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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting Dan Subjek Penelitian 

3.1.1 Seting Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Tegalrejo 01 berlokasi 

di jalan Magersari. SD Negeri Tegalrejo 01 memiliki 19 ruangan. Satu ruangan 

untuk kantor kepala sekolah, satu ruangan kantor guru, dua ruangan kelas 1, dua 

ruangan kelas 2, dua ruangan kelas 3 , satu ruangan kelas 4, satu ruangan kelas 5 

dan satu ruangan kelas 6 , satu ruangan perpustakaan, satu ruangan UKS, (toilet 

siswa dan guru), satu kantin, satu ruang kesenian dan satu lapangan upacara, enam 

kamar mandi siswa yaitu tiga ruang kamar mandi siswa putra dan tiga ruang 

kamar mandi siswa putri. Setiap kelas memiliki media pembelajaran yaitu LCD, 

buku pegangan siswa yang dipinjamin dari pihak sekolah, papan tulis.  

3.1.2 Seting Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 yang disesuaikan 

dengan jadwal pelajaran semester ganjil. 

3.1.3 Subjek Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di semester I tahun ajaran 

2018/2019. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Tegalrejo 01 yang 

berjumlah 29 siswa,terdiri 14 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. 

3.2 Jenis Dan Desain Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah PTK kolaboratif, 

dimana penelitian melakukan penelitian melalui kerja sama antara penelitian 

dengan guru kelas 4 di SD Negeri Tegalrejo 1 kecamatan Algomulyo Salatiga. 

Sebagai awal peneliti menyiapkan materi, menyusun RPP, menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan untuk mengajar, kemudian guru kelas yang 

mengajarkan pada saat pelaksanaan penelitian . Untuk observasi dapat dilakukan 

oleh guru yang lain/ teman.  

Proses penelitian PTK berbentuk siklus yang akan dilakukan dalam 2 

siklus. Tiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan tatap muka atau dua kali 
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pertemuan dan tiap kali tatap muka masing-masing 35 menit. Setiap siklus 

memuat satu Kompetensi Dasar (KD) dan dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. 

Oleh karena itu, siklus II materi ajarnya berbeda dari materi ajar siklus I. 

3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian tindakan kelas yang digunakan didalam penelitian ini 

menggunakan desain model menurut Kemmis dan Metaggart. Desain penelitian 

tindakan kelas yang digunakan penulis di dalam penelitian ini menggunakan 

desain model menurut Kemmis dan Mctaggart. Model ini merupakan 

pengembangan dari konsep yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Hanya saja, 

komponen tindakan ( acting) dan pengamatan (observing) dijadikan sebagai satu 

kesatuan. Hal ini disebabkan oleh adannya kenyataaan bahwa antara penerapan 

dua komponen tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Penelitian dilaksanakan minimal dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 

perencanaan, tindakan dan observasi serta refleksi.  

1. siklus I 

Pelaksanaan  

Perencanaan  
Siklus I 

Pengamatan  

Refleksi 

Pelaksanaan  

Perencanaan  Siklus II Pengamatan  

Refleksi  
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a. Perencanaan ( planning) merupakan kegiatan menyusun rancangan tindakan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanakan penelitian. 

Perencanaan dilaksanakan sebelum tahap pelaksanaan tindakan diterapkan. 

Kegiatan dalam tahap ini seperti : penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, 

pembuatan  instrumen pengamatan, pembuatan lembar kerja siswa, menyiapkan 

media pembelajaran, dan penyusunan asesmen. 

 b. Pelaksanaan tindakan (acting), yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan. Hal yang perlu diingat pada tahap 2 ini pelaksanaan harus sesuai 

dengan apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Dalam penelitian ini 

tindakan yang diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe Mind 

Mapping dengan membentuk kecil dan peneliti sebagai pelaksanaan tindakan.  

c. Observasi ( observing), yaitu kegiatan mengamati dampak atas tindakan 

yang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan saat tindakan diterapkan dalam 

kelas, sehingga tindakan dan pengamatan berlangsung dalam waktu yang sama. 

