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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Sukardi bahwa “penelitian tindakan kelas adalah cara suatu kelompok atau seseorang 

dalam mengorganisasi suatu kondisi sehingga mereka dapat mempelajari pengalaman 

mereka dan membuat pengalaman mereka dapat diakses oleh orang lain1. 

B. Waktu dan Tempat

Lokasi atau Tempat penelitian, bertempat di SDN 36 Pulau Tambako 

Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Juli 2016sampai dengan bulan September 2016. Adapun yang menjadi objek 

penelitian adalah kelas VI SDN 36 Pulau Tambako.

C. Faktor-Faktor yang Diselidiki

Jenis data yang didapat adalah data kuantitatif dan kualitatif, yaitu sebagai 

berikut :

1. Data hasil belajar diambil dengan cara memberikan tes kepada siswa setelah 

selesainya tindakan .

2. Data pelaksanaan pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan kolaborasi 

selama pelaksanaan tindakan tiap siklus dengan menggunakan instrument 

observasi kegiatan guru dan siswa pada saat KBM.

                                                          
1 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),  h. 210
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3. Data refleksi guru dan siswa diambil dengan cara pemberian angket kepada 

siswa dan guru setelah selesai tiap siklus.

D. Rencana dan Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Sebelum 

pelaksanaan tindakan terlebih dahulu diberikan tes awal yaitu untuk melihat 

kemampuan awal siswa mengenai materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. 

Penelitian Tindakan Kelas yang pelaksanaanya sebanyak 2 (dua) siklus dan 

setiap siklus 2 kali pertemuan. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan 

kegiatan: 1) Perencanaan; 2) Pelaksanaan Tindakan; 3) Observasi dan Evaluasi, serta 

4) Refleksi. Secara rinci setiap tahapan kegiatan dijelaskan berikut ini:

1) Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a) Membuat skenario pembelajaran

b) Membuat lembar observasi

c) Membuat alat bantu pembelajaran

d) Membuat alat evaluasi

e) Menyiapkan jurnal untuk refleksi

2) Pelaksanaan tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran, yaitu 2 (dua) kali pertemuan untuk setiap siklus.
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3) Observasi dan evaluasi 

Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat 

pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai skenario 

pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan evaluasi, yaitu untuk melihat 

keberhasilan pelaksanaan tindakan

4) Refleksi

Hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, 

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus dan akan 

diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya. Untuk mendapatkan gambaran 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas tersebut dapat dilihat pada rancangan berikut2 :

Permasalah Perencanaanpelaksanaan
tindakan I tindakan I

Siklus I pengamatan/
refleksi I pengumpulan

Permasalahan data I
Baru hasil Perencanaan pelaksanaan
Refleksi tindakan II tindakan II

Siklus II Pengamatan/
Refleksi II tindakan II

Apabila 
Permaslahan belum Dilanjutkan ke
Terselesaikan  siklus berikutnya ?

                                                          
2 David Hopkins, A Teacher’s Guide to classroom Researce(Philadelphia,1993), h. 74.
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E. Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, setiap siklus diamati oleh 

kolaborato untuk mengetahui pelaksanaan tindakan dapat menghasilkan perubahan 

yang diinginkan. Pemantauan dilaksanakan 1 orang kolaborator dengan mengisi 

instrument yang sudah disiapkan.Guru memantau kegiatan siswa dan memantau 

kegiatan guru pada saat kegiatan pembelajaran.

Untuk mengetahui perubahan siswa setelah dilakukan tindakan dapat 

diperoleh dari hasil pengamatan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan untuk 

mengevaluasi peningkatan membaca dilihat dari hasil tes yang diadakan tiap akhir 

siklus.

F. Analisis Hasil Refleksi

Data yang dianalisis meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan yang terjadi pada siswa saat pembelajaran maupun sesudah 

pembelajaran.Analisis yang digunakan adalah deskripsi, memaparkan hasil 

pengamatan, dan hasil akhir setiap siklus.

2. Peningkatan hasil belajar setiap siklus 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar yang digunakan analisis 

kuantitatif.

G. Teknik Analisis Data

Adapun rumus yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data tersebut 

adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui nilai rata-rata hasil belajar siswa

Mean = 
∑

Keterangan:

fx = jumlah dari hasil perkalian antara masing-masing skor dengan 

frekuensinya

N = number of cases

2. Untuk mengetahui persentase ketuntasan hasil belajar siswa

P = 	x	100%
Keterangan: 

P = persentase

f = frekuensi

N = responden (number of cases)5

Selain itu dalam Penelitian Tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat 

dikumpulkan peneliti, yaitu:

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

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriktif. Misalnya, 

mencari nilai rerata, persentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. 

