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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Setting Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011 

selama tiga bulan. 

2. Tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Rajabasa Jaya Bandar Lampung 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV sebanyak 25 orang siswa 

yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

1.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan meliputi : 

1. Menetapkan rancangan pembelajaran di kelas dalam siklus 1. 

2. Membuat rencana Pelakasanaan Pembelajaran Meliputi : 

a. Kompetensi Dasar  

Menyimpulkan bahwa tiap wujud benda memiliki sifat masing-

masing dan dapat mengalami perubahan. 

b. Indikator 

1. Melakukan percobaan untuk dapat menguji bahan-bahan yang 

larut dalam air 

2. Mengelompokkan bahan-bahan yang larut dan tidak larut dalam 

air 

3. Menguji lewat percobaan berbagai cara untuk mempercepat 

kelarutan-kelarutan bahan-bahan 

c. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran siswa diharapkan dapat : 

1. Melakukan percobaan untuk dapat menguji bahan-bahan yang 

larut dalam air dengan benar. 

2. Mengelompokkan bahan-bahan yang larut dan tidak larut dalam 

air 

d. Media Pembelajaran. 

Berupa alat dan bahan yang dilakukan dalam percobaan untuk 

menemukan konsep. 
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3. Menguji lewat percobaan berbagai cara untuk mempercepat kelarutan-

kelarutan bahan-bahan dengan benar. 

4. Menyusun lembar kegiatan antara lain yang akan diberikan kepada 

siswa 

5. Mempersiapkan perangkat tes 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini berupa penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan penelitian.  Prosesnya mengikuti urutan yang terdapat 

dalam skenario pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan awal 

Mengerjakan tes awal dan Tanya jawab tentang materi pelajaran 

b. Kegiatan inti 

Penyajian materi dilakukan oleh guru meliputi pokok-pokok materi 

secara garis besar.  Setelah materi diberikan, siswa diberi tugas untuk 

mengerjakan soal latihan untuk menguji kemampuan siswa. 

c. Kegiatan akhir 

Membimbing siswa untuk membuat kesimpulan materi pelajaran 

3. Observasi 

Observasi adalah  kegiatan mencatat segala sesuatu yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran.  Observasi dilakukan oleh observer (teman 

sejawat) terhadap siswa dan peneliti sebagai objeknya dengan menggunakan 

lembar pengamatan 
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4. Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat 

kesimpulan.  Refleksi dilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi 

siswa serta hasil dari implementasi untuk menentukan perkembangan, 

kemajuan dan kelemahan yang terjadi, sebagai dasar perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

 

1.3 Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian meliputi instrument untuk hasil belajar yang berupa tes akhir 

tiap siklus dan instrument untuk aktivitas siswa yang sedang belajar dan guru yag 

sedang melaksanakan pembelajaran. 

1.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data dilakukan secara induktif.  Analisa data secara induktif adalah 

mengenali data secara spesifik dari lapangan menjadi unit-unit kemudian 

dilanjutkan kategorisasi.  Kategorisasi adalah data relevanyang sudah dipilih dan 

disusun sehingga dapat memberikan gambaran mengenai hasil observasi. 

 

1.5 Indikator Keberhasilan 

Indikator dari penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar siswa kelas IV 

SDN 1 Rajabasa Jaya Bandar Lampung dengan menggunakan metode penemuan. 

 

1.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Jadwal pelaksanaan kegiatan dalam pembelajaran IPA Kelas IV SDN 1 Rajabasa 

Bandar Lampung. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan 

yakni dari bulan April - Juni  



5 
 

1.6.1 Siklus 1 

Pada siklus pertama diadakan sebanyak dua kali pertemuan  dengan kompetensi 

dasar untuk menyelidiki bahan-bahan yang larut dan tidak larut dalam air pada 

siswa kelas IV SDN 1 Rajabasa Jaya Bandar Lampung.   

Kegiatan ini diawali dengan membuat RPP, kemudian rencana kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan metode penemuan yang 

meliputi beberapa tahap antara lain: 

1. Kegiatan persiapan 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi 

2. Kegiatan pelaksanaan 

a. Kegiatan membuka pelajaran 

1. Melaksanakan apersepsi : siswa diajak mengingat tentang bahan-

bahan yang larut dalam air 

2. Memotivasi : siswa diminta menyebutkan bahan-bahan yang larut 

dalam air dan dapat menemukan bahan-bahan yang larut dalam air 

yang sudah disediakan guru dan siswa sebelum proses pembelajaran. 

3. Mengemukakan tujuan pembelajaran  

b. Kegiatan inti pembelajaran 

1. Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari 

a. Siswa melakukan percobaan untuk menguji bahan-bahan yang larut 

dalam air  

b. Kerja kelompok untuk menemukan bahan-bahan apa yang larut 

dalam air  
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2. Mengawasi, memonitor dan bertindak sebagai fasilitator 

a. Siswa dengan kelompoknya menyelidiki bahan-bahan bahan-bahan 

yang larut dalam air 

c. Kegiatan penutup 

1. Meminta siswa merangkum isi pelajaran 

a. Siswa diminta merangkum hasil penemuannya tentang menyelidiki 

bahan-bahan yang larut dalam air 

b. Siswa diajak untuk mengulangi kegiatan percobaan untuk 

memantapkan daya ingat siswa 

2. Melakukan evaluasi hasil dan proses 

a. Melakukan evaluasi hasil penemuan yang telah dipelajari yaitu 

menyelidiki bahan-bahan yang larut dalam air. 

