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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Karakter Subjek Penelitian 
Penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Ngembak kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran2011/2012, dengan subjek penelitian siswa kelas V yang 
berjumlah 28 siswa. Adapun prosedur penelitian dilakukan dengan penyusunan rencana 
tindakan, pelaksanaan dan penilian. Secara umum pada langkah awal implementasi 
pembelajaran guru menjelaskan tujuan pembelajaran, penjelasan singkat materi bahasan 
dan pertanyaan perangsang motivasi.  
3.1.1  Setting Waktu 

Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan  semester, 
yaitu dimulai pada bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. 

Pelaksanaan penelitian tersebut adalah berupa penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
dua siklus sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam bagi siswa kelas V semester satu tahun pelajaran 2011/2012 pada 
Sekolah Dasar  Negeri 1 Ngembak kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

Alasan mendasar penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai 
dengan bulan Desember 2011 karena hari-hari tersebut merupakan hari-hari efektif 
dalam kegiatan belajar mengajar pada semester 1  tahun pelajaran 2011/2012. 

Pelaksanaan yang akan dilaksanakan selama 3 bulan tersebut uraiannya adalah: 
a. Bulan Oktober  2011, digunakan untuk menyusun proposal penelitian 
b. Bulan Nopember 2011, digunakan untuk pelaksanaan siklus I dan II 
c. Bulan Deember  2011, digunakan untuk menganalisis, pembahasan hasil 

analisis dan menyusun laporan hasil penelitian. 
3.1.2  Setting Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V semester satu pada SD Negeri 1 Ngembak 
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
3.1.3  Karakteristik Subjek Penelitian 

Karakteristik subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu siswa kelas V 

semester 1 tahun pelajaran 2011/2012 pada SD Negeri 1 Ngembak Kecamatan 
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SIKLUS 1 
Pendekatan inquiri pada materi 
penyesuaian diri hewan dengan 
lingkungan tertentu untuk 
mempertahankan hidup 

SIKLUS 2 
Pendekatan inquiri pada materi 
penyesuaian diri tumbuhan 
dengan lingkungan tertentu untuk 
mempertahankan hidup 

Diduga hasil belajar IPA siswa kelas II meningkat 

Purwodadi Kabupaten Grobogan, dengan jumlah siswa 28 anak yang terdiri dari 17 

(tujuh belas ) siswa laki-laki dan 11 (sebelas) siswa perempuan. 

3.2 Variabel yang akan diteliti 
Variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2002:96). Jadi, variabel penelitian merupakan suatu yang menjadi 
objek pengamatan dalam penelitian. Variabel yang akan diteliti berupa penerapan 
pembelajaran  berbasis inkuiri sebagai variabel bebas  dan hasil belajar  sebagai variabel 
dependen/terikat. 
3.3  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan atau dirancang dalam dua siklus. 
Di dalam satu siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan 
refleksi 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                
                                                 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1.Skema Prosedur Penelitian 
 

Siswa : sering lupa pada 
materi yang sudah diajarkan Guru : pembelajaran 

yang dilakukan guru 
pembelajaran 

konvensial 

Kondisi Awal 

Hasil belajar siswa rendah 

Guru : menggunakan 
media gambar dalam 

pendekatan inquiri 
TINDAKAN 

Kondisi Akhir 
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3.3.1 Siklus I 
1. Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran  
b. Menentukan alat bantu pelajaran yang menunjang materi pembelajaran.  
c. Menentukan kolaborasi dengan teman guru di sekolah sebagai tim peneliti.  
d. Membuat/menyusun lembar kerja siswa.  
e. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang akan menjadi observer.. 

2. Pelaksanaan 
        Pelaksanaan siklus 1 dilakukan selama tiga kali pertemuan antara lain : 
(1)   Kegiatan pendahuluan. 
 a.  Menyiapkan kandisi kelas dan peralatan mengajar. 
b.   Memberi motivasi 
c.   Melakukan apersepsi 
d.   Menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran 
(2)  Kegiatan Inti 
a) Membagi siswa dalam kelompok. 

b) Merumuskan masalah/tugas yang   dipelajari   dan   mengorganisasikan  kelas. 
c)  Memberikan tugas kelompok 
d) Melakukan observasi terhadap objek yang ditunjukkan guru 
e) Diskusi kelompok siswa 
f) Menganalisis hasil pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan 

pengalaman yang diperoleh. 
g) Demonstrasi dan menyajikan hasil kerja kelompok didepan kelas. 
h) Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain. 
(3)  Kegiatan Akhir 
a) Memberikan penguatan terhadap materi 
b) Melakukan evaluas. 

