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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pengertian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research). Menurut Mulyasa (2009: 10), 

Penelitian Tindakan Kelas yaitu penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk memperbaiki kualitas proses dan hasil belajar sekelompok peserta didik. 

Penelitian tindakan kelas merupakan upaya untuk mencermati kegiatan belajar 

peserta didik yang bertujuan untuk meningkatakan kualitas pembelajaran. 

Menurut Stringer (Hanafiah, 2010 :4) Penelitian Tindakan Kelas adalah 

penelitian sebagai tindakan kolaboratif untuk menyelediki, menelaah, atau 

mengkaji dan menemukan sesuatu yang memungkinkan orang menggunakan 

tindakan yang sistematis untuk menyelesaikan suatau permasalahan. 

Menurut Hanafiah (2010 :4) Penelitian Tindakan Kelas merupakan 

penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh guru serta ditujukan untuk 

memperdalam pemahaman terhadap tindakan (pemecahan masalah) dalam rangka 

memperbaiki kelemahan proses pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Arukunto,dkk (2008 :3) Penelitia Tindakan Kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 
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Penelitian Tindakan Kelas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyelesakan permasalahan di dalam kelas dengan memperbaiki kelemahan-

kelemahan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil 

belajar peserta yang didik yang pada akhirnya mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

model Kemmis dan Mc Taggart yaitu model spiral yang terdiri dari siklus-siklus 

tindakan yang dirancang dan dilaksanakan untuk memperbaiki atau mengatasi 

permasalahan di kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

dan menemukan kelemahan-kelemahan serta menemukan solusi untuk 

mengatasinya. 

2. Ciri 

Menurut Hanafiah (2010 :10) ciri Penelitian Tindakan Kelas adalah: 

1. Bersifat situasional dan kontekstual, yaitu bahan kajiannya adalah  

permasalahan yang biasa ditemukan dalam proses pembelajaran. 

2. Adanya tindakan yaitu perlu segera adanya pemecahan terhadap segala 

permasalahan yang menjadi prioritas dalam Penelitian Tindakan Kelas 

3. Adanya penelaahan terhadap tindakan, yaitu tindakan yang akan dilakukan 

sebagai alternatif pemecahan masalah  

4. Adanya pengkajian dampak tindakan, yaitu tindakan yang telah dilakukan 

perlu segera ditelaah dalam rangka mengetahui dampaknya, selanjutnya 

apa dan bagaimana alternatif pemecahannya kembali 
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5. Dilakukan secara kolaboratif yaitu dalam upaya pemecahan melaksanakan 

tindakan (pemecahan masalah) dalam proses pembelajaran diperlukan data 

yang dapat dipercaya, oleh karena itu guru perlu bekerjasama dengan 

pihak lain. Bersifat reflektif yaitu untuk mengkaji data yang sudah 

terkumpul dan diperoleh simpulan terhadap tindakan (problem solving) 

yang telah dilakukan, apakah tindakan itu dapat memecakan masalah atau 

tidak. Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, serta mencari 

solusi lain dalam bentuk perencanaan tindakan ulang sebagai alternatif 

pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tindakan berikutnya. 

3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas yaitu untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. Menurut Mulyasa (2010: 155) tujuan dan manfaat Penelitian 

Tindakan Kelas yaitu 

1. Memperbaiki dan meningkatkan kondisi serta serta kualitas pembelajaran 

di kelas 

2. Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran di kelas, 

khususnya layanan kepada peserta didik 

3. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan tindakan dalam 

pembelajaran yang direncanakan dikelas 

4. Memberikan kesempatan kepada guru untuk melakukan pengkajian 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. 

Adapun manfaat Penelitian Tindakan Kelas dalam pembelajaran yaitu: 

1. Untuk mengembangkan dan melakukan inovasi pembelajaran 
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2. Merupakan upaya pengembangan kurikulum di tingkat kelas 

3. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, melalui upaya penelitian 

yang dilakukan. 

