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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui aktivitas siswa, 

respon siswa dan mengetahui keterampilan menulis siswa dalam penerapan 

metode Mind Mapping pada pembelajaran menulis karangan deskripsi siswa kelas 

IV SDN Tegalgondo Malang. Penelitian ini ingin menghasilkan data deskriptif 

berupa informasi tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati 

oleh peneliti 

Berdasarkan dengan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif , menurut (Margono, 2009: 39) 

data yang diperoleh dalam (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk 

kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. 

Penelitian segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran 

mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Dari paparan diatas, 

dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini untuk menggambarkan keadaan yang 

terjadi pada proses penelitian berlangsung secara jelas dan hasil dari pengamatan 

dijadikan kunci dari apa yang diteliti. Penelitian ini berusaha menggambarkan 

tentang aktivitas siswa dan respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi dengan metode Mind mapping.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang temuan-
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temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh 

dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana 

itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup 

dokumentasi, buku, dan kaset video (Sugiyono. 2014).

Oleh karena semua data yang didapat dalam penelitian ini akan dituangkan 

kedalam bentuk data deskriptif maka dengan demikian jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya metode 

penelitian ini dirancang untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. 

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipatif, 

yaitu mengamati apa yang dikerjakan guru kelas IV, mendengarkan apa yang 

diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Mapping dalam pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tegalgondo Malang jalan raya Tegalgondo 

no 01 Tegalgondo kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang 

pelaksanaanya dilakukan ke siswa kelas IV. Karena berdasarkan pra penelitian 

ditemukan masalah di mana banyaknya permasalahan yang muncul ditimbulkan 

siswa masih belum dapat mengembangkan ide yang dimilikinya karena masih 

kedalam bentuk data deskriptif maka dengan demikian jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya metode 

penelitian ini dirancang untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. 

Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipatif, 

yaitu mengamati apa yang dikerjakan guru kelas IV, mendengarkan apa yang 

diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Mind Mapping dalam pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 
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rendahnya perbendaharaan kata yang dimiliki siswa dan rata-rata siswa masih 

menggunakan bahasa yang tidak baku dalam menulis karangan deskripsi. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester Genap tahun ajaran 

2016/2017 dan pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua hari pada akhir bulan 

Maret yaitu pada tanggal 23 sampai 29 Maret 2017. 

D. Data dan Sumber Data Penelitian 

Data yang diambil pada penelitian pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi menggunakan metode Mind Mapping di kelas IV SDN 

Tegalgondo Malang meliputi data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-

orang yang terikat dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud yaitu 

Guru kelas IV dan guru  mata pelajaran Bahasa Indonesia SDN 

Tegalgondo Malang sebagai salah satu penunjang dalam memperoleh 

data informasi berkaitan dengan judul penelitian ini dan siswa kelas IV 

yang mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode Mind 

Mapping.

  2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan data-data yang 

telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi 

terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber  

data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen  atau  arsip nilai-nilai siswa 

Data yang diambil pada penelitian pembelajaran keterampilan menulis 

karangan deskripsi menggunakan metode Mind Mapping di kelas IV SDN 

Tegalgondo Malang meliputi data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-

orang yang terikat dalam penelitian ini. Informan yang dimaksud yaitu 

Guru kelas IV dan guru  mata pelajaran Bahasa Indonesia

Tegalgondo Malang sebagai salah satu penunjang dalam memperoleh 

data informasi berkaitan dengan judul penelitian ini dan siswa kelas IV 

yang mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode 
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kelas IV SDN Tegalgondo Malang yang meliputi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), nilai hasil belajar siswa, lembar 

kegiatan hasil belajar siswa. 

Sumber data yang diperoleh peneliti diperoleh secara langsung melalui 

kegiatan wawancara dengan guru kelas IV sebagai subjek dalam penerapan 

metode Mind Mapping dan siswa kelas IV sebagai objek dalam penerapan metode 

Mind Mapping. Selain itu, sumber data juga diperoleh peneliti melalui kegiatan 

observasi dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

menggunakan metode Mind Mapping selama proses pembelajaran dan proses 

penelitian berlangsung.  

