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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

dikenal juga dengan Classroom Action Research (CAR). Wardhani (2008: 

14) menyatakan bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri 

dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa menjadi meningkat. 

Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran dari penerapan 

mapping dalam model pembelajaran inkuiri di kelas IVA SD Negeri 11 

Metro Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015. Sesuai dengan metode Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), prosedur penelitian ini adalah suatu bentuk proses 

pengkajian berdaur siklus yang terdiri dari 4 tahapan dasar yang saling terkait 

dan berkesinambungan, yaitu (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan 

(acting), (3) pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). Sesudah 

siklus I dilaksanakan dan diobservasi, terdapat masalah yang belum 

terselesaikan, dengan demikian siklus II dilakukan sehingga masalah menjadi 

terselesaikan. Adapun siklus dari penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai 

berikut: 
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    Gambar 3.1 Siklus PTK (Adopsi dari Arikunto 2006: 16). 

 

 

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di SD Negeri 11 

Metro Pusat Jl. Veteran No.50 Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan 

Metro Pusat Kota Metro.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun 

pelajaran 2014/2015 selama kurang lebih 5 bulan yaitu dari bulan 

Pelaksanaan Refleksi Siklus I 

Pengamatan 

Perencanaan 

 

Refleksi Pelaksanaan Siklus II 

 

Pengamatan 

 

Perencanaan 
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Desember sampai dengan bulan April. Kegiatan penelitian dimulai dari 

perencanaan sampai penulisan hasil penelitian. 

 

C. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru SD Negeri 11 Metro Pusat. Subjek 

dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa dan seorang guru kelas IVA 

SD Negeri 11 Metro Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa 

sebanyak 24 orang siswa, dengan rincian 15 orang siswa laki-laki dan 9 orang 

siswa perempuan.  

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan penting dalam penelitian adalah pengumpulan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan alat pengumpul data, yaitu teknik non tes dan tes. 

1. Teknik Non Tes  

Teknik non tes yang digunakan yaitu observasi. Observasi digunakan oleh 

observer dengan cara melingkari skor untuk mengamati kinerja guru, dan 

memberi tanda ceklis ( √ ) untuk mengamati hasil belajar afektif, dan hasil 

belajar psikomotor siswa selama pembelajaran dengan menerapkan 

mapping dalam model pembelajaran inkuiri melalui lembar observasi. 

Peneliti bertindak sebagai guru dan teman sejawat sebagai observer. 
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2. Teknik Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individual atau kelompok (Arikunto, 2006: 150). 

Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 

kuantitatif (angka). Melalui tes ini akan diketahui peningkatan hasil 

belajar siswa dengan menerapkan mapping dalam model pembelajaran 

inkuiri. Teknik ini berupa tes formatif yang diberikan pada akhir 

pembelajaran. 

 

 

E. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data, hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komperhensif dan valid, yang 

dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan 

antara lain: 

1. Lembar observasi, instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai kinerja guru, sikap dan keterampilan siswa dalam proses belajar 

selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

a) Lembar Observasi Kinerja Guru 

Lembar observasi kegiatan mengajar atau instrumen penilaian 

aktivitas kinerja guru (IPKG), instrumen ini digunakan untuk 

mengetahui aktivitas dan kinerja guru selama proses pembelajaran. 
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Tabel 3.1 Lembar observasi instrumen penilaian kinerja guru. 

 

 
Aspek yang Diamati Skor 

Kegiatan Pendahuluan  

Apersepsi  

1 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman 

siswa atau pembelajaran sebelumnya. 

1  2  3  4 

2 Mengajukan pertanyaan menantang. 1  2  3  4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran. 1  2  3  4 

4 Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema. 1  2  3  4 

Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan  

1 Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa. 1  2  3  4 

2 Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja  1  2  3  4 

 kelompok, dan melakukan observasi  

Kegiatan Inti  

Penguasaan Materi Pelajaran  

1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan pembelajaran. 1  2  3  4 

2 Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang 

relevan, perkembangan Iptek, dan kehidupan nyata. 

