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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lembang 

yang terletak di Jalan Cilumber KM 5 Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti melakukan PPL 

di sekolah tersebut dan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan berupa 

wawancara kepada ketua program studi, guru mata pelajaran dan beberapa peserta 

didik dalam model pembelajaran masih perlu diperbaiki. SMK PPN Lembang 

juga merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki Program Studi 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian yang mana sesuai dengan bidang keahlian 

yang ditekuni peneliti. Penelitian dilaksanakan pada semester genap pada bulan 

Mei Tahun ajaran 2016/2017. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian yang dilakukan adalah peserta didik SMK Pertanian 

Pembangunan Negeri Lembang  kelas X-1 Program Studi Teknologi Pengolahan 

Hasil Pertanian. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 

pembelajaran discovery learning dengan menggunakan mind map dengan tujuan 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga metode yang digunakan 

adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK merupakan tindakan 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan data untuk 

menentukan tingkat keberhasilan jenis tindakan yang dilaksanakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran (Haryono, 2015). Penelitian Tindakan Kelas dilakukan 

dalam dua siklus dan informasi dari siklus yang terdahulu sangat menentukan 

siklus berikutnya. Secara  umum terdapat 4 tahapan yang dilakukan, yaitu 1) 
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Perencanaan (Planning), 2) Pelaksanaan (Action), 3) Pengamatan (Observation), 

4) Refleksi (Reflection) (Depdiknas, 2005). 
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Secara sederhana alur pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

oleh Haryono, (2015) dapat dilihat pada Gambar 3.1: 

 

Gambar 3.1. Alur Desain Penelitian Tindakan Kelas 

D. Prosedur Penelitian 

Berikut uraian mengenai prosedur penelitian dalam setiap siklus yang telah 

dilaksanakan : 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (planning) yaitu mengembangkan rencana tindakan secara kritis 

untuk meningkatkan apa yang akan terjadi. Pada tahap perencanaan, peneliti 

membuat rencana tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian, meliputi : 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kompetensi yang 

akan digunakan dalam penelitian. 

2) Menyiapkan soal pre test dan post test yang akan diberikan pada setiap awal 

dan akhir siklus serta melakukan validasi terhadap soal tersebut. 

3) Menyiapkan lembar observasi kegiatan pembelajaran pada setiap siklus. 
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4) Menyiapkan lembar observasi penilaian sikap pada setiap siklus 

5) Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan mind 

map. 

 

b. Tindakan (Action) 

Tindakan (action), yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali, 

yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Pada tahap ini, 

skenario tindakan yang telah direncanakan dilaksanakan dalam pembelajaran, 

dimana guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

discovery learning menggunakan mind map. Observer  mengamati seluruh 

kegiatan guru dan peserta didik secara cermat, serta mencatat hal-hal yang 

ditemukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Pembelajaran terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Kegiatan 

pendahuluan mencakup menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, 

mempersiapkan kelas agar lebih kondusif, menyampaikan rencana kegiatan 

pembelajaran, manfaat materi pembelajaran, dan kompetensi yang akan dicapai 

peserta didik. Kegiatan pendahuluan diakhiri dengan pemberian pre-test kepada 

peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti dimana peneliti 

melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model discovery learning 

menggunakan mind map berdasarkan RPP yang telah dibuat . Kegiatan penutup 

dilaksanakan dengan pemberian soal post-test kepada peserta didik dan 

memberikan arahan terkait dengan pertemuan selanjutnya, kemudian 

pembelajaran diakhiri dengan pemberian salam dari guru. 

Pada kegiatan inti pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintak discovery 

learning menggunakan mind map yang disajikan pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Alur Pelaksanaan Penelitian Menggunakan Model Pembelajaran 

Discovery Learning Menggunakan Mind Map pada Siklus I 

Secara lebih rinci perencanaan pelaksanaan pembelajaran discovery learning 

menggunakan mind map siklus I disajikan pada Tabel 3.1.