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Agar 

memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, dapat menggunakan beberapa 

macam teknik pengumpulan data meliputi: 

a. Pedoman Wawancara 

   Wawancara dilakukan berdasarkan lembar pedoman wawancara 

yang telah dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan 

wawancara dan tetap pada permasalahan yang akan diteliti. Wawancara 

ditujukan kepada guru kelas dan perwakilan kelas secara heterogen. 

Petanyaan yang disampaikan kepada guru dari aspek perencanaan meliputi 

persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran, kesulitan guru bdalam 

Mind Mapping. Selain itu, sumber data juga diperoleh peneliti melalui kegiatan 

observasi dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

menggunakan metode Mind Mapping selama proses pembelajaran dan proses Mind Mapping selama proses pembelajaran dan proses Mind Mapping

penelitian berlangsung.  

Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Agar 

memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan, dapat menggunakan beberapa 

macam teknik pengumpulan data meliputi: 

a. Pedoman Wawancara 
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menyusun RPP, cara menentukan metode pembelajaran yang disesuaikan 

dengan materi pembelajaran. Pada aspek pelaksanaan meliputi tahapan 

dalam menerapkan metode Mind Mapping, kendala dan cara mengatasi 

kendala dalam menerapkan metode Mind Mapping, pemanfaatan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan. Aspek evaluasi meliputi 

pembuatan soal evaluasi, penentuan metode dan teknik evaluasi, kendala 

dan cara mengatasi kendala dalam mengatasi evaluasi. 

   Wawancara yang kedua ditunjukan kepada siswa yang telah 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode Mind Mapping yang 

meliputi materi yang sulit dimengerti, pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan metode Mind Mapping, dan hambatan 

dalam menulis karangan deskripsi.  

b. Pedoman Observasi

   Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi menggunakan metode Mind Mapping di kelas 

IV SDN Tegalgondo Malang, obesvasi Pengamatan selama proses 

pembelajaran berlangsung. Dalam kegiatan observasi peneliti melakukan 

observasi sebelum penelitian berlangsung untuk mengetahui masalah-

masalah atau kesulitan dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi di 

kelas IV.  

  Selanjutnya pelaksanaan observasi dilaksanakan ketika penelitian 

berlangsung yaitu pada proses pembelajaran keterampilan menulis 

   Wawancara yang kedua ditunjukan kepada siswa yang telah 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan metode Mind Mapping

meliputi materi yang sulit dimengerti, pembelajaran menulis karangan 

deskripsi dengan menggunakan metode Mind Mapping, dan hambatan 

dalam menulis karangan deskripsi.  

b. Pedoman Observasi

   Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi menggunakan metode Mind Mapping

IV SDN Tegalgondo Malang, obesvasi Pengamatan selama proses 
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karangan deskripsi menggunakan metode Mind Mapping. Untuk 

mengetahui keefektifan proses pembelajaran menggunakan metode Mind 

Mapping dengan memantau aktifitas guru dan aktifitas siswa selama 

proses pembelajaran.

c. Dokumentasi

 Teknik dokumentasi digunakan untuk mengabadikan atau 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran 

menulis karangan deskripsi di kelas IV SDN Tegalgondo Malang pada 

tahap tindakan yang sedang berlangsung. Selain itu dokumentasi yang 

diperoleh peneliti selama proses penelitian berlangsung meliputi foto-

foto kegiatan pembelajaran, foto kegiatan wawancara guru dan siswa, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), nilai hasil belajar siswa, 

lembar kerja siswa, dan lembar pedoman wawancara guru dan pedoman 

wawancara siswa.  

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah- langkah secara berurutan dari awal 

hingga akhir yang dilakukan dalam penelitian. Prosedur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian, peneliti menentukan tempat 

penelitian, setelah itu mengurus surat permohonan izin penelitian ke 

Jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Setelah itu peneliti mengantarkan surat tersebut 

mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama proses pembelajaran 

menulis karangan deskripsi di kelas IV SDN Tegalgondo Malang pada 

tahap tindakan yang sedang berlangsung. Selain itu dokumentasi yang 

diperoleh peneliti selama proses penelitian berlangsung meliputi foto-

foto kegiatan pembelajaran, foto kegiatan wawancara guru dan siswa, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), nilai hasil belajar siswa, 

lembar kerja siswa, dan lembar pedoman wawancara guru dan pedoman 

wawancara siswa.  

