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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau 

classroom action research. Menurut Agung (2012: 63) PTK merupakan jenis 

penelitian untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas secara cermat 

dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sementara 

menurut Muslich (2012: 9) PTK merupakan penelitian yang bersifat reflektif 

yang dilakukan oleh guru secara kolaboratif dan partisipatif untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Wardhani (2007: 1.3) mengemukakan PTK adalah penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat.  

B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan yakni berbentuk siklus, dimana 

siklus berlangsung beberapa kali hingga tercapai tujuan yang diharapkan 

dalam  pembelajaran. Setiap siklus terdiri dari empat kegiatan pokok yaitu 

perencanaan (Planing), pelaksanaan (Acting), pengamatan (Observing), dan 
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refleksi (Reflection), dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang 

diharapkan tercapai (Wardhani, 2007: 2.4).  

Berikut ini merupakan gambar alur siklus penelitian tindakan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1:  Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Diadaptasi dari Wardhani (2007: 2.4) 

 

C. Setting Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Metro Pusat, terletak di Jl. 

Ade Irma Suryani Metro Pusat. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2014/2015. Dimulai dari bulan Desember 2014 sampai bulan April 2015. 

 

 

Perencanaan I 

SIKLUS I 

Pengamatan I 

Pelaksanaan I Refleksi I 

Perencanaan II 

SIKLUS II 

Pengamatan II 

Pelaksanaan II Refleksi II 

Dilanjutkan ke 

siklus berikutnya 
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D. Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara kolaboratif dan 

partisipatif antara peneliti dan guru kelas IV. Subjek penelitian ini adalah 

guru dan siswa kelas IV SDN 2 Metro Pusat berjumlah 30 orang siswa, terdiri 

dari 15 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan yaitu observasi. Observasi digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai kinerja guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar afektif siswa, hasil belajar psikomotor siswa. Selain itu 

menggunakan dokumentasi. 

2. Teknik Tes 

Teknik tes yang digunakan yaitu tes formatif. Tes formatif 

digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar siswa. 

F. Alat Pengumpulan Data 

1. Lembar panduan observasi 

Digunakan untuk mendapatkan data mengenai kinerja guru, aktivitas 

siswa, hasil belajar afektif siswa, hasil belajar psikomotor siswa pada saat 

proses pembelajaran inkuiri berlangsung, hal ini dilakukan oleh 

pengamat (observer). 

a. Lembar observasi kinerja guru 

Lembar observasi kinerja guru atau Intrumen Penilaian Kinerja 

Guru (IPKG 2) digunakan untuk memperoleh data tentang 

kemampuan guru dalam melaksanakan praktik mengajar. 
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b. Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi hasil belajar afektif digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai sikap siswa dalam diskusi kelompok. 

Adapun aspek-aspek yang diamati disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Rubrik penilaian aktivitas siswa 

Kode Indikator 
Skor 

1 2 3 

A Memperhatkan penjelasan guru atau teman    

B Mengemukakan pendapat    

C Menanyakan tentang materi    

D Melakukan kegiatan diskusi dengan antusias    

E 
Mengikuti semua tahap pembelajaran dengan 

menggunakan metode inkuiri 
 

  

F Menanggapi maasukan dari kelompok lain    

G Menyimpulkan hasil pembelajaran    

(Adaptasi dari Purwanto, 2008: 156) 

Keterangan: 

1 =  kadang-kadang, jika indikator terkadang muncul dalam 

         pembelajaran 

2 =  sering, jika indikator sering muncul dalam pembelajaran 

3 =  selalu, jika indikator selalu muncul dalam pembelajaran 

 

c. Lembar observasi hasil belajar afektif 

Lembar observasi hasil belajar afektif digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai hasil belajar afektif siswa 

Tabel 3.2 Rubrik penilaian afektif 

No 
Sikap yang 

dinilai 
Indikator yang diamati Skor 

1 Kerja sama 

dalam 

kelompok 

a. Berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok 

b. Memberi kesempatan 

teman lain untuk 

menyampaikan 

pendapat 

c. Tetap berada dalam 

kelompoknya selama 

diskusi berlangsung 

4 = Jika ketiga 

indikator terlihat 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 
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No 
Sikap yang 

dinilai 
Indikator yang diamati Skor 

2 Kesopanan 

dalam 

menyampaikan 

pendapat 

a. Menyampaikan 

pendapat dengan 

bahasa yang halus 

dan sopan 

b. Menyampaikan 

pendapat dengan 

tidak marah-marah 

c. Menyampaikan 

pendapat dengan 

tidak memaksa 

4 = Jika ketiga 

indikator terlihat 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 

3 Menghargai 

pendapat yang 

disampaikan 

teman lain  

a. Menyimak pendapat 

yang disampaikan 

oleh teman lain 

b. Tidak memotong 

pembicaraan teman 

lain 

c. Mau menerima 

pendapat teman lain 

4 = Jika ketiga 

indikator terlihat 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 

(Sumber: Adaptasi dari Kunandar, 2014: 130) 

d. Lembar observasi hasil belajar psikomotor 

Lembar ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil 

belajar psikomotor siswa. 

