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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian  

 Penelitian ini akan dilakukan dengan model PTK. Penelitian dilakukan di 

kelas IV SD Negeri Kaligentong 1 Ampel. Waktu penelitian dimulai pada awal 

semester dua tahun ajaran 2012/2013 yaitu pada bulan Maret, materi yang 

diajarkan pada smester tersebut adalah kenampakan bumi dan langit serta 

perubahan lingkungan.  

 Siswa kelas IV SD Negeri Kaligentong 1 Ampel berjumlah 30 siswa. 

Siswa kelas IV cukup beragam tingkat kemampuan prestasi belajarnya. Dari 30 

siswa hanya 17 siswa yang nilainya dapat mencapai KKM pada mata pelajaran 

IPA. Hal ini diduga akibat terlalu banyaknya materi yang harus dipelajari siswa, 

dan kurang menariknya cara guru menyampaikan materi yang ada. 

 Latar belakang dipilihnya kelas ini sebagai tempat penelitian adalah karena 

alasan berikut ini: 

a. Berdasarkan penelitian dari semester 1, dari 30 siswa hanya 17 siswa yang 

mencapai KKM. 

b. Penggunaan metode mind mapping belum pernah dicobakan di SD Negeri 

Kaligentong 1 Ampel. 

Sesuai dengan masalah tersebut dalam penelitian ini peneliti berupaya 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran IPA.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002). Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel bebas (variabel pengaruh) dan variabel terikat (variabel terpengaruh). 

Dalam penelitian terdapat beberpa variabel yang meliputi : 

1. Variabel Terikat 

 Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu hasil belajar dan siswa kelas IV. 
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 Hasil belajar diartikan sebagai usaha pencapaian proses belajar siswa yang 

merupakan bukti  dari keberhasilan siswa dalam menempuh suatu pengajaran 

yang diukur dengan menggunakan tes tertentu. Hasil belajar siswa di dapat 

melalui soal tes tertulis pada setiap siklus. 

 

2. Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah metode mind mapping. 

 Mind mapping  adalah peta pikiran yang berisi cabang-cabang seperti 

ranting pohon yang isinya adalah ringkasan materi sesuai materi yang diajarkan, 

pembuatan miind mapping dapat di kreasikan sesuai dengan keinginan siswa 

dengan menggunakan simbol dan warna yang beragam. 

 

3.3 Rencana Tindakan    

Rencana tindakan pada penelitian PTK dengan menggunakan mind 

mapping  adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan 

a. Melakukan survei di SD Negeri 1 Kaligentong Ampel 

b. Membuat RPP IPA dengan menggunakan metode Mind mapping. 

c. Selain membuat RPP guru membuat alat peraga berupa gambar. 

d. Membuat lembar evaluasi 1  

e. Menguji tingkat validitas soal pada lembar evaluasi 1  

f. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode Mind 

Mapping, 

g. Memberikan lembar evaluasi 1 kepada siswa kelas IV 

h. Menganalisis hasil pre test 

i. Membuat lembar evaluasi 2  

j. Menguji tingkat validitas soal pada lembar evaluasi 2 

k. Memberikan lembar post test kepada siswa kelas IV 

l. Menganalisis hasil post test 
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m. Membandingkan hasil evalusi Kompetensi Dasar pertama dengan 

evaluasi Kompetensi Dasar kedua. 

 

2. Pelaksanaan 

A. Kegiatan pendahuluan  

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari sesuai RPP. 

b. Guru menyampaikan indikator pencapaian hasil belajar. 

c. Guru memotivasi siswa agar siswa lebih senang dan berminat mengikuti 

pembelajaran. 

d. Memberikan apersepsi. 

 

B. Kegiatan inti 

1. Eksplorasi 

a. Guru menyampaikan materi yang akna dipelajari. 

b. Guru mengenalkan kepada siswa tentang bagaimana pembuatan mind 

mapping. 

c. Siswa di bagi menjadi kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang siswa, 

d. Siswa membuat gambar atau simbol sesuai materi yang disampaikan 

dengan imajinasinya sebagai ide pokok dengan menulis topik 

pembelajaran. 

e. Siswa membuat cabang-cabang sesuai dengan sup topik pembelajaran 

dengan menggunakan symbol gambar sesuai kreatifitas siswa. 

f. Siswa menghubungkan cabang-cabang sub topik tersebut  ke ide pokok 

pembelajaran 

g. Siawa membuat garis dengan menggunakan pensil warna/spidol dari topik 

pembelajaran ke sub-sub topik pembelajaran selanjutnya. 

h. Siswa melakukan aktivitas membuat mind mapping sesuai materi dengan 

berkelompok. 

