
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 
3.1.1 Setting 

Setting atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 
melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 
bertempat di SD Muhammadiyah Margomulyo tahun pelajaran 2012-2013.  

 
3.1.2 Karakateristik Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah 
Margomulyo tahun pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 28 siswa yang terdiri 
dari siswa laki-laki 17 dan perempuan 11 siswa.  Objek penelitian ini adalah 
sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 
tumbuhan hijau dengan menggunakan metode inkuiri. 

Tabel 3.1 
 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan/Minggu 

Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Refleksi Awal (persiapan    x                     

  
pelaksanaan tindakan 
Kelas)     x                   

2. Siklus I       x                 
3. Siklus II          x             
4. Analisis Data            x  x x       
5. Penulisan Laporan                  x  x x 

  

3.2 Variabel Penelitian 
Dalam penelitian ini variabel yang yang diteliti adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Penerapan metode Inkuiri dalam pembelajaran IPA. 
3.2.2 Hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode 

Inkuiri. 
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3.3 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari 2 

siklus. Pelaksanaan siklus merupakan tindakan perbaikan pembelajaran dari siklus 
sebelumnya setelah mengukur daya serap siswa melalui tes formatif yang 
dilaksanakan pada akhir pembelajaran setiap siklusnya. Masing-masing siklus 
dilaksanakan selama 4 jam pembelajaran atau 2 pertemuan.  

 
3.4 Rencana Tindakan 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas, maka 
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan  dari Kemmis dan Taggart 
(dalam Arikunto, Suharsimi, 2002: 83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke 
siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana),  action (tindakan),  
observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya 
adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa 
identifikasi permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas 
dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Dalam penelitian tindakan kelas ini peneliti sebagai pelaku utama dan sekaligus 
juga kolaborator, sedangkan guru sebagai mitra peneliti yang akan melaksanakan 
rancangan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan tindakan berdasarkan 
permasalahan yang ada, pemilihan kemungkinan pemecahan masalah, 
implementasinya di lapangan sampai pada tahap evaluasi dan perumusan tindakan 
berikutnya. Proses penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam rangkaian siklus, dan 
setiap siklus akan dilakukan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. 
Penjelasan alur di atas adalah :  
Penelitian ini langsung dilakukan di dalam kelas saat berlangsung kegiatan 
pembelajaran. Penelitian ini terdiri dari dua siklus yang dilakukan 4 tahapan yaitu: 
1) Perencanaan, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan test 

awal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum KBM 
dimulai, menyusun Rencana Pembelajaran, memilih Metode-metode mengajar 
yang sesuai dengan pokok bahasan untuk digunakan selama KBM, pelaksanaan 
lembar observasi bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi belajar-mengajar 
selama KBM di kelas ketika rencana pembelajaran dilaksanakan. 

2) Pelaksanaan, kegiatan yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah 
menyampaikan materi pelajaran yang melibatkan aktivitas siswa secara individual 
melalui penerapan metode Inkuiri, melakukan evaluasi belajar, berupa test, 
pemberian tugas, melakukan observasi di dalam kelas berupa sub tindakan kelas 
dilakukan dengan penyediaan format observasi. Hal yang menjadi perhatian 
pengamat adalah aktivitas siswa, mengadakan analisis hasil observasi oleh 
peneliti untuk mempelajari hal-hal yang berlangsung di dalam kelas. Menentukan 
aktivitas yang perlu dipertahankan dan melakukan revisi terhadap aktivitas yang 
cocok dan yang kurang tepat dilakukan, mengalisis evaluasi belajar dari 
perolehan test pilihan berganda untuk melihat tingkat keberhasilan siswa yang 
telah dicapai oleh siswa melalui metode Inkuiri, merefleksikan hasil-hasil temuan 
penelitian dalam tindakan pertama untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada 
perencanaan tindakan selanjutnya sampai upaya meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
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3) Pengamatan, tahap pengamatan ini dilakukan oleh pengamat di dalam kelas saat 
kegiatan belajar mengajar berlangsung dimana mahasiswa peneliti bertindak 
sebagai guru, pengamat dilengkapi dengan lembar kegiatan untuk menjaring data 
yang dibutuhkan berkaitan dengan tindakan penelitian. 

4) Refleksi dilakukan berdasarkan hasil analisis data observasi di dalam kelas. 
Refleksi ini dilakukan mengarah kepada perbaikan tindakan-tindakan selanjutnya. 
Refleksi ini dilakukan untuk menganalisa dan memberi makna terhadap data yang 
diperoleh, menjelas data yang diperoleh dan mengambil kesimpulan dari tindakan 
perbaikan yang telah  dilakukan. Hasil refleksi ini kemudian digunakan sebagai 
dasar untuk tahap perencanaan pada siklus berikutnya. 
 

3.5 Data dan cara Pengumpulan Data 
Sumber data penelitian terdiri dari siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 

Margomulyo. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data 
kualitaif dan kuantitatif. Kualitatif berkenaan dengan aktifitas guru dan siswa selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan kuantitatif berkenaan dengan 
kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

 

3.6 Indikator Kinerja 
Yang menjadi indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: 
“Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dianggap 

berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai KKM ≥70 dengan jumlah siswa di atas 
80%. 

 

3.7 Analisis Data 
Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan maka analisis data penelitian 

dilakukan dalam dua analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif berupa 
pengisian kuisoner tanggapan siswa dan hasil observasi. Analisis kuantitatif dilakukan 
dengan mengadakan test hasil belajar IPA untuk masing-masing siklus. Penarikan 
kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan serta interprestasi data kualitatif dan 
kuantitatif yang ditandai dengan perubahan yang terjadi. 