Tabel 3.3 Rubrik penilaian psikomotor 

No. 
Aspek 

penilaian 

Indikator yang 

diamati 
Skor 

1 Kejelasan 

presentasi 

a. Menyampaikan 

materi secara urut 

b. Menggunakan 

bahasa yang baik 

dan benar 

c. Menyampaikan 

materi dengan suara 

yang lantang 

4 = Jika ketiga indikator 

terlihat 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 

2 Pengetahuan a. Penguasaan materi 

presentasi 

b. Memberikan 

contoh-contoh yang 

relevan 

c. Dapat menjawab 

pertanyaan yang 

berhubungan 

dengan materi 

presentasi. 

4 = Jika ketiga indikator 

terlihat 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 

3 Penampilan  a. Presentasi menarik, 

menggunakan alat-

4 = Jika ketiga indikator 

terlihat 
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No. 
Aspek 

penilaian 

Indikator yang 

diamati 
Skor 

alat bantu atau 

media yang sesuai. 

b. Kerapian dan 

kesopanan 

c. Mempresentasikan 

dengan percaya diri. 

3 = Jika ada 2 indikator 

yang terlihat 

2 = Jika ada 1 indikator 

yang terlihat 

1 = Jika tidak ada 

indikator yang terlihat 

(Sumber: Adaptasi dari Iryanti, 2004: 17) 

2. Soal-soal tes 

Soal tes formatif, instrumen ini digunakan untuk menjaring data 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa tiap siklus dalam pembelajaran 

IPS melalui penerapan Metode Inkuri 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari data nontes yaitu lembar panduan 

observasi. Data hasil observasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kinerja guru, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor setelah 

diterapkannya pembelajaran dengan metode inkuiri. 

a. Nilai Kinerja Guru 

Nilai kinerja guru diperoleh dengan menggunakan rumus 

             

 

Keterangan: 

NP = Nilai yang dicari atau diharapkan 

R  = Jumlah skor yang diperoleh 

SM = Skor maksimum 

100  = Bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

Nilai yang diperoleh selanjutnya akan dikategorikan dalam kategori 

kinerja guru sebagai berikut. 

 

NP =
R

SM
× 100 
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  Tabel 3.4 Kategori kinerja guru 

No Rentang Nilai Kategori 

1 0 – 25 Kurang 

2 26 – 50 Cukup 

3 51 – 75 Baik 

4 76 – 100 Amat Baik 

(Sumber: Kemendikbud: 2013: 314) 

b. Nilai Aktivitas Siswa 

Nilai hasil aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

N = Nilai akhir 

SP = Skor pemerolehan  

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Kunandar, 2014: 130) 

Nilai yang diperoleh akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar afektif siswa sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kategori aktivitas siswa 

No Rentang nilai Kategori 

1 0 – 20 Pasif 

2 21 – 40 Kurang 

3 40 – 60 Cukup 

4 60 – 80 Aktif 

5 80 – 100 Sangat aktif 

(Adaptasi dari Aqib, 2009: 41) 

Sedangkan untuk menghitung nilai persentase afektif siswa secara 

klasikal diperoleh melalui rumus: 

P =
∑S                

∑ S    
×  100   

 (Sumber: Adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

 

 

 

N =
SP

SM
× 100 
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Tabel 3.6 Kriteria persentase aktivitas siswa 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Baik 

2. 60-79% Baik 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39%  Kurang 

5. < 20% Kurang Sekali 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41) 

c. Nilai Afektif Siswa 

Nilai hasil belajar afektif tiap individu siswa diperoleh menggunakan 

rumus: 

 

 

Keterangan: 

N = Nilai akhir 

SP = Skor pemerolehan  

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Kunandar, 2014: 130) 