2. Elaborasi 

a. Hasil peta konsep siswa di presentasikan di depan kelas. 

b. Siswa lain memberi tanggapan tentang hasil kerja kelompok presentasi. 
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3. Konfirmasi 

Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi setiap kelompok 

 

C. Kegiatan penutup 

Guru memberi tugas membuat mind mapping untuk dikerjakan dirumah. 

 

D. Akhir pelaksanaan 

Melakukan evaluasi pembelajaran 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan 2 Siklus, pelaksanaan setiap 

Siklus dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1. 

Skema pelaksanaan 

 

Prosedur penelitian yang dilakukan di SD Negeri Kaligentong 1 Ampel 

dilakukan dalam 2 Siklus, siklus pertama dilakukan dalam 3 kali pertemuan 

sedangkan siklus kedua dilakukan dalam 4 kali pertemuan. Tahap-tahap 

Pelaksanaan 

Perencanaan Pengamatan 

Refleksi 

SIKLUS 1 

Pelaksanaan 

Perencanaan Pengamatan 

Refleksi 

SIKLUS 2 
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dilakukannya Siklus 1 dan Siklus 2 dapat dilihat pada sub bab 3.41 dan 3.42 

dibawah ini. 

 

3.4.1 Rencana Pelaksanaan Siklus 1 

Rencana pelaksanaan pada Siklus 1 terdiri dari tahap-tahap: 

1. Perencanaan 

1) Peneliti merancang dan merencanakan pembelajaran IPA di kelas IV 

dengan cara menyusun RPP dengan menggunakan metode mind mapping. 

2) Menentukan bahan dan alat peraga yang sesuai dengan materi ajar. 

3) Menyusun lembar kerja siswa dan observasi pelaksanaan pembelajaran. 

 

2. Pelaksanaan tindakan 

 Pelaksanaan tindakan Siklus 1 ini sesuai dengan perencanaan yang telah 

diprogramkan sebelumnya pada sub bab 3.3.  

 

3. Observasi dan evaluasi 

 Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Setelah observasi dilakukan, peneliti bersama dengan guru kelas mengadakan 

evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

4. Refleksi 

 Peneliti bersama dengan guru mengadakan refleksi dengan melihat 

kelemahan-kelemahan pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk diperbaiki pada 

pembelajaran selanjutnya. Dibawah ini akan dilampirkan kisi-kisi instrumen soal 

evaluasi untuk Siklus 1. 
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3.4.2 Rencana Pelaksanaan Siklus 2 

a. Perencanaan 

Berdasarkan refleksi dan evalusi pada Siklus 1 maka diadakan perencanaan ulang 

seperti dibawah ini: 

a). Identifikasi masalah  

 Masalah yang ditemukan pada Siklus 1,  diidentifikasi kemudian dianalisis 

agar dapat diselesaikan. 

 

b). Rencana tindakan  

 Menyusun strategi belajar mengajar yang lebih baik dari pada 

pembelajaran yang pertama dengan menggunakan metode mind mapping agar 

kesalahan dan kegagalan pada siklus sebelumnya tidak terulang kembali pada 

Siklus 2. 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan atau tindakan Siklus 2 sesuai dengan perencanaan yang 

diprogramkan pada Siklus 1.  

 

c. Observasi dan evaluasi 

Observasi dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Setelah observasi dilakukan, peneliti bersama dengan guru kelas mengadakan 

evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. 

 

d. Refleksi 

Peneliti bersama dengan guru mengadakan refleksi dengan melihat 

kelemahan-kelemahan pada saat pelaksanaan pembelajaran untuk diperbaiki pada 

pembelajaran selanjutnya. Dibawah ini akan dilampirkan kisi-kisi instrumen soal 

evaluasi untuk Siklus 2. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Sesuai dengan bentuk penelitian dan sumber data yang dimanfaatkan, 

maka teknik dan instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Tes 

Teknik pengumpulan data untuk mengetahui besar pengaruh Mind 

mapping terhadap mata pelajaran IPA kelas IV di SD Negeri 1 Kaligentong 

Ampel, adalah dengan menggunakan teknik tes yang berbentuk soal. Teknik tes 

yang digunakan untuk mengetahui apakah siswa dapat menerima pelajaran 

dengan baik setelah materi diberikan dengan menggunakan metode pembelajaran 

mind mapping.  

