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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 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. Tujuan di adakan nya 

PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkat kan kualitas pembelajaran serta 

membantu memberdayakan guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di 

sekolah. Oleh sebab itu guru menggunakan atau melakukan seting atau tempat 

lingkungan untuk melakukan penelitian terhadap tumbuhan hijau,tentang fungsi 

akar, fungsi batang, dan fungsi daun. Melakukan penelitian untuk memperoleh 

target yang di inginkan atau tuntas. Penelitian ini bertempat di SD YPK Syaloom 

Aduwey tahun pelajaran 2014/ 2015. Menurut aqib(2006:22)PTK memiliki 

karakteristik :(1) Berdasarkan pada masalah yang di hadapi guru.(2).Adanya 

kolaborasi dalam pelaksanaan nya.(3) penelitian sekaligus sebagai praktisi tang 

melakukan refleksi.(4) Bertujuan memperbaiki dan atau menigkatkan kualitas 

praktik instruksional. (5) Di laksanakan dalam rangkaian beberapa siklus. 

Natawijaya( 1997:22) penelitian tindakan kelas memiliki tindakan atau 

karekteristik : (1) Dirancang untuk mengatasi permasalahan nya. (2) Di terapkan 

secara kontektual.  (3) Data di peroleh langsung dari pengamatan atas perilaku 

refleksi.  

Menurut pengertian dan karakteistik dari PTK di atas ,dapat di ketahui 

bahwa PTK bersifat obyektif. Dimana PTK itu bertujuan menyelesaikan 

permasalahan yang terdapat di dalam kelas. Bukan mencari-cari masalah atau 

menghadirkan masalah lain di dalam kelas, sehingga permasalahan yang timbul 

akan diteliti dan di temukan solusinya.  

 



19 
 

3.2 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian. 

Setting atau tempat penelitian adalah tempat yang digunakan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SD YPK 

Syaloom Aduwey tahun pelajaran 2014-2015. Lingkungan SD YPK Syaloom di 

lingkupi dengan area perkebunanh tumbu-tumbuhan hijau, sehingga suasananya 

cukup tenang untuk kegiatan belajar-mengajar .Letak SD YPK Syaloom Aduwey 

termasuk daerah terpencil, Letaknya sekitar 25 km dari Distrik Misool utara. 

Dimana terdapat gedung pertemuan yang berada di samping sekolah. Sedangkan 

di depan sekolah terletak jalan raya menghubungkan siswa SD YPK Syaloom jika 

datang ke sekolah. Di area sekolah,terdapat lapangan yang cukup luas untuk 

digunakan pada saat kegiatan penunjang pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Dengan letak sekolah yang berada diarea perkebunan ini memberikan udara yang 

cukup segar setiap harinya bagi seluruh anggota sekolah. Di dalam kelas 

terpampan karya siswa dan gambar-gambar ilmiah berupa gambar tumbu-

tumbuhan untuk memotifasi siswa dalam berkreaktifitas.        

3.2.2 Subjek Karakateristik Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey 

tahun pelajaran 2014-2015 yang berjumlah 17 siswa yang terdiri dari siswa laki-

laki 9 dan perempuan 8 siswa.Nilai rata-rata ulangan IPA kelas 5 ini masih di 

bawah kriteria ketuntasan minimal( KKM) IPA yang di tentukan sekolah,yaitu 70. 

Terdapat 10 siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Siswa pada kelas 5 ini 

adalah siswa pribumi pada kampung itu sendiri. Tidak ada siswa yang berasal dari 

luar distrik maupun luar kota. Tetapi tinggal terjauh siswa adalah dari rumah ke 

sekolah sekitar berjarak 450m dari sekolah. Dilihat dari jarak rumah siswa 

berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Siswa kelas 5 SD YPK Syaloom ini 

datang dari latarbelakan keluarga yang berbeda dengan mata pencaharian menurut 

orang tua masing-masing. Ada orang tuanya sebagai petani, nelaya, 

wirasuasta.namun kebanyakan adalah petani dan nelayan.Keberadaan latarbelakan 
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siswa memiliki andil dalam terdapatnya perbedaan kesadaran belajar serta hasil 

belajar antar siswa.    

3.2.3    Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester I tahun pelajaran 2014/2015 

dimana pelaksanaannya berlangsung pada bulan November. Berikut jadwal 

penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

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 

   

3.3      Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel,  yaitu variabel 

bebas/independen (X) dan variabel terikat/dependen (Y). Variabel bebas yang 

digunakan berupa Metode Inkuiri. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar IPA dengan materi tumbuhan hijau. Hasil belajar siswa 

merupakan besarnya skor/ nilai yang diperoleh dari skor tes soal essay. 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1    Metode Inkuiri  

Metode Inkuiri merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan 

pada proses penemuan, dimana siswa diarahkan untuk menemukan sendiri 

konsep, pengertian maupun contoh – contoh pembelajaran namun masih dalam 

bimbingan guru. Langkah utama dalam penerapan Metode Inkuiri ini yaitu 

orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. 
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3.4.2    Hasil Belajar IPA  