1  2  3  4 

3 Menyajikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat. 1  2  3  4 

4 Menyajikan materi secara sistematis (mudah ke sulit, dari konkrit 

ke abstrak) 

1  2  3  4 

Penerapan Mapping dalam model pembelajaran Inkuiri  

1 Memberikan suatu topik yang berkaitan dengan tema 1  2  3  4 

2 Memfasilitasi siswa untuk mengamati media pembelajaran yang 

disajikan 

1  2  3  4 

3 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 1  2  3  4 

4 Memancing rasa ingin tahu siswa 1  2  3  4 

5 Membimbing kelompok diskusi dalam mengumpulkan informasi 

yang relevan 

1  2  3  4 

6 Memfasilitasi siswa dalam membuat mapping berdasarkan 

informasi yang diperoleh 

1  2  3  4 

7 Membimbing siswa pada saat presentasi atau 

mengkomunikasikan hasil kerja 

1  2  3  4 

8 Membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil belajar 1  2  3  4 

Penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu  

1 Menyajikan pembelajaran sesuai tema 1  2  3  4 

2 Menyajikan pembelajaran dengan memadukan beberapa mata 

pelajaran dalam satu proses belajar mengajar 

1  2  3  4 

3 Menyajikan pembelajaran yang memuat komponen karakteristik 

terpadu 

1  2  3  4 

4 Menyajikan pembelajaran yang bernuansa aktif dan 

menyenangkan. 

1  2  3  4 

Pemanfaatan Sumber Belajar/Media dalam Pembelajaran  

1 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar 

pembelajaran. 

1  2  3  4 

2 Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 

 

1  2  3  4 
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Aspek yang Diamati Skor 

3 Menghasilkan pesan yang menarik. 1  2  3  4 

4 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar 

pembelajaran 

1  2  3  4 

5 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media pembelajaran 1  2  3  4 

Pelibatan Siswa dalam Pembelajaran  

1 Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, 

siswa, sumber belajar. 

1  2  3  4 

2 Merespon positif partisipasi siswa. 1  2  3  4 

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa. 1  2  3  4 

4 Menunjukkan hubungan antara pribadi yang kondusif. 1  2  3  4 

5 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme siswa dalam belajar. 1  2  3  4 

Penggunaan Bahasa yang Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran 

 

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 1  2  3  4 

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. 1  2  3  4 

Penutup pembelajaran  

1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan 

siswa. 

1  2  3  4 

2 Memberikan tes lisan atau tulisan. 1  2  3  4 

3 Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio. 1  2  3  4 

4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan 

berikutnya dan tugas pengayaan. 

1  2  3  4 

Jumlah  

Nilai Kinerja Guru  

Kategori  

       (Modifikasi dari Kemendikbud, 2013 (a) ) 

 

  Tabel 3.2 Rubrik kinerja guru. 

 

 
Nilai 

Angka 

Nilai 

Mutu 

Indikator 

4 Sangat 

baik 

Jika aspek yang diamati terlaksana dengan baik dan guru 

terlihat sangat menguasai/profesional. 

3 Baik Jika aspek yang diamati terlaksana dan guru melakukannya 

tanpa ada kesalahan. 

2 Cukup 

baik 

Jika aspek yang diamati terlaksana namun saat guru 

melakukannya masih terdapat kesalahan. 

1 Kurang 

baik 

Jika aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh guru. 

