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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sugiyono 

(2012: 13) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Penelitian deskriptif memusatkan pengertian kepada masalah-masalah actual 

sebagaimana pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini 

dideskripsikan kemampuan pendidik dalam mengelolah pembelajaran dikelas, 

ketuntasan indikator hasil belajar, hasil belajar peserta didik, dan respon peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan menerapkan pendekatan 

inkuiri terbimbing.   

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Pengambilan Data Penelitian 

Tempat pengambilan data penelitian menggunakan pendekatan inkuiri 

terbimbing dilaksanakan pada peserta didik kelas X MIA SMA Negeri 9 

Kupang.   

2. Waktu Penelitian  

Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun 

pelajaran 2018/2019.   
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pendidik (penelitian) dan 

peserta didik kelas X MIA 1  SMA Negeri 9 Kupang tahun pelajaran 2018/2019. 

Teknik yang digunakan dalam memilih subjek penelitian peserta didik kelas X 

MIA 1 SMA Negeri 9 Kupang adalah teknik purposive sampling (sampel 

bertujuan). Menurut Sukardi (2003: 64) purposive sampling merupakan teknik 

untuk menentukan seseorang menjadi sampel atau tidak didasarkan pada tujuan 

tertentu. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan 

pembelajaran oleh guru (peneliti), ketuntasan indikator hasil belajar, hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik, serta respon peserta didik yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing.    

D. Defenisi Operasional Variabel 

Karakteristik-karakteristik yang akan diamati dapat didefenisikan secara 

operasional sebagai berikut: 

1. Kemampuan pendidik dalam mengelolah pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan inkuiri terbimbing adalah skor yang diperoleh pendidik  dalam 

mengelolah pembelajaran 

2. Ketuntasan Indikator Hasil Belajar (IHB) adalah proporsi yang merupakan 

perbandingan jumlah peserta didik yang dapat mencapai indikator dengan 

jumlah keseluruhan peserta didik yang diukur dengan Tes Hasil Belajar 

(THB).  
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3. Ketuntasan hasil belajar adalah perbandingan antara skor yang diperoleh 

peserta didik dalam Tes Hasil Belajar (THB) dan skor maksimum Tes Hasil 

Belajar (THB). 

4. Respon peserta didik adalah pennilain peserta didik terhadap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Respon peserta didik setelah kegiatan 

pembelajaran. 

E. Desain Penelitian 

Sugiyono (2012: 110) desain yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah One-Group Pretest-Posttest Design. Pada desain ini sebelumnya diberi 

tes awal setelah itu diberi perlakuan dan diberi tes akhir. Dengan demikian, 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena dapat membandingkan 

dengan keadan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

                              

Keterangan : O1 : pretest/tes awal 

X : perlakuan dengan menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing 

O2  : posttest/tes akhir 

 

 

 

 

 

O1 X O2 
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F. Perangkat Pembelajaran 

Dalam proses penelitian tentang penerapan pendekatan inkuiri 

terbimbing, digunakan beberapa perangkat pembelajaran diantaranya: 

1. Silabus  

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Bahan Ajar Peserta didik (BPAD) 

4. Lembar Kerja Peserta didik  (LKPD) 

Seluruh perangkat pembelajaran di atas setelah disusun, di konsultasikan 

kepada dosen selanjutnya divalidasi oleh para ahli pendidikan. Validasi ini 

diantaranya validasi ini dan validasi isi dan validasi konstruk. Validasi isi 

berkaitan dengan isi (konsep) suatu perangkat pembelajaran apakah sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Sedangkan validasi konstruk adalah 

validasi yang berkaitan dengan susunan yang ada dalam perangkat pembelajaran 

apakah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.      

G. Teknik Pengumpulan Data 

Ada empat teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yakni 

kemampuan pendidik dalam mengelolah pelaksanaan pembelajaran dengan 

mengunakan lembar pengamatan pengolahan pelaksanaan pembelajaran dan 

kemampuan afektif dan psikomotor peserta didik dengan menggunakan 
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lembar penilaian THB afektif dan psisikomotor yang menerapkan inkuiri 

terbimbing.  

2. Tes  

Digunakan untuk menjaring data mengenai ketuntasan indicator hasil 

belajar dan hasil belajar peserta didik, sebelum dan sesudah penerapan 

pendekatan inkuiri terbimbing. 

3. Angket 

Digunakan untuk menjaring informasi tentang respon peserta didik 

terhadap pembelajaran yang menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing. 

H. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Obsevasi  

2. Penyusunan perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu: 

a. Silabus  

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

c. Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) 

d. Lembar kerja peserta didik   

3. Validasi perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian 

4. Pemberian tes awal  

5. Melakukan kegiatan pembelajaran 

6. Memberikan tes akhir dengan tujuan untuk melihat hasil belajar peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran 
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7. Pemberian angket respon peserta didik 

8. Menganalisis data.   

I. Instrumen yang Digunakan 

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini diperlukan 

intrumen yang disesuikan dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun intrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembaran Pengamatan Pengelolah Pembelajaran 

 Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran digunakan untuk 

melihat kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran dengan 

menerapkan pendekekatan inkuiri terbimbing materi pokok gerak lurus: 

a. Lembar penilaian perencanaan pembelajaran meliputi aspek-aspek 

penilaian pembelajaran yang terdiri dari silabus, BAPD, RPP, dan 

LKPD.  

b. Lembar pengamatan pelaksanaan pembelajaran: mengukur aspek-aspek 

pembelajaran dalam RPP yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, 

penutup, pengelolaan waktu, dan suasana kelas. 

c. Lembar penilaian evaluasi pembelajaran: untuk mengukur aspek-aspek 

pembelajaran yang memuat tentang penilaian proses, penilaian kognitif, 

penilaian afektif dan penilaian psikomotor.   

2. Tes Hasil Belajar (THB) 

 Tes hasil belajar adalah instrumen yang berisi butir tes yang digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar pesrta didik setelah mengikuti proses 
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pembelajaran. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kisi-kisi tes hasil belajar produk dan tes hasil belajar produk.   

3. Lembar Isian Angket Respon Peserta Didik 

 Digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai respon peserta 

didik selama proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu dinilai dalam lembar 

isian respon peserta didik meliputi:  

a. Kegiatan pendahuluan (menyampaikan motivasi dan tujuan 

pembelajaran) 

b. Kegiatan inti (menajikan masalah, merumuskan hipotesis, merancang 

percobaan, melakukan percobaan, mengumpul dan menganalisis data, 

membuat kesimpulan)  

c. Kegiatan penutup (membuat kesimpulan dan memberikan tugas rumah ) 

d. Pengelolaan waktu dan suasana kelas selama proses pembelajaran  

 Setelah instrumen pembelajaran ini divalidasi dilakukan uji reabilitas. 

Reabilitas itu sendiri merupakan tingkat atau derajat konsistensi suatu 

instrumen. Dalam penelitian ini uji reabilitas hanya dilakukan pada 

instrumen pengamatan pelaksanaan pembelajaran dimana dipercayakan pada 

dua orang pengamat yang melakukan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung, sedangkan ketiga instrument yang lainnya divalidasi oleh 

bidang studi (expert judgement). Karena ketiga intrumen tersebut cukup 

divalidasi saja, sudah berada pada kategori intrumen yang valid dan validasi 

ini sudah mencakup reabilitas.  



78 
 

J. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif untuk mendeskriptifkan kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri 

terbimbing, mendeskripsikan ketuntasan indikator hasil belajar, mendeskripsikan 

hasil belajar peserta didik dan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing. 

1. Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran 

Analisis hasil pengamatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran diperoleh 

melalui pengamatan terhadap kemampuan pendidik dalam mengelolah 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan ketentuan seperti pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.1 

Ukuran kuantitatif yang diberikan oleh pengamat terhadap kemampuan 

pendidik dalam mengelolah pembelajaran  

Rentang Skor Krieria Keterangan 

1,00-1,99  Tidah 

Baik 

Jika pengajar dalam mengelolah kegiatan 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) tidak sesuai dengan yang disiapkan  

2,00-2,99 Kurang 

Baik 

Jika pengajar dalam mengelolah kegiatan 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) kurang sesuai dengan yang disiapkan. 

3,00-3,49 Cukup 

Baik 

Jika pengajar dalam mengelolah kegiatan 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) cukup sesuai dengan yang disiapkan. 

3,50-4,00 Baik  Jika pengajar dalam mengelolah kegiatan 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) sesuai dengan yang disiapkan. 

