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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang 

merupakan terjemahan dari classroom action research, yaitu suatu penelitian 

tindakan yang dilakukan dalam kelas (Wardhani, 2004: 3). Dalam penelitian 

bukan hanya pemecahan persoalan di kelasnya saja, tetapi berupaya 

meningkatkan kepemilikan profesionalisme guru melalui reflectife, 

colaboratif dan partisipatif. Penelitian tindakan kelas adalah  penelitian 

tindakan yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki/ 

meningkatkan mutu praktik pembelajaran (Arikunto, 2006: 58). 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah suatu bentuk proses 
pengkajian berdaur siklus yang terdiri dari 4 tahapan dasar yang saling terkait 
dan berkesinambungan, yaitu: (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan 
tindakan (Action), (3) mengobservasi dan mengevaluasi proses dan hasil 
tindakan (observer and evaluation), dan (4) melakukan refleksi (reflecting). 
Keempat tahap tersebut merupakan suatu siklus atau daur sehingga tiap tahap 
akan selalu berulang kembali. Hasil refleksi dari siklus sebelumnya yang telah 
dilakukan akan digunakan untuk merevisi rencana atau menyusun rencana 
berikutnya (Sunyono, 2009 : 11). 
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Adapun alur siklus tergambar di bawah ini (Arikunto, 2004: 105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Prosedur Pelaksanaan PTK 

 

 

 

 

PELAKSANAAN 

SIKLUS 1 

SIKLUS 2 

SIKLUS 3 

PENGAMATAN PERENCANAAN 

REFLEKSI 

PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

PERENCANAAN 

REFLEKSI 

PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

REFLEKSI 

Dst. 



19 
 

B.  Seting Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IVA Sekolah Dasar 

Negeri 8 Metro Timur pada semester genap Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih lima bulan dimulai dari  awal 

Januari 2011 hingga akhir Mei 2011. Mulai tahap persiapan (penyusunan 

proposal PTK, diskusi, penyusunan RPP, penyusunan lembar obervasi dan 

lembar kerja siswa) sampai tahap pelaksanaan (pembelajaran di kelas) dan 

tahap penyusunan laporan. 

 
C.   Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan secara kolaboratif 

partisipatif antara peneliti dengan guru kelas IVA Sekolah Dasar Negeri 8 

Metro Timur. Penelitian tindakan kelas ini, yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IVA Sekolah Dasar Negeri 8 Metro 

Timur Tahun Ajaran 2010/2011, yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 22 

siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

 

D.   Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh 

berdasarkan instrumen penelitian, kemudian data tersebut diberikan kode-kode 

tertentu berdasarkan jenis dan sumbernya. Selanjutnya peneliti melakukan 

interpretasi terhadap keseluruhan data sesuai dengan tujuan penelitian.  
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E.   Alat Pengumpul Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data, hal ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data yang komprehensif dan valid, yang 

dapat mendukung keberhasilan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan 

antara lain: 

1. Lembar observasi untuk mengamati  aktivitas siswa dan kinerja guru 

saat pembelajaran dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

pengamat (observer) 

2. Tes Hasil Belajar, instrumen ini digunakan untuk menjaring data 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa khususnya mengenai 

penguasaan terhadap materi yang dibelajarkan dengan menggunakan 

metode inkuiri.  

3. Studi Kepustakaan, instrumen ini digunakan untuk mencari data dan 

informasi teoritis dalam menunjang penelitian yang berkenaan dengan 

masalah yang akan diteliti, dengan cara mempelajari berbagai macam 

buku, media massa, penelitian terdahulu, dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  
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F.   Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan menggunakan analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif akan digunakan untuk 

menganalisis data yang menunjukkan dinamika proses dengan memberikan 

pemaknaan secara kontekstual dan mendalam sesuai dengan permasalahan 

penelitian, yaitu data kinerja guru, aktivitas belajar siswa, pola interaksi siswa 

pada penerapan metode inkuiri.  

