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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 1 Gentan, Kecamatan Kranggan, 

Kabupaten Temanggung. Jarak dari SD Negeri 1 Gentan ke Dinas Pendidikan 

Kecamatan kurang lebih 6 Km. 

Siswa SDN 1 Gentan berjumlah 135 anak yang terdiri mulai dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6 dengan masing-masing kelas terdiri 1 kelas. Masing-

masing kelas diampu oleh guru kelas sebanyak 6 guru, 1 guru pendidikan agama 

Islam. Proses belajar mengajar berlangsung mulai pukul 07.00 sampai dengan 

12.30 siang, kecuali pada hari Jum’at dan Sabtu yang berlangsung mulai dari 

pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 siang. Jumlah tenaga kependidikan di 

SDN 1 Gentan adalah sebanyak 11 orang, dengan perincian 1 Kepala Sekolah, 6 

guru kelas, 1 guru  pendidikan agama Islam, 1 guru olahraga, 1 guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris dan 1 penjaga sekolah. 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Gentan Kecamatan Kranggan 

Kabupaten Temanggung pada siswa kelas 4 Semester II tahun pelajaran        2012 

/ 2013. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN 1 Gentan  

sebanyak 22 siswa. 

 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan inquiry 

dalam model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). Sedangkan 

jenis penelitian ini adalah termasuk Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. Disebut 

PTK karena penelitian ini hanya dilakukan oleh guru di dalam kelas yang sedang 

berlangsung kegiatan belajar dan mengajar, atau dalam proses pembelajaran. PTK 

timbul atau dilaksanakan karena ada kesenjangan/ perbedaan antara harapan dan 

kenyataan, sehingga setelah PTK ini dilaksanakan diharapkan terjadi keadaan 

yang ideal. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Setiap penelitian harus memahami variabel yang akan diungkap. Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

1. Variabel X  (Variabel bebas) adalah Pendekatan Inquiry dalam Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Variabel Y (Variabel terikat) adalah hasil belajar 

  

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Perencanaan  

1) Permintaan izin 

Permintaan izin di SD N 1 Gentan kepada Kepala Sekolah SD tersebut. 

2) Observasi dan wawancara 

Kegiatan observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran awal tentang SDN 1 Gentan secara keseluruhan dan keadaan 

proses belajar mengajar pada mata pelajaran IPS di kelas 4. 

3) Menyusun rencana penelitian 

Pada tahap ini peneliti menyusun serangkaian kegiatan secara 

menyeluruh yang berupa siklus tindakan kelas. 

4) Menyusun lembar observasi untuk setiap tahapan penelitian 

 

3.4.2  Siklus Tindakan  

Penelitian Tindakan Kelas yang dikembangkan oleh Mulyasa (2011) dalam 

bukunya yang berjudul Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Dalam 

pelaksanaannya menggunakan sistem spiral yang dimulai dengan perencanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi. 

 

1) Siklus 1 

a. Perencanaan 

Peneliti mengidentifikasi data baik dari dokumentasi maupun 

dari observasi serta wawancara dengan guru kelas 4 maupun kepala 

sekolah. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata 
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pelajaran IPS dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 

b. Tindakan/ Pelaksanaan 

 Pelaksanaan kegiatan penelitian, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan RPP serta mempersiapkan media 

pembelajaran dengan baik. 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan oleh observer (guru kelas 4) dengan 

mengamati kegiatan pembelajaran  dengan lembar observasi.  

d. Refleksi 

Dilakukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan 

proses dan hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah dilakukan. 

Melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang berupa hambatan, 

kekurangan dan kelemahan yang dijumpai selama pelaksanaan Siklus I 

sebagai masukan untuk Siklus ke II. 

 

2) Siklus II 

 Siklus II dirancang apabila Siklus I sudah terlaksana. Kegiatan 

yang dilakukan pada Siklus II merupakan penyempurnaan dari 

kelemahan atau kekurangan pada Siklus I. 

 

3) Siklus III 

Siklus III dirancang apabila Siklus II sudah terlaksana. Kegiatan 

yang dilakukan pada Siklus III merupakan penyempurnaan dari 

kekurangan pada Siklus I dan Siklus II. Siklus III dilaksanakan untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang optimal dan sesuai dengan harapan 

peneliti. 
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3.5 Data dan cara Pengumpulan  

Untuk mendapatkan data yang akan dijadikan acuan penelitian, peneliti 

menggunakan teknik : 

1) Observasi 

Untuk mengetahui perkembangan aktivitas belajar siswa 

dilakukan teknik observasi. Observer bertugas untuk melakukan 

pengamatan dan penilaian melalui pengisian lembar aktivitas siswa dan 

kegiatan mengajar guru pada setiap pertemuan. Observasi  dilakukan di 

kelas 4 SDN 1 Gentan oleh guru kelas. 

 

2) Dokumentasi 

Berdasarkan Andri Kurniawan (Abdul Mutholib, 2009: 18) studi 

dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik metode ini peneliti gunakan untuk 

memperoleh data awal tentang nama siswa, no induk, nilai hasil akhir 

Semester I kelas 4 di SDN 1 Gentan khususnya pada mata pelajaran IPS 

semester I tahun 2012/2013.  

3) Tes 

Tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran yang dilakukan pada 

akhir kegiatan tiap-tiap siklus (post tes) dengan memberikan sejumlah 

soal tes kepada subjek penelitian. Dalam pengumpulan data alat yang 

digunakan berupa soal tes sesuai dengan materi. 

4) Wawancara 

Wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara verbal 

kepada orang-orang yang dapat memberikan informasi / penjelasan hal-

hal yang dianggap perlu pada penelitian ini yang diwawancarai adalah 

kepala sekolah, guru dan beberapa siswa kelas 4 tentang proses belajar 

mengajar mata pelajaran IPS selama ini. 
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3.6  Indikator Keberhasilan 

  Dalam penelitian ini, sebagai patokan keberhasilan bagi peneliti  pada  

pembelajaran IPS kelas 4 dengan menggunakan pendekatan inquiry dalam 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

kriteria keberhasilannya yaitu 90 % dari seluruh siswa kelas 4 SDN 1 

Gentan yang telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu (nilai ≥ 65). 

 

3.7    Analisis Data 

Untuk menganalisis tindakan keberhasilan atau hasil belajar peserta 

didik, maka akan dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal 

tertulis pada setiap akhir putaran. Analisis ini dihitung menggunakan 

statistik sederhana, yaitu: 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar, digunakan rumus 

sebagai berikut: 

P   =  F   x  100% 

         N 

Keterangan: 

P    = Jumlah peserta didik yang mencapai  KKM dalam persen 

F    = Frekuensi peserta didik yang mencapai KKM 

N    = Jumlah keseluruhan peserta didik dalam satu kelas 

 


