunakan sebagai dasar dalam 

merencanakan tindakan berikutnya. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut 

dipandang dapat digunakan dan mencukupi untuk mengumpulkan data yang valid 

dan reliabel. 

 

G. Pengolahan Data 

Pengolahan  data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua 

data yang diperoleh melalui tes, observasi dan catatan lapangan. 

1. Tes 

    a. Tes Kognitif 
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Data yang diperoleh pada setiap tindakan penelitian dianalisis dengan 

merujuk pada kerangka analisis penelitian dari Hopkin (1993:107). 

1) Penskoran 

Pada penskoran, soal terlebih dahulu ditentukan standar penilaiannya, 

tujuaannya agar unsur subjektivitas penilaian dapat dihindari. Pedoman 

penskoran dibuat untuk soal-soal pemahaman konsep pada topik cahaya. 

Soal-soal pemahaman konsep yang dibuat berupa soal isian yang masing-

masing soal telah mewakili kemampuan kognitif siswa (C1, C2, C3, C4, 

C5 dan C6) 

2) Rata-rata 

Rata-rata hitung  tes pada tiap siklus dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

x = ∑x  

       N 

Keterangan : 

x = Rata-rata hitung 

x = Skor Total 

N = Banyak data 

b. Tes Sikap 

Nilai tes sikap (afektif) dilihat dari data hasil eksperimen berupa lembar 

observasi    per-kelompok. 

Aspek yang dinilai dalam setiap kelompok siswa di antaranya : 

1. Kerjasama 

2. Kedisiplinan 

3. Keaktifan 

 

c.  Tes Kinerja (Unjuk Kerja) 

Nilai tes kinerja dilihat dari data hasil observasi berupa lembar observasi  

per-kelompok. 
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Aspek yang dinilai diantaranya : 

1. Kemampuan merangkai alat dan bahan 

2. Kemampuan mencobakan alat dan bahan  

3. Kemampuan membuat model 

 

2. Lembar Observasi 

 Lembar observasi merupakan panduan dalam mengadakan pengamatan 

terhadap jalannya kegiatan penelitian, salah satunya untuk memperoleh gambaran 

tentang kegiatan dan tingkah laku guru dan siswa selama mengikuti pembelajaran. 

Ini dilakukan untuk mengetahui aktifitas guru dan siswa selama proses 

pembelajaran. 

 

3. Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan merupakan data kualitatif yang dianalisis dan dikaitkan 

dengan aspek yang direfleksi sebagai acuan untuk perbaikan tindakan pada siklus 

selanjutnya. 

 

H. Analisis Data 

     1. Scoring 

        a. Tes Kognitif 

           Kriteria penilaian pada pretes dan post tes siklus I , II adalah setiap soal 

memiliki bobot skor 10 sehingga skor keseluruhan sebesar 100 dari 

jumlah soal 10 soal pada masing-masing pretes ataupun post tes. 

b. Tes Sikap 

 Kriteria penilaian sikap ditentukan oleh perolehan dengan descriptor 

score pada rubrik yang telah ditentukan. Berikut rubrik penilaian sikap 

(afektif) yang digunakan : 
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Tabel 3.2 

Rubrik Penilaian Sikap (Afektif) 

No Aspek Penilaian Kriteria Skor 

1 Kerjasama 1. Memberikan kontribusi positif, 

menerima saran, ikut dan  

memecahkan masalah 

kelompok 

2. Memberikan kontribusi dan 

menerima saran  

3. Hanya menerima saran dari 

teman sekelompok 

4. Tidak memberikan kontribusi 

apapun dalam kelompok  

4 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 Keaktifan 1. Berpartisipasi dalam kerja 

kelompok dengan persentase 

keaktifan 75% – 100% selama 

proses pembelajaran. 

2. Berpartisipasi dalam kerja 

kelompok dengan persentase 

keaktifan 50% – 74% selama 

proses pembelajaran. 

3. Berpartisipasi dalam kerja 

kelompok dengan persentase 

keaktifan 25% – 49% selama 

proses pembelajaran. 

4. Berpatisipasi dalam kerja 

kelompok dengan persentase 

keaktifan 0% – 24% selama 

proses pembelajaran 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

3 Kedisiplinan 1. Sangat disiplin dalam 

mengerjakan tugas kelompok. 

2. Disiplin dalam mengerjakan 

tugas kelompok. 

3. Cukup disiplin dalam 

mengerjakan tugas kelompok. 

4. Kurang disiplin dalam 

mengerjakan tugas kelompok 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

c. Tes Kinerja (Unjuk Kerja) 

Kriteria penilaian psikomotorik ditentukan oleh perolehan score   aspek-

aspek psikomotorik yang diperoleh dari lembar descriptor yang telah 

ditentukan  dan dipresentasikan sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 

Rubrik Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) Siklus I 

(Cahaya merambat lurus) 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Merangkai alat dan bahan sesuai dengan 

prosedur yang disusun 

a. Melubangi karton 

b. Menggunting karton dalam bentuk 

segiempat (25 cm x 25 cm) 

c. Menyalakan lilin 

 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

2 Mencobakan alat dan bahan sesuai 

dengan urutan langkah kerja ; 

 Mensejajarkan karton yang berlubang 

dengan lilin yang menyala 

 

 

 

1 2 3 4 

3 Membuat model 

 Kerapihan membuat model 

 

1 2 3 4 

 

 

Tabel 3.4 

Rubrik Penilaian Keterampilan (Psikomotorik) Siklus II 

(Cahaya putih terdiri dari berbagai warna) 

No Aspek Penilaian Skor 

1 Merangkai alat dan bahan sesuai dengan 

prosedur yang disusun 

a. Membuat lingkaran dari karton 

b. Membagi lingkaran menjadi tujuh 

bagian 

c. Mewarnai ke tujuh bagian  

d. Melubangi karton di tengah lingkaran 

e. Memasukan karet gelang pada lubang 

lingkaran  

f. Merentangkan karet dengan kedua jari 

telunjuk 

 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

1 2 3 4 

2 Mencobakan alat dan bahan sesuai 

dengan urutan langkah kerja ; 

 Memutar karton sampai melilit dan 

berputar seperti gangsing 

 

 

1 2 3 4 

3 Membuat model 

 Kerapihan membuat model 

 

1 2 3 4 
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Keterangan :  

4 = Baik sekali 3 = Baik  2 = Cukup 1= Kurang  

 

N =  Skor perolehan siswa (perkelompok) x 100 % 

                     Skor maksimum 

 

2. Pengujian Keberhasilan. 

    Rata-rata perolehan nilai akhir dikelompokan kedalam beberapa kategori 

menurut Pedoman Kriteria dari  Sabino (1987), sebagai berikut : 

 

Tabel 3.5 

Daftar Kategori Nilai Rata-rata Siswa Pada Pretes/post tes 

 

No Nilai Rata –rata Kategori 

1 0 – 50 Sangat Kurang 

2 51-64 Kurang 

3 65-70 Cukup 

4 71-80 Baik 

5. 81-100 Sangat Baik 

 

 

Tabel 3.6 

Pedoman Kriteria Penguasaan 

 

Proporsi Prosentase Keberhasilan Kriteria 

75 %- 100 % Tinggi 

55 %- 74 % Sedang 

0 %- 54 % Rendah 

 

 

Tabel 3.7 

Daftar Kategori Perolehan Prosentase KKM Siswa 

 

Prosentase KKM Kategori 

0 – 69 Belum Berhasil 

70 – 100 Berhasil 

 