3. Observasi dan Interpretasi 
Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai      

 berikut.  
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a. Pengamatan terhadap siswa  

1) Kehadiran siswa  
2) Perhatian siswa terhadap guru ketika menerangkan materi pelajaran.  
3) Banyaknya siswa yang bertanya.  
4) Pertanyaan yang disampaikan oleh siswa.  
5) Partisipasi siswa dalam bekerjasama di kelompoknya masing-masing yang 

dipimpin tutor sebayanya.  
b. Pengamatan terhadap guru  

1) Kehadiran guru  
2) Penampilan guru di depan kelas.  
3) Cara menyajikan materi pelajaran 
4) Cara pengelolaan kelas.  
5) Cara penggunaan alat bantu pelajaran.  
6) Kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran.  
7) Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran.  
8) Cara guru dalam memberikan bimbingan kelompok.  
9) Waktu yang diperlukan guru.  

c. Sarana dan prasarana  
1) Situasi belajar mengajar.  
2) Penataan tempat duduk di kelas.  
3) Buku-buku pelajaran yang menunjang.  
4) Alat bantu pelajaran yang diperlukan.  
5) Gambar-gambar disamping yang menunjang PBM. 

4. Refleksi 
Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa, sehingga untuk 

dapat diukur/diketahui kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada siklus I. Hasil 
analisis didiskusikan secara kolaborasi untuk diadakan perbaikan pada pelaksanaan siklus 
II. 
3.3.2   Siklus II 

1. Perencanaan 
a. Menyusun rencana pembelajaran  
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b. Menentukan alat bantu pelajaran yang menunjang materi pembelajaran.  

c. Menentukan kolaborasi dengan teman guru di sekolah sebagai tim peneliti.  
d. Membuat/menyusun lembar kerja siswa.  
e. Menyusun tes akhir pelajaran. 

2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan siklus 2 dilakukan selama dua kali pertemuan antara lain : 
(1)   Kegiatan pendahuluan. 

      a.    Menyiapkan kandisi kelas dan peralatan mengajar. 
      b.    Memberi motivasi 
      c.    Melakukan apersepsi 
 d..   Menyampaikan tujuan dan kegiatan pembelajaran 
      (2)    Kegiatan Inti 
      a.     Membagi siswa dalam kelompok. 
      b     Merumuskan   masalah/tugas   yang   dipelajari   dan   mengorganisasikan                

kelas. 
      c.     Memberikan tugas kelompok 
      d.     Melakukan observasi terhadap objek yang ditunjukkan guru 

      e.     Diskusi kelompok siswa 
      f.   Menganalisis hasil pengamatannya dan menyimpulkan materi berdasarkan            

pengalaman yang diperoleh. 
      g.    Demonstrasi dan menyajikan hasil kerja kelompok didepan kelas. 
      h.   Tanggapan, pertanyaan dan masukan dari kelompok lain. 
     (3)    Kegiatan Akhir 
      a.    Memberikan penguatan terhadap materi 
      b.    Melakukan evaluasi. 
3. Observasi dan Interpretasi 

  Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai  
berikut.  
a. Pengamatan terhadap siswa  

1) Kehadiran siswa. 
2) Perhatian siswa terhadap guru ketika menerangkan materi pelajaran.  
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3) Banyaknya siswa yang bertanya.  

4) Pertanyaan yang disampaikan oleh siswa.  
5) Partisipasi siswa dalam bekerjasama di kelompoknya masing-masingyang 

dipimpin tutor sebayanya.  
b. Pengamatan terhadap guru  

1) Kehadiran guru  
2) Penampilan guru di depan kelas.  
3) Cara menyajikan materi pelajaran 
4) Cara pengelolaan kelas.  
5) Cara penggunaan alat bantu pelajaran.  
6) Kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran.  
7) Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran.  
8) Cara guru dalam memberikan bimbingan kelompok.  
9) Waktu yang diperlukan guru.  

c. Sarana dan prasarana  
1) Situasi belajar mengajar.  
2) Penataan tempat duduk di kelas.  

3) Buku-buku pelajaran yang menunjang.  
4) Alat bantu pelajaran yang diperlukan.  
5) Gambar-gambar disamping yang menunjang PBM. 

