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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.    Model Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang difokuskan pada situasi kelas yang lazim dikenal dengan Classroom 

Action research, Wardhani, dkk. (2007: 1.3) mengungkapkan penelitian 

tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam 

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

Secara garis besar, terdapat empat tahapan yang lazim dilalui, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi (Arikunto, 

dkk., 2006: 16). 

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kusumah, 

dkk. (2009: 26) bahwa ada empat langkah utama dalam PTK yaitu, 

perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam PTK siklus selalu 

berulang. Setelah satu siklus selessai, mungkin guru akan menemukan 

masalah baru atau masalah lama yang belum tuntas dipecahkan, maka 

dilanjutkan ke siklus kedua dengan langkah yang sama seperti pada siklus 

pertama. 
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Gambar 1. Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Sumber: Modifikasi dari Arikunto (2006: 16) 

 

 

3.2.  Setting Penelitian 

 1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan  di SD Kristen 1 Metro Pusat, yang 

terletak di jalan Wijaya Kusuma Kota Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 2. Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 

2012/2013, serta akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan dimulai 

dari bulan November 2012 sampai dengan bulan Maret 2013. 
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3.3.   Subjek Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini subjek penelitian adalah  guru dan siswa 

kelas IV SD Kristen 1 Metro Pusat, yang terdiri dari 32 siswa dengan 

komposisi 17 siswa laki-laki  dan 15 siswa perempuan. Peneliti sebagai guru 

dan dibantu oleh kolaborator yang akan mengamati proses pembelajaran. 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

 1.   Teknik Tes 

Teknik ini dilakukan  untuk mengetahui tingkat ketercapaian hasil 

belajar siswa terhadap materi yang telah diberikan oleh guru dengan 

memberikan soal tes. 

 

Tabel 3.1 Contoh Lembar Hasil Belajar Siswa Tiap Siklus 

 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1    

2    

3    

4    

...    

Jumlah   

Modus   

Nilai Terendah   

Nilai Tertinggi   

Rata-rata   

 

 

    2.   Teknik Non Tes 

 

Teknik ini dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar siswa saat 

mengikuti pembelajaran dan saat mengikuti diskusi serta mengamati 

kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung, dengan 

menggunakan lembar observasi.  
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    a.  Data Aktivitas Siswa  

Data aktivitas siswa diperoleh dari observasi selama pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati aktivitas 

yang dilakukan siswa sesuai dengan deskriptor yang terdapat dalam 

lembar observasi. 

Tabel 3.2  Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang Diamati 

Total 

Skor 

Aktivitas 

siswa 

dalam 

kelompok 

Partisip

asi 

siswa 

Motivasi 

dan 

semangat 

Interaksi 

antar 

sesama 

siswa 

Interaksi 

siswa 

dengan 

guru 

1        

2        

3        

4        

...        

Sumber: dimodifikasi dari Poerwanto (2008:5.27) 

 

 b.  Data Kinerja Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran di Kelas 

Data kinerja guru dilakukan selama pembelajaran berlangsung, 

diadakan observasi untuk mengamati pengelolaan pembelajaran melalui 

lembar observasi yeng disesuaikan dengan tahap-tahap pembelajaran 

menggunakan model inkuiri. Data kinerja guru diperoleh dari 

pengamatan langsung kinerja guru ketika melaksanakan pembelajaran 

di kelas, dengan menggunakan lembar Instrumen Penelitian Kinerja 

Guru 2 (IPKG 2). dianalisis dengan menggunakan persentase sebagai 

berikut: 
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NP =                x 100 % 

 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

JS  = Jumlah skor yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

 

Diadopsi dari Aqib dkk. (2009: 41). 

 

3.5 Alat Pengumpulan Data 

1.  Tes hasil belajar 

  Instrumen ini digunakan untuk menjaring data mengenai 

peningkatan hasil belajar atau prestasi belajar siswa khususnya mengenai 

penguasaan terhadap materi yang dibelajarkan dengan menggunakan 

model inkuiri. 

2.  Lembar panduan observasi 

Instrumen ini dirancang peneliti berkolaborasi dengan guru kelas 

lain. Lembar observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

kinerja guru dan aktivitas belajar siswa selama penelitian tindakan kelas 

dalam pembelajaran Matematika dengan menggunakan model inkuiri. 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

 

1. Analisis Kualitatif  

Analisis Kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang 

terdiri data aktivitas siswa dan kinerja guru selama pembelajaran 

berlangsung. Data diperoleh dengan mengadakan pengamatan secara 

JS 

MS 
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langsung terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Data aktivitas 

diperoleh berdasarkan perilaku yang sesuai dan relevan dengan kegiatan 

pembelajaran. Data nilai aktivitas siswa dari setiap siklus akan 

dianalisis menggunakan rumus: 

 

NP =            X 100% 

 

Keterangan: 

NP = Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

JS  = Jumlah skor yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

Diadopsi dari Aqib dkk. (2009: 41). 