(Modifikasi dari Kemendikbud, 2013 (a): 36) 

 

b) Lembar Observasi Hasil Belajar Afektif Siswa 

Lembar penilaian afektif ini digunakan untuk mengetahui 

karakter setiap siswa selama proses pembelajaran. 
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Tabel 3.3 Lembar observasi penilaian aspek sikap (percaya diri dan 

          tanggung jawab). 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Keterangan:  

1. Indikator sikap percaya diri 

A. Berani presentasi di depan kelas 

B. Berani bertanya atau menjawab pertanyaan 

C. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 

D. Mampu membuat keputusan dengan cepat 

E. Tidak mudah putus asa/pantang menyerah 

2. Indikator sikap tanggung jawab 

A. Melaksanakan tugas individu dengan baik 

B. Menerima resiko saat tidak mengerjakan tugas 

C. Menyelesaikan tugas tepat waktu 

D. Menjaga kebersihan kelas 

E. Memelihara fasilitas kelas 

(Sumber: Adaptasi dari Modul Implementasi Kurikulum 2013 (a) ) 

 

 

 

 

  No 

 

Nama 

Siswa 

Aspek sikap yang diamati Jumlah 

Skor 

Nilai Kategori Predikat 

Percaya Diri Tanggung  Jawab  

A B C D E A B C D E 

1                

2                

3                

4                

5                

Jumlah               

Nilai rata-rata kelas  

Jumlah siswa tuntas  

Jumlah siswa belum tuntas  



42 
 

c) Lembar Observasi Psikomotor Siswa 

Lembar penilaian psikomotor ini digunakan untuk mengetahui 

keterampilan setiap siswa selama proses pembelajaran.  

Tabel 3.4 Lembar observasi penilaian pada aspek psikomotor siswa. 
   
    

No Nama 

Siswa 

Indikator Jumlah Skor Nilai Kategori Predikat 

A B C D E     

1           

2           

3           

4           

5           

Jumlah          

Nilai rata-rata kelas  

Jumlah siswa tuntas  

Jumlah siswa belum tuntas  

 

Indikator Penilaian Psikomotor Siswa: 

a. Mencatat bahan pelajaran dengan sistematis 

b. Melakukan interaksi dengan teman saat kegiatan diskusi 

c. Mengangkat tangan pada saat mengomentari pendapat dan 

menyampaikan ide  

d. Mencari tahu dalam menemukan jawaban atas soal yang diberikan 

e. Melakukan komunikasi antara siswa dan guru 

(Sumber: Adaptasi Sudjana 2010: 32) 

 

2. Tes formatif, instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa khususnya mengenai penguasaan terhadap 

materi yang diajarkan dengan menerapkan mapping dalam model 

pembelajaran inkuiri. 
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Tabel 3.5 Hasil belajar kognitif siswa setiap siklus. 

 
 

No. Nama 

Nilai Pengetahuan 

Siklus I Siklus II 

Nilai Ket. Nilai Ket. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

dst.      

Jumlah   

Nilai Rata-Rata   

Nilai Tertinggi   

Nilai Terendah   

Jumlah siswa tuntas   

Jumlah siswa belum tuntas   

Persentase ketuntasan belajar klasikal   

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian tindakan kelas ini menggunakan 

analisis kualitatif dan kuantitatif.  

1. Analisis Kualitatif  

Analisis kualitatif untuk menganalisis data yang menunjukan dinamika 

proses belajar, sasarannya adalah data hasil belajar afektif dan psikomotor 

siswa serta kinerja guru yang bersumber dari lembar pengamatan. 

a) Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh melalui rumus: 

 

   R 

N  =  X  100  

     SM 

 

Keterangan:  

N = nilai yang dicari atau diharapkan 

R = skor mentah yang diperoleh 

SM = skor maksimum dari tes yang ditentukan 



44 
 

100  = bilangan tetap 

(Adopsi dari Purwanto, 2008: 102) 

 

Tabel 3.6 Kualifikasi tingkat keberhasilan kinerja guru. 