Rumus penilaian dari lembar observasi kinerja guru adalah sebagai 

berikut: 

NP= %100X
SM

R
 

Keterangan: 

NP  = Nilai persen yang dicari 

R  = Skor guru 

SM  = Skor maksimum ideal dari tes 

 

Kriteria keberhasilan kinerja guru dalam persen  (%) 

81% - 100% = Baik sekali 

61% - 80% = Baik 

41% - 60% = Cukup 

21% - 40% = Kurang 

0 – 20%  = Kurang sekali 
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Sedangkan analisis kuantitatif akan digunakan untuk mendeskripsikan 

berbagai dinamika kualitas hasil belajar siswa yang berhubungan dengan 

penguasaan materi yang diajarkan guru. Data kuantitatif ini didapatkan dengan 

menghitung nilai rata-rata kelas dari hasil tes yang diberikan kepada siswa 

dengan  

                  ∑ X1 
rumus: X =—— 
                    N 
 
Keterangan: 

X  = Rata-rata Hitung Nilai 

N  = Banyaknya Siswa 

X1 = Nilai Siswa 

(Herrhyanto, dkk. 2009: 4.2) 

 

G.   Urutan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari tiga siklus dan masing-masing 

siklus memiliki empat tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun siklus tersebut antara lain: 

 
 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

1. Wawancara dengan guru kelas untuk menganalisis materi yang sudah 

diajarkan guna penyesuaian penyusunan perangkat pembelajaran. 

2. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 
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3. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan. 

4. Menganalisis Standar Kompetensi (SK)/ Kompetensi Dasar (KD) yang 

akan diajarkan dengan menggunakan metode inkuiri. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

6. Membuat LKS dan soal-soal tes 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

Pada siklus I materi pembelajarannya adalah ”Perkembangan Teknologi 

Produksi”, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Kegiatan Awal  

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Apersepsi  

3. Motivasi 

4. Siswa mengerjakan pretest 

 

Kegiatan Inti  

1. Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok dimana masing-masing 

kelompok terdiri dari 6-7 siswa. 

2. Guru menjelaskan materi IPS yaitu: Perkembangan alat teknologi 

produksi, komunikaksi, dan transportasi dengan menggunakan  
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gambar-gambar alat teknologi masa lalu dan masa kini kemudian 

memancing siswa agar bertanya. 

3. Siswa mendengarkan penjelaskan dari guru tentang konten dan 

prosedur kerja yang akan dilakukan oleh siswa. 

4. Dengan bimbingan guru, masing-masing kelompok mencari 

informasi dan data-data yang relevan untuk mencari jawaban 

sebenarnya dengan menggunakan Lembar Kerja (LK) yang 

berbeda. 

5. Dengan bimbingan guru, Masing-masing siswa mencari informasi 

dan data-data yang relevan untuk mencari jawaban sebenarnya. 

6. Setelah masing-masing siswa mendapatkan data-data yang mereka 

cari, kemudian kembali ke kelompok kemudian mendiskusikan 

penemuan, kritik, mengambil catatan, dan kesimpulan pendahuluan 

7. Masing-masing kelompok membuat laporan kemudian 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

8. Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-hal 

yang belum dipahami. 

 

Kegiatan Akhir (10 menit ) 

1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

berlangsung. 

2. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS.  
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3. Tahap Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Adapun hal-hal 

yang diamati yaitu aktivita siswa dan kinerja guru. 

4. Tahap Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis 

dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data observasi apakah 

proses pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini 

dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 

 
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. Materi pembelajaran siklus II ini adalah 

“Perkembangan Teknologi Komunikasi”. Adapun pelaksanaan pada siklus 

II ini meliputi: 

 

1. Tahap Perencanaan 

1. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I. 

2. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan refleksi dari siklus I. 
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3. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai 

dengan materi yang telah ditetapkan. 

