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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas

(classroom action Research) yang berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi

nyata yang ada sekarang kearah kondisi yang diharapkan. Arikunto

mengemukakan kolaborasi antara guru sangat penting dalam jenis penelitian

tindakan kelas.

Penilitian Tindakan Kelas yang digunakan mengacu pada model Kemmis dan

Mc Taggart. Model Kemmis dan Mc. Taggart ini terdiri atas empat komponen, yaitu (1)

rencana (plan), (2) tindakan (action), (3) pengamatan (observation), dan refleksi

(reflection).

Siklus penelitian direncanakan untuk dua siklus. Setiap siklus dilaksanakan

dalam dua kali tatap muka dan dilaksanakan dengan prosedur yang sama yaitu

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Alur penelitian dapat digambarkan

sebagai berikut.
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Alur Penelitian Tindakan Kelas

(Adapted from Kemmis and Mc Taggart’s, 1998)

Bagan 1: Prosedur Penelitian Tindakan Kelas

TindakanRefleksi

Perencanaan

Observasi

Perencanaan

Tindakan

Observasi

Refleksi

Revisi

Tidak SuksesSukses

Stop

Preliminary Study

Siklus 1

Siklus 2

Siklus SelanjutnyaRevisi Perencanaan



44

62

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertempat pada SDN 2 Laloeha Kolaka

Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka. Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 2 Laloeha Kolaka karena

berdasarkan hasil observasi sebelum penelitian ini dilaksanakan, kelas tersebut

mempunyai nilai terendah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan

membutuhkan suatu tekhnik atau metode untuk meningkatkan hasil belajar

mereka

C. Prosedur Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan September 2011 sampai

bulan Oktober 2011, yang dibagi menjadi 2 siklus. Siklus pertama berlangsung

dari tanggal 12 sampai dengan 17 September 2011, dan dilanjutkan pada siklus

kedua yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 22 Oktober 2011.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Laloeha Kolaka, ini dilakukan

dengan pertimbangan bahwa peneliti adalah guru pada sekolah ini menemukan

permasalahan pembelajaran. Hal tersebut mendorong peneliti tergerak untuk

melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki motivasi dan hasil

Pendidikan Agama Islam murid SDN 2 Laloeha Kolaka dengan menerapkan

metode pembelajaran advokasi yang dilaksanakan secara kolaboratif.



45

62

1. Faktor-faktor Yang Diselidiki

Adapun faktor-faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah

a. Subjek penelitian ini yaitu : murid kelas V SDN 2 Laloeha Kolaka, yang

berjumlah 30 orang terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 11

orang dan 1 guru yang sedang melakukan tindakan.

b. Hasil belajar murid sebelum dan sesudah diterapkannya metode advokasi

dalam belajar Pendidikan Agama Islam.

2. Prosedur Penelitian

Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksankan melalui proses

pengkajian berdaur yang terdiri dari empat tahap,yaitu : perencanaan

tindakan (action plan), tindakan (action), pengamatan (observation) dan

refleksi (reflection). Keempat rangkaian yang dilakukan dalam siklus

berulang merupakan ciri penelitian tindakan. Adapun siklus yang ditetapkan

dalam penelitian ini terdiri dari dua siklus.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk tiap siklus pembelajaran

dalam prosedur  penelitian tindakan kelas ini adalah :

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini peneliti melakukan rencana kegiatan yang telah

dikomunikasikan dengan guru bidang studi atau mitra peneliti. Kegiatan

tersebut antara lain :
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1. Dokumentasi kondisional siswa yang terdiri dari jumlah siswa

dalam kelas, nilai ulangan harian siswa semester I tahun pelajaran

2011/2012.

2. Identifikasi masalah yang timbul berdasarkan pengamatan guru

peneliti terhadap kondisi murid.

3. Merencanakan tindakan dengan ilustrasi PTK antara guru dan

peneliti sebagai mitra kolaboratif dengan menerapkan metode

pembelajaran advokasi.

