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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

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

peneliti dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan dikelas 

yang dimana peneliti bertindak sebagai guru, sedangkan guru mata pelajaran 

bertindak sebagai observer, konteks pendidikan, PTK merupakan tindakan 

perbaikan guru dalam mengorganisasi pembelajaran IPA dengan menggunakan 

prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Dimana peneliti menggunakan model pembelajaran Mind mapping 

agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VISDN Satu Atap 2 

Konawe Selatan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Satu Atap 2 Konawe Selatan pada 

peserta didik kelas VI. Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Januari – 

Februari 2022. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VI berjumlah 22 peserta 

didik, yang terdiri dari 9 perempuan dan 13 laki-laki. Dipilihnya kelas VI sebagai 

subjek penelitian ini karena hasil nilai IPA peserta didik kelas VISDN Satu Atap 2 

Konawe Selatan masih tergolong rendah yang dapat ditunjukkan dengan nilai 
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rata-rata ulangan harian masih dibawah KKM, yakni KKM mata pelajaran IPA 

kelas VI adalah 65. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus, dimana kedua siklus 

tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan, pelaksanaan siklus II 

merupakan rangkaian yang saling berkaitan, pelaksanaan siklus II merupakan 

lanjutan dari pelaksanaan siklus I. Lagkah-langkah perencanaan penelitian 

tindakan kelas ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (Arikunto 2008) sebagai berikut : 

 

Gambar 3.4 Bagan Penelitian Tindak Kelas (Sumber: Arikunto) 

3.4.1 Siklus I 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (Planning) yaitu rencana tindakan apa yang dilakukan 

untuk memperbaiki, meningkatkan atau perubahan prilaku dan sikap sebagai 

solusi. Susun rencana yang dilakukan peneliti diantaranya: 

a. Menetapkan materi yang diajarkan 
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b. Menentukan jumlah siklus yang akan dilakukan yaitu terdiri dari 2 

siklus 

c. Membuat RPP untuk alat masing- masing siklus 

d. Menyusun alat evaluasi kepada peserta didik yang akan memperoleh 

tindakan berupa soal-soal yang akan diberikan setelah pelaksanaan RPP 

pada masing- masing siklus.  

e. Membuat lembar pengamatan aktivitas guru dan peserta didik selama 

berlangsungnya proses belajar mengajar. 

2. Tindakan (Acting) 

Pada tahap ini juga dilaksanakan siklus yang terdiri dari siklus yang 

masing-masing 1 RPP. Pada masing-masing siklus diberi tes untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menyerap materi 

yang diajarkan dengan menerapkan model Mind mapping.  

3. Pengamatan (Observing) 

Pada tahapan ini pengamat mengamati setiap kejadian yang 

berlangsung ketika proses pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti, 

sambil melakukan pengamatan ini pengamat mengisi lembar observasi 

kegiatan guru peserta didik pada proses belajar mengajar. 

4. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan untuk mengingat, merenungkan dan 

mengemukakan kembali apa yang terjadi pada siklus 1 dan untuk 

menyempurnakan pada siklus 2. Peneliti dan pengamat melakukan diskusi 

untuk mengetahui kehendak atau hambatan yang dihadapi. Disamping itu 

peserta didik yang dikenai tindakan juga dapat diikutsertakan untuk merespon 
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terhadap tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus 1 sampai dengan siklus 

2. Setelah pelaksanaan siklus 1 dengan empat tahap ini, apabila sudah 

diketahui keberhasilan atau hambatan dalam tindakan yang dilakukan, 

peneliti kemudian mengidentifikasi permasalahan baru yang menentukan 

rancangan siklus berikutnya. 

