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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

adalah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan 

orang-orang di tempat penelitian McMillan & Schumacher (2003). Strauss & 

Corbin (2003) juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif juga bisa 

dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sekalipun demikian, data 

yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif memungkinkan untuk dianalisis 

melalui suatu perhitungan. 

Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Bahri (2012:8) penelitian tindakan kelas merupakan sebuah kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas untuk 

memperbaiki praktek dalam pembelajaran agar lebih luas berkualitas dalam proses 

sehingga hasil belajarpun menjadi lebih baik. 

Menurut Sanjaya (2010:25) secara bahasa ada tiga istilah yang 

berkaitan dengan penelitian tindakan kelas (PTK), yakni penelitian, 

tindakan, kelas. Pertama, penelitian adalah suatu perlakuan yang 

menggunakan metologi untuk memecahkan suatu masalah. Kedua, 

tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan oleh 

guru untuk memperbaiki mutu. Ketiga, kelas menunjukkan pada 

tempat berlangsungnya tindakan. 
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B. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) disebutkan bahwa peneliti 

bertindak sebagai intrumen sekaligus pengumpul data, maksudnya yaitu kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul data, penganalisis data, dan perancang tindakan.   

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Jabon 2 yang terletak di Desa Jabon, 

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. SDN Jabon 2 dipilih karena sesuai 

dengan latar belakang siswanya yang hasil belajarnya masih di bawah KKM. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2017, dan penelitian 

dilaksanakan pada saat kegiatan belajar mengajar mata pembelajaran IPS sedang 

berlangsung. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang. 

Siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang semester genap tahun ajaran 2016/2017 

berjumlah 21 siswa yang terdiri dari 14 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang diperoleh peneliti dalam Penelitian Tindakan Kelas adalah 

tentang proses pembelajaran, termasuk interaksi guru dan siswa, dan data 

mengenai hasil belajar siswa. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V SDN Jabon 2 Jombang yang terdiri dari 21 siswa. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menguji 

keberhasilan siswa. Menurut Trianto (2012:61) tes dipergunakan untuk mengukur 

tingkat ketuntasan belajar siswa, berupa nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes. 

Tujuan tes adalah untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap materi. Tes 

dibagi menjadi dua yaitu secara tertulis dan lisan. Adapun dalam penelitian ini tes 

yang digunakan adalah tes formatif, yaitu tes yang diberikan kepada siswa setiap 

akhir pokok materi pembahasan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang berasal dari dokumen-

dokumen atau tertulis, seperti buku, daftar absensi, jadwal pelajaran, catatan 

harian, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

dokumen yang berupa daftar nilai siswa, daftar absensi dan juga menggunakan 

media elktronik seperti video atau foto. 

3. Observasi 

Menurut Sanjaya (2013:86) observasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.  

Pada penelitian ini pengamat mengobservasi siswa pada saat proses belajar 

mengajar sedang berlangsung dan menggunakan model mind mapping  pada 

pembelajaran IPS. Adapun observasi yang dilakukan meliputi persiapan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunkan dalam penelitian ini anatara lain sebagai berikut : 

1. Catatan Lapangan (Field Note) 

Catatan lapangan digunakan untuk mencatat segala peristiwa selama 

proses penelitian berlangsung sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh 

guru maupun siswa. Hal ini dikarenakan berbagai aspek pembelajaran di kelas, 

suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, suasana 

sekolah, dan kegiatan lain yang dapat diketahui dari catatan lapangan. 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan catatan yang menggambarkan tingkat 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai kegiatan guru dan siswa selama 

pembelajaran IPS berlangsung dengan menggunakan model mind mapping. 

Adapun kisi-kisi lembar observasi kegiatan guru dan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1 Lembar Observasi Pembelajaran 

Aspek yang 

diamati 

Indikator 

Implementasi model 

mind mapping 

dalam pembelajaran 

IPS 

1. Persiapan 

a. Membuka pembelajaran 

b. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Memberikan motivasi pada siswa 

d. Apersepsi 

2. Pelaksanaan 

a. Penyampaian materi 

b. Meminta siswa untuk mencatat materi menggunakan model 

mind mapping menurut pemahaman masing – masing siswa. 

c. Melakukan tanya jawab antara siswa dan guru 

3. Penutup 

a. Menyimpulkan materi pelajaran 

b. Memberikan tes kepada siswa 

c. Mengkahiri pembelajaran 

(Sumber : Hardiyanto, 2013, 3.2) 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Data Kuantitatif 

 

Analisis data adalah suatu cara menganalisis data yang diperoleh selama 

penelitian. Data yang dianalisis adalah data berupa hasil tes evaluasi belajar siswa 

yang diperoleh selama beberapa siklus. Analisis data dibedakan menjadi dua yaitu 

ketuntasan belajar individu dan ketuntasan belajar klasikal. 