4. Menganalisis SK/ KD yang akan diajarkan dengan metode inkuiri. 

5. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

6. Membuat LKS dan soal-soal tes 

 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melaksanakan tes awal (Pretest) untuk mengetahui tingkat 

penguasaan materi yang telah diberikan pada siklus I. 

b. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

inkuiri. 

c. Guru mengulas kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan 

pada siklus sebelumnya. 

d. Guru menjelaskan materi IPS yaitu : “Perkembangan Teknologi 

Komunikasi”, dan memancing siswa agar bertanya. 

e. Masing-masing siswa masuk ke dalam kelompok yang telah 

ditentukan. 

f. Guru bersama siswa menentukan rumusan masalah. 

g. Dengan bimbingan guru, Masing-masing siswa mencari informasi dan 

data-data yang relevan untuk mencari jawaban sebenarnya. 
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h. Masing-masing siswa mencatat hasil pengamatannya kemudian 

kembali ke kelompok untuk mendiskusikan penemuan, kritik, 

mengambil catatan, dan kesimpulan pendahuluan. 

i. Masing-masing kelompok membuat laporan kemudian 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

j. Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tentang hal-hal yang 

belum dipahami. 

k. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

berlangsung. 

l. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS.  

 

3. Tahap Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat. Adapun hal-hal 

yang diamati yaitu aktivitas siswa dan kinerja guru. 

4. Tahap Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis 

dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data observasi apakah 

proses pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Hasil analisis data yang dilaksanakan dalam tahap ini 

dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus berikutnya. 
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Siklus III 

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

mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan dalam 

pelaksanaan siklus III. Pada siklus III ini Materi pembelajarannya adalah 

“Perkembangan Teknologi Transportasi”. Adapun pelaksanaan pada siklus 

III ini meliputi: 

1. Tahap Perencanaan 

1. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus II. 

2. Merancang perbaikan untuk proses pembelajaran pada siklus III 

berdasarkan refleksi dari siklus II. 

3. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran di kelas. 

4. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu 

pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan 

materi yang telah ditetapkan. 

5. Menganalisis SK/ KD yang akan diajarkan dengan menggunakan 

metode inkuiri. 

6. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 

7. Membuat LKS dan soal-soal tes 

 

2. Tahap Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru melaksanakan tes awal (Pretest) untuk mengetahui tingkat 

penguasaan materi yang telah diberikan pada siklus II. 
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b. Melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

inkuiri. 

c. Guru bersama siswa merumuskan masalah sesuai dengan materi yang 

akan dipelajari yaitu ”Perkembangan Teknologi Transportasi”. 

d. Masing-masing siswa masuk ke dalam kelompok yang telah 

ditentukan. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa diminta untuk menetapkan jawaban 

sementara (hipotesis) 

f. Guru mengajak siswa menuju ke perpustakaan untuk mencari data-data 

dan informasi yang diperlukan dalam menjawab permasalahan. 

g. Masing-masing kelompok membuat laporan kemudian 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 

h. Kelompok yang lain menanggapi dan bertanya tantang hal-hal yang 

belum dipahami. 

i. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi yang telah 

berlangsung. 

j. Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil diskusi dengan 

memberikan tes formatif kepada siswa untuk melihat tingkat 

penguasaan materi pelajaran IPS.  

 

3. Tahap Observasi 

Seperti siklus sebelumnya, Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan 

terhadap pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi 
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yang telah dibuat. Adapun hal-hal yang diamati yaitu aktivita siswa dan 

kinerja guru. 

 

4. Tahap Refleksi 

Hasil yang dicapai dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis 

dalam tahap ini. Refleksi dilakukan dengan melihat data observasi apakah 

proses pembelajaran yang diterapkan dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Data hasil pelaksanaan siklus I, II, dan III kemudian 

dikumpulkan untuk digunakan dalam penyusunan laporan hasil penelitian 

tindakan kelas.  

 

Dari tahap kegiatan pada Siklus I, II, dan III hasil yang diharapkan yaitu: 

1. Perubahan sifat pembelajaran dari teacher centered menjadi student 

centered.  

2. Guru memiliki kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan 

siswa dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai fasilitator. 

3. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya pada mata 

pelajaran IPS Kelas IVA SDN 8 Metro Timur. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