4. Prinsip 

Penelitian Tindakan Kelas pada prinsipnya merupakan tindakan yang 

dilakukan pada jam-jam pelajaran, tidak menuntut adanya waktu pengamatan 

secara khusus. Menurut Hanafiah (2010: 14) prinsip Penelitian Tindakan Kelas 

adalah: 

1. Tidak mengganggu komitmen mengajar 

2. Tidak menuntut waktu pengamatan secara khusus, yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas hanya dilakukan pada jam-jam pelajaran 

3. Berorientasi secara konstektual dan pemecahan masalah tugas keseharian 

yang dihadapi guru 

4. Dilakukan secara berkelanjutan yaitu sebagai siklus kegiatan yang 

sistematis dan tanpa henti (never ending) sejalan dengan pengembangan 

berkelanjutan (continuous improvement) 

5. Dilakukan secara kolaboratif yaitu adanya kerjasama antara guru yang 

diamati dengan pengamat, baik guru sebidang studi, guru bidang studi 

lain, Kepala Sekolah, pengawas dan bahkan siswa 

6. Dilakukan secara fleksibel yaitu guru dan siswa tidak merasakan sedang 

diamati. 
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B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SDN Sukatani I Kecamatan Cisurupan 

Kabupaten Garut dengan alasan pencapaian hasil belajar mata pelajaran IPA di 

SDN Sukatani I masih rendah yaitu di bawah KKM yang telah ditetapkan. 

Dengan penelitian ini penulis berharap adanya peningkatan hasil belajar peserta 

didik, khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

Alasan yang kedua, yaitu penulis selama ini mengajar di SDN Sukatani I 

sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

perizinan penelitian. Waktu penelitian dimulai dari minggu ke tiga di bulan 

November dengan melakukan observasi dan identifikasi masalah. 

Subjek penelitian adalah peserta didik SDN Sukatani I kelas IV semester I 

tahun ajaran 2010-2011, dengan jumlah peserta didik sebanyak 46 orang. terdiri 

dari peserta didik laki-laki sebanyak 20 orang dan peserta didik perempuan 

sebanyak 26 orang. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas dilakukan dengan empat kegiatan secara 

berulang, yaitu kegiatan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 
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Gambar  3.1 . siklus PTK Model Kemmis dan  Mc Taggart 

Guru sebagai peneliti melakukan prosedur yang ditempuh dalam 

melaksanakan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi dan Identifikasi Masalah 

Penelitian dimulai dengan melakukan observasi pada kegiatan 

pembelajaran IPA di kelas IV untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi. 

2. Kegiatan pra Tindakan 

a. Merumuskan rencana penelitian kelas sebagai upaya meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas IV 
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b. Menentukan model pembelajaran Mind Mapping untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran IPA kelas IV 

c. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Rencana Tindakan 

Prosedur PTK meliputi beberapa siklus, sesuai dengan tingkat 

permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan, 

siklus-siklus tersebut yaitu: 

a. Rencana 

- Menganalisis standar untuk mengetahui Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar (SKKD) yang akan diajarkan kepada peserta 

didik. 

- Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar 

- Mengembangkan alat peraga/media pembelajaran 

- Menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai 

dengan kondisi pembelajaran 

- Mengembangkan Lembar Kerja Peserta didik (LKPD) 

- Mengembangkan pedoman/instrumen yang digunakan dalam siklus 

PTK 

- Menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil 

belajar 

b. Tindakan 
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Mencakup prosedur dan tindakan yang akan dilakukan, serta proses 

perbaikan yang akan dilakukan 

c. Observasi 

Mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil 

implementasi tindakan yang dilakukan. Penggunaan pedoman atau 

instrumen yang telah disiapkan  

d. Refleksi 

Menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan 

refleksi tentang proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilakukan 

serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data 

penelitian yang luas dan dalam, yaitu: 

1). Observasi, dipergunakan untuk mengamati perencanaan dan aktivitas 

pembelajaran. Dimana guru sebagai peneliti, maka bentuk observasinya 

adalah observasi partisipan. Peneliti melaksanakn observasi bersamaan 

dengan pelaksanaan pembelajaran. observasi berfungsi untuk mengenali 

dan mencatat semua fenomena yang muncul dalam pembelajaran serta 

sebagai control tindakan. Melalui observasi dapat diprediksi terarah atau 

tidaknya pembelajaran pada perubahan yang diharapkan. 