Nilai yang diperoleh akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil 

belajar afektif siswa sebagai berikut 

Tabel 3.7 Kategori nilai hasil belajar afektif siswa 

Rentang Nilai 
Kategori 

Angka Predikat 

81 – 100 A Sangat Baik 

66- 80 B Baik 

51 – 65 C Cukup 

0 – 50 D Kurang 

(Sumber: Suharsimi 2005) 

Sedangkan untuk menghitung nilai persentase afektif siswa secara 

klasikal diperoleh melalui rumus: 

P =
∑S                         

∑ S    
×  100   

 (Sumber: Adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 

N =
SP

SM
× 100 
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Tabel 3.8 Kriteria persentase hasil belajar afektif siswa secara 

                klasikal 

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Baik 

2. 60-79% Baik 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39%  Kurang 

5. < 20% Kurang Sekali 

(Sumber: Adopsi Aqib, dkk., 2009: 41) 

d. Nilai Psikomotor Siswa 

Nilai hasil belajar psikomotor tiap individu siswa diperoleh 

menggunakan rumus:  

 

  Keterangan:   

Keterangan: 

N   = Nilai akhir 

SP  = Skor perolehan 

SM = Skor maksimum 

100 = Bilangan tetap 

(Sumber: Kunandar, 2014: 130) 

Nilai tersebut akan dikategorikan dalam kategori nilai hasil belajar 

psikomotor siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Kategori nilai hasil belajar psikomotor siswa 

Rentang Nilai 
Kategori 

Angka Predikat 

81 - 100 A Sangat Baik 

66- 80 B Baik 

51 – 65 C Cukup 

0 – 50 D Kurang 

(Sumber: Suharsimi 2005) 

 

 

 

N =
SP

SM
× 100 
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Sedangkan untuk menghitung nilai persentase hasil belajar 

psikomotor siswa secara klasikal diperoleh melalui rumus: 

P =
∑S                         

∑ S    
×  100   

 (Sumber: Adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

Tabel 3.10  Kriteria persentase hasil belajar psikomotor siswa secara 

   klasikal  

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Terampil 

2. 60-79% Terampil 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39% Kurang 

5. < 20% Kurang Sekali 

(Sumber: adopsi Aqib, dkk., 2009: 41) 

2. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes yang dikerjakan siswa pada 

tiap siklus. Data kuantitatif ini didapatkan dengan menghitung nilai rata-

rata kelas dari hasil tes yang diberikan kepada siswa dengan cara, 

 

Keterangan: 

NP : nilai yang dicapai/diharapkan 

R : jumlah skor yang peroleh siswa 

SM : skor maksimum ideal 

100 : bilangan tetap 

(Sumber: Purwanto, 2012: 112) 

Tabel 3.11 Kategori nilai hasil belajar kognitif siswa 

Rentang Nilai 
Kategori 

Angka Predikat 

81 – 100 A Sangat Baik 

66- 80 B Baik 

51 – 65 C Cukup 

0 – 50 D Kurang 
(Sumber: Suharsimi 2005) 

NP =
R

SM
× 100 
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Sedangkan untuk menghitung rata-rata hasil belajar kognitif siswa 

digunakan rumus: 

   

 

Keterangan: 

X : rata-rata hitung 

N : banyaknya siswa 

Xi : nilai siswa 

(Sumber: Muncarno, 2010: 15) 

 

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal, digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

(Sumber: Adaptasi Aqib, dkk., 2009: 41) 

 
Tabel 3.12 Kriteria persentase hasil belajar kognitif  siswa secara klasikal  

No Tingkat Keberhasilan Keterangan 

1. ≥ 80% Sangat Baik 

2. 60-79% Baik 

3. 40-59% Cukup 

4. 20-39%  Kurang 

5. < 20% Kurang Sekali 

(Sumber: adopsi Aqib, dkk., 2009: 41) 

H. Langkah-Langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Urutan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di Kelas IV SDN 2 

Metro Pusat adalah sebagai berikut. 

1. Siklus 1 

Pada siklus pertama dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

 

 

 

X =
∑X 

N
 

P =
∑S                         

∑ S    
×  100   
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a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang 

matang untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Adapun 

langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Mewawancarai guru sampai dimana materi yang sudah 

diajarkan lalu mempersiapkan materi yang akan diajarkan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

dan sesuai dengan kurikulum. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran.  

