
26

BAB III

METOE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sukardi bahwa “penelitian tindakan adalah cara suatu kelompok

atau seseorang dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat

mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses

oleh orang lain”1 Penelitian ini merupakan suatu penelitian tindakan kelas yang

dilaksanakan di SD Negeri 02 Tambeanga kelas III dengan jumlah siswa 15

orang, yang terdiri dari siswa laki-laki 6 orang dan siswa perempuan 9 orang.

Penelitian ini untuk mengetahui apakah motivasi belajar siswa mengalami

peningkatan melalui pnggunaan metode poster session.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Tambeanga Kecamatan Laonti

Kabupaten Konawe Selatan, dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2013.

C. Faktor-Faktor yang Diselidiki

Ada beberapa faktor yang akan diselidiki antara lain:

1. Faktor siswa, yaitu; akan dilakukan pemantauan dengan memperhatikan

perkembangan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PAI dengan

menggunakan metode poster session.

Tambakberas Jombang, skripsi, 2010

1 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksaa, 2003), h. 210.
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2. Faktor guru, yaitu; akan dilakukan pemantauan dan memperhatikan guru

dalam menyajikan materi pelajaran sesuai dengan prosdur metode poster

session yang telah direncanakan.

3. Faktor sumber pelajaran, yaitu; dengan melihat sumber atau bahan

pelajaran yang digunakan apakah sudah sesuai dengan tujuan, relevansi

materi yang hendak dicapai dalam pembelajaran.

D. Prosedur penelitian

Penelitian Tindakan kelas ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 2 jam

pelajaran,1 kali pertemuan dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Apabila pada siklus I

belum memperlihatkan hasil sebagaimana yang di harapkan, maka dilanjutkan

pada siklus berikutnya (siklus II). Tindakan pada siklus II merupakan perbaikan

dari tindakan yang dilaksanakan pada siklus I.Oleh karena itu, tindakan siklus II

dilakukan dengan melihat motivasi belajar siswa melalui pengamatan kegiatan

belajar siswa pada tiap siklus.

Adapun materi yang diajarkan sesuai dengan pemetaan standar

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator di kelas III adalah materi tentang

gerakan-gerakan shalat, dengan prosedur tindakan penelitian adalah sebagai

berikut :

1. Tahap persiapan (perencanaan)

a. Membuat jadwal penelitian

b. Melakukan diskusi dengan guru mitra dan semua pihak yang turut

membantu  dalam pelaksanaan tindaan.

c. Menyusun Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran
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d. Membuat lembar observasi yang digunakan dalam pengamatan proses

pembelajaran

e. .Menetapkan alat bantu dan sumber belajar yang relevan dengan materi

pelajaran.

f. Merancang alat evaluasi untuk melihat penguasaan materi pembelajaran

2. Tahap pelaksanaan tinadakan.

Sebelum melaksanakan tindakan, siswa dikondisikan untuk belajar. Guru

menyampaikan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dan melakukan

apersepsi. Pelaksanaan tindakan dilakukan di dalam kelas pada saat membaca dan

menelaah informasi serta lembar kerja serta penggunaan media gambar/poster

yang telah disiapkan.

3. Tahap observasi dan evaluasi

a. Guru memantau situasi aktivitas dan motivasi siswa dalam proses

pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui

lembar observasi.

b. Guru memberikan evaluasi melalui soal-soal uraian.

4. Tahap Analisis dan Refleksi

Melaksanakan analisis dan refleksi tahap hasil penilaian dan pengamatan

jika pada siklus I belum memberian hasil yang diharapan maka dilanjutkan ke

siklus II.

Langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus dapat diilustrasikan dalam

siklus sebagai berikut:
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Observasi Reflect

Tindakan

Act

Siklus I

Siklus II

Gambar 1. Desain penelitian tindakan kelas

E. Teknik pengumpulan Data

1. Data observasi untuk mengetahui situasi, aktivitas serta motivasi siswa

dalam      melakuka aktivitas belajar melalui media gambar atau poster

pada pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar

2. Hasil kognitif digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam

menguasai materi pembelajaran.

3. Dokumentasi, dipergunakan untuk mengambil dokumentasi pada saat

proses pembelajaran baik berupa foto-foto maupun profil sekolah.

F. Teknik Analisis Data

Observasi Reflect

Tindakan

Act

rencana

Perbaiki

rencana

Permasalahahan I

Permasalahahan II
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1. Tes kognitif yang diperoleh melalui tes akhir dianalisis secara deskriptif

untuk mengetahui  pencapaian Kriteria Ketuntasan belajar Minimal

(KKM)

2. Hasil pengamatan (observasi) di analisis secara deskriptif untuk

mengetahui situasi pembelajaran.

Adapun rumus yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persentase hasil pengamatan siswa dan guru2

% = ℎ ℎℎ 100%
2. Untuk mengetahui persentase hasil belajar siswa

P = x 100%

Keterangan:

P = Presentase
f = Frekuensi
N = Responden (number of cases)3

G. Indikator Kinerja

Sebelum menentukan kiteria keberhasilan dalam pnelitian maka terlebih

dahulu perlu diketahui nilai KKM untuk mata pelajaran PAI di sekolah yaitu 65.

Indikator kinerja dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut :

1. Persentase motivasi belajar siswa dilihat berdasarkan hasil pengamatan

yang mencapai 80%.

2 Ridwan, Dasar-Dasar Statistik,(Bandung: Alfabeta, 2005), h. 23
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 262