 Data tentang hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus :3

Nilai akhir  = 
	 	
	 	×100

 Persentase keberhasilan belajar dihitung menggunakan rumus:

P = 	x 100%

                                                          
5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung, Remaja 

Rosda Karya, 2010, h. 262
3 Slameto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 40
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Keterangan : 
P = persentase peningkatan
Posrate = nilai sesudah diberikan tindakan
Baserate = nilai sebelum tindakan

2. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 
memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 
terhadap suatu mata pelajaran (Kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap 
metode belajar yang baru (afektif), aktivitas siswa mengikuti pelajaran, 
perhatian, antusias dalam belajar, kepercayan diri, motivasi belajar, dan 
sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif.4

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian digunakan beberapa teknik 

pengumpulan data (instrument) yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh observes yang terlibat 

dalam proses pelaksanaan tindakan yaitu pedoman observasi kegiatan untuk siswa 

dan guru. Observasi kegiatan siswa dan guru bertujuan untuk memperoleh data 

tentang aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran yang digunakan 

untuk mengukur ranah afektif dan psikomotorik siswa.

2.Tes

Pemberian tes dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Tes 

hasil belajar ini digunakan untuk mengatahui peningkatan hasil belajar siswa pada 

ranah kognitif. Penelitian membuat tes berupa tes tertulis pada siklus I dan II yang 

diberikan kepada siswa setiap akhir siklus.

                                                          
4 Ibid, h. 131
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3.Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui dokumen atau 

arsip surat, bukan laporan bulanan yang meliputi, profil sekolah, jumlah siswa dan 

guru dan data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga 

diperlukan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berupa foto-foto saat kegiatan 

pembelajaran siklus I dan II, foto-foto tersebut merupakan gambaran suasana yang 

sedang terjadi di kelas pada waktu proses pembelajaran.

I. Indikator Kinerja 

Ketuntasan belajar seluruh murid jika target nilai rata-rata mencapai70 

dengan jumlah murid yang tuntas belajar 85 % atau lebih dari jumlah murid seluruh 

murid didalam kelas.

Sebagai standar keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran PAI , yaitu “ apabila pemahaman siswa terhadap 
materi pembelajaran 85 %, maka siswa telah dinyatakan mencapai ketuntasan 
belajar secara klasikal dan dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara 
perorangan apabila siswa telah mendapatkan nilai 70 keatas.5

                                                          
5 Moh user Usman dan Setiawati Lilis, Upaya optimalisasi kegiatan belajar 

Mengajar(Bandung: Remaja Cendakarya, 2001),  h. 64.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SDN 36 Pulau Tambako

1. Sejarah Berdiri

Sekolah Dasar Negeri 36 Pulau TambakoKecamatan Mataoleo memiliki 

wilayah yang cukup nyaman untuk suasana pembelajaran dan strategis, selain 

letaknya nyaman dan strategis, sekolah ini berjarak 5 Km dari Pusat Kecamatan 

dan 100 M dari jalan poros, sehingga pembelajaran dalam sekolah ini akan terasa 

nyaman karena tidak terganggu oleh kebisingan angkutan maupun kendaraan yang 

melintas di jalan raya.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 36Pulau Tambako ini berdiri pada tahun 

1968. Sekolah ini merupakan sekolah satu-satunya yang ada di Kecamatan 

Mataoleo, jika dilihat dari segi geografisnya letak sekolah ini sangatlah strategis 

berada dekat Kecamatan dan berada di daerah subuh dan popohonan yang hijau 

sehingga enak dipandang mata. Dari awal berdirinya sekolah ini sampai sekarang 

ini, telah mengalami beberapakali perubahan dan pergantian kepemipinan. 

Adapun bergantian itu adalah sebagai berikut: 

Tabel 1

Pergantian Kepemimpinan Sekolah Dasar Negeri 36 Pulau Tambako dari 
Tahun 1969-Sekarang   

No. Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Periode
1. Imu. P SMA 1969-2001
2. Hardin Jasa, S.Pd S1 2001-2009
3. Suleman, S.Pd S1 2009-2011
4. La Ode Azazu, S.Pd S1 2011-Sekarang

Sumber data : SDN36 Pulau Tambako Tahun 2016

36


