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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian

tindakan kelas (class roomaction research). Penelitian ini di lakukan untuk

memecahkan suatu masalah, diujicobakan dalam situasi sebenarnya dengan

melihat kekurangan dan kelebihan serta melakukan perubahan yang berfungsi

sebagai peningkatan. Upaya perbaikan ini dilakukan dengan melaksanakan

tindakan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat dari kegiatan

sehari-hari di kelas. Penelitian tindakan adalah merupakan upaya kolaboratif

antara guru dan siswa, suatu kerja sama dengan perspektif berbeda. Misalnya bagi

guru, demi peningkatan profesionalitasnya dan bagi siswa peningkatan hasil

belajarnya.

Tujuan PTK adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan

penerapaan metode pembelajaran dalam kawasan kelas. Untuk mewujudkan

tujuan-tujuan tersebut, PTK dilaksankan berupa proses pengkajian berdaur yang

terdiri dari empat tahap seperti pada gambar 1:

Merencanakan melakukan tindakan     m    mengamati merefleksi

merencanakan melakukan tindakan mengamati

merefleksi dan seterusnya

Gambar 1. Kajian berdaur 4 tahap PTK



22

Setelah dilakukan refleksi atau perenungan yang mencakup analisis,

sintesis dan penilaian terhadap hasil pengamatan, biasanya muncul permasalahan

atau pemikiran baru yang perlu mendapat perhatian, sehingga pada gilirannya

perlu dilakukan perencanaan ulang, tindakan ulang, pengamatan ulang, serta

diikuti pula dengan refleksi ulang. Demikianlah tahap-tahap kegiatan ini terus

berulang sampai sesuatu permasalahan dianggap selesai.27

B. Desain Penelitian

Model penelitian pada penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan

penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan Taggart yang dikutip oleh

Suwarsih Madya, yang meliputi menyusun rencana tindakan, bertindak,

melakukan refleksi dan merancang tindakan selanjutnya.28

Keempat fase dari suatu siklus dalam sebuah PTK bisa digambarkan

dengan sebuah spiral PTK seperti ditunjukkan dalam gambar 2 berikut:

Gambar 2. Spiral PTK menurut Kemmis

27 Tim Pelatih Proyek PGSM, Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research),
(Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi 1999), h 7.

28 Suwarsih Madya, Panduan Penelitian Tindakan, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian
IKIP Yogyakarta,1994), h 25.
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C. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode mind mapping

Metode yang digunakan untuk membuat mind mapping (peta

pikiran) atau catatan siswa dalam pembelajaran PAI. Dalam mind mapping

terdapat simbol dan warna yang dapat mempermudah siswa dalam

mengingat materi pelajaran.

2. Hasil pelajar dan Peningkatan Hasil belajar

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah

melalui kegiatan belajar. Sedangkan peningkatan hasil belajar adalah

sejauh mana penguasaan materi pelajaran oleh siswa tersebut yang diukur

dengan parameter nilai-nilai hasil tes yang dilaksanakan.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di SDN 5 Hialu Kecamatan Wiwirano Kabupaten

Konawe Utara. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V

dengan jumlah siswa sebanyak 15 orang. Penelitian dilakukan pada bulan April

sampai bulan Juni semester II tahun pelajaran 2012/2013.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat di gunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan metode

observasi, tes, dan dokumentasi.
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Metode pengumpulan data dilakukan secara terjadwal. Pengumpulan data

menggunakan multi metode yakni :

1. Metode Pengamatan (observasi)

Metode pengamatan (observasi) suatu cara pengumpulan data

dimana peneliti terjun langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti

(situasi siswa dalam kelas).29

Dalam kegiatan ini, peneliti secara langsung mengamati bagaimana

pelaksanaan pembelajaran, baik dari aktifitas siswa maupun sampai pada aktifitas

guru dalam hal ini adalah peneliti selama proses pembelajaran berlangsung, sudah

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di RPP atau belum. Guna

penyempurnaan pembelajaran yang dilakukan guru pada siklus yang selanjutnya.