4.  Refleksi 
   Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa, sehingga      

 untuk dapat diukur/diketahui kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada    
 siklus  II ( dua ) 

3.4  Data dan cara pengumpulannya 
3.4.1.  Jenis data yang akan dikumpulkan 
            Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 
diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 
yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 
dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai 
siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas 
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siswa selama proses pembelajaran. 

           Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah 
proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi 
berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 
3.4.2   Teknik Pengumpulan Data 
          Teknik pengumpulan data adalah cara dalam pengumpulan data yang diperlukan 
dalam penelitian.: Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 
observasi, dan tes. Formatif. 
3.4.3   Alat Pengumpulan Data 
  a. Lembar observasi  
         Dalam menggunakan teknik observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi 
dengan format atau blangko pengamat sebagai instrument. Format yang sesuai item-item 
tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, Arikunto, (2002: 156). 
Teknik ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan peneliti 
dengan menggunakan media kongkrit dalam pembelajaran. Ada dua jenis lembar 
obesrvasi dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Lembar observasi kegiatan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran                   

melalui penerapan berbasis inkuiri. 
b. Lembar obeservasi kinerja guru dalam penerapan berbasis inquiri.  

Tabel. 2 
Kisi-kisi pengembangan  instrumen penilaian pendekatan inquiri dalam 

pembelajaran IPA SD Negeri 1 Ngembak 
Langkah-
langkah Indikator Item No 

Item 
Kegiatan 
Awal 

1) Menyiapkan kandisi kelas dan 
peralatan mengajar. 

2) Memberi motivasi 
3) Melakukan apersepsi 
4) Menyampaikan tujuan dan kegiatan 

pembelajaran 

1) Menyiapkan kandisi kelas dan 
peralatan mengajar. 

2) Memberi motivasi kepada siswa 
3) Melakukan apersepsi berupa 

pertanyaan yang berhubungan 
dengan materi 

4) Menyampaikan tujuan dan kegiatan 
pembelajaran akan dibahas 

1 
 

2 
 

3 
 
 

4 
 

Kegiatan Inti 1) Membagi siswa dalam kelompok. 
2) Merumuskan   masalah/tugas   

yang   dipelajari   dan   
mengorganisasikan  kelas. 

3)  Memberikan tugas kelompok 

1) Membagi siswa dalam kelompok. 
2) Merumuskan   masalah/tugas   

yang   dipelajari   dan   
mengorganisasikan  kelas. 

3)  Memberikan tugas kelompok 

5 
 

6 
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4) Melakukan observasi terhadap objek 
yang ditunjukkan guru 

5) Diskusi kelompok siswa 
6) Menganalisis hasil pengamatannya 

dan menyimpulkan materi 
berdasarkan pengalaman yang 
diperoleh. 

7) Demonstrasi dan menyajikan hasil 
kerja kelompok didepan kelas. 

8) Tanggapan, pertanyaan dan 
masukan dari kelompok lain 

4) Melakukan observasi terhadap objek 
yang ditunjukkan guru 

5) Diskusi kelompok siswa 
6) Menganalisis hasil pengamatannya 

dan menyimpulkan materi 
berdasarkan pengalaman yang 
diperoleh. 

7) Demonstrasi dan menyajikan hasil 
kerja kelompok didepan kelas. 

8) Tanggapan, pertanyaan dan 
masukan dari kelompok lain 

 
7 
8 
 
 

9 
10 
 
 
 
 

11 
 

12 
Kegiatan 
Akhir 

1) Memberikan penguatan terhadap 
materi 
 

2) Melakukan evaluasi 

1) Meminta siswa membuat rangkuman 
hasil-hasil penemuannya.  

2) Melakukan evaluasi.  
3) Melakukan tindak lanjut 

13 
 
 

14 
15 

 
Data hasil observasi pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa  dalam 

pembelajaran dinilai dengan rumus di bawah ini: 

Nilai =  ∑    
∑  

× 100%  (Depdiknas, 2003) 

Dengan kriteria nilai :         > 86%   = Baik sekali 
                                       70 – 85%  = Baik 
                                       55 – 69%  = Cukup Baik 
                                           < 54%    = Kurangb. 