Hasil belajar IPA merupakan hasil akhir yang diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran IPA. Dimana hasil yang diperoleh berupa nilai yang 

didapat siswa setelah mengerjakan soal evaluasi disetiap akhir siklus 

pembelajaran. Dalam penelitian ini hasil belajar pembelajaran IPA yang dimaksud 

berupa aspek kognitif saja 

3.5       Prosedur Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas yang peneliti gunakan mengikuti 

metodologi penelitian tindakan kelas dari Kemmis dan McTaggart. Tiap siklus 

pada penelitian ini terdiri dari empat komponen, yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Namun 

antara komponen acting dan observing dijadikan sebagai sebuah kesatuan. Dalam 

penerapannya, acting dan observing merupakan dua kegiatan yang tidak 

terpisahkan. Maksudnya, kedua kegiatan harus dilakukan dalam satu kesatuan 

waktu, ketika tindakan dilaksanakan begitu pula observasi juga harus 

dilaksanakan (Wijaya dan Dedi 2012: 20). Proses daur penelitian tindakan kelas 

dari Kemmis dan McTaggart dapat digambarkan seperti Gambar 1 di bawah ini. 

 

 

Revised Plan 
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Gambar 1 

Siklus PTK menurut Kemmis dan McTaggart 

 

  

Berdasarkan prosedur penelitian PTK model Kemmis dan Taggart dalam 

Wijaya dan Dedi (2012: 21) diatas, maka pelaksanaan tindakan pembelajaran 

melalui penerapan Metode Inkuiri berbantuan Media KIT IPA akan dilaksanakan 

dalam  format siklus. Setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Masing-masing siklus diakhiri dengan evaluasi.  

3.5.1 Pelaksanaan Siklus I 

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. 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 
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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 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. 

(3) Pengamatan 

Tahap pengamatan ini dilakukan oleh pengamat di dalam kelas saat 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, pengamat dilengkapi dengan lembar 

kegiatan untuk menjaring data yang dibutuhkan berkaitan dengan tindakan 

penelitian. 

(4) Refleksi  

Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis data observasi di dalam 

kelas. Refleksi ini dilakukan mengarah kepada perbaikan tindakan-tindakan pada 

siklus I untuk diperbaiki pada siklus II 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. 

 

3.5.2 Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan 

Refleksi awal berdasarkan hasil studi pendahuluan dalam perencanaan ini 

antara lain:   

(1) Membuat desain pembelajaran IPA dengan Metode Inkuiri untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Simulasi pembelajaran berdasar kan pada desain pembelajaran.  

(3) Revisi desain pembelajaran berdasarkan masukan dari hasil simulasi.  

(4) Menyusun instrument. 

b.        Pelaksanaan 
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Pada siklus ini guru menggunakan Metode Inkuiri sesuai rancangan 

pembelajaran dengan acuan perbaikan dari siklus sebelumya. Hal ini dilakukan 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Pada tahap ini 

sudah diperoleh data pengamatan yang hasilnya memuaskan.  

c.        Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada setiap perubahan perilaku yang dialami oleh 

siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan membuat catatan 

penting yang dapat digunakan sebagai penelitian. Sebagaimana pada siklus I,  

pengamatan dilakukan pula terhadap proses mengajar dengan menggunakan 

lembar observasi. 

d.        Refleksi  

Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar 

siswa pada proses pembelajaran menggunakan Metode Inkuiri melalui soal-soal 

IPA.  

3.6      Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey ini setelah 

menggunakan Metode Inkuiri adalah :  

3.6.1.1 Metode Observasi 

Metode observasi paling efektif dengan melengkapi format atau blangko 

pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item – item tentang 

kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Teknik observasi 

digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan guru dengan menerapkan 

Metode Inkuiri. Peneliti melakukan pengamatan pada setiap pertemuan. Melalui 

pengamatan tersebut peneliti mampu mengetahui bagaimana sikap guru dalam 

pembelajaran. 

3.6.1.2 Metode Tes 
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Tes digunakan untuk mendapatkan data besarnya hasil belajar IPA pada 

pokok bahasan selesai diajarkan di kelas 5 ditinjau dari kemampuan berpikir 

siswa. Untuk pengukuran hasil belajar, teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah tes tertulis. Instrument pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan soal essay. Sebelum dibuat instrument pengumpulan data, maka 

terlebih dahulu disusun kisi-kisi. Dari kisi-kisi yang ada, maka disusunlah soal 

sesuai indikator yang akan dicapai.  

3.6.2 Intrumen Penelitian 

Sumber data penelitian terdiri dari siswa kelas 5 SD YPK Syaloom 

Aduwey. 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. Instrumen 

penelitian adalah butir-butir soal dan lembar observasi aktivitas guru. Kisi-kisi 

instrumen penelitian siklus I dan II disajikan pada tabel dibawah ini. 