 

 
PERINGKAT NILAI 

Amat Baik ( A ) 90 < A ≤ 100 

Baik ( B ) 75 < B ≤ 90 

Cukup ( C ) 60 < C ≤ 75 

Kurang ( K ) ≤ 60 

        (Sumber: Adopsi dari Kemendikbud, 2013 (a): 311-313) 

b) Nilai afektif siswa diperoleh dengan rumus: 

   R 

N  =  X  100  

  SM 

   

  Keterangan: 

 N      = nilai yang dicari atau diharapkan 

 R        = skor yang diperoleh 

  SM     = skor maksimum 

  100 = bilangan tetap 

  (Diadopsi dari Purwanto 2008: 102) 

  

  Tabel 3.7 Kategori sikap siswa. 

 

 
Konversi Nilai Kategori Predikat 

Angka Skala 1-4 Huruf  Mutu 

86-100 4 A Sangat 

Baik 

Membudaya 

81-85 3,66 A- 

76-80 3,33 B+  

Baik 

Mulai 

Berkembang 71-75 3 B 

66-70 2,66 B- 

61-65 2,33 C+ Cukup 

Baik 

Mulai Terlihat 

56-60 2 C 

51-55 1,66 C- 

46-50 1,33 D+ Kurang 

Baik 

Belum Terlihat 

0-45 1 D 

     (Sumber: Modifikasi  Kemendikbud, 2013 (a): 131) 

 

c) Nilai psikomotor siswa diperoleh dengan rumus: 

 

   R 

N  =  X  100  

  SM 

 

 



45 
 

Keterangan:  

  N      = nilai yang dicari atau diharapkan 

 R        = skor yang diperoleh 

  SM     = skor maksimum 

  100 = bilangan tetap 

(Diadopsi dari Purwanto 2008: 102) 

  Tabel 3.8 Kategori keterampilan siswa. 

 
Konversi Nilai Kategori Predikat 

Angka Skala 1-4 Huruf Mutu 

86-100 4 A Sangat 

Baik 

Sangat 

Terampil 81-85 3,66 A- 

76-80 3,33 B+  

Baik 

 

Terampil 71-75 3 B 

66-70 2,66 B- 

61-65 2,33 C+ Cukup 

Baik 

Cukup 

Terampil 56-60 2 C 

51-55 1,66 C- 

46-50 1,33 D+ Kurang 

Baik 

Kurang 

Terampil 0-45 1 D 

  (Sumber: Modifikasi  Kemendikbud, 2013 (a): 131) 

 

2. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa 

terhadap penguasaan materi pelajaran yang telah dipelajari sebagai 

kesimpulan keberhasilan penelitian. Nilai tes hasil belajar siswa 

diperoleh dari tes pada setiap siklus. 

a) Nilai ketuntasan hasil belajar siswa secara individual diperoleh 

dengan rumus: 

  R 

S =  X  100  

       N 

 

Keterangan: 

  S      = nilai yang dicari atau diharapkan 

R        = skor yang diperoleh 

  N    = skor maksimum dari tes 

  100 = bilangan tetap 

(Diadopsi dari Purwanto 2008: 112) 
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 Tabel 3.9 Kategori ketuntasan belajar siswa. 

   

   
Nilai  

Predikat 

 

Kategori Skala 0 – 100 

86 – 100              A  

Sangat Baik 81 – 85              A- 

76 – 80              B+  

 

Baik 
71 – 75              B 

66 – 70              B- 

61 – 65              C+  

 

Cukup 
56 – 60              C 

51 – 55              C- 

46 – 50              D+  

Kurang 0 – 45              D 

(Adaptasi  dari Kemendikbud, 2013 (a): 131) 

b) Nilai rata-rata hasil belajar diperoleh dengan rumus: 

 ̅ = 
∑ 

 
 

 

Keterangan : 

 ̅  = rata-rata hitung 

N  = banyaknya siswa 

X = nilai siswa 

(Sumber: Muncarno, 2009: 15) 

c) Nilai Klasikal 

P = 
∑                         

∑      
 x 100% 

Tabel 3.10 Kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa dalam 

     persen (%) 

 