 

Pemberian Rangsangan 

Pemberian materi pembelajaran, penjelasan langkah pembuatan mind map dan 
pembagian kelompok 

 

Identifikasi Masalah 

Pemberian tugas 

Pengumpulan Data 

Diskusi kelompok dan pencarian data yang relevan dengan tugas yang 
diberikan 

Pengolahan Data 

Pembuatan mind map 

Pembuktian 

Presentasi dan diskusi 

Penarikan Kesimpulan 

Menyimpulkan hasil pembelajaran 
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Tabel 3.1. Sintak Model Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan Mind Map Siklus I 

No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi Waktu 

1 Orientasi dan Persiapan 

Pembelajaran 

  Guru menyiapkan fisik 

dan psikis peserta didik 
dengan menyapa dan 

memberi salam 

 Guru mempersiapkan 

kelas agar lebih kondusif 
untuk proses belajar 
mengajar 

 Guru meminta salah 
seorang peserta didik 

memimpin doa 

 Guru mengecek 

kehadiran peserta didik 

 Guru menyampaikan 

rencana kegiatan 
pembelajaran, manfaat 
materi pembelajaran, dan 

kompetensi yang akan 
dicapai peserta didik. 

 Guru memberikan soal 
pre-test sebelum masuk 

pada kegiatan 
pembelajaran 

 Peserta didik menjawab salam guru 

 Peserta didik mempersiapkan kelas 
agar lebih kondusif untuk belajar 

mengajar 

 Peserta didik berdoa dengan 

dipimpin oleh satu orang peserta 
didik 

 Peserta didik diabsen oleh guru 

 Peserta didik menyimak yang 

disampaikan guru 

 Peserta didik mengerjakan soal pre 

test 

20 menit 

2 Pemberian Rangsangan Mengamati dan  Guru menjelaskan materi  Peserta didik menyimak dan 10 menit 
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No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi Waktu 

Menanya terkait pengertian, tujuan, 
prinsip dan jenis–jenis 

bahan kemas serta 
karakteristiknya 

 Guru membagi peserta 
didik menjadi 6 
kelompok 

 Guru mengintruksikan 
peserta didik untuk 

berkumpul dengan 
kelompoknya 

 Guru menjelaskan 
langkah-langkah dalam 

membuat mind map 

 Guru membagikan kertas 

karton dan pensil 
warna/Spidol 

memberikan tanggapan kepada 
materi yang diberikan oleh guru  

 Peserta didik dibagi menjadi 6 
kelompok 

 Peserta didik berkumpul dengan 
kelompoknya 

 Peserta didik menyimak penjelasan 
guru dalam membuat mind map 

 Peserta didik menerima kertas 
karton dan pensil warna/Spidol 

3 Mengidentifikasi 
Masalah 

 

Mengamati dan 
Menanya 

Guru mengintruksikan 
kepada setiap kelompok 

untuk berdiskusi dan 
membuat mind map  

mengenai karakteristik, 
kelebihan dan kekurangan 
dan contoh pengaplikasian 

untuk tiap bahan kemas 

Setiap kelompok menerima intruksi 
untuk membuat mind map mengenai 

karakteristik, kelebihan dan 
kekurangan dan contoh 

pengaplikasian untuk tiap bahan 
kemas untuk  tiap kelompok 

10 menit 
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No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi Waktu 

untuk  tiap kelompok (bahan 
kemas tiap kelompok 

berbeda) 
a. Kemasan Kaca 

b. Kemasan Kayu 
c. Kemasan Kertas 
d. Kemasan 

Alumunium Foil 
e. Kemasan Logam 

f. Kemasan Plastik 

4 Pengumpulan Data Mengumpulkan Data 
dan Informasi 

Guru membimbing peserta 
didik berdiskusi dan mencari 
data dari internet maupun 

sumber lainnya 

Peserta didik berdiskusi dan 
mengumpulkan data dengan 
pengamatan objek dan membaca 

literatur 

15 menit 

5 Pengolahan Data Mengasosiasi Guru membantu peserta 
didik menganalisis data dan 

informasi yang terkumpul 
selanjutnya diolah secara 
bersama oleh kelompok dan 

dibuat mind map 

Peserta didik menganalisis data dan 
informasi yang terkumpul selanjutnya 

diolah bersama dan membuat mind 
map 

15 menit 

6 Pembuktian Mengasosiasi dan 
Mengkomunikasikan 

 Guru memberikan 
kesempatan kepada tiap–

tiap kelompok untuk 
mempresentasikan mind 

map yang telah dibuat  

 Guru memfasilitasi peserta 

 Setiap kelompok melakukan 
presentasi untuk menggali 

informasi dari kelompok lain 

 Peserta didik membahas hasil 

pekerjaannya dan  saling 
memberikan tanggapan, saran, 

60 menit 
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No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Didik Alokasi Waktu 