2. Metode Tes

Tes merupakan rangkaian pertanyaan, latihan atau yang lainnya yang

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

Menurut Suharsimi, Tes adalah “suatu percobaan yang diadakan untuk
mengetahui ada atau tidak adanya hasil pelajaran pada setiap atau
sekelompok peserta didik. Ada 2 macam tes yang digunakan yaitu pre tes dan
post tes”.30

Pre tes adalah tes yang diberikan kepada peserta didik sebelum pelajaran

berlangsung untuk mengetahui atau menjajaki sejauh mana peserta didik telah

menguasai pelajaran yang telah diajarkan, dalam penelitian ini pre tes diberikan

29 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
hlm. 23

30 Suharsimi Arikunto dkk, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi ksara,
2007), Cet. 7, hlm. 32
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dalam bentuk tertulis (pilihan ganda dan essay). Sedangkan post tes adalah tes

yang diberikan kepada peserta didik pada akhir penyajian bahan ajar (pada akhir

pengajaran), dalam penelitian ini post tes diberikan pada setiap akhir siklus dalam

bentuk tes tertulis secara individu.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku, catatan harian, notulen rapat, peraturan, dll.31

Sehingga dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang

jumlah siswa, jumlah guru, dll dalam penelitian. Dan tepatnya untuk mendapatkan

data tentang hasil belajar siswa sebelum menggunakan metode Mind Mapping

dalam pembelajaran PAI.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik.32

Instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah lembar

observasi, tes, dan dokumentasi. Jenis tes yang digunakan adalah tes dalam

Lembar Kerja Siswa, sedangkan materi instrumen meliputi Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang dibuat oleh peneliti atau RPP yang disusun oleh guru

berdasarkan Silabus.

31 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi V,
(Jakarta:   ineka Cipta, 2002), hlm. 135

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bumi
Aksara 1996), h 150.
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G. Rancangan Penelitian

1. Rancangan tindakan siklus I

a. Rancangan perencanaan

Menurut Suharsimi dalam tahap perencanaan menjelaskan

tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana

tindakan tersebut dilakukan.33 Sehingga menurut peneliti beberapa data

yang digunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan di atas dapat

melalui pengambilan data berupa nilai harian, interview, dan hasil

observasi. Kemudian peneliti menganalisis untuk menentukan tindakan

selanjutnya. Sehingga tindakan yang tepat sebagai solusi permasalahan

tersebut dengan menggunakan metode Mind Mapping untuk

meningkatkan hasil belajar siswa kelas V dalam pembelajaran PAI.

Selanjutnya dalam kegiatan perencanaan peneliti menyusun beberapa

instrumen penelitian seperti: silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP), dan alat evaluasi berupa lembar observasi dan soal.

b. Rancangan tindakan

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi rencana

pembelajaran atau penerapan isi rancangan tindakan kelas.34 Sehingga

penelitian dilaksanakan dalam dua siklus kegiatan dan dalam tiap

siklusnya menggunakan metode Mind Mapping untuk meningkatan

hasil belajar siswa di kelas V dalam pembelajaran PAI.

33 Ibid, hlm. 17.
34 Suharsini Arikunto, op. cit., hlm. 18.
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c. Rancangan observasi

Observasi menurut Cholid Narbuko yaitu alat pengumpul data

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik

gejalagejala yang diselidiki.35 Sehingga observasi digunakan untuk

pengamatan data yang meliputi proses pembelajaran di kelas,

selanjutnya mencatat semua hal yang diperlukan dalam penelitian.

digunakan untuk pengamatan data yang meliputi proses pembelajaran

d. Rancangan Refleksi

Menurut Suharsimi, refleksi merupakan kegiatan untuk

mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan, kegiatan refleksi

sangat tepat dilakukan setelah guru melaksanakan tindakan, kemudian

secara kolabolator mendiskusikan implementasi rancangan tindakan.36

Sehingga dalam tahap refleksi ini, dapat digunakan setelah hasil data

dari observasi dalam aspek psikomotorik siswa diperoleh, kemudian

data dianalisis dan direfleksikan untuk mengetahui perilaku siswa

ketika pembelajaran berlangsung dengan metode Mind Mapping,

kemudian peneliti melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan

siklus berikutnya.

35 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), hlm. 70.

36 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 19.
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2. Siklus II

Rancangan siklus II sama dengan siklus I. Adapun jumlah siklus

akan ditentukan selanjutnya sesuai dengan pencapaian dari tindakan

yang dilakukan.

H. Indikator Kinerja

Idikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil belajar PAI siswa

kelas V SD Negeri 5 Hialu pada materi puasa wajib dengan tercapai jika minimal

≥ 70 % secara klasikal siswa memperoleh nilai minimal 65.