Dalam tindakan peneliti sebagai pelaksanaan tindakan dan kegiatan pengamatan 

dilakukan oleh guru kelas. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengamatan 

terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung.  

d. Refleksi ( reflecting), yaitu kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi 

atau hasil yang diperoleh atas data yang terhimpun sebagai dampak yang telah 

dirancang. Dalam kegiatan ini, setelah guru pelaksana selesai melakukan tindakan 

kemudian berhadapan dengan peneliti, pengamat dan subjek peneliti ( dalam hal 

ini siswa yang diajar) untuk bersama-sama mendiskusikan implementasi tindakan. 

Pada refleksi ini adanya perbaikan tindakan dalam bentuk replainning dapat 

dilakukan untuk memperbaiki kekurangan pertamuan berikutnya sedangkan 

kelebihan tetap dipertahankan.  

2. siklus II 

Siklus II dilakukan setelah melalui tahap refleksi,pada tahap sebelumnya sudah 

ada peningkatan apa belum,jika pada siklus I belum ada peningkatan dan masih 

banyak kendala,maka pada siklus II haruslah ada perbaikan. Begitu pula pada 

siklus selanjutnya jika belum ada peningkatan maka harus dilakukan siklus 

tambahan untuk bisa memperoleh peningkatan dan keberhasilan. 
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3.3 Variabel Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas menurut Sudjana (2009: 12) merupakan variabel bebas 

atau variabel mempengaruhi variabel lain sehingga menimbulkan variabel terikat. 

Variabel X dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu  model pembelajaran Mind 

Mapping . 

2. Variabel terikat (Y)  

Variabel terikat menurut Bungin (2011: 72) merupakan variabel yang 

dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel Y dalam penelitian tindakan 

kelas ini kreativitas siswa yang akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran mind mapping merupakan suatu model pembelajaran 

yang menarik  sangat menarik yang dapat meningkatkan sosial, kerja sama serta 

kreativitas siswa dalam belajar. Kemampuan kreativitas merupakan kemampuan 

embuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada 

menjadi sesuatu yang bermakna. 

Pembelajaran di sekolah erat berkaitan dengan kemampuan siswa dalam 

membangun pengetahuan dan pengembangan kreativitas sehingga siswa dapat 

mempresentasikan apa yang sudah dipelajarinya dari berbagai sumber. 

3.4 Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian dilakukan dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan dan refleksi. Perencanaan tindakan mencangkup penyusunan RPP, media, 

materi dan penilaian yang disesuaikan dengan materi pembelajaran dan 

menggunakan langkah-langah model pembelajaran Mind Mapping. 

3.4.1 Siklus 1 

1. perencanaan  

a. mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah dari berbagai pihak yang 

berkaitan agar memperoleh hasil yang akurat. 

b. penyusunan perencanaan pembelajaran beserta media yang dibutuhkan untuk 

pembelajaran siklus I menggunakan model pembelajaran Mind Mapping . 

c. menyusun instrumen observasi 
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d. penyusunan alat penilaian yang digunakan sebagai alat ukur Kreativitas 

berupa angket untuk siswa. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini akan dijelaskan secara singkat langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan 

a) Guru mengajak siswa untuk berdoa 

b) Guru membuka dengan menyapa siswa 

c) Guru mengecek kehadiran siswa 

d) Guru memberikan apersepsi 

b. Kegiatan inti 

Pertemuaan 1 

a) Siswa mengerjakan pretest 

b) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

c) Siswa dibagi menjadi kelompok acak 

d) siswa mendengarkan tujuan pembelajaran 

e) siswa kembali ke kelompok pada pertemuaan 1 

f) setiap siswa membuat yang Mind Mapping yang berbeda 

c. kegiatan penutup 

a) siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran 

b) guru meluruskan hal-hal yang keliru 

c) guru menutup pembelajaran dengan berdoa 

1. Observasi 

Observasi dilakukan oleh observer bersama dengan pelaksanaan tindakan 

untuk mengamati kegiatan pembelajaran terhadap aktivitas guru dan aktivitas 

siswa secara individu maupun kelompok dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe Mind Mapping dalam mata pelajaran Tematik. 