a. Ketuntasan Belajar Individu 

Analisis data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa dalam penerapan 

model mind mapping, evaluasi pembelajaran menggunakan soal pilihan ganda dan 

essay. Setiap jawaban benar mendapatkan skor 1 dan jawaban salah mendapatkan  

skor 0. Berikut ini adalah rumus ketuntasan belajar individu : 

 

Ketuntasan Belajar Individu  =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑜𝑎𝑙
 𝑋 100% 

 

Tabel 3.2 Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

Nilai ≥ 70 Tuntas 

Nilai ≤ 70 Tidak tuntas 

(Sumber : Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Jabon 2) 

b. Ketuntasan Belajar Klasikal 

Untuk mengetahui ketuntasan belajar klasikal menggunakan rumus di 

bawah ini : 

 

𝐾𝑒𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 𝐾𝑙𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑒𝑠
 𝑋 100% 

 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Kriteria Presentase Kualifikasi 

Amat baik 86 - 100% Tuntas 

Baik 71 – 85% Tuntas 

Cukup 56 - 70% Belum tuntas 

Kurang 41 – 55% Belum tuntas 

Sangat kurang 0 – 40% Belum tuntas 

(Sumber : Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Jabon 2) 
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2. Data Kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model pembelajaran mind 

mapping. Data kualitatif diperoleh dari pengolahan data yang didapat dari 

instrumen pengamatan keterampilan guru dan instrumen aktivitas siswa. analisis 

data yang digunakan adalah dengan pemberian skor pada indikator yang tampak. 

Adapun pemberian skornya didasarkan pada munculnya deskriptor yang diamati, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Skor 4 : apabila ada 4 deskriptor yang tampak 

Skor 3 : apabila ada 3 deskriptor yang tampak 

Skor 2 : apabila ada 2 deskriptor yang tampak 

Skor 1 : apabila ada 1 deskriptor yang tampak 

Skor 0 : apabila semua deskriptor tidak tampak 

 Untuk memperoleh presentase ketuntasan, maka skor yang didapatkan, 

dianalisis dengan rumus berikut: 

Presentase Ketuntasan = 
𝑗𝑚𝑙.𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑋 100 % 

 Dengan kriterian penilaian di bawah ini : 

Presentase ketuntasan 85-100%  = sangat baik 

Presentase ketuntasan 65-84%  = baik 

Presentase ketuntasan 55-64% = cukup 

Presentase ketuntasan 0-54%   = kurang 
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I. Prosedur Penelitian 

Menurut Lewin (dalam Arikunto 2008: 16) PTK mempunyai empat 

tahapan, yaitu : (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Pengamatan, dan (4) 

Refleksi. Keempat tahapan tersebut saling berhubungan sam lain, seperti pada 

gambar bagan di bawah ini : 

 

Gambar 1.1 Bagan Tahapan dalam PTK 

Sumber : Arikunto (2008:16) 

 

1. Perencanaan (Planing) 

Trianto (2012: 36) mengemukakan bahwa rencana tindakan mencakup 

segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan ajar, rencana 

pengajaran yang mencakup model/teknik mengajar, serta teknik atau instrumen 

observasi/evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini. 

Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi : 

a. Menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar materi pelajaran IPS. 

b. Menyusun RPP sesuai dengan indikator  yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

c. Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk tes tertulis dan lembar 

kerja siswa untuk mengetahui keberhasilan siswa. 
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d. Menyiapkan lembar observasi untuk digunakan observer mengamati aktivitas 

belajar siswa dan guru dalam pembelajaran IPS. 

e. Menyiapkan tenaga pengamat (observer) yang terdiri dari : (1) Guru kelas V 

SDN Jabon 2, yaitu ibu Khosiyah S.Pd (2) Teman sejawat peneliti yaitu Septri 

Efika W, mahasiswa semester 8 PGSD FKIP UMM. 

2. Pelaksanaan (Akting) 

Menurut Trianto (2012 :36) tahap pelaksanaan merupakan implementasi 

(pelaksanaan) dari semua rencana yang telah dibuat. Pada pelaksanaan penelitian 

ini menggunakan model mind mapping, maka guru harus memberikan contoh 

model mind mapping serta cara pembuatannya kepada siswa, agar siswa dapat 

mengetahui bagaimana cara pembuatan model  mind mapping. Selanjutnya guru 

juga harus menginformasikan bahwa model mind mapping memiliki beberapa 

kelebihan.  

3. Pengamatan (Observing) 

Pengamatan atau observasi menurut Sanjaya (2013:79) dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan guru 

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Dalam melakukan pengamatan,  

pengamat dapat mencatat kekurangan dan kelebihan guru dalam melaksanakan 

tindakan, sehingga dapat memberikan masukan ketika guru melakukan refleksi 

pada siklus berikutnya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diamati pada saat 

proses pembelajaran berlangsung : 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 
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3) Mencatat hal-hal penting yang terjadi pada proses pembelajaran IPS. 