Pada Siklus 1 tes yang diberikan berupa tes tertulis, soal yang diberikan 

sebanyak 20 soal, setelah diujikan kepada kakak kelas, yaitu kelas 5 yang 

siswanya sebanyak 30 orang, dari 20 soal yang tidak valid sebanyak 1 soal. Valid 

tidaknya soal pada skripsi ini diolah dengan menggunakan SPSS 16.0. Karena 

pada Siklus 1 soal yang tidak valid hanya 1 soal,  maka peneliti memutuskan 

untuk mengganti soal tersebut tanpa menguji kembali valid tidaknya soal tersebut. 

Tingkat reabilitas soal pada Siklus 1 adalah 0,892.  

Pada Siklus 2 soal yang disiapkan oleh peneliti sebanyak 25 soal, namun 

setelah diujikan kepada siswa kelas 5 dan soal tersebut diolah dengan 

menggunakan SPSS 16.0 soal yang valid hanya 21 soal saja. Maka peneliti 

memutuskan untuk menghilangkan 5 soal dan menyisakan 20 soal agar 

memudahkan peneliti dalam menghitung nilai yang diperoleh siswa. Tingkat 

reabilitas soal pada Siklus 2 adalah 0,918. Lampiran valid tidaknya soal yang 

diberikan kepada siswa dan tingkat reabilitas soal dapat dilihat pada skripsi ini. 

Berikut adalah tabel kisi-kisi soal untuk tes evaluasi pada Siklus 1 dan Siklus 2. 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrumen soal evaluasi Siklus 1 

 

Standart 

Kompetensi 

kelulusan 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

No.soal 

Memahami 

perubahan 

kenampakan 

permukaan 

bumi dan 

benda langit 
 

Perubahan 

kenampakan 

bumi dan 

benda langit 

Menceritakan perubahan 

kenampakan bumi karena 

pengaruh berputarnya bumi 

pada porosnya 

 

PG, isian 1, 2, 3, 4, 

13 

Memahami pasang naik dan 

pasang surut air laut akibat 

pengaruh dari bulan. 

 

PG, isian  10, 20 

Memberikan contoh 

pengaruh pasang surut dan 

pasang naik air laut. 

Isian  19 

Menyebutkan benda-benda 

langit yang mudah dilihat 

tanpa alat bantu. (matahari, 

bulan, bintang) 
 

PG, isian 5, 11, 18 

Menceritakan perubahan 

kenampakan benda langit. 

a. Kenampakan 

matahari 

b. Kenampakan bulan 

c. Kenampakan 

bintang 

PG. Isian  6, 7, 8, 9, 

12, 14, 

15, 16, 

17 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi instrumen soal evaluasi Siklus 2 

 

Standart 

Kompetensi 

kelulusan 

Materi Indikator Bentuk 

soal 

No.soal 

Memahami 

perubahan 

lingkungan 

fisik dan 

pengaruhnya 

terhadap 

daratan. 

Perubahan 

kenampakan 

bumi dan 

benda langit 

Menyebutkan pengaruh 

angin yang 

menguntungkan dan 

merugikan. 

 

PG, isian  1, 3, 7, 8, 

18 

Memahami proses 

terjadinya angin darat 

dan angin laut. 

 

PG, isian  5,6,11  

Menyebutkan macam-

macam keuntungan dan 

kerugian hujan. 

 

Isian 20 

Menyebutkan nama 

angin yang merugikan 

manusia. 

 

Isian 12, 19 

Menceritakan proses 

erosi 

 

PG, isian 10, 13 

Menyebutkan macam-

macam keuntungan dan 

kerugian matahari 

 

PG, isian 2, 14 

Menyebutkan macam-

macam keuntungan dan 

kerugian gelombang air 

laut. 
 

PG. Isian  9 ,17 

Menyebutkan cara 

mencegah abrasi. 