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah- langkah secara berurutan dari awal 

hingga akhir yang dilakukan dalam penelitian. Prosedur yang digunakan dalam 
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ke sekolah yang akan diteliti yaitu SDN Tegalgondo Malang. Pada saat 

mengantarkan surat, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan peneliti 

dalarn melaksanakan penelitian. Pada hari berikutnya peneliti 

mengadakan wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas, adapun 

tujuan wawancara adalah sebagai berikut :

a. Mendiskusikan waktu pelaksanaan penelitian. Waktu pelaksanaan 

penelitian disesuaikan dengan hari aktif siswa. 

b. Pemilihan kelas yang menjadi subjek penelitian. Penelitian kelas 

tersebut didasari atas karakter siswa. 

c. Mencari tahu tentang aktivitas yang dilakukan siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran. 

d. Mencari tahu tentang hasil belajar siswa. 

e. Mencari tahu tentang metode pembelajaran yang digunakan guru. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi awal terhadap pembelajaran di 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang. Observasi awal ini dimaksudkan untuk 

melihat aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung  

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan menyusun perlengkapan untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang telah ditentukan, perlengkapan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Lembar Observasi  

Lembar observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti 

menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Dalam 

pengamatan terfokus peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa 

b. Pemilihan kelas yang menjadi subjek penelitian. Penelitian kelas 

tersebut didasari atas karakter siswa. 

c. Mencari tahu tentang aktivitas yang dilakukan siswa di dalam kelas 

selama proses pembelajaran. 

d. Mencari tahu tentang hasil belajar siswa. 

e. Mencari tahu tentang metode pembelajaran yang digunakan guru. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi awal terhadap pembelajaran di 

kelas IV SDN Tegalgondo Malang. Observasi awal ini dimaksudkan untuk 

melihat aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung  

Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan menyusun perlengkapan untuk melaksanakan 
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aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. Penyusunan 

lembar observasi yang perlu dilakukan diantaranya :  

1) Menetapkan objek yang akan diamati.  

2) Merumuskan definisi operasional mengenai objek yang akan diamati.  

3) Membuat deskripsi tentang objek yang akan diamat  

4) Membuat dan menyusun butir-butir pertanyaan singkat tentang  

indikator dari objek yang diamati.  

5) menyempurnakan dan menata butir-butir. 

b. Lembar Wawancara 

Peneliti menyusun lembar wawancara yang bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa setelah diterapkannya metode Mind Mapping dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi. Selain itu juga 

untuk mengetahui terkait dengan fokus penelitian dan keberhasilan 

penerapan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh peneliti. Lembar 

wawancara yang disusun penetliti ditujukan kepada siswa dan guru setelah 

melaksanakan pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat pencatatan untuk apa yang sedang terjadi di 

kelas, lapangan atau di tempat yang lainnya pada waktu observasi 

Kualitatif. Alat yang digunakan berupa foto. Gambar-gambar foto dapat 

berguna dalam wawancara baik untuk memulai topik pembicaraan, 

maupun untuk mengingat agar peneliti tidak menyimpang dari tujuan 

wawancara. 

5) menyempurnakan dan menata butir-butir. 

Lembar Wawancara 

Peneliti menyusun lembar wawancara yang bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa setelah diterapkannya metode Mind Mapping

pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi. Selain itu juga 

untuk mengetahui terkait dengan fokus penelitian dan keberhasilan 

penerapan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh peneliti. Lembar 

wawancara yang disusun penetliti ditujukan kepada siswa dan guru setelah 

melaksanakan pembelajaran. 

Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan alat pencatatan untuk apa yang sedang terjadi di 
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3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti akan melaksanakan penelitian 

yang sesuai dengan rumusan masalah, tetapi di dalam melaksanakan 

penelitian tersebut semua kegiatan atau semua perlengkapan untuk penelitian 

sudah lengkap dan sudah tersusun dengan baik. Adapun uraian tahapan 

pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati 

guru yang menerapkan metode Mind Mapping.