Observer menggunakan lembar observasi untuk mencatat penerapan model 

pembelajaran Mind Mapping dalam kegiatan pembelajaran. Selain menggunakan 

lembar observasi bagi guru dan siswa, proses pengamatan tindakan penelitian 

didokumentasikan menggunakan foto. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bukti 



44 
 

 
 

nyata hasil peneliti, meliputi aktivitas guru dan aktivitas siswa secara individu 

maupun kelompok selama tindakan pembelajaran dengan model Mind Mapping. 

4. Refleksi  

Setelah pelaksanaan tindakan dan observasi, penulis bersama observer, guru dan 

siswa melaksanakan tahap refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan untuk mengkaji 

dan menganalisis hasil tindakan berdasarkan dokumentasi, lembar observasi dan 

tes evaluasi yang telah dilakukan. Tahap refleksi meliputi: (1) menganalisis hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh observer, (2) menganalisis kelemahan dan 

keberhasilan guru saat menerapkan model Mind Mapping dalam pembelajaran, (3) 

menganalisis aktivitas siswa secara individu dan kelompok dalam pembelajaran, 

(4) menyusun daftar permasalahan yang terjadi pada siklus I, (5) melakukan 

perencanaan siklus II untuk memperbaiki model yang diterapkan pada siklus I. 

3.4.2 Siklus 2 

Pembelajaran pada siklus 2 sama dengan pembelajarn yang dilakukan 

pada siklus 1. Pembelajaran pada siklus 2 merupakan perbaikan dari siklus 1.  

3.5 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang akan 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan acuan 

penelitian maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan yaitu untuk data pengukur  aktivitas guru dan 

siswa dalam pembelajaran. 

2. Angket Inventori diri 

Angket di berikan siswa untuk mengukur kreativitas siswa kelas 4 pada 

akhir pembelajaran . 

3. Tes  

Tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang sudah diberikan sesudah pembelajaran. 
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3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa dalam meningkatkan 

kreativitas dengan model pembelajaran Mind Mapping. Dalam penerapannya, 

untuk mengetahui ketercapaian guru dan siswa dalam menerapkan model Mind 

Mapping maka berikut ini adalah kisi-kisi aktivitas guru dan siswa.  

Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrumen observasi aktivitas guru pada pembelajaran tematik 

menggunakan model Mind Mapping 

No  Aktivitas guru  No 

item  

1 Guru memberi salam kepada siswa 1 

2 Guru bersama siswa berdoa bersama menurut agama masing-

masing 

2 

3 Guru mengecek kehadiran siswa 3 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 4 

5 Guru menjelaskan secara singkat materi yang yang disampaikan 5 

6 Guru memberikan soal pretest 6 

7 Guru bertanya jawab tentang materi 7 

8 Guru menjelaskan materi pada siswa 8 

9 Guru membagi siswa untuk membuat kelompok 9 

10 Guru membimbing siswa mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber 

10 

11 Guru membimbing siswa untuk merangkum informasi dengan Mind 

Mapping 

11 

12 Guru bersama siswa membahas Mind Mapping yang sudah dibuat 

siswa  

12 

13 Guru memberika posttest kepada siswa  13 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi instrumen observasi aktivitas siswa pada pembelajaran tematik 

menggunakan model Mind Mapping 

No  Aktivitas guru  Ya  

1 Siswa menjawab salam  1 

2 Siswa bersama guru berdoa bersama menurut agama masing-masing 2 

3 Siswa menjawab absensi dari guru  3 

4 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran  4 

5 Siswa mendengarkan materi yang disampaikan guru  5 

6 Siswa mengerjakan soal pretest 6 

7 Siswa bersama guru  bertanya jawab tentang materi 7 

8 Siswa mendengarkan materi yang disampaikan guru  8 

9 Siswa di bantu guru untuk membuat kelompok 9 

10 Siswa dibimbing guru mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber 

10 

11 Siswa dibimbing guru untuk merangkum informasi dengan mind 

mapping 

11 

12 Siswa bersama  membahas mind mapping yang sudah dibuat  12 

13 Siswa mengerjakan  posttest  13 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi instrumen angket kreativitas siswa pada pembelajaran tematik 