 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1 > 80 % Sangat Tinggi 

2 60 - 79 % Tinggi 

3 40 – 59 % Sedang 

4 20 – 39 % Rendah 

5 < 20 % Sangat Rendah 

      (Sumber: Aqib dkk, 2009: 41) 
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G. Prosedur Penelitian 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

a) Melakukan analisis KI, KD, Indikator dan materi yang akan disampaikan. 

b) Menyiapkan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP). 

c) Menyiapkan lembar evaluasi yang terdiri dari soal-soal. 

d) Menyiapkan sumber belajar dan media yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

e) Menyiapkan instrumen penilaian berupa lembar observasi untuk 

mengamati kinerja guru, hasil belajar afektif dan psikomotor siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa mengawali  kegiatan 

dengan berdo’a, dilanjutkan absensi kehadiran siswa. 

b) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai cita-

citanya kelak. 

c) Siswa diminta  menceritakan tentang cita-citanya. 

d) Guru memberikan apresiasi cita-cita siswa dengan pujian 

e) Guru menjelaskan tentang pengertian cita-cita. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

g) Guru menunjukan berbagai macam gambar pekerjaan. 

h) Siswa mengamati gambar berbagai pekerjaan yang ditunjukkan oleh guru. 

i) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

gambar yang telah ditunjukkan. 
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j) Guru memancing rasa ingin tahu siswa. 

k) Guru memberikan LKS kepada siswa, sehingga siswa mendapatkan 

informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pertanyaan dalam 

LKS tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang kamu ketahui! 

2. Deskripsikan salah satu jenis pekerjaan yang kamu ketahui dengan 

bahasa Indonesia yang baik dan benar! 

3. Mengapa setiap orang memiliki cita-cita dan pekerjaan yang berbeda? 

4. Bagaimana sikap kita  terhadap perbedaan cita-cita dengan sesama kita? 

5. Tuliskan lambang dan makna dari tiap sila pada Pancasila! 

6. Sebutkan berbagai jenis sumber daya alam yang digunakan dalam suatu 

pekerjaan! 

7. Berdasarkan soal di atas, kelompokkan sumber daya alam tersebut 

menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati 

dengan benar! 

l) Siswa dikelompokkan dengan jumlah 4-5 orang. 

m) Setiap siswa dalam kelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diberikan oleh guru. 

n) Guru membimbing siswa untuk menuliskan jawaban tersebut dalam 

bentuk mapping. 

o) Setiap kelompok mempresentasikan hasil mapping yang telah dibuat 

bersama kelompoknya. 

p) Siswa dari kelompok lain menanggapi presentasi yang sedang disajikan. 

q) Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. 
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r) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

pertemuan hari ini. 

s) Guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

t) Guru melakukan  evaluasi. 

3. Tahap Observasi 

a) Menganalisis keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran 

b) Melakukan pengamatan terhadap penerapan mapping dalam model 

pembelajaran inkuiri melalui pembelajaran tematik pada kelas IVA. 

c) Mencatat pada lembar observasi setiap kegiatan dan perubahan yang 

terjadi pada saat pembelajaran. 

d) Melakukan diskusi dengan guru dan teman sejawat untuk membahas 

tentang kelemahan atau kekurangan yang terdapat pada proses 

pembelajaran. 

4. Tahap Refleksi 

a) Menganalisis temuan yang didapatkan pada saat melakukan tahap 

observasi. 

b) Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran tematik 

dengan menerapkan mapping dalam model pembelajaran inkuiri. 

c) Melakukan refleksi terhadap kesesuaian media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

d) Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa. 
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e) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

Siklus II 

Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti untuk 

mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan dalam 

pelaksanaan siklus II. Adapun pelaksanaan pada siklus II ini meliputi: 

1. Tahap Perencanaan 

a) Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan refleksi dari siklus I. 

b) Melakukan analisis KI, KD, Indikator dan materi yang akan disampaikan. 

c) Menyiapkan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 

kurikulum 2013 sesuai dengan materi yang telah ditetapkan. 