didik untuk saling 
mengemukakkan pendapat 

dan tanggapan untuk 
kelompok yang sedang 

presentasi 

 Guru mengamati dan 
mengawasi jalannya 

diskusi kelas dan 
meluruskan jika terjadi 

kekeliruan materi yang 
disampaikan peserta didik  

kritik dan pertanyaan kepada 
masing-masing kelompok 

7 Penarikan Kesimpulan Mengkomunikasikan, 

mengamati dan 
menanya 

Guru meminta beberapa 

peserta didik untuk 
mengemukakan kesimpulan 
setelah pembelajaran yang 

dilakukan 

Peserta didik mengemukakan 

kesimpulan 

10 menit 

8 Penutup  Guru memberikan post-test, 
memberikan arahan terkait 

dengan pertemuan 
selanjutnya dan mengakhiri 
kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Peserta didik mengerjakan post –test, 
menyimak arahan dari guru dan 

menjawab salam 

20 menit 
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c. Pengamatan (Observation) 

 Observasi keterlaksanaan pembelajaran discovery learning menggunakan 

mind map : pengamatan dilakukan pada aktivitas guru dan aktivitas peserta 

didik dalam melaksanakan proses pembelajaran pada KD Menerapkan Prinsip 

dan Teknik-teknik Mengemas Bahan Hasil Pertanian dan Perikanan. 

 Observasi penilaian aspek afektif : pengamatan dilakukan oleh observer 

dalam mengamati sikap peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran pada KD Menerapkan Prinsip dan Teknik-teknik Mengemas 

Bahan Hasil Pertanian dan Perikanan dan dibahas secara umum. 

 Guru bersama observer mengamati segala jenis gejala yang muncul saat 

dilakukan tindakan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan peneliti guna mencapai ketercapaian proses pembelajaran. 

 

d. Refleksi (Reflection) 

Refleksi (reflection) yaitu mengingat dan merenungkan suatu tindakan seperti 

yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, 

persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis. Refleksi dilakukan 

untuk mengkaji hasil tindakan, hasil observasi dianalisis untuk membantu 

tindakan perbaikan yang akan dilakukan kemudian. Dengan melakukan refleksi 

peneliti dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua catatan dan data yang 

diperoleh selama proses pembelajaran untuk dilakukan analisis. Hasil analisis 

kemudian didiskusikan dengan guru untuk mengetahui kebenaran data tersebut 

serta kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil 

refleksi tersebut  kemudian digunakan oleh peneliti dan guru untuk menentukan 

perlu tidaknya dilakukan tindakan ulang atau siklus lanjutan dan menentukan 

perbaikan tindakan pada siklus selanjutnya.  

2. Siklus II 

Pada siklus II dimulai dengan menyusun RPP untuk pertemuan kedua 

berdasarkan hasil refleksi dari siklus I. Tahapan pada siklus II sama dengan siklus 
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I, yaitu perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan 

refleksi (reflection) namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan 

yang tampak dari hasil refleksi siklus I, selanjutnya di awal pembelajaran peserta 

didik mengerjakan pre-test. Kemudian dilakukan proses pembelajaran siklus II 

sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Pada siklus II ini pemberian materi 

dilakukan pada tahapan penarikan kesimpulan berbeda dengan siklus I dimana 

materi diberikan pada tahapan pemberian rangsangan. Pada Gambar 3.3. disajikan 

alur pelaksanaan penelitian menggunakan model discovery learning menggunakan 

mind map pada siklus II 

 

Gambar 3.3. Alur Pelaksanaan Penelitian Menggunakan Model Pembelajaran 
Discovery Learning Menggunakan Mind Map pada Siklus II 

Pemberian Rangsangan 

Memberikan rangsangan berupa tayangan gambar 

Identifikasi Masalah 

Penugasan terkait masalah pada gambar yang ditayangkan 

Pengumpulan Data 

Diskusi kelompok dan pencarian data yang relevan dengan masalah 
yang diberikan 

Pengolahan Data 

Analisis data untuk menjawab permasalahan yang ditayangkan 

Pembuktian 

Presentasi dan diskusi 

Penarikan Kesimpulan 

Menyimpulkan hasil pembelajaran dan membuat mind map 
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Secara lebih rinci perencanaan pelaksanaan pembelajaran discovery learning menggunakan mind map pada siklus II disajikan 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Sintak Model Pembelajaran Discovery Learning Menggunakan Mind Map Siklus II 

