
33

BAB III

METODE  PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas pemilihan jenis penelitian

ini didasari pada asumsi bahwa penelitian tindakan kelas merupakan cara yang praktis,

cepat dan efisien untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui indikator

keberhasilan yang telah ditentukan. Pada hasil pengamatan bahwa kemampuan

memahami pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 65.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Unaaha di Kelas X.D.yang

berjumlah 33 orang  terdiri  21 orang perempuan dan  12 orang laki-laki .Kemampuan

siswa dikelas ini bervariasi mulai dari yang sedang sampai yang rendah. Penelitian ini

dilaksanakan selama 6 bulan yaitu pada bulan Januari - Juni 2013.

C. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah keaktifan siswa, nilai ulangan harian

siswa dan kegiatan guru.
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D. Teknik dan Alat Pengumpul Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Tes : Tes pilihan ganda

b. Non Tes : Pengamatan keaktifan siswa

2.Alat Pengumpul Data

1. Teknik Tes : Butir soal tes

2. Teknik Non Tes : Pedoman dan lembar observasi keaktifan siswa dan

observasi kegiatan guru dalam pembelajaran.

E. Analisis data

Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis data. Dalam tahap ini ada dua

jenis data yang dikumpulkan penelitian yaitu:

1. Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara

deskriptif komparatif yaitu membandingkan nilai test antar siklus dengan

indikator kerja. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistic deskriptif.

Misalnya, mencari nilai rata-rata, presentase keberhasilan belajar, dan lain lain.

2. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang

memberi gambaran sikap siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu

mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap metode

pembelajaran yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran,

perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan

sejenisnya, dapat dianalisis secara kualitatif.
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F. Indikator Kinerja

Indikator keberhasilan penelitian ini ditandai dengan meningkatnya hasil

belajar setiap siswa kelas X.D  SMA Negeri 1 Unaaha pada mata pelajaran pendidikan

agama Islam yaitu nilai rata-rata siswa mencapai 80% dengan Kriteria Ketuntasan

Minimal 65 (enam puluh lima).

G. Prosedur Penelitian

1. Faktor yang diselidiki

Guna menjawab permasalahan, maka faktor-faktor yang menjadi fokus

penyelidikan adalah:

a. Aktivitas siswa: apakah kerja kelompok CIRC siswa pada materi zakat, haji

dan wakaf tergolong amat baik, baik, sedang, kurang ?

b. Hasil belajar siswa: bagaimana dampak kerja kelompok siswa pada materi

zakat, haji dan wakaf terhadap nilai  ulangan harian apakah tergolong tinggi,

sedang atau rendah?

2. Rencana Tindakan

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus

dikarenakan pada siklus I yaitu pada KD 11.1 dan KD 11.2 belum mencapai

indikator kerja yang telah ditetapkan yaitu rata-rata hasil belajar siswa

mencapai 69,69, sehingga penulis melanjutkan ke siklus II pada KD 11.3 yang

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai, seperti rancangan
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yang dikemukakan pada faktor yang diselidiki. Tahap-tahap kegiatan yang

dilaksanakan di setiap siklus meliputi: (a) perencanaan, (b) tindakan, (c)

observasi dan evaluasi, dan (d) refleksi. Siklus 1 terdiri atas 1-2 kali tindakan

dengan satu kali refleksi, dan siklus 2 terdiri dari 1 kali tindakan. Ruang

lingkup materi dan pelaksanaan tindakan ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ruang Lingkup Materi dan Pelaksanaan

Siklus Kompotensi Dasar
Jumlah

Jam

Tindakan

ke

Keteranga

n

I

1. Menjelaskan perundang-undangan tentang

pengelolaan zakat, haji dan wakaf

2. Menyebutkan contoh contoh pengelolan

zakat, haji dan wakaf

4 1-2 Selesai

II

4. Menerapkan ketentuan perundang-

undangan tentang pengelolaan zakat, haji

dan wakaf.