 

Tabel 3.3 Penilaian Aktivitas Belajar Siswa 

No Skala Kategori 

1 < 20 Sangat Tidak Aktif 

2 20 – 39 Kurang Aktif 

3 40 – 59 Cukup Aktif 

4 60 – 79 Aktif 

5 > 80 Sangat Aktif 

 

       Tabel 3.4 Lembar observasi kinerja guru 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor Pengamatan 

1 2 3 4 5 

I Pra pembelajaran      

 1.   Kesiapan ruang, alat, dan media 

pembelajaran  

    

 2.   Memeriksa kesiapan siswa 
 

    

II Membuka pelajaran       

 1.   Melakukan apersepsi 
 

    

 2.   Menyampaikan kompetensi (tujuan) yang 

akan   dicapai dan rencana kegiatan  

    

III Kegiatan Inti Pembelajaran      

 A.  Penugasan materi pembelajaran      

 1.   Menunjukkan penguasaan materi      

JS 

MS 
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pembelajaran 

 2.   Mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan 
 

    

 
3.   Menyampaikan materi sesuai dengan 

hirarki belajar 
 

    

 4.   Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 
 

    

 B.  Pendekatan / Strategi pembelajaran      

 
1.  Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 

dicapai 
 

    

 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan 

kebutuhan siswa 

  

    

 3. Melaksanakan pembelajaran secar 

runtut 
 

    

 4.Menguasai kelas      

 5. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 
 

    

 6. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif 
 

    

 7. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang telah dialokasikan  

    

 C.  Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 

belajar 
 

    

 1. Menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan media 
 

    

 2. Menghasilkan pesan yang menarik      

 3. Menggunakan media gambar secara 

efektif dan efisien 
 

    

 4. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media  

    

 D. D.  Pembelajaran yang memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa 
 

    

 1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 

dalam pembelajaran 
 

    

 2. Merespon positif partisipasi siswa 
 

    

 3. Memfasilitasi terjadinya interaksi guru, 

siswa, dan sumber belajar  

    

 4. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon siswa  

    

 5. Menunjukkan hubungan antar pribadi 

yang kondusif  

    

 6. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme dalam belajar  

    

 E.  Kemampuan khusus pembelajaran di SD 
 

    

 Matematika 
 

    

      1. Mengembangkan keterampilan dalam 

penggunaan medi  pada pembelajaran 

matematika 
 

    

      2. Mengembangkan kemampuan 

berkomunikasi atau menyampaikan 

informasi (lisan, atau tertulis)  
 

    

 F.   Penilaian proses dan hasil belajar 
 

    

 1. Memantau kemajuan belajar  
 

    



22 

 

 2. Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan)  

    

 G.  Penggunaan bahasa 
 

    

 1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas 

dan lancar  

    

 2. Menggunakan bahasa tulis yang baik 

dan benar  

    

 3. Menyampaikan pesan dengan gaya 

yang sesuai  

    

IV Penutup 
 

    

 1.   Melakukan refleksi pembelajaran dengan 

melibatkan siswa  

    

 2.   Menyusun rangkuman dengan melibatkan 

siswa  

    

 3.   Melaksanakan tindak lanjut 
 

    

Jumlah Skor IPKG 
 

    

Persentase 
 

    

          

 Keterangan :  

   1.Sangat Kurang   2. Kurang   3. Cukup    4. Baik     5. Sangat Baik 

 Analisis kualitatif pada lembar observasi kinerja guru di atas, 

menggunakan teknik presentase: 

NK=  % 

 

Keterangan: 

NK = Nilai kinerja yang dicari atau diharapkan 

JS = Jumlah skor yang diperoleh  

SM = Skor maksimum ideal dari aspek yang diamati 

100 = Bilangan tetap 

Diadopsi dari Aqib dkk. (2009: 41). 

 

 Setelah diperoleh presentase mengenai kinerja guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, kemusian dikategorikan sesuai dengan 

kualifikasi hasil observasi pada tabel berikut: 
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 Tabel 3.5. Kriteria hasil observasi kinerja guru 

Tingkat Keberhasilan (%) Arti 

> 80% Sangat Baik 

60-79% Baik 

40-59% Cukup 

20-39% Kurang 

<20% Sangat Kurang 

  

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

2.   Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data dari 

instrumen tes. Data hasil penelitian tergolong data kuantitatif secara 

deskriptif, yakni dengan menghitung ketuntasan klasikal dan 

kentuntasan individual dengan rumus sebagai berikut: 

a. Ketuntasan Individual 

S =              X 100 

 
 Keterangan : 

S : nilai yang diharapkan 

R : Jumlah skor / item yang dijawab benar 

N : Skor maksimum dari tes 

 

b. Ketuntasan klasikal 

S =                      X 100% 

   

 

Keterangan : 

Ketuntasan individual: jika siswa mencapai KKM ( > 60) 

Ketuntasan klasikal: jika > 75% dari 32 siswa mencapai KKM (60) 