4. Menyusun jadwal kegiatan penelitian tindakan kelas yang akan

dilaksanakan.

5. Menyiapkan materi pelajaran yang akan diajarkan pada saat

pelaksanaan tindakan.

6. Menyusun lembar kegiatan murid, rencana pembelajaran, dan alat

evaluasi akhir siklus.

b. Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan didasarkan pada rencana pembelajaran

yang telah disusun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Menyajikan rencana dan tujuan pembelajaran.

2. Guru menyajikan kompetensi dasar, dan teknik pembelajaran

advokasi.
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3. Guru mengingatkan murid agar menggunakan pendekatan advokasi.

4. Dan apabila ada yang mengalami kesulitan, tanyakan kepada teman,

guru atau fasilitator yang ada.

5. Memilih topik debat

6. Memilih dua regu debat, masing-masing empat siswa tiap regu untuk

1 topik

7. Peneliti meminta murid untuk diskusi secara berkelompok

8. Pada akhir pembelajaran peneliti membantu murid untuk membuat

simpulan atau pengarahan

9. Pada akhir siklus dilakukan tes akhir siklus.

c. Observasi

Observasi dilakukan oleh mitra kolaboratif, yaitu mengamati

secara cermat proses pembelajaran pada pelaksanaan tindakan (intervensi)

dan merekam hasil pengamatannya secara akurat.

Menurut Nasution dalam bukunya berbagai pendekatan proses

belajar mengajar bahwa observasi sebagai alat pengumpul data harus

sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut

prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh

peneliti lain. Selain itu hasil hasil observasi itu harus memberi

kemungkinan untuk menafsirkan secara ilmiah.
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d. Refleksi

Refleksi adalah kemampuan untuk mencermati atau

“menemukan” kembali secara rinci, semua yang telah dilakukan. Setiap

informasi dipelajari dan dipahami bersama antar peneliti. Titik rawan

yang dianggap belum terpecahkan, tergarap, terlewati atau terlupakan

sehingga ada hambatan yang tidak tuntas diidentifikasi secara jelas dan

dianalisis bersama secara kolaboratif dan guru pelaksana tindakan.

Dengan demikian, dapat diketahui tindakan lanjutan yang diperlukan

dengan membuat perencanaan baru, membuat formulasi baru atau

menjelaskan implementasi tindakan pada siklus berikutnya.

Setelah dilakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil tindakan

siklus I diteruskan dengan siklus II. Apabila refleksi dan evaluasi

terhadap kegiatan pada siklus II menunjukkan hasil yang memadai, maka

penelitian dilanjutkan dengan membuat laporan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau jalan yang digunakan

oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian tindakan ini adalah dengan tes, dan dokumentasi :
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1. Tes

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil

belajar murid pada setiap siklus. Dengan tes hasil belajar ketercapaian

ketuntasan individual dan klasikal serta peningkatan hasil belajar siswa

tiap akhir siklus tindakan hanya menggunakan catatan dan dokumentasi,

karena nilai langsung dicatat dari dokumentasi ulangan harian siswa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh  data sebagai

pelengkap dari data-data yang didokumentasikan diantaranya: daftar nilai

dan hasil murid serta rencana tindakan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM).

E. Teknik Analisis Data

Data analisis bersama mitra kolaborasi sejak penelitian dimulai,

kemudian dikembangkan selama proses refleksi sampai proses penyusunan

laporan. Dalam penelitian tindakan kelas ada dua data yang dikumpulkan

peneliti, yaitu: data kulitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data tentang

nilai belajar siswa tiap tes akhir belajar siklus, sedangkan data kuantitatif yaitu

data yang menggambarkan tentang hasil belajar siswa.
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F. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan pada penelitan ini adalah apabila 80% siswa

mencapai nilai atau skor 60 yang berdasarkan pada Standar Ketuntasan

Maksimal (SKM) yang ditentukan oleh sekolah, yakni 60 untuk nilai Ketuntasan

Maksimal Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.