Proses pengamatan dilakukan oleh observer yang terdiri dari : (1) Guru 

kelas V SDN Jabon 2, yaitu ibu Khosiyah S.Pd (2) Teman sejawat peneliti yaitu 

Septri Efika W, mahasiswa semester 8 PGSD FKIP UMM.  

4. Refleksi (Reflecting) 

Arikunto (2009:80) mengemukakan bahwa refleksi adalah kegiatan 

mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data 

yang telah terkumpul, kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan 

tindakan berikutnya. Refleksi yang dilakukan dalam penelitian adalah mengkaji 

penilaian keterampilan guru, aktivitas siswa serta hasil yang dicapai maka akan 

dilakukan perencanaan pada sikus berikutnya untuk melakukan perbaikan. 

 

J. Perencanaan Tahap Penelitian 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar materi pelajaran IPS. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator  yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk tes tertulis dan 

lembar kerja siswa untuk mengetahui keberhasilan siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran IPS. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran sebagai guru 

sesuai dengan RPP dan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 
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1) Salah satu siswa memimpin doa. 

2) Guru mengkondisikan siswa serta meminta siswa untuk menyiapkan buku 

pelajaran. 

3) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Bagaimana perjuangan tokoh pahlawan melawan penjajah?” 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menjelaskan bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan. 

6) Guru menjelaskan materi tentang persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

perumusan dasar negara. 

7) Siswa diminta berkolaborasi dengan teman sebangku, salah satu siswa 

menceritakan kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru dan pasangannya 

mendengarkan sambil membuat catatan kecil, kemudian berganti peran, dan 

begitu juga dengan kelompok lainnya. 

8) Siswa diminta untuk membuat mind mapping berdasarkan catatan kecil yang 

telah dibuatnya. 

9) Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

10) Guru mengajak siswa secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

11) Siswa melakukan evaluasi pembelajaran. 

12) Guru menutup proses pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah 

satau siswa. 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, 

hal ini dilakukan melalui pengisian lembar observasi (dokumentasi, lembar soal 
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evaluasi dan juga catatan lapangan) aktivitas siswa, sedangkan evaluasi hasil 

belajar siswa dilaksanakan dengan cara memberikan soal evaluasi. Berikut ini 

adalah hal-hal yang harus diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung : 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 

3) Mencatat hal-hal penting yang terjadi pada proses pembelajaran IPS. 

d. Refleksi 

1) Mengkaji proses pelaksanaan pada siklus I melalui lembar observasi. 

2) Melakukan evaluasi hasil belajar siswa pada siklus I. 

3) Merencanakan tindak lanjut pada siklus II, jika hasil evaluasi siklus I belum 

tuntas. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Menelaah standar kompetensi dan kompetensi dasar materi pelajaran IPS. 

2) Menyusun RPP sesuai dengan indikator  yang telah ditetapkan dan skenario 

pembelajaran IPS melalui model mind mapping 

3) Menyiapkan alat evaluasi berupa lembar penilaian untuk tes tertulis dan 

lembar kerja siswa untuk mengetahui keberhasilan siswa. 

4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa dan guru 

dalam pembelajaran IPS. 
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b. Pelaksanaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran sebagai guru 

sesuai dengan RPP dan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : 

1) Salah satu siswa memimpin doa. 

2) Guru mengkondisikan siswa serta meminta siswa untuk menyiapkan buku 

pelajaran. 

3) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada siswa 

“Bagaimana detik-detik kemerderdekaan Indonesia?” 

4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

5) Guru menjelaskan bagaimana proses pembelajaran akan dilakukan. 

6) Guru menjelaskan materi tentang peranan tokoh perjuangan dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

7) Siswa diminta berkolaborasi dengan teman sebangku, salah satu siswa 

menceritakan kembali materi yang telah dijelaskan oleh guru dan pasangannya 

mendengarkan sambil membuat catatan kecil, kemudian berganti peran, dan 

begitu juga dengan kelompok lainnya. 

8) Siswa dan guru melakukan tanya jawab. 

9) Guru mengajak siswa secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang 

telah dilakukan. 

10) Siswa melakukan evaluasi pembelajaran 

11) Guru menutup proses pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh salah 

satau siswa. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, 

hal ini dilakukan melalui pengisian lembar observasi (dokumentasi, lembar soal 

evaluasi dan juga catatan lapangan) aktivitas siswa, sedangkan evaluasi hasil 

belajar siswa dilaksanakan dengan cara memberikan soal evaluasi. Berikut ini 

adalah hal-hal yang harus diamati pada saat proses pembelajaran berlangsung : 

1) Melakukan pengamatan keterampilan guru dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 

2) Melakukan pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS melalui 

penerapan model mind mapping. 

3) Mencatat hal-hal penting yang terjadi pada proses pembelajaran IPS. 

d. Refleksi 

1) Mengkaji proses pelaksanaan pada siklus II melalui lembar observasi. 

Melakukan evaluasi. 