3.4.2 Siklus II 

Pada penelitian siklus II, hasil refleksi pada siklus I akan diperbaiki 

pada siklus berikutnya. Proses pembelajaran akan lebih ditingkatkan agar 

ketuntasan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dapat meningkat. Pada siklus II ini penelitian juga dilakukan seperti 

siklus I yakni terdiri dari empat tahapan. Tahapan perencanaan, 

pelaksanaan/tindakan, pengamatan/observasi, dan tahap refleksi. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah : 

3.5.1 Lembar observasi Aktivitas Guru 

Lember observasi aktivitas guru dalam proses kegiatan pembelajaran 

digunakan untuk mengetahui aktivitas fisik yang dilakukan oleh guru selama 

kegiatan proses belajar mengajar. Dan pengisian lembar pengamatan 

dilakukan dengan mencentang tanda cek list dalam kolom yang telah 

disediakan sesuai dengan kondisi yang diamati. Lembar observasi diberikan 

kepada pengamat untuk mengamati setiap kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung. 
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3.5.2 Lembar observasi aktivitas peserta didik 

Lembar observasi aktivitas peserta didik dalam proses kegiatan 

pembelajaran digunakan untuk mengetahui aktivitas fisik yang dilakukan oleh 

peserta didik selama kegiatan proses belajar mengajar. Dan pengisian lembar 

pengamatan dilakukan dengan mencentang tanda chek list dalam kolom yang 

telah disediakan sesuai dengan kondisi yang diamati. 

3.5.3 Soal Tes  

Dalam penelitian ini berupa tes tertulis disusun berdasarkan indikator 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Digunakan untuk mengukur 

pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. 

Berdasarkan dari uraian di atas, bahwa tes merupakan sejumlah soal 

yang diberikan kepada peserta didik digunakan untuk memperoleh informasi 

yang telah didapatkan. Jadi didalam penelitian ini, soal tes yang diberikan 

kepada peserta didik berkaitan dengan indikator-indikator yang di nilai dan 

sesuai dengan penerapan model pembelajaran Mind mapping. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.1 Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan dimaksud mendukung proses penelitian guna mendapatkan data 

yang benar valid, langsung turun berpartisipasi pada sarana dengan 

pengamatan dan pencatatan sistematik, Sutrisno Hadi bahwa “Observasi 
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diartikan sebagai pengamatan dan pencacahan dengan sistematik fenomena-

fenomena yang diselidiki”. 

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipatoris atau partisipan, artinya peneliti berperan sebagai pengamat 

dengan ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam pelaksanaannya. Ini 

digunakan untuk mencari data tentang pelaksanaan model pembelajaran Mind 

mapping di Sekolah Dasar. 

3.6.2 Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan soal serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu untuk memperoleh data 

dari peserta didik dalam mengerjakan soal ilmu pengetahuan alam (IPA) 

sebelum penelitian, selama penelitian dan setelah penelitian dilaksanakann. 

Test dilaksanakan setiap akhir siklus, hal ini dimaksudkan untuk mengukur 

hasil yang diperoleh peserta didik setelah pemberian tindakan. Tes yang 

digunakan yaitu tes tertulis dengan jenis tes pilihan ganda dan essay. 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari peneliti pada saat 

melakukan observasi dalam bentuk dokumen file, foto, atau video. 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mengetahui situasi awal kelas dan 

situasi sesudah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Mind mapping. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Catatan observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) sebagai 

informasi dalam mengambil pertimbangan pada usaha perbaikan terhadap 

kelemahan-kelemahan yang ada. Adapun teknik analisis data yang dilakukan 

peneliti ini menggunakan rumus antara lain: 

1. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar peserta didik 

 

 ̅  
∑   

 
   

 
 

 

Keterangan : 

 ̅                         peroleh peserta didik 

∑                     diperoleh setiap peserta didik 

N = Jumlah peserta didik secara keseluruhan (Anas Sudjono, 2003:84) 

2. Menentukan presentase ketuntasan belajar peserta didik 

  
   

 
      

Keterangan : 

P =  presentasi ketuntasa 

N = jumlah peserta didik secara keseluruhan 

    = jumlah peserta didik pada kategori ketuntasan belajar (Supardi, 

2006:28) 
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3. Peningkatan hasil belajar 

 
 

Keterangan : 

P=presentase peningkatan 

Posrate= nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate= nilai sebelum tindakan (Zainal Agip, 2014, h.53). 

3.8 Indikator Ketuntasan Belajar 

Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, maka ditetapkan 

indikator ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang telah 

diperoleh disekolah dan kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan 

keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun dikatakan berhasil 

apabila persentase ketuntasan klasikal tercapai 80% atau mencapai nilai KKM 

IPA kelas VI yaitu ≥ 65, yang telah ditetapkan oleh sekolah khususnya pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam. 

  


