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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan Kelas (PTK ). Kemis dan 

Taggar menggambarkan bahwa karakteristik yang khas dari penelitian tindakan 

kelas yakni tindakan-tindakan (aksi) yang berulang-ulang untuk mempebaiki 

proses pembelajaran didalam kelas.1 

Kardiawarman berpendapat bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berasal bahasa Inggris (Classroom Action Research) yang berarti penelitian yang 

dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan 

pada suatu subjek penelitian tindakan kelas tersebut.2 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 

yang di mana peneliti bertindak sebagai guru, sedangkan guru mata pelajaran 

bertindak sebagai observer.  

PTK ini dilakukan dengan menggunakan metode Mind Mapping untuk 

meningkatkan hasil belajar IPS murid Kelas IV SDN 8 Ranomeeto  tahun ajaran 

2017/2018. 

 

 

                                                           

1Igak Wadhani dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakata:Penerbit  Universitas Terbuka, 

2007), hal, 16.  
2Paizaluddin dan Ermalinda, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

Panduan Teoritis dan Praktis, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 6 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 8 Ranomeeto pada semester 

Genap Tahun Pelajaran 2017/2018  dan waktu penelitian dilaksanakan dari 

tanggal 22 Mei-12 Juni 2018. 

C. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV yang berjumlah 20 

orang terdiri dari 8 orang murid putra dan sebanyak  12 orang murid putri tahun 

ajaran 2017/2018. 

D. Faktor yang Diteliti 

Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa hal 

yang akan diteliti antara lain : 

1. Faktor murid, yaitu melihat aktivitas/kegiatan murid dalam pembelajaran 

IPS  dengan menggunakan metode Mind Mapping. 

2. Faktor guru, yaitu melihat aktivitas guru meliputi kesiapan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengorganisir siswa dalam 

menerapkan metode  Mind Mappping. 

3. Faktor materi pelajaran, yaitu dengan melihat materi atau bahan pelajaran 

yang digunakan apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian hasil 

yang hendak dicapai dalam pembelajaran Mind Mappping. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua kali siklus 

di mana setiap sikus terdiri dari dua kali pertemuan dan dilaksankan sesuai dengan 

kompetesi yang ingin dicapai seperti yang telah didesain dalam faktor-faktor yang 
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diteliti. Adapun desain atau metode penelitian tindakan secara umum 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Desain Tahapan-tahapan Pelaksanaan PTK menurut Arikunto3 

Gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I belum 

                                                           

3 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:BumiAksara, 2011), h. 16 
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mencapai target yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus II. Dan 

adapun siklus ke II belum mencapai target juga maka dapat dilanjutkan ke siklus 

berikutnya. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan kegiatan 

meliputi : 

1. Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan adalah persiapan perencanaan tindakan 

pembelajaran melalui penerapan metode Mind Mappng dengan langkah-langkah 

sebagai berikut 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan yaitu tahap mengimplementasikan rencana yang telah 

disusun. Kegiatan yang dilakukan adalah guru melaksanakan tindakan 

pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Mind Mapping. 

3. Pengamatan (Observasi) 

Tahap observasi adalah mengamati seluruh proses tindakan dan pada saat 

selesai tindakan fokus observasi adalah aktivitas guru dan siswa. Aktivitas guru 

pembelajaran. Data aktivitas guru dan siswa diperolah dengan menggunakan 

format observasi, pedoman wawancara, rekaman, dan hasil pembelajaran IPS. 

4. Refleksi 

Langkah terakhir dalam prosedur penelitian tindakan kelas ini adalah 

menggunakan refleksi (renungan terhadap hasil yang telah dicapai pada setiap 

siklus). Refleksi dilakukan dengan mengacu pada hasil observasi selama proses 

dan pada saat selesai pembelajaran yang terdiri atas aktivitas guru maupun siswa. 
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Hasil  dalam setiap pertemuan maupun akhir siklus, dimusyawarakan bersama dan 

menjadi simpulan sebagai dasar tindakan pelaksanaan. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. Observasi dilaksanakan secara langsung terhadap subjek 

yang diteliti dengan menggunakan lembar obsevasi kemudian dianalisis untuk 

mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran Mind 

Mapping. 

b. Tes Tertulis 

Evaluasi digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar hasil 

belajar IPS siswa, seberapa jauh siswa menyerap materi pembelajaran yang telah 

disampaiakan. Evaluasi ini dilakukan pada akhir siklus setelah proses 

pembelajaran selesai. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu untuk mendapatkan data tentang keadaan atau 

jumlah siswa yang akan diteliti, data guru bidang studi IPS, dan bentuk dokumen, 

arsip surat-surat yang dapat menjadi sumber informasi, serta foto kegiatan 

pembelajaran. 
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G. Tehnik Analisis Data 

Untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif yang disajikan 

secara naratif dan dilanjutkan dengan menggunakan interprestasi hasil analisis. 

Analisis berkaitan dengan pemberian makna kepada apa yang terjadi pada 

kehidupan yang sebenarnya. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif untuk menghitung nilai tersebut menggunakan rumus: 

1. Menentukan nilai rata-rata: 

X = 
∑�

�
    

Keterangan:  

X = nilai rata-rata yang dipeoleh siswa  

∑ F = Skor total yang  diperoleh murid 

N = Jumlah seluruh murid dalam kelas.4 

 

2. Menetukan persentase ketuntasan: 

  P  = 
∑ �

�
 x 100%         

Keterangan:  

P = Persentase ketuntasan 

∑ F = Jumlah murid yang tuntas belajar  

N = Jumlah seluruh murid.5 

 

3. Menentukan peningkatan hasil belajar siswa disetiap siklus: 

 

P = 
�����	
����
��	


���
��	

 100% 

Keterangan: 

P   =persentase peningkatan 

Posrate  =nilai sesudah tindakan 

Baserate =nilai sebelum tindakan.6 

                                                           
4M. Chabib Thoha, Tekhnik Evaluasi Pendidikan (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 94 
5Supardi, Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: bumi aksara. 2006), h. 28 
6Zainal Akib DKK, Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMA, SMP dan SMK, (Bandung: 

Alam Widya, 2001), h. 53. 
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H. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini apabila standar 

keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah ditetapkan pada standar 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabilah murid 

memahami materi atau memperoleh nilai ≥70, maka siswa dinyatakan telah 

mencapai ketutasan hasil belajar secara individu/perorangan dan ketuntasan secara 

klasikal dinyatakan telah berhasil apabila mencapai 75%. 

 

 

 

 

 

 

 