No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Alokasi Waktu 

1 Orientasi dan 
Persiapan 

Pembelajaran 

  Guru menyiapkan fisik dan 

psikis peserta didik dengan 
menyapa dan memberi salam 

 Guru mempersiapkan kelas 

agar lebih kondusif untuk 
proses belajar mengajar 

 Guru meminta salah seorang 
peserta didik memimpin doa 

 Guru mengecek kehadiran 
peserta didik 

 Guru menyampaikan rencana 
kegiatan pembelajaran, 

manfaat materi pembelajaran, 
dam kompetensi yang akan 
dicapai peserta didik. 

 Guru memberikan soal pre-test 
sebelum masuk pada kegiatan 

pembelajaran 

 Peserta didik menjawab 

salam guru 

 Peserta didik 

mempersiapkan kelas agar 
lebih kondusif untuk 
belajar mengajar 

 Peserta didik berdoa 
dengan dipimpin oleh satu 

orang peserta didik 

 Peserta didik diabsen oleh 

guru 

 Peserta didik menyima 

yang disampaikan guru 

 Peserta didik mengerjakan 

soal pre test 

20 menit 

2 Pemberian 
Rangsangan 

Mengamati dan 
Menanya 

 Guru mereview pembelajaran 
sebelumnya 

 Guru menayangkan gambar 
terkait dengan produk 

 Peserta didik menanggapi  
guru 

 Peserta didik berkumpul 
dengan kelompoknya 

10 menit 



 
 

13 
 

No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Alokasi Waktu 

pertanian yang telah 

mengalami proses 
penyimpanan  

 Guru mengintruksikan peserta 

didik untuk berkumpul dengan 
kelompok yang telah dibuat 

3 Mengidentifikasi 

Masalah 
 

Mengamati dan 

Menanya 

Guru memberi kesempatan kepada 

tiap kelompok untuk berdiskusi 
dan melakukan identifikasi serta 

analisis terhadap permasalahan 
pada gambar yang ditayangkan 

Peserta didik melakukan 

diskusi dan mencari materi 
terkait permasalahan pada 

gambar yang ditayangkan 
oleh guru 

10 menit 

4 Pengumpulan 
Data 

Mengumpulkan 
Data dan Informasi 

Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi informasi yang 
relevan dari berbagai sumber 

terkait dari jawaban dari 
permasalahan yang diberikan 

Peserta didik 
mengumpulkan data dengan 

pengamatan objek dan 
membaca literatur 

15 menit 

5 Pengolahan Data Mengasosiasi Guru membantu peserta didik 
menganalisis data dan informasi 

yang terkumpul selanjutnya diolah 
secara bersama 

Peserta didik mencari 
berbagai referensi atau 

sumber untuk memperjelas 
opini jawaban dari topik 

yang dibahas  

10 menit 

6 Pembuktian Mengasosiasi dan 
Mengkomunikasikan 

 Guru memberikan kesempatan 
kepada tiap–tiap kelompok 

untuk mempresentasikan 
jawaban terkait dengan 
permasalahan yang diberikan 

 Setiap kelompok 
melakukan presentasi 

untuk menggali informasi 
dari kelompok lain 

 Peserta didik membahas 

45 menit 
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No Sintak Pendekatan Saintifik Aktivitas Guru Aktivitas Peserta Alokasi Waktu 

 Guru memfasilitasi peserta didik 

untuk saling mengemukakkan 
pendapat 

 Guru mengamati dan mengawasi 

jalannya presentasi peserta didik 

 Guru meluruskan jika terjadi 

kekeliruan materi yang 
disampaikan peserta didik 

hasil pekerjaannya dan 

saling memberikan 
tanggapan, saran, kritik 
dan pertanyaan kepada 

masing-masing kelompok 

7 Penarikan 

Kesimpulan 

Mengkomunikasikan  Guru melakukan verifikasi 

hasil dari presentasi dan diskusi 
peserta didik sehingga peserta 

didik memiliki pemahaman dan 
jawaban yang sama terhadap 

permasalahan yang disajikan 
oleh guru.  