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan observasi atau 

pengamatan selama melaksanakan proses pembelajaran dengan mengisi 

lembar observasi atau pengamatan yang telah disusun oleh peneliti Peneliti 

dibantu oleh observer ketika melakukan observasi atau pengamatan tentang 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran beilangsung. Setelah 

proses pembelajaran selesai, peneliti melakukan wawancara kepada tiga siswa 

IV yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah mengenai respon siswa 

selama penerapan pembelajaran berlangsung, setelah itu juga melakukan 

wawancara kepada guru kelas mengenai metode pembelajaran yang 

diterapkan dan keberhasilan metode Mind Mapping dalam pembelajaran 

keterampilan menulis karangan deskripsi. 

G.  Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya adalah 

non statistik. Data yang muncul berupa kata-kata dan bukan merupakan rangkaian 

angka. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka data yang 

terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dilakukan observasi atau 

pengamatan selama melaksanakan proses pembelajaran dengan mengisi 

lembar observasi atau pengamatan yang telah disusun oleh peneliti Peneliti 

dibantu oleh observer ketika melakukan observasi atau pengamatan tentang 

aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran beilangsung. Setelah 

proses pembelajaran selesai, peneliti melakukan wawancara kepada tiga siswa 

IV yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah mengenai respon siswa 

selama penerapan pembelajaran berlangsung, setelah itu juga melakukan 

wawancara kepada guru kelas mengenai metode pembelajaran yang 

diterapkan dan keberhasilan metode Mind Mapping dalam pembelajaran Mind Mapping dalam pembelajaran Mind Mapping

keterampilan menulis karangan deskripsi. 
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penelitian ini dilakukan setelah tindakan. Berikut akan disajikan teknik analisis 

data yang terbagi menjadi tiga yaitu teknik analisis aktivitas guru, teknik analisis 

aktivitas siswa, dan penilaian Mind Mapping siswa. Penjelasannya sebagai 

berikut:

1. Memfokuskan data 

Peneliti memfokuskan data mengenai implementasi metode Mind 

Mapping dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang. Tujuannya agar diperoleh data 

dan di fokuskan untuk menentukan hasil penelitian yang diinginkan oleh 

peneliti.

2. Analisis data 

Data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah tentang 

implementasi metode Mind Mapping dalam pembelajaran keterampilan 

menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang. 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data dengan teori. 

3. Menuliskan kesimpulan 

Setelah memfokuskan dan menganalisis data langkah terakhir yaitu 

menuliskan kesimpulan. Peneliti menuliskan kesimpulan berdasarkan data 

yang diperoleh dan di analisis mengenai implementasi metode Mind 

Mapping dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan deskripsi 

siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang. 

siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang. Tujuannya agar diperoleh data 

dan di fokuskan untuk menentukan hasil penelitian yang diinginkan oleh 

peneliti.

Analisis data 

Data yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah tentang 

implementasi metode Mind Mapping dalam pembelajaran keterampilan Mind Mapping dalam pembelajaran keterampilan Mind Mapping

menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN Tegalgondo Malang. 

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data dengan teori. 

Menuliskan kesimpulan 

Setelah memfokuskan dan menganalisis data langkah terakhir yaitu 

menuliskan kesimpulan. Peneliti menuliskan kesimpulan berdasarkan data 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini memerlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

tujuan agar data atau informasi yang diperoleh benar-benar mengandung nilai 

kebenaran. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran penelitian ini 

yaitu dengan trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan data yang diperoleh untuk di cek dengan melalui 

perbandingan dari suatu sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan yang 

berbeda, sehingga instrument yang di dapat memperoleh nilai kebenaran. 

 Trianggulasi memiliki berbagai macam jenis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis trianggulasi metode dan sumber. Trianggulasi metode yaitu 

cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menguji keabsahan data yang 

di dapat melalui instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

trianggulasi sumber yaitu cara menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti 

berbagai sumber data atau informasi yaitu kepala sekolah, guru kelas IV, guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia.  

perbandingan dari suatu sumber ke sumber lainnya dengan pendekatan yang 

berbeda, sehingga instrument yang di dapat memperoleh nilai kebenaran. 

 Trianggulasi memiliki berbagai macam jenis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis trianggulasi metode dan sumber. Trianggulasi metode yaitu 

cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menguji keabsahan data yang 

di dapat melalui instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

trianggulasi sumber yaitu cara menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti 

berbagai sumber data atau informasi yaitu kepala sekolah, guru kelas IV, guru 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. 