menggunakan model Mind mapping 

Indikator  Deskripsi  No 

item  

Keterampilan 

berpikir lancar  

Saya selalu mengajukan pertanyaan  1 

Saya memahami materi yang diajarkan  2 

Saya tertantang untuk mengerjakan soal yang sulit 3 

Saya selalu mengeluarkan pendapat 4 

Saya tertantang mengerjakan soal yang sulit  5 

Saya selalu memecahkan masalah sendiri 8 

Keterampilan 

berpikir luwes 

Saya senang dengan lingkungan  baru 6 

Saya menggunakan cara yang berbeda dari guru 7 

Saya senang mencari pengalaman yang baru 14 

Saya senang mecoba alat peraga yang baru 9 

Saya selalu memperhatikan pendapat orang 10 

Saya selalu memberikan jawaban yang beragam  12 

Keterampilan 

berpikir orisinil 

Saya dapat menciptakan gagasan yang berbeda dari 

teman 

11 

Saya selalu bertanya lebih dari satu 15 

Saya dapat menciptakan hal yang baru dan unik 16 

Saya dapat memberikan ide-ide yang baru 17 
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saya selalu bertanya apabila belum paham 18 

Saya berpendapat dan hasilnya benar 13 

Keterampilan 

mengolaborasi 

Saya senang mengembangkan pengetahuan saya 19 

Saya senang mengembangkan gagasan 20 

Saya selalu memecahkan masalah secara mendalam 21 

saya selalu mengumpulkan informasi dari bebagai 

sumber 

22 

Saya dapat menerima kritik dan saran dari orang 

lain 

23 

Saya selalu menjawab dengan rinci 29 

Keterampilan 

menilai 

Saya percaya diri dalam menyampaikan pendapat 24 

Saya dapat mencetuskan ide dan melaksanakan 25 

Saya memberikan pendapat dan dapat di 

pertanggung jawabkan 

26 

Saya mampu menerima pelajaran yang baru 27 

Saya memiliki alasan dan dapat dipertanggung 

jawabkan  

28 

Saya sealu bersemangat memulai pelajaran 30 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi soal evaluasi siswa pada siklus 1 

Pembelajaran tematik 

Kompetensi 

Dasar/Indikator 

kategori  Nomor Soal  

IPS  2,8,9,25,27 

Mengindentifikasi 

daratan tinggi,daratan 

rendah dan pantai 

MD 

SD 

SK 

Menyebutkan manfaat 

daratan tinggi,daratan 

rendah dan pantai 

MD 10,16,17,18,23 

SD 

SK 

Menjelaskan keadaan 

alam yang 

mempengaruhui 

pertumbuhan tanaman 

MD 3,13,22,28,30 

SD 

SK 

Menentukan tanaman 

hidup di daratan tinggi 

dan daratan rendah 

MD 5,15,24,26,29 

SD 

SK 

IPA 

Menyebutkam 

masalah-masalah 

keseimbangan 

MD 6,7,14,19,20 

SD 

SK 
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lingkungan  

Menjelaskan masalah 

keseimbangan 

lingkungan 

MD 1,4,11,12,21 

SD 

SK 

Bahasa Indonesia 

Menyebutkan daftar 

pertanyaan untuk 

persiapan wawancara 

MD 31,32,33,34,35 

SD 

SK 

Jumlah  Md  35 

SD  

SK  

 