 Guru meminta beberapa peserta 

didik untuk menyimpulkan 
hasil dari diskusi tersebut 

dalam bentuk mind map pada 
papan tulis 

 Guru memberikan materi 
terkait dengan penyimpanan 
bahan hasil pertanian dan 

perikanan 

 Peserta didik menyimak 

penjelasan jawaban dari 
guru 

 Peserta didik 
mengemukakan 

kesimpulan 

 Peserta didik menyimak 

penjelasan materi dari 
guru 

50 menit 

8 Penutup  Guru memberikan post-test dan 
mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam 

Peserta didik mengerjakan 
post–test dan menjawab 

salam 

20 menit 
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Lembar observasi terhadap guru dan peserta didik yang telah dibuat 

disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus I yang kemudian diberikan pada 

observer yang mengamati proses pembelajaran. Kemudian dilakukan pengamatan 

bekerjasama dengan observer untuk mengamati gejala yang muncul saat 

dilakukan tindakan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan oleh peneliti guna mengukur ketercapaian proses pembelajaran. Pada 

akhir siklus II ini dilakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Siklus berhenti apabila tujuan penelitian tercapai, artinya hasil 

belajar peserta didik melalui penerapan model discovery learning menggunakan 

mind map menunjukan adanya peningkatan. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengambil data. Instrumen 

penilaian yang digunakan untuk pengumpulan data terdiri dari lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran discovery learning (kegiatan peserta didik dan guru), 

soal tes dan lembar observasi penilaian afektif peserta didik. 

1. Lembar Observasi Keterlaksanaan Model Pembelajaran Discovery 

learning Menggunakan Mind map (Aktivitas Guru dan Peserta didik) 

Observasi digunakan untuk mengetahui hasil dan proses belajar peserta didik. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi proses 

pembelajaran discovery learning dengan menggunaan media mind map. Lembar 

observasi dalam penelitian ini membantu dalam proses observasi seperti untuk 

memantau proses dan dampak yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, terutama 

untuk mendapatkan data yang akurat dilapangan untuk menata langkah-langkah 

perbaikan kegiatan pembelajaran kedepannya. Pengamatan dan pencatatan ini 

dilakukan oleh guru mata pelajaran sebagai observer terhadap peneliti pada saat 

kegiatan pembelajaran yaitu aktivitas guru dan peserta didik selama proses 

pelaksanaan penelitian. Isi dari lembar observasi ini adalah penilaian kegiatan 

pembelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran yang disajikan 

pada Lampiran 4.  
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2. Soal Tes 

Tes yang diberikan ialah soal-soal yang berkaitan dengan materi yang 

dibahas. Pada penelitian ini peserta didik diberikan pre-test dan post-test disetiap 

siklus pembelajaran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tulis 

dalam bentuk uraian. Tes ini dilakukan untuk melihat keberhasilan pada kegiatan 

pembelajaran di kelas.  

Pada penelitian ini jumlah butir soal yang dujikan sebanyak 9 soal untuk 

siklus I dan siklus II. Berikut ini adalah kisi-kisi soal tes yang disajikan dalam 

Tabel 3.3. berikut ini. 

Tabel 3.3. Kisi–kisi Validasi Soal 

Kompetensi Dasar Indikator Waktu Tes Butir 
Soal 

Taksonomi 

Menerapkan 

prinsip dan 
teknik–teknik 

mengemas dan 
menyimpan bahan 
hasil pertanian 

dan perikanan 

Menjelaskan prinsip 

dan tujuan mengemas 
bahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Siklus I 

 
  

1,2 C2, C3 

Mengidentifikasi jenis-
jenis bahan kemas dan 

karakteristiknya 

3 C3 

Mengidentifikasi 
Teknik-teknik 

mengemas bahan hasil 
pertanian dan perikanan 

 

4,5 C3,C1 

Menjelaskan prinsip 

dan tujuan menyimpan 
bahan hasil pertanian 

dan perikanan 

Siklus II 6 C1 

Mengidentifikasi 
kondisi penyimpanan 

yang dipersyaratkan 
untuk bahan hasil 
pertanian dan perikanan 

7 C3 

Mengidentifikasi teknik 

menyimpan bahan hasil 
pertanian dan perikanan 

8,9 C2, C3 

 



 
 

17 
 

3. Lembar Observasi Penilaian Afektif 

Lembar penilaian sikap peserta didik merupakan instrumen non tes. Lembar 

observasi peniaian afektif digunakan oleh observer untuk mengamati sikap peserta 

didik pada proses pembelajaran. Lembar observasi berisi kolom catatan perilaku 

peserta didik berdasarkan deskripsi dari  hasil pengamatan sikap peserta didik. 