 

(Sumber: Adaptasi Purwanto 2008:12) 

 

 

R 

N 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Jumlah seluruh siswa 
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3.7. Urutan Tindakan 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus masing-masing 

siklus melalui empat tahapan kegiatan, yaitu : 

a. Perencanaan (plan) 

b. Tindakan (act) 

c. Pengamatan (observe) 

d. Refleksi (reflect) 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan (Plan) 

a. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti pemetaan, silabus, RPP, 

lembar evaluasi yany terdiri dari soal dan kunci jawaban, sumber 

belajar (buku paket), dan media pembelajaran yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran di kelas. 

b. Menyusun skenario pembelajaran yaitu menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi pembelajarannya 

adalah memahami sifat-sifat bangun datar. 

c. Menyiapkan media yang akan digunakan. 

d. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 

 

2. Tahap Pelaksanaan (Act) 

a.  Pendahuluan 

Guru melakukan apersepsi guna membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 
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proses pembelajaran, mengadakan post test dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

b. Pelaksanaan 

Melaksanakan pembelajaran menggunakan media gambar yang sesuai 

secara interakrtif, inspiratif, menyenangkan, sehingga memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dalam menggunakan media yang telah 

tersedia. Dalam kegiatan ini siswa melakukan pengamatan agar mereka  

nantinya dapat menarik kesimpulan atas percobaan yang telah mereka 

lakukan. 

c.  Penutup 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran dengan membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi 

pembelajaran yang telah dilakukan secara bersama-sama antara siswa 

dan guru, kemudian malakukan tes formatif guna mendapatkan nilai dan 

refleksi, umpan balik dan tindak lanjut. 

3.    Tahap Observasi 

 Dalam kegiatan observasi kegiatan yang dilakukan antara lain: 

a) Mengamati keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. 

b) Melakukan pengamatan terhadap penggunaan model inkuiri dalam 

pembelajaran Matematika. 

c) Mencatat pada lembar observasi setiap kegiatan dan perubahan yang 

terjadi selama proses pembelajaran 
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4.     Tahap Analisis dan Refleksi 

Peneliti menganalisis hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dan hasil belajar siswa. Analisis yang dilakukan pada siklus I adalah 

untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran berlangsung. Bila 

terdapat kekurangan pada siklus I tentunya akan dilakukan tindakan pada 

siklus II, sehingga kekurangan dalam siklus I bisa terselessaikan, begitu 

pula dengan kelebihannya harus dipertahankan dan dikembangkan agar 

dapat berjalan terus-menerus pada siklus-siklus selanjutnya. 

Siklus II 

1.  Perencanaan 

a. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan pada siklus I 

b. Merencanakan perbaikan untuk pembelajaran pada siklus II berdasarkan 

refleksi dari siklus I. 

c   Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar evaluasi  

yany terdiri dari soal dan kunci jawaban, sumber belajar (buku paket), dan 

media pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran di 

kelas. 

       d. Menyusun skenario pembelajaran yaitu menyusun Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaran (RPP) dengan materi pembelajarannya adalah memahami 

sifat-sifat bangun datar. 

      e.   Menyiapkan media  yang akan digunakan. 

  f. Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati kegiatan guru dan  

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 
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1. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan pada siklus II masih sama dengan tahap 

pelaksanaan siklus I. Tahap ini merupakan pelaksanaan dari skenario 

pembelajaran dengan menggunakan media gambar yang telah dibuat pada 

tahap perencanaan sesuai dengan hasil refleksi padan siklus I.  

2. Observasi 

Observasi dilaksanakan  bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan 

menggunakan lembar observasi. Data yang didapat akan diolah, agar diperoleh 

kesimpulan yang akurat dari semua kekurangan dan kelebihan siklus yang telah 

dilaksanakan, sehingga dapat direfleksikan perbaikan baik teknik, cara 

penyampaian, atau hal apa pun yang mempengaruhi jalannya proses 

pembelajaran dalam pelaksanaan siklus yang telah direncanakan dan 

dilaksanakan. 

 

3. Analisis dan Refleksi 

Pada akhir siklus, dilakukan refleksi agar pada pelaksanaan siklus yang 

baru, perencanaan yang matang pun dapat dilaksanakan dengan maksimal 

melalui observasi dan analisis oleh peneliti dan guru guna mendapatkan hasil 

dan tujuan yang ingin dicapai serta harapan dari penelitian ini. Hasil analisis 

data yang dilaksanakan dalam tahap ini akan digunakan sebagai acuan untuk 

merencanakan siklus berikutnya. 

 

3.8.  Indikator Keberhasilan  

 Pembelajaran dengan menerapkan model inkuiri dikatakan berhasil 

apabila: 
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a.  Adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya. 

b. Pada akhir penelitian adanya peningkatakan hasil belajar siswa secara 

klasikal mencapai ≥ 75% dari seluruh siswa mencapai KKM (60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