Kisi-kisi soal evaluasi siswa pada siklus II 

Pembelajaran tematik 

Kompetensi 

Dasar/Indikator 

kategori Nomor Soal  

IPS  21,22,23,28,30 

Mengidentifikasi 

pentingnya hewan 

sebagai sumber daya 

alam  

MD 

SD 

SK 

Menyebutkan 

karakteristik ciri-ciri  

khusus hewan 

MD 4,14,15,16,17 

SD 

SK 

Menyebutkan 

karakteristik tempat 

tinggal hewan 

MD 3,5,18,19,25 

SD 

SK 

Melakukan upaya-

upaya yang dilakukan 

untuk melestarikan 

hewan  

MD 24,25,26,31,32 

SD 

SK 

Bahasa Indonesia 

Menyebutkan daftar 

pertanyaan untuk 

persiapan wawancara 

MD 2,7,33,34,35 

SD 

 

SK 

IPA 

Menjelaskan upaya 

hewan sebagai sumber 

daya alam dalam 

menjaga keseimbangan 

MD 1,6,10,11,12 

SD 
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alam dengan sistematis  

SK 

Menyebutkan upaya 

hewan sebagai sumber 

daya alam dalam 

menjaga keseimbangan 

alam dengan sistematis  

MD 8,9,13,27,29 

SD 

 

SK 

Jumlah  Md  35 

SD  

SK  

3.6 Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan PTK ini yaitu meningkatnya kreativitas belajar 

tematik melalui model Mind Mapping semester 1 tahun 2018/2019, peningkatan 

kreativitas belajar siswa dalm pembelajaran ≥ 50%. 

3.7 Teknik Analisi Data 

  Sebelum angket digunakan untuk mengukur kreativitas belajar siswa, 

maka angket perlu diuji coba kevalidan untuk mengukur apakah angket sudah 

baik digunakan untuk mengukur kreativitas belajar siswa.  

3.7.1 Uji Validitas 

Instrumen yang valid menurut Sudjana (2011: 173) yaitu ketetapan alat 

penilaian digunakan untuk mengukur suatu objek yang dinilai sehingga intrumen 

penilaian tersebut mampu menilai dengan benar terhadap objek yang dinilai. 

Instrumen penilaian harus divalidasi supaya layak digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dan untuk memperoleh data yang valid. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS For Windows Version 16.  

Dalam penelitian ini, uji validitas akan dilaksanakan di SD Negeri 

Kalinanas yang berjumlah 29 siswa. Besarnya koefisien validitas perlu 

diperhatikan. Menurut Sugiono (2010: 267) mengenai besarnya koefisien validitas 

instrumen soal yaitu besarnya koefisien berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,50 

telah dapat memperoleh suatu kontribusi yang baik terhadap efisiensi suatu 

lembaga pembelajaran.   
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Berdasarkan uji validitas yang disampaikan Sugiono (2010:267), 

menunjukkan bahwa ada 5 butir pertanyaan yang tidak valid atau <0,30 dari 

keseluruhan 30 butir pertanyaan. Adapun beberapa yang tidak valid dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kreativitas Siswa 

No item valid  No item tidak valid 

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,14,16,19,2

0,21,22,,25,25,26,27,28,30 

8,12,13,15,17,18,24,29 

Jumlah item: 22 Jumlah item: 8 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana suatu tes mampu 

menunjukkan konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam taraf 

ketepatan dan ketelitian hasil. Sugiyono, (2010:354) menyatakan bahwa uji 

realibilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten alat ukur jika 

digunakan lebih dari satu kali. Jika reabilitas suatu alat ukur lebih dari 0,060 maka 

pertanyaan yang sudah dibuat dapat digunakan berulang-ulang dan dapat 

dikatakan handal. 

Berdasarkan uji reliabilitas yang disampaikan oleh Sugiyono (2010:354) 

menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan sudah mencapai kriteria yaitu lebih 

dari 0,60. Adapun hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Instruemn Kreativitas Siswa 

Cronbach’s 

Alpha 

N of 

Items 

0.893 30 

Uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, peneliti 

menggunakan program SPSS 16.0 for windows. 

 

 