2). Wawancara, Instrumen untuk mengumpulkan data lisan dari sumber data 

atau subjek penelitian secara langsung 
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3). Tes, Instrumen untuk mengumpulkan data prestasi belajar peserta didik, 

baik melalui tes lisan, tes tertulis maupun perbuatan 

4). Lembar Kerja Peserta didik, dilaksanakan pada waktu kegiatan kerja 

kelompok yang berisikan soal-soal dan langkah pengerjaan 

 

E. Tahap Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik dan guru sebagai 

peneliti 

2. Jenis Data 

Data yang diperoleh berjenis data kualitatif yang merupakan data hasil 

belajar peserta didik berupa pemahaman yang dilakukan melalui tes, 

data hasil observasi dan data hasil wawancara mengenai respon peserta 

didik terhadap pembelajaran IPA dengan model Mind Mapping 

Pengumpulan data dilakukan pada setiap aktivitas sesuai dengan petunjuk 

pelakanaan Penelitian Tindakan Kelas. Pada penelitian ini tahap pengumpulan 

data dilakukan pada saat: 

1. Observasi awal dan identifikasi permasalahan 

2. Pelaksanaan, analisis dan refleksi tindakan pembelajaran siklus I 

3. Pelaksanaan, analisis, dan refleksi tindakan pembelajaran siklus II 

4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan siklus I dan II 

5. Wawancara dengan peserta didik 

6. Analisis aspek perkembangan peserta didik 
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F. Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua 

data yang diperoleh melalui hasil tes, observasi dan wawancara. 

1. Pengolahan Hasil Tes 

Data yang diperoleh dari hasil pre test dan pos test diolah dengan cara 

penyekoran. Menilai seluruh hasil test peserta didik dan menghitung nlai rata-rata 

kemampuan peserta didik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

materi pelajaran IPA. Untuk menghitung nilai dan nilai rata-rata peserta didik  

digunakan rumus sebagai berikut: 

Rumus menghitung nilai peserta didik 

 

 
keterangan 
N = Nilai 
 
Rumus menghitung nilai rata-rata peserta didik 

                           

 

Keterangan  

x = rata-rata hitung 

X = nilai 

N = jumlah data 

     Nilai  pos test yang diperoleh peserta didik kemudian dikonversikan 

tehadap KKM yang telah ditentukan untuk menentukan kriteria yang diperoleh 

N = Skor perolehan peserta didik   x 100 

Skor maksimum 

 

X=   ∑� 

       N 
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oleh semua peserta didik, tuntas atau belum tuntas. Bagi peserta didik yang belum 

mencapai kriteria belum tuntas diberi waktu untuk melaksanakan remedial 

2. Pengolahan Data Hasil Observasi 

Pengolahan data observasi aktivitas peserta didik menggunakan skala 

penilaian dengan rentang nilai 1-5. Menurut Usman (2000 :119) penilaian 

dilakukan dengan memberikan tanda centang (v) pada skala nilai, yang memiliki 

arti 1 = kurang sekali, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik dan 5 = baik sekali. Setelah 

itu dihitung dengan menggunakan rumus: 

                                                       

 

Keterangan: 

N = Nilai 

Lalu dikonversikan pada skala nilai dengan rentang seratus, mengenai aspek 

kemampuan yang dinilai setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model Mind Mapping 

                                             Tabel 3.1 

Konversi Nilai Kemampuan Aspek Perkembangan Peserta Didik 

Nilai Keterangan 

10 – 29 Sangat kurang 

30 - 49 Kurang 

50 - 69 Cukup  

70 - 89 Baik 

90 - 100 Baik sekali 

N=   Nilai perolehan      X 100 

Nilai maksimum 
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Observasi guru dapat menggunakan skala penilaian dengan rentang nilai 1-

4, untuk menilai keterlaksanaan guru dalam proses pembelajaran yang berarti 4 = 

baik sekali, 3 = baik, 2 = cukup dan 1 = kurang (Sujana, 2006 :77-78) dengan cara 

memberi tanda centang (v) pada kolom skala nilai, lalu dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan  

N = nilai 

Lalu hasilnya dikonversikan pada skala nilai dengan rentang seratus untuk 

menilai keterlaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

      Tabel 3.2 Konversi Nilai Keterlaksanaan Pembelajaran oleh Guru 

 

  

Nilai Keterangan 

10 - 29 Sangat kurang 

30 - 49 Kurang 

50 - 69 Cukup  

70 - 89 Baik 

90 - 100 Baik sekali 

N =        Nilai perolehan             x 100 

               Nilai maksimum 
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3. Pengolahan Data Hasil Wawancara 

Data hasil wawancara diolah dengan menggunakan analisis deskriptif sesuai 

dimensi-dimensi jawaban sehingga dapat menafsirkan respon peserta didik 

terhadap proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