Indikator penilaian sikap pada peserta didik disajikan pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4. Indikator Penilaian Afektif 

Sikap Indikator 

Spiritual a. Mengucapkan dan menjawab salam 
b. Berdo’a sebelum dan sesudah 

melaksanakan kegiatan belajar 
c. Memberi salam pada saat akan 

bertanya atau mengungkapkan 
pendapat 

Jujur  a. Tidak mencontek pada saat 
mengerjakan tes/ulangan 

b. Peserta didik mengerjakan tugas 
mandiri dan tidak menyalin 

pekerjaan orang lain 

Disiplin a. Tertib mengikuti instruksi  
b. Mengerjakan tugas tepat waktu 
c. Mengikuti memulai dan mengakhiri 

sesuai jadwal  
d. Tidak membuat kondisi kelas 

menjadi tidak kondusif 

Proaktif a. Aktif bertanya 
b. Aktif dalam kegiatan pembelajaran  
c. Aktif bekerja sama dalam kegiatan 

pembelajaran 
d. Aktif membuat catatan hasil 

kegiatan pembelajaran 

Responsif a. Merespon materi yang disampaikan 
b. Mau bertanya 

c. Menanggapi pendapat teman 
d. Peduli terhadap kebersihan kelas 

Kepedulian a. Membantu teman yang mengalami 
kesulitan dalam belajar  

b. Ikut menjaga kebersihan tempat 
belajar  

c. Ikut menjaga keindahan tempat dan 
lingkungan belajar  

d. Ikut partisipasi dalam kegiatan kelas 

Sumber : Kemendikbud (2015) 
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F. Validasi Instrumen 

Validitas instrumen adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. Tujuan dari validasi adalah supaya instrumen 

yang akan digunakan pada penelitian memenuhi standar yang telah ditetapkan 

sehingga data yang diperoleh juga memenuhi standar yang ada (Sugiyono, 2015). 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

Validitas instrument dilakukan dengan melakukan Judgement Expert (validasi 

pakar). Instrumen yang di validasi yakni soal tes (pre test dan post test) yang 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 

Validasi soal dilakukan oleh guru mata pelajaran sebagai ahli materi dan guru 

bahasa Indonesia sebagai ahli bahasa. Persyaratan validasi untuk soal uraian 

mencakup aspek materi, kontruksi dan bahasa pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Kisi-Kisi Validasi Soal 

Kriteria Penilaian Jumlah butir penilaian 

Aspek Materi 4 

Aspek Kontruksi 4 

Aspek Bahasa 5 

Sumber : Kemendikbud (2015) 

Hasil validasi Judgement Expert pada soal tes disajikan pada Tabel 3.6. 

berikut ini. 

Tabel 3.6.Data Hasil Validasi Soal oleh Judgement Expert 

No Validator Jumlah 

Soal 

Jumlah Penilaian 

Layak Tidak 
Layak 

Koreksi 

1 Ahli Materi 9 7 - 2 

2 Ahli Bahasa 9 8 - 1 

G. Analisis Data 

Data yang diperoleh melalui tes hasil belajar dan lembar observasi yang 

kemudian dilakukan analisis data. Adapun analisis yang digunakan yaitu : 
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1. Analisis Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Data observasi yang dimaksud adalah data hasil observasi implementasi 

proses pembelajaran terhadap kegiatan guru dan peserta didik. Untuk mengetahui 

implementasi proses pembelajaran terhadap kegiatan guru dan  peserta didik 

selama kegiatan berlangsung dinilai menggunakan kriteria “Ya” dan “Tidak”. 

Setelah itu, jumlah keterlaksanaan tersebut dihitung jumlah keterlaksanaanya 

dengan rumus (Purwanti,2013). Selain itu observer juga mencatat hasil observasi 

keterlaksanaan pembelajaran tahap demi tahap pada lembar observasi. 