2 3 Selesai

Pelaksanaan tindakan pada setiap siklus dilakukan dengan prosedur: (1)

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) observasi dan evaluasi

(observation and evaluation), dan (4) refleksi (reflection). Untuk jelasnya dapat dilihat

pada diagram berikut:
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Secara rinci prosedur penelitian tindakan kelas setiap siklus, dijabarkan sebagai

berikut:

Siklus I

Tahap 1. Rencana, meliputi:

Menetapkan kelas yang menjadi subyek penyelidikan. Penetapan subyek penyelidikan

tidak diberitahu tentang statusnya.

a. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar kartu soal

Gambar 1. Siklus rancangan penelitian tindakan (action research)
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b. Menyiapkan instrumen observasi dan tes ulangan harian

c. Mendesain pelaksanaan pengumpulan data

Tahap2. Pelaksanaan Tindakan.

Tindakan pada siklus 1 ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tindakan sesuai

dengan program dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan penelitian tindakan

kelas ini meliputi: (a) memberikan penjelasan secara umum tentang materi yang

diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan

menggunakan lembar kartu soal; (b) Memotivasi siswa untuk aktif dalam proses

pembelajaran; (c) Mengorganisasi siswa untuk belajar; (d) Membimbing secara

individual maupun kelompok; (e) Mengumpulkan hasil yang diperoleh siswa dalam

mengerjakan tugas kelompok dan tugas individu; (f) Mempresentasi hasil kerja

kelompok (g) Menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran.

Tindakan pertama dilaksanakan pada hari kamis, 16 Mei 2013 pada  materi:

Menjelaskan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji dan wakaf ;

Tindakan kedua dilaksanakan pada hari kamis, 23 Mei  2013 pada materi :

Menyebutkan contoh-contoh pengelolaan zakat, haji dan wakaf.

Tahap 3. Observasi dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung sesuai metode dilakukan

pengamatan tentang keaktifan siswa dalam kelompok yaitu pembagian tugas

kelompok kerja sama dalam kelompok dan presentasi penyelesaian soal-soal.
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Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan.

Berdasarkan hasil observasi dilakukan evaluasi  untuk mengetahui hasil yang dicapai

sesuai fokus penelitian.

Tahap 4. Refleksi

Setelah evaluasi pada akhir siklus pertama, peneliti beserta siswa subyek

melakukan refleksi. Siswa diminta melakukan refleksi tentang cara mereka belajar

atau mengerjakan media kartu soal secara berkelompok, cara mengerjakan PR

dirumah, serta kendala yang dihadapi. Refleksi yang dilakukan guru (peneliti)

difokuskan kepada bagaimana tahapan penerapan metode serta kendala-kendala yang

ditemukan.

Siklus II

Pelaksanaan siklus II pada dasarnya sama dengan siklus I, hanya pada siklus II

ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengungkapan kepada siswa

lain dalam mengerjakan soal dan kemampuan mempresentasikan di depan kelas hasil

kerja kelompok.

Tahap 1. Rencana, meliputi:

a. Merumuskan upaya-upaya pemecahan kendala yang diterjadi pada siklus 1

b. Menyusun rencana pelaksanaan  pembelajaran, kartu soal dan PR
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Tahap 2. Pelaksanaan Tindakan

a. Memberikan pengarahan tentang kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan

pada siklus 1 dan bagaimana sebaiknya dilakukan.

b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan program dan rencana pelaksanaan

pembelajaran yang telah disusun.Tindakan yang dilaksanakan pada siklus II ini

sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan alokasi waktu dan ruang lingkup materi.

Tindakan pertama dilaksanakan pada hari  kamis, 30 Mei 2013 pada materi :

menerapkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, haji

dan wakaf.

Tahap 3. Observasi dan Evaluasi

Selama pelaksanaan pembelajaran  berlangsung sesuai dengan metode

pembelajaran yang diterapkan dilakukan pengamatan terhadap tugas kelompok dan

tugas individu. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi yang

telah disiapkan dan evaluasi difokuskan dengan menggunakan instrumen tes.

Tahap 4. Refleksi

Setelah evaluasi dilakukan pada akhir siklus II, peneliti (guru) beserta siswa

melakukan refleksi. Refleksi ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil dan kendala-

kendala apa saja yang masih ditemukan dalam pelaksanaan siklus II sehingga peneliti

(guru) dapat memberikan pemaknaan terhadap hasil penelitian.