Sumber: Dimodifikasi dari Borich (Arikunto,2010:3-4)  

  

Kemampuan pendidik adalah nilai rata-rata setiap aspek penilaian oleh 

pengamat 1 (P1) dijumlahkan dengan nilai rata-rata setipa aspek penilaian 

oleh pengamat 2 (P2) dibagi 2 dalam lembar pengmatan pengelolaan 

pembelajaran. Persamaan yang digunakan adalah: 

2

21
_ SPsp
X


 …………………………………………………………. (2-1)  

 Keterangan:  

 
_

X  : Skor rata-rata dari stiap aspek pengamat 

 SP1 : Skor yang diberikan oleh pengamat 1 

 SP2 : Skor yang diberikan oleh pengamat 2 
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 Reabilitas instrumen pengamatan dihitung dengan teknik interobsever 

Agreement. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, ada dua orang 

pengamat dengan instrument yang sama untuk mengamati karakteristik yang 

sama. Rumus yang digunakan untuk menghitung reabilitas yaitu: 

%1001 













BA

BA
agreementofPercentage ……………………… (2-2) 

 Borich (Trianto, 2009:240) 

Keterangan: 

A : Pengamatan yang memberi skor tinggi 

B : Pengamatan yang memberi skor rendah 

A dan B berturut-turut menunjukan frekuensi aspek tingkah laku yang 

diamati oleh pengamat yang member frekuensi tertinggi dan terendah. 

Instrumen pengelilaan pembelajaran dikatakan baik apabila koefisien 

reabilitas ≥ 0,75 atau ≥75%. 

2. Analisis Tes Hasil Belajar 

Ketuntasan Indikator Hasil Belajar (IHB), ketuntasan hasil belajar 

peserta didik, diukur dengan Tes Hasil Belajar. Acuan yang digunakan dari 

Depdiknas berlaku bagi SMA dan SMP. 

Peserta didik dikatakan tuntas belajar apabila proporsi jawaban 

peserta didik atau proporsi ujian akhir adalah P ≥ 0,75.  Untuk mengetahui 

ketuntasan indikator hasil belajar digunakan persamaan sebagai berikut 

(Trianto, 2009:241): 
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T

B
PIHB  ………………………………………………………..…… (2-3) 

Keterangan:  

PIHB : Tingkat pencapaian (proportion correct)  

B     : Banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

T     : Jumlah seluruh peserta tes 

Sedangkan, untuk proporsi ketuntasan hasil belajar dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut (Trianto, 2009:241): 

  
N

B
P THB  …………………………………….………………………. (2-4) 

Keterangan:  

PTHB : Tingkat pencapaian (proportion correct)  

B : Skor yang diperoleh peserta didik 

N : Skor maksimal 

3. Sensitivitas Butir Soal  

 Menghitung penentuan sensitivitas butir soal digunakan rumus sebagai 

berikut (Trianto 2009:242):  

T

RR
IS BA .

 ……………………………………………………….. (2-5)

 Keterangan:  

S   : Sensitivitas soal 

RA : Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada ujian akhir 

RB : Jumlah peserta didik yang menjawab bener pada ujian awal 
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T    : Jumlah peserta didik yang mengikuti test 

 Menurut Aiken (Trianto, 2007: 242) sensitivitas butir soal dikatakan 

baik apabiala bernilai positif dari 0 samapi 1. Kriteri yang dipakai untuk 

menyatakan bahwa butir soal peka terhadap pembelajaran jika IS ≥ 0,30. 

Dengan demikian, setiap butir soal dalam THB sensitif atau layak untuk 

menilai aspek pembelajaran, karena nilai masing-masing butir soal ≥ 0,30. 

Indeks sensitivitas pada prinsipnya merupakan kemampuan peserta didik 

antara setelah mengikuti proses pembelajaran dengan sebelum mengikuti 

pembelajaran. Indeks ini menyatakan keberhasilan pendidik dalam mengikuti 

proses pembelajaran.  

4. Analisis Respon Peserta Didik 

Tanggapan peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran (kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup), suasana kelas dan pengelolaan waktu dapat 

diketahui dari lembar isian respon peserta didik. Respon peserta didik 

dikatakan positif, jika rata-rata dari aspek penilaian lebih dari 80% dan 

berada dalam kategori cukup baik. Data-dta berupa angka ini kemudian 

dirata-ratakan untuk tiap kelompok kriteria, dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut:  
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Tabel 3.2 

Tafsiran Harga Persentase 

Nilai (%) Kategori 

0-20 Tidak baik 

21-40 Kurang baik 

41-60 Cukup baik  

61-80 Baik 

81-100 Sangat baik 

Sumber: Dimodifikasi dari (Suaharsimi Arikunto, 2010:224) 

Data tersebut dianalisis dengan teknik persentase yang dinyatakan 

oleh Suaharsimi Arikunto (2010:224). 

Respon peserta didik dapat dianalisis dengan menggunakan rumus: 

CI = 
  

        
   100% ……..………….………………..…… (2-6) 

 

     Keteranagan:  

      CI  : Capaian indikator 

      ∑I   : Total dari setaip skala jawaban.   

Standar : bobot ideal 