Tes Tertulis. 
          Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk 
mengukur ketrampilan,pengetahuan, intelegensi,kemampuan atau bakat yangdimilikioleh 
individu atau kelompok (Arikunto, 2002: 198).  
           Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal tentang materi 
Mengidentifikasi penysuaian diri hewan dan tumbuhan dengan lingkungan  tertentu untuk 
mempertahankan hidup.Bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 
1 Ngembak  setelah diadakan tindakan dengan Penerapan Berbasis Inkuiri . 

     
 
 
 



 
 

24 
 

 
 

Tabel. 3 

Kisi-kisi pengembangan instrumen penilaian pada pelajaran IPA  Kelas V 
SD Negeri 1 Ngembak. 

Standar 
komptensi Kompetensi dasar Indikator Nomor 

Item 
3.Mengidentifikasi 

fungsi organ 
tubuh manusia 
dan hewan  

3.1Mengidentifikasi    
penyesuaian diri 
hewan dengan 
lingkungan tertentu 
untuk 
mempertahankan hidu 
 

SIKLUS 1 
-Menjelaskan cara hewan 
 Menyesuai diri dengan 

lingkungan untuk 
memperoleh makanan. 

- Menjelaskan cara hewan 
untuk melindungi dirinya 
dari serangan musuh 

 
1., 2., 3., 
4., 12., 
13., 14., 
15., 17.,  
 
5., 11., 
16., 18., 
19., 20., 
21.,     
 
 

  
3.2 Mengidentifika  si 

penyesuaian diri 
tumbuhan dengan 
lingkunga tertentu 
untukmempertaha
kan hidup 

SIKLUS 2 
Menjelaska cara 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan. 

 
6., 7., 8., 
9., 10., 
22., 23., 
24., 25., 
26., 27., 
28., 
29.,30. 
 
 

Penilaian hasil belajar siswa dapat dicari dengan rumus di bawah ini: 

Nilai =  ∑     
∑  

× 100%    (Depdiknas 2003)  

Nilai ketuntasan belajar =  
∑  siswa yang tuntas
∑ jumlah siswa × 100% 

Dengan kriteria nilai :        > 90%      = Baik sekali 
                                        80 – 89%   = Baik 
                                        70 – 79%   = Cukup Baik 
    60 – 69% = Kurang 

                                        < 59 %     = Sangat Kurang: 
3.4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum melaksanakan pengambilan data melalui instrument penelitian 
berupa tes dan mendapatkan tes yang baik, maka data tes tersebut diuji dan 



 
 

25 
 

 
 

dianalisis. Uji coba dilakukan pada siswa di luar sasaran penelitian. Analisis tes yang 

dilakukan meliputi: 
1. Validitas  

Validitas butir soal dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan tes 
sehingga dapat digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini. Dari 
perhitungan 30 soal diperoleh 9 soal tidak valid dan 21 soal valid. Hasil dari 
validits soal-soal dirangkum dalam tabel di bawah ini. 

Tabel. 4 
Soal Valid Dan Tidak Valid Butir Soal Evaluasi 

 
Soal Valid Soal Tidak Valid 

1.,  3.,  4.,   6.,   7.,   8.,   12.,   13.,   14.,   15.,   
16.,   17.,      

18.,   19.,   20.,   21.,   22.,   23.,     28.,   29.,   30.    

   2.,    5.,    9.,  10.,   11.,  

  24.,  25.,    26.,     27. 

 
2.    Reliabilitas  

Soal-soal yang telah memenuhi syarat validitas diuji reliabilitasnya. Dengan 
demikian soal-soal tes yang digunakan telah memenuhi syarat reliabilitas. 
Sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. 

 
Indikator keberhasilan penilaian prestasi hasil belajar adalah KKM 65  mata 

pelajaran   Ilmu Pengetahuan Alam tercapai 75 %. 
3.5  Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah pembelajaran dengan 
pembelajaran berbasis inquiri dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pemahaman 
materi IPA pada materi pokok Mengidentifikasi cara penyesuaian diri hewan dan tumbuhan 
dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup, sehingga ketuntasan belajar 
dan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Ngembak dapat meningkat. Sebagai tolok 
ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari: 
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3.6   Analisis Data 

Data yang terkumpul perlu dianalisis dengan menggunakan analisis komparatif, 
yaitu membandingkan nilai tes sebelum perbaikan dengan nilai tes antar siklus. Data 
deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil observasi pada pembelajaran berbasis inkuiri. Data 
kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa setiap akhir pertemuan,dihitung,persentase dari 
jumlah siswa yang tuntas dan tidak tuntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