3.6.2.1 Instrumen Tes 

  Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

berupa tes kemampuan menjawab pertanyaan melalui lembar soal uraian. Berikut 

merupakan kisi – kisi pembuatan instrumen tes untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA kelas 5 SD YPK Syaloom Aduwey dengan penggunaan Metode Inkuiri pada 

siklus I dan siklus II yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2 

Kisi – Kisi Soal Siklus I 

SK KD Indikator Bentuk Soal No.Item 
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Tabel 2 

Kisi – Kisi Soal Siklus II 

SK KD Indikator Bentuk Soal No.Item 

     

     

     

     

3.6.2.2 Instrumen Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dengan penggunaan Metode Inkuiri yang berlangsung 

sampai akhir pembelajaran. Pengisian lembar observasi ini dengan memberikan 

tanda checklist (√) pada kolom jawaban sesuai hasil yang diamati peneliti 

terhadap aktivitas guru dan siswa  pada setiap pertemuan. Adapun kisi-kisi lembar 

observasi guru pada Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5 
Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam penerapan Metode Inkuiri 

 

No Indikator Ya Tidak 

1 Guru mengontrol pembelajaran   

2 Guru berperan sebagai pemimpin Kelas   

3 Guru mengemukakan masalah/kasus   

4 Guru bertindak sebagai fasilitator   

5 Guru membentuk kelompok belajar   

6 
Guru melatih siswa merumuskan pertanyaan dengan 

baik 

  

7 
Guru menanggapi atau memberikan komentar hasil 

penelitian siswa  

  

8 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan tanggapan 

  

9 

Guru bersama siswa membahas masalah penelitian 

kembali 

  

10 Guru bersama siswa menarik kesimpulan   

 

 

3.8      Indikator  Kinerja 
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Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, maka ditentukan 

indikator kinerja, yaitu berupa indikator proses dan indikator hasil. 

3.8.1 Indikator Proses 

Indikator proses dalam penelitian ini adalah indikator keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam penerapan 

pembelajaran IPA menggunakan Metode Inkuiri Dikatakan berhasil jika semua 

langkah-langkah dalam proses pembelajaran (100%) terlaksana. 

3.8.2 Indikator Hasil 

Indikator hasil dalam penelitian ini adalah  hasil  belajar  IPA.  Penerapan  

Metode Inkuiri dinyatakan meningkatkkan hasil  belajar  siswa  kelas  5 SD YPK 

Syaloom Aduwey jika hasil belajar IPA mencapai 80% dari jumlah keseluruhan  

siswa memperoleh  nilai KKM yaitu  ≥70.   

3.9      Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis data yang akan dikumpulkan maka analisis data 

penelitian dilakukan dalam dua analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis 

kualitatif berupa 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. 

Data hasil observasi berupa data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

pada setiap pertemuan sesuai sintaks, dilihat dari keterlaksanaan setiap aspek yang 

diamati berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap – tiap siklus. Data hasil 

observasi yang dimaksudkan berupa hasil observasi aktivitas guru. Observasi ini 

dilakukan selama pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II. Observasi aktivitas 

guru digunakan untuk mengukur sejauh mana guru dapat menerapkan Metode 

Inkuiri sesuai dengan langkah -  langkah. Lembar observasi aktivitas guru terbagi 

dalam kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Observer mengamati aktivitas guru selama 2 siklus pada pertemuan pertama dan 
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pertemuan ke dua. Observer mengisi lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom ya dan tidak.  

Setelah dilakukan analisis data terhadap data hasil observasi kemudian 

dilakukan analisis data hasil tindakan yang berupa data kuantitatif. Data hasil 

tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data hasil belajar kognitif 

siswa. Hasil belajar kognitif didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan setiap 

akhir siklus. Soal evaluasi yang diberikan berupa soal uraian yang sudah diuji 

tingkat validitas dan reliabilitasnya.  

Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil tes evaluasi dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

             
            

             
      

Kriteria ketuntasan minimal (KKM) dikonfirmasikan dalam Tabel 15 kriteria  

ketuntasan sebagai berikut: 

Tabel 15 

Kriteria ketuntasan hasil belajar SD YPK Syaloom Aduwey 

KKM Kualifikasi 

≥70 Tuntas 

<70 Belum Tuntas 

 

 Setelah melakukan pengolahan data terhadap hasil belajar siswa, 

khususnya pada mata pelajaran IPA peneliti melakukan analisis data dengan 

teknik deskriptif komparatif, yakni dengan membandingkan hasil tes prasiklus, 

siklus I, dan siklus II. Perbandingannya dapat ditulis berupa tabel rekapitulasi dan 

diagram yang menunjukkan perbandingan hasil belajar tersebut. Dimana pada 

tabel dan diagram dapat menunjukkan hasil belajar siswa yang sudah tuntas 

maupun yang belum tuntas dengan kategori diatas KKM. 

 