3. Melaksanakan tindak lanjut 

Pada akhir  kegiatan, guru dan siswa membuat kesimpulan serta dilakukan tes 

formatif untuk melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan.  Selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai akhir 

diamati oleh observer dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disepakati bersama.  Observer adalah guru sejawat peneliti. 

Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti untuk mengkaji 

proses pembelajaran yang dilakukan guru dan  mengkaji aktivitas  selama 

pembelajaran berlangsung sebagai acuan dalam membuat rencana tindakan 

pembelajaran baru pada siklus berikutnya. 
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1.6.2 Siklus 2 

Pada siklus 2 dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan,  dengan kompetensi 

dasar bahwa tiap wujud benda memiliki sifat masing-masing dan dapat 

mengalami perubahan pada pembelajaran siklus 1, pada akhir siklus dilakukan 

refleksi untuk mengkaji selama pembelajaran berlangsung sebagai acuan dalam 

membuat rencana tindakan pembelajaran berikutnya. 

Pada kegiatan ini diawali dengan membuat RPP, kemudian Rencana Kegiatan 

Pelaksanaan Pembelajaran IPA dengan menggunakan metode penemuan yang 

meliputi beberapa  tahap antara lain: 

1.    Kegiatan Persiapan 

c. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

d. Menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi 

2. Kegiatan Pelaksanaan 

a. Kegiatan membuka pelajaran  

1. Melaksanakan apersepsi  

a. Mengadakan tanya jawab tentang materi bahan yang larut dalam 

air 

b. Mengadakan tanya jawab tentang bahan yang larut dan tidak larut 

dalam air. 

2. Memotivasi 

a. Guru bercerita pendek tentang bahan-bahan yang larut dan tidak 

larut dalam air 

3. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

a.  Melakukan percobaan untuk menguji bahan-bahan yang larut dalam 

air. 
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b. Kegiatan inti pembelajaran 

1. Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari 

a.   Siswa melakukan percobaan untuk menguji bahan-bahan yang larut 

dalam air  

b.  Kerja kelompok untuk menemukan bahan-bahan apa yang larut 

dalam air  

2. Mengawasi, memonitor dan bertindak sebagai fasilitator 

a. Siswa dengan kelompoknya menyelidiki bahan-bahan bahan-bahan 

yang larut dalam air 

c. Kegiatan penutup 

1. Meminta siswa merangkum isi pelajaran 

a. Siswa merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan dalam 

percobaan 

2. Melakukan evaluasi hasil dan proses 

a. Siswa diminta melakukan penelitian ulang dengan  menemukan 

bahan-bahan yang larut dalam air. 

3. Melaksanakan Tindak Lanjut 

Pada akhir kegiatan, guru dan siswa membuat kesimpulan serta melakukan ter 

formatif untuk melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan.  Selama proses pembelajaran dari kegiatan awal sampai akhir 

diamati oleh observer dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disepakati bersama.  Observasi adalah guru sejawat peneliti.  
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Pada akhir siklus dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti untuk mengkaji 

proses pembelajaran yang dilakukan guru dan mengkaji aktivitas selama 

pembelajaran berlangsung sebagai acuan dalam membuat rencana tindakan 

pembelajaran pada siklus berikutnya. 

3.7.3   Siklus 3 

Pada siklus 3 melanjutkan materi pembelajaran siklus 2, pada akhir siklus 

dilakukan refleksi untuk mengkaji selama pembelajaran berlangsung sebagai 

acuan dalam membuat rencana tindakan pembelajaran berikutnya. 

Kegiatan ini merupakan penerapan kegiatan pembelajaran yang telah disusun 

dalam perencanaan prosesnya mengikuti urutan kegiatan yang terdapat dalam 

rencana pembelajaran yang meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Kegiatan Persiapan 

a.  Merumuskan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Mempersiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi 

2. Kegiatan Pelaksanaan 

a. Kegiatan membuka pelajaran 

1. Melaksanakan apersepsi 

2. Memotivasi : guru menunjukkan alat-alat dan bahan-bahan berupa 

gula pasir, susu, garam, teh, air. 

3. Mengemukakan tujuan pembelajaran : siswa dapat membuktikan 

bahwa bahan-bahan apa saja yang larut dan tidak larut dalam air 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

1. Mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari 
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a. Masing-masing kelompok diminta menyiapkan alat dan bahan 

yang sudah dibawa dari rumah 

2. Mengawasi, memonitor dan bertindak sebagai fasilitator 

a. Guru member pengarahan bagaimana cara melakukan penelitian, 

penemuan apakah semua bahan larut dalam air. 

c. Kegiatan penutup 

1. Meminta siswa merangkum isi pelajaran 

a. Siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang telah diteliti dalam 

melakukan penelitian tentang apakah semua bahan larut dalam air 

dan bahan apa saja yang tidaklarut dalam air 

b. Siswa diminta menjawab pertanyaan dari guru tentang bahan apa 

saja yang larut dan tidak larut dalam air 

c. Siswa diajak untuk mengingat kembali dan mengulang penemuan 

yang telah diteliti dalam mempraktekan bahan-bahan yang larut 

dan tidak larut dalam air 

2. Melakukan evaluasi hasil dan proses 

3. Melaksanakan Tindak Lanjut 

Pada akhir kegiatan, guru dan siswa membuat kesimpulan serta dilakukan tes 

formatif untuk melihat tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan.  Selama proses pembelajaran dari kegiatan atau sampai akhir 

diamati oleh observer dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disepakati bersama. Siswa diberi kesempatan melakukan penemuan ulang jika 

belum menguasai materi, selanjutnya siswa diberi PR untuk dikerjakan di 

rumah. 


