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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yaitu Penelitian yang bersifat 

reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

atau meningkatkan hasil pembelajaran di kelas. Adapun metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.  Data yang 

didapat dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci  

 

B. Setting Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Canti 

Kecamatan Raja Basa Kabupaten Lampung Selatan. Siswa yang menjadi subjek 

penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari 18 perempuan dan 14 laki-laki. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Canti Kabupaten Lampung Selatan. 

Sekolah ini merupakan tempat tugas peneliti.  

c. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap mulai bulan Maret sampai 

dengan Juni tahun pelajaran 2011/2012. 
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C. Sumber Data 

Data penelitian ini diperoleh melalui tes dan non tes yaitu dokumen hasil 

pengamatan belajar siswa, dan hasil observasi  dalam penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas ini selama proses 

tindakan  yaitu dengan menggunakan teknik tes dan nontes. 

a. Teknik Tes 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data nilai-nilai 

siswa, guna mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan 

menggunakan metode inkuiri pada siswa kelas V SD Negeri Canti Kabupaten 

Lampung Selatan. Data ini berupa data kuantitatif 

b. Teknik Nontes 

Teknik nontes dapat dilakukan melalui observasi, yaitu melakukan pengamatan 

terhadap seluruh kegiatan siswa di kelas dan membuat daftar aktivitas siswa saat 

belajar, dan melakukan evaluasi pada akhir penyampaian materi secara 

keseluruhan dan hasil belajarnya dicatat sebagai data hasil belajar siswa. 

 

E. Alat Pengumpul Data 

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan alat penelitian yaitu : 

a. Tes, menggunakan tes subjektif tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam pelajaran IPS menggunakan metode inkuiri 

b. Lembar observasi yang digunakan oleh observer untuk mengamati aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran berlangsung 
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c. Angket adalah berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan oleh 

peneliti kepada siswa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan penggunaan 

metode inkuiri dalam mata pelajaran IPS. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk mencermati setiap langkah yang dibuat, 

mulai dari tahap persiapan, proses sampai hasil pembelajaran. Teknik analisis data 

yang dilakukan adalah ; 

1. Mengumpulkan semua data dari hasil pengamatan selama siklus I, baik data 

kuantitatif maupun kualitatif. 

2. Menganalisis data dengan membuat tabulasi dan persentase, serta disajikan 

dalam bentuk tabel dan grafik 

3. Menguji keberhasilan penelitian dengan cara membandingkan hasil 

pengolahan data dengan indikator keberhasilan antara hasil tes siklus I dan 

hasil tes siklus II. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur pelaksanaan penelitian yang digunakan adalah berupa rangkaian 

langkah-langkah berbentuk spiral. Dalam menganalisis data penelitian tindakan 

kelas dilaksanakan dalam empat tahap yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi, dan (4) evaluasi-refleksi. 
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A.   Siklus  1 

1.   Perencanaan  

Tahap perencanaan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menyiapkan silabus, rencana perbaikan pembelajaran, dan bahan ajar 

b. Menyiapkan instrument penelitian yang terdiri dari lembar observasi, dan alat 

evaluasi 

c. Menentukan materi 

 

2.    Pelaksanaan Tindakan (Pembelajaran) 

Ada tiga kegiatan utama dalam kegiatan ini,  yaitu;  

1) pendahuluan,   

Siklus 1 

Perencanaan  Pelaksanaan  Observasi  

Refleksi  

Perencanaan  Pelaksanaan  Observasi  Refleksi  

Siklus 2 

Dst. 

Gambar 3.1  Gambar pelaksanaan tindakan kelas (Aqib (2007) 
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Pada kegiatan pendahuluan langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. guru membuka pelajaran dengan memberi salam,  

b. guru mengawali pelajaran dengan memberikan penjelasan secara umum 

tentang langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan pada oleh 

siswa.   

c. Guru memotivasi siswa supaya mencoba menggunakan metode inkuiri  

2) Kegiatan Inti 

a. Membentuk kelompok kerja siswa 

b. Guru menunjukkan para tokoh dalam mempertahankan kemerdekaan 

c. Guru menjelaskan materi tentang tokoh pahlawan dalam 

mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan metode inkuiri 

gambar 

d. Guru membagikan tugas berupa lembar kerja siswa kepada masing-

masing kelompok 

e. Masing-masing siswa bekerjasama menyelesaikan tugasnya 

f. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan tugas kelompoknya 

g. Guru memotivasi terhadap siswa yang pasif dan pendiam agar aktif 

dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. 

h. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya 

yang diwakili oleh seorang anggota kelompoknya. 

i. Siswa mengumpulkan hasil kerja kelompoknya 
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3) Penutup 

a. Guru membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikannya 

dengan menggunakan metode inkuiri gambar 

b. Siswa mengerjakan soal-soal evaluasi hasil belajar 

Berdasarkan kajian hasil tes hasil belajar tersebut guru bersama observer 

merumuskan kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran pada siklus I sebagai 

koreksi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II. 

 

3. Observasi dan Evaluasi 

Observasi dilakukan oleh guru teman sejawat yang bertindak sebagai observer 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Evaluasi dilaksanakan pada akhir 

kegiatan pembelajaran baik terhadap kinerja guru, aktivitas belajar siswa  maupun 

terhadap hasil pembelajaran. 

   

4. Refleksi 

Refleksi adalah suatu upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, yang telah 

dihasilkan, atau apa yang belum dihasilkan, atau apa yang belum tuntas dari 

langkah atau upaya yang telah dilakukan. Dengan perkataan lain, refleksi 

merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan  

Kegiatan demikian itu kemudian direvisi kembali pada siklus II dan selanjutnya. 

 

2. Siklus II 

a. Persiapan 
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Persiapan yang dilakukan untuk proses penelitian tindakan kelas ini adalah 

mendata seberapa banyak anak yang kesulitas belajar IPS berdasarkan hasil 

evaluasi pada siklus 1. Kemudian bersama observer merumuskan perencanaan 

pembelajaran untuk siklus II, yaitu : 

1) Menyiapkan silabus, rencana perbaikan pembelajaran, dan bahan ajar yang 

sudah direvisi 

2) Menyiapkan instrument penelitian yang terdiri dari lembar observasi, dan 

alat evaluasi 

3) Menentukan materi 

 

b. Pelaksanaan Siklus II 

1) Tahap Perencanaan Tindakan 

Adapun langkah yang dilakukan pada tahapan ini antara lain : 

a) Pengumpulan data diri anak yang hasil belajar IPS rendah berdasarkan 

hasil belajar pada siklus 1. 

b) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa pada siklus 1 dan 

memecahkannya. 

c) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang tepat yakni 

Pembelajaran dengan Metode inkuiri. 

2) Tahapan Pelaksanaan Tindakan 

a) Guru menerapkan metode pembelajaran dengan Metode inkuiri. 

b) Siswa belajar dalam situasi pembelajaran IPS dengan Metode inkuiri. 

c) Memantau perkembangan prestasi belajar yang terjadi pada anak. 

3) Tahapan Observasi 
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Tindakan guru memonitor dan membantu siswa jika menemui kesulitan 

selama pengajaran IPS dengan Metode inkuiri. 

4) Tahapan Refleksi  

Mengadakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan 

kegiatan  dan evaluasi kegiatan. 

 

H. Indikator Keberhasilan  

 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah  : 

a) Peningkatan Hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II 

b) Jumlah ketuntasan seluruh siswa mencapai persentase 65% 

c) Aktivitas siswa mencapai persentase 65% 

 


	A.   Siklus  1