Rumus yang dihitung untuk menghitung persentase keterlaksanaan 

pembelajaran terhadap kegiatan guru adalah 

% Aktivitas Guru = 
∑                          

∑                  
 × 100   (3.1) 

Rumus yang dihitung untuk menghitung persentase keterlaksanaan 

pembelajaran terhadap kegiatan peserta didik adalah 

% Aktivitas Siswa = 
∑                          

∑                 
 × 100   (3.2) 

2. Analisis Tes Hasil Belajar (Kognitif) 

Data yang diperoleh dari tes yang dilakukan kemudian diolah dengan 

memberi skor, menilai setiap peserta didik, kemudian menghitung rata-rata dari 

nilai yang diperoleh peserta didik. Nilai peserta didik diperoleh dengan 

menggunakan rumus (Badrujaman, 2010) dengan skala 100 :  

Menurut Sukardi (2010) Nilai peserta didik diperoleh dengan menggunakan 

rumus : 

Nilai = 
                                 

             
 × 100    (3.3) 

Rata–rata nilai peserta didik yang diperoleh kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus : 
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Rata–rata = 
            

              
 × 100      (3.4) 

Hasil yang diperoleh menunjukan tingkat pemahaman peserta didik tentang 

materipelajaran yang telah diberikan. Sedangkan untuk mengetahui efektifitas 

peningkatan hasil belajar yaitu dihitung menggunakan teknik Normalized Gain 

(Hake, 1998) dengan rumus:  

N-gain = 
                            

                        
× 100     (3.5) 

Skala nilai yang digunakan pada data N-gain terdapat pada Tabel 3.7  

Tabel 3.7. Kriteria Normaliez-Gain 

Skor N-gain Kriteria N-gain 

0,70 < N-Gain Tinggi 

0,30 < N-gain < 0,70 Sedang 

N-gain < 0,30   Rendah 

Sumber : Sukardi (2008) 

Pengolahan data hasil tes pengetahuan ini mendeskripsikan keterlaksanaan 

pembelajaran penerapan model pembelajaran discovery learning dengan 

menggunakan media mind map. Hasil tes pengetahuan ini kemudian diolah pula 

menggunakan perhitungan distribusi frekuensi (Sudjana, 2010) yang didapatkan 

dengan langkah- langkah sebagai berikut : 

a. Tentukan rentang (r), ialah data terbesar dikurangi data terkecil dengan rumus: 

r = Xmax – Xmin        (3.6) 

Keterangan : 

r = Rentang 

Xmax = Data Terbesar 

Xmin = Data Terkecil 

b. Tentukan banyak kelas interval (k) dengan menggunakan rumus: 

 k =1 + (3,3)log n        (3.7) 

Keterangan : 

k = Banyak kelas interval 

n = Banyak data 
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c. Tentukan panjang kelas interval (p) dengan menggunakan rumus: 

   
 

 
         (3.8)  

Keterangan : 

p = Panjang kelas Interval 

r = Rentang 

k = Banyak kelas Interval 

d. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nilai ini diambil dengan data terkecil 

atau data yang kecil dari data terkecil tetapi selisihnya harus kurang  dari 

panjang kelas yang telah ditentukan. 

e. Selanjutnya, tabel diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah 

dihitung 

Hasil tes peserta didik yang diperoleh peneliti dianalisis untuk mendapatkan 

nilai kualitatif keefektifan belajar melalui ketuntasan belajar (nilai > 75) dengan 

cara menghitung persentase ketuntasan belajar menggunakan rumus: 

P = 
  

  
  × 100         (3.9) 

Keterangan : 

p1 = jumlah peserta didik yang tuntas 
p2 = jumlah peserta didik keseluruhan 

Hasil persentase ketuntasan yang diperoleh akan dikonversikan ke dalam nilai 

kualitatif sesuai dengan kriteria keefektifan belajar yang disajikan pada Tabel 3.8.  
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Tabel 3.8. Kriteria Ketuntasan Belajar 

% Ketuntasan Efektivitas 

0 <  p < 41 Sangat Rendah 

41 < p < 56 Rendah 

56 <  p < 66 Cukup 

66 < p < 80 Tinggi 

80 < p < 100 Sangat Tinggi 

Sumber : Sukardi (2008) 

3. Analisis Hasil Observasi Penilaian Afektif Peserta Didik 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi untuk penilaian sikap adalah 

data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan peneliti dengan cara membuat 

kesimpulan dari hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti. Analisis data 

kualitatif pada penelitian ini dilakukan dan diperoleh berdasarkan observasi 

dengan indikator yang telah tertera pada lembar observasi. Penilaian afektif 

peserta didik dilakukan oleh observer yang dilakukan selama pembelajaran 

berlangsung, hasil pengamatan dideskripsikan pada kolom yang telah disediakan  

pada lembar observasi penilaian afektif (Lampiran 5.), kemudian hasil akhirnya 

dideskripsikan pada bab pembahasan. 

 