 

PG, isian 4, 15,16 
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b. Observasi  

Observasi dilakukan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sebagai 

alat pengamatan yang banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu 

ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi 

yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 2008 ).  

Dibawah ini akan dilampirkan tabel 3.3 dan 3.4 yang merupakan kisi-kisi 

observasi aktifitas belajar siswa dan kisi-kisi lembar observasi kegiatan 

pembelajaran untuk guru. 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktifitas Belajar Siswa 

 

No. Aspek yang 

dinilai 

Indikator Item 

1. Kreatifitas 1. Siswa menggunakan simbol dalam pembuatan 

peta pikiran. 

2. Siswa menggunakan warna-warna spidol 

untuk menghubungkan topik ke sub-sub topik. 

1, 2 

2. Keaktifan 1. Siswa aktif dalam proses diskusi kelompok. 

2. Siswa aktif mengikuti instruksi guru. 

3. Siswa aktif menjawab pertanyaan guru. 

4. Siswa aktif ketika persentasi di depan kelas. 

3, 4 

3. Tanggung 

Jawab 

1. Siswa wajib menjaga ketenangan kelompok. 

2. Siswa bertanggung jawab menyelesaikan 

tugas kelompok. 

5, 6 

4. Kerjasama 1. Dapat bekerjasama dengan anggota kelompok. 

2. Mengetahui dan memiliki tujuan yang sama. 

3. Siswa mampu membagi tugas pada tiap 

anggota kelompok. 

7 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi lembar observasi kegiatan pembelajaran Guru 

 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Sintaks  

 a. Apersepsi (overview) 1. Guru mempersiapkan materi dan  alat-

alat yang dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar. 

2. Guru memberikan pertanyaan seputar 

materi yang akan di pelajari, untuk 

menggali pengetahuan siswa. 

b. Eksplorasi (preview) 1. Guru memberikan penjelasan 

mengenai pertanyaan yang 

sebelumnya ditanyakan kepada siswa. 

c. Elaborasi (preview, 

inview) 

1. Guru membagi siswa menjadi 5 

kelompok. 

2. Guru menjelaskan bagaimana langkah 

pembuatan mind mapping. 

3. Guru bertanggung jawab terhadap 

berlangsungnya proses belajar 

mengajar 

4. Guru menggunakan bahasa sesuai 

ejaan yang benar. 

5. Guru melakukan pengecekan apakan 

siswa sudah membuat peta pikiran 

dengan cara yang benar atau belum. 

d. Konfirmasi (review) 1. Guru meluruskan kesalahan yang 

terjadi. 

2. Guru membahas kerja kelompok siswa 

e. Penutup (review) 1. Guru membantu siswa membuat 

kesimpulan mengenai materi yang 

telah dipelajari. 
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3.6 Indikator Keberhasilan 

Siswa dinyatakan tuntas belajar jika telah mencapai pemahaman materi 

yang dapat dibuktikan dengan perolehan nilai minimal 70 atau lebih (sesuai 

KKM). Dan siswa yang mencapai perolehan nilai minimal 70 sebanyak 80% dari 

30 siswa. 

  

3.7 Analisis data 

Data yang telah diperoleh akan dianalisis untuk membandingkan nilai tes 

kondisi awal, nilai tes setelah Siklus 1, dan nilai tes setelah Siklus 2.  

Analisis data hasil penelitian yang tergolong hasil belajar (Tes siklus 1 dan 

2) dapat dihitung dengan cara persentase yaitu dengan menghitung peningkatan 

ketuntasan belajar siswa secara individual. Jika siswa tersebut mampu mencapai 

skor minimal 70 dan jika siswa yang memperoleh nilai 70 jumahnya lebih dari 

80% dari jumlah seluruh siswa maka metode yang digunakan dianggap berhasil. 

Ketuntasan ini dapat dihitung dengan cara: 

 

Ketuntasan individual  =  Jumlah nilai maksimal   x 100 % 

                                            Jumlah nilai siswa 

 

Ketuntasan klasikal  =    Jumlah seluruh siswa      x 100 %   

                                     Jumlah siswa yang tuntas belajar  

Keterangan: 

Ketuntasan indiviual  : Jika siswa mencapai ketuntasan skor > 70 

Ketuntasan klasikal  : Jika > 80% dari seluruh siswa mencapai 

ketuntasan skor > 70 

 

 

 

 

 