4) Menyiapkan instrumen nontes dan tes. Instrumen tes berupa 

soal-soal beserta penilaiannya. Instrumen nontes berupa lembar 

observasi kinerja guru, hasil belajar afektif siswa, dan hasil 

belajar psikomotor siswa. 

b. Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses 

pembelajaran. 

b) Guru memotivasi siswa dengan menginformasikan cara 

belajar yang akan ditempuh melalui penerapan metode 

inkuiri 



42 
 

c) Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan. 

d) Guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyampaikan materi. 

b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang telah dijelaskan 

c) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. 

d) Guru menjelaskan kepada siswa tentang prosedur kerja 

yang akan dilakukan oleh siswa dalam kelompok. 

e) Guru bersama dengan siswa merumuskan masalah yang 

bersumber dari beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan 

oleh beberapa siswa.  

f) Kemudian masing-masing kelompok merumuskan jawaban 

sementara (hipotesis). 

g) Dengan stimulus dan bimbingan yang diberikan guru, 

masing-masing siswa mencari data-data yang relevan untuk 

mencari jawaban sebenarnya. 

h) Setelah menemukan data-data yang dicari, kemudian 

kelompok mendiskusikan dan mengolah hasil penemuan 

mereka. 

i) Masing-masing kelompok membuat laporan kemudian 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 
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j) Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-

hal yang belum dipahami. 

3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

b) Memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat 

tingkat penguasaan materi 

c. Obeservasi 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar panduan observasi yang telah 

dibuat. Lembar panduan observasi berisi tentang instrumen-

instrumen yang berkenaan dengan kinerja guru, hasil belajar afektif 

siswa, dan hasil belajar psikomotor siswa. 

d. Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Refleksi dilakukan dengan melihat kelemahan dan 

kelebihan pada proses pembelajaran setelah diterapkannya 

pembelajaran menggunakan metode inkuiri. Hasil analisis data yang 

dilaksanakan dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

2. Siklus II 

Pada siklus kedua dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
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a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti membuat rencana pembelajaran yang 

matang untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan. Adapun 

langkah-langkah perencanaannya adalah sebagai berikut: 

1) Mendata kendala-kendala yang terjadi pada siklus I dan 

melakukan perbaikan. 

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai 

dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

dan sesuai dengan kurikulum. 

3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran.  

4) Menyiapkan instrumen nontes dan tes. Instrumen tes berupa 

soal-soal beserta penilaiannya. Instrumen nontes berupa lembar 

observasi kinerja guru, hasil belajar afektif siswa, dan hasil 

belajar psikomotor siswa. 

b. Pelaksanaan 

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan Awal 

a) Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilaksanakan. 

b) Tanya jawab tentang materi kemarin untuk mengetahui 

penguasaan materi dan mengulas secara singkat materi 

kemarin. 
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2) Kegiatan Inti 

a) Guru menyampaikan materi 

b) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi 

yang telah dijelaskan 

c) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang 

setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. 

d) Guru menjelaskan kepada siswa tentang prosedur kerja 

yang akan dilakukan oleh siswa dalam kelompok. 

e) Guru bersama dengan siswa merumuskan masalah yang 

bersumber dari beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan 

oleh beberapa siswa.  

f) Kemudian masing-masing kelompok merumuskan jawaban 

sementara (hipotesis). 

g) Dengan stimulus dan bimbingan yang diberikan guru, 

masing-masing siswa mencari data-data yang relevan untuk 

mencari jawaban sebenarnya. 

h) Setelah menemukan data-data yang dicari, kemudian 

kelompok mendiskusikan dan mengolah hasil penemuan 

mereka. 

i) Masing-masing kelompok membuat laporan kemudian 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

j) Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-

hal yang belum dipahami. 
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3) Kegiatan Akhir 

a) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

b) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok. 

c) Guru memberikan motivasi siswa agar selalu rajin belajar. 

d) Memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat 

tingkat penguasaan materi 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan lembar panduan observasi yang telah 

dibuat. Lembar panduan observasi berisi tentang instrumen-

instrumen yang berkenaan dengan kinerja guru, hasil belajar afektif 

siswa, dan hasil belajar psikomotor siswa. 

d. Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta 

dianalisis. Refleksi dilakukan dengan melihat kelemahan dan 

kelebihan pada proses pembelajaran setelah diterapkannya 

pembelajaran menggunakan metode inkuiri. Hasil analisis data yang 

dilaksanakan dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan 

perbaikan pada siklus berikutnya.  

I. Indikator Keberhasilan 

Penerapan metode inkuiri dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila 

hasil belajar afektif, psikomotor, kognitif, setiap siklusnya meningkat dan 
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siswa dianggap tuntas belajar apabila ≥75% dari jumlah siswa memperoleh 

nilai sekurang-kurangnya 66 (KKM).  Diadaptasi dari Depdiknas (2008: 5). 