d) Menyiapkan lembar evaluasi yang terdiri dari soal-soal. 

e) Menyiapkan sumber belajar, dan media yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

f) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kinerja guru, hasil belajar 

afektif dan psikomotor siswa selama pembelajaran berlangsung. 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru mengucapkan salam dan mengajak siswa mengawali  kegiatan 

dengan berdoa, dilanjutkan absensi kehadiran siswa. 

b) Guru melakukan apersepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai 

kegemaran siswa. 

c) Guru mengajak siswa menyebutkan olahraga yang digemari. 

d) Siswa diminta menceritakan  alasan olahraga yang digemarinya. 
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e) Guru mengajak siswa untuk menyebutkan macam-macam olahraga. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

g) Guru menunjukan gambar gerakan senam lantai dan gambar lantai sebagai 

media tempat untuk melakukan gerakan senam lantai. 

h) Siswa mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. 

i) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

gambar yang telah ditunjukkan. 

j) Guru memancing rasa ingin tahu siswa. 

k) Guru memberikan LKS kepada siswa, sehingga siswa mendapatkan 

informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Pertanyaan dalam 

LKS tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Apakah nama gerakan senam lantai pada gambar tersebut? 

2. Apakah media tempat yang digunakan untuk melakukan gerakan senam 

lantai? 

3. Perhatikan lantai yang sedang kalian pijak, terdapat apakah pada lantai 

tersebut? 

4. Apakah yang dimaksud dengan garis? 

5. Sebutkan 2 macam garis yang kalian ketahui! 

6. Mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam? 

7. Sebutkan lembaga sosial lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar 

tempat tinggalmu! 

8. Sebutkan kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melestarikan 

lingkungan hidup? 
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l) Siswa dikelompokkan dengan jumlah 4-5 orang siswa untuk menjawab 

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. 

m) Setiap siswa dalam kelompoknya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan 

yang telah diberikan oleh guru. 

n) Guru membimbing siswa untuk menuliskan jawaban tersebut dalam 

bentuk mapping. 

o) Setiap kelompok mempresentasikan hasil mapping yang telah dibuat 

bersama kelompoknya. 

p) Siswa dari kelompok lain menanggapi presentasi yang sedang disajikan. 

q) Guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. 

r) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada 

pertemuan hari ini. 

s) Guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. 

t) Guru menyampaikan pesan moral tentang pentingnya olahraga salah 

satunya senam lantai dan untuk kesehatan tubuh. 

u) Guru melakukan  evaluasi 

3. Tahap Observasi 

a) Menganalisis keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran 

b) Melakukan pengamatan terhadap penerapan mapping dalam model 

pembelajaran inkuiri melalui pembelajaran tematik pada kelas IVA. 

c) Mencatat pada lembar observasi setiap kegiatan dan perubahan yang 

terjadi pada saat pembelajaran. 
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d) Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan atau 

kekurangan yang terdapat pada proses pembelajaran. 

4. Tahap Refleksi 

a) Menganalisis temuan yang didapatkan pada saat melakukan tahap 

observasi. 

b) Menganalisis keberhasilan dan kekurangan proses pembelajaran tematik 

dengan menerapkan mapping dalam model pembelajaran inkuiri. 

c) Melakukan refleksi terhadap kesesuaian media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran. 

d) Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa. 

e) Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

 

 

H. Indikator Keberhasilan Pembelajaran 

Penerapan mapping dalam model pembelajaran inkuiri ini dikatakan 

berhasil apabila terjadi peningkatan hasil belajar siswa tiap siklusnya yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Adanya peningkatan hasil belajar kelas IVA SD Negeri 11 Metro Pusat. 

2. Pada akhir penelitian, tingkat keberhasilan belajar siswa berdasarkan 

kriteria ketuntasan mencapai ≥ 75% dari jumlah siswa pada kelas yang 

diteliti (dengan standar keberhasilan 66). 


