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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau disebut juga Classroom Action Research. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2012: 3), “Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan”. 

I.G.A.K. Wardani (2007: 1.4) menjelaskan bahwa, “Penelitian tindakan kelas 

adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui 

repleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga 

hasil belajar siswa menjadi meningkat”. 

Dengan demikian, Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian 

tindakan yang diperuntukan bagi guru di kelasnya sendiri dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. 

Ciri utama kegiatan PTK adalah kegiatannya terdiri dari siklus-siklus, dimana 

dalam satu siklusnya terdiri dari empat langkah, yaitu: Perencanaan (planning), 

Tindakan (acting), Observasi (Observing), dan Refleksi (reflecting).  

 

B. MODEL PENELITIAN 

Ada beberapa model penelitian tindakan kelas yang dapat diterapkan di dalam 

dunia pendidikan, antara lain: 

1. Model Kemmis dan Mc Taggart 

2. Model John Elliot 

3. Model Dave Ebbut 

4. Model McKernan 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian tindakan dari 

Kemmis dan Taggart. Sesuai dengan namanya, model ini dikembangkan oleh 

Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart pada tahun 1988.  

Dalam model ini, empat komponen penelitian tindakan (perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi) dirancang dengan bentuk sistem spiral dari 

siklus yang satu ke siklus berikutnya. Secara singkat, langkah-langkah dari model 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desain Siklus model spiral Kemmis dan Taggart  

 

C. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada kelas V Sekolah Dasar Negeri Barunagri 

Kecamatan Lembang. Beralamat di Jalan Kp. Barunagri No. 89 Desa Sukajaya 

Identifikasi masalah 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Perencanaan I 
Observasi 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Perencanaan II 
Observasi Siklus II 

Hasil Refleksi 

Pelaksanaan 

Refleksi 

Perencanaan III 
Observasi Siklus III 

Hasil Refleksi 
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Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan jumlah siswa 47 orang 

yang terdiri dari 23 orang siswa perempuan dan  24 orang siswa laki-laki. 

 

 

 

D. PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

1. Perencanaan (planning) 

Pada tahap ini peneliti menetapkan pokok pembahasan yang akan 

dipergunakan dalam penelitian. Setelah itu merancang dan menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga proses pembelajaran 

dapat lebih terarah dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Selain itu, pada tahap ini peneliti juga membuat instrumen dalam mengumpulkan 

data. Instrumen penelitian berfungsi untuk merekam semua data-data yang 

dibutuhkan dalam menulis laporan penelitian. 

 

2. Pelaksanaan (acting) 

Pada tahap pelaksanann, peneliti melaksanakan pembelajaran yang telang 

direncanakan dengan menggunakan metode mind mapping. Peneliti 

memperhatikan aktivitas siswa pada saat mengikuti pembelajaran. Di akhir 

pembelajaran peneliti melakukan tes formatif pada setiap siklusnya untuk 

mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran.  

Selain tes formatif, peneliti melakukan wawancara kepada siswa untuk 

menggali informasi yang lebih banyak mengenai pembelajaran menggunakan 

metode mind mapping. 

 

3. Pengamatan (observing) 

Pengamatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Kegiatan 

observasi ini dilakukan oleh observer, dengan menggunakan lembar observasi 
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yang telah dibuat peneliti. Selain itu, peneliti juga menulis catatan lapangan 

berkenaan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. 

 

 

 

 

 

4. Refleksi (reflecting) 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesegera mungkin berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Dari data tersebut kemudian direfleksikan 

sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus 

berikutnya. 

 Tahap – tahap di atas akan berulang pada siklus selanjutnya. Perencanaan 

pada siklus berikutnya berpatokan pada hasil refleksi dari siklus sebelumnya 

sehingga terjadi perbaikan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Instrumen Tes 

Tes ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk mengukur hasil belajar 

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menerapkan metode mind mapping 

dan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki 

siklus berikutnya.  

 

2. Catatan Lapangan 

Dalam proses pengambilan data, peneliti juga bertindak sebagai observer. 

Catatan lapangan ini merupakan catatan tentang kesan-kesan dan penafsiran 

peneliti terhadap segala sesuatu yang terjadi selama pelaksanaan tindakan di kelas. 

catatan ini diarahkan kepada segala sesuatu yang menarik perhatian guru dan 
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dipandang penting dalam kaitannya dengan upaya perbaikan pembelajaran di 

kelasnya. Catatan ini bisa saja berupa referensi, misalnya perilaku kurang 

perhatian siswa, kegaduhan di dalam kelas dan lain sebagainya. Formatnya dapat 

dilihat pada lampiran B.1 di halaman 64. 

 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang telah disiapkan oleh peneliti bertujuan untuk 

mengamati pelaksanaan pembelajaran dan aktivitas siswa saat mengikuti 

pembelajaraan dengan menerapkan metode mind mapping. Observasi ini 

dilakukan untuk memperoleh data perilaku siswa, sehingga dapat dijadikan bahan 

refleksi bagi peneliti untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan 

selanjutnya. Formatnya dapat dilihat pada lampiran B.2 di halaman 67. 

 

F. Pengolahan dan Analisis data 

1. Analisis Kuantitatif 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tahap-tahap analisis data kuantitatif 

sebagai berikut: 

a. Scoring data 

b. Menghitung nilai rata-rata kelas 

c. Menghitung jumlah siswa yang telah dan belum mencapai KKM 

d. Interpretasi data 

e. Refleksi 

 

2. Analisis Kualitatif 

Pada penelitian ini, tahap-tahap analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi data 

b. Mengelompokan data/klasifikasi data 

c. Display data 

d. Interpretasi data 
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e. Refleksi 

 


