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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action

Research) yang berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi nyata yang ada

sekarang kearah kondisi yang diharapkan. IGAK Wardani, dkk mengemukakan

penelitian tindakan kelas (PTK) adalah pnelitian yang dilakukan oleh guru didalam

kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya

sbagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat1.  Kolaborasi antara guru

sangat penting dalam jenis penelitian tindakan kelas  terutama sekali pada penelitian

pemula.

Penelitian tindakan kelas (PTK) adalah Action Research yang dilakukan oleh

guru didalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki

kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Dalam PTK

ditekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran yang baik dan benar, dengan

harapan jika pelaksanaan pembelajaran dalam kelas itu baik dan benar maka hasil

belajar siswa yang bersangkutan akan meningkat.

Arikunto mejelaskan PTK melalui paparan gabungan definisi dari ketiga

kata: penelitian tindakan kelas, sebagai berikut:

1 Wardani.  IGAK. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta; UT. 2007). h. 14
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a. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat

b. Tindakan adalah suatu gerak/kegiatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus
kegiatan melalui metode pembelajaran kooperatif dengan menggunakan
media.

c. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima
pelajaran yang sama dari seorang guru.3

Dari ketiga batasan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan yang sengaja dimunculkan dan terjadi

dalam sebuah kelas. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan

nyata yang terjadi di dalam kelas. Langkah-langkah dalam PTK merupakan satu daur

atau siklus yang terdiri dari:

1) Perencanaan perbaikan

2) Melaksanakan tindakan

3) Mengamati

4) Melakukan refleksi

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau, 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 kualitas pembelajaran

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Rineka Cipta,
2006), h. 91
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atau model pembelajaran dan hasil belajar PAI pada siswa kelas V di SDN Bugi

Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.

C. Waktu Penelitian

Pelaksanaan ini dilaksanakan berlangsung selama lima bulan yaitu dari bulan

April 2016 - Agustus 2016, yang dibagi menjadi dua siklus.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : (1) Siswa siswa kelas V di

SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau dan (2) Guru yang sedang

melakukan tindakan kelas.

E. Prosedur Penelitian

Adapun siklus penelitian, dikembangkan dari model penelitian IGAK

Wardani dalam melaksanakan penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa

persiapan pelaksanaan yaitu: (a) merencanakan perbaikan, (b) melaksanakan tindakan

(c) mengamati dan (d) melakukan refleksi. Sejalan dari itu Arikunto dkk

mengemukakan rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang.

Empat kegiatan (a) perencanaan (b) tindakan (c) pengamatan dan (d) refleksi yang

dapat digambarkan sebagai berikut  :
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Menurut Arikunto apabila hasil refleksi siklus dua masih terdapat permasalahan,
maka siklus tersebut dapat dilanjutkan dengan menambah satu siklus dan
seterusnya sampai permasalahan yang dipecahkan dapat terpenuhi.2

Gambar 3. 1 Siklus Penelitian

Berdasarkan gambar siklus penelitian di atas maka dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan ini, peneliti melakukan rencana kegiatan yang

telah dikomunikasi dengan guru bidang studi atau mitra peneliti.  Kegiatan tersebut

antara lain  :

2 Arikunto, Suharjono dan Supardi, 2007. Penelitian Tindakan Kelas.  Jakarta : Bumi Aksara.

h.74
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a. Dokumentasi kondisional siswa yang terdiri dari jumlah siswa dalam kelas,

nilai ulangan harian PAI siswa semester I tahun ajaran 2015/2016.

b. Identifikasi masalah yang timbul berdasarkan pengamatan guru peneliti

terhadap kondisi siswa.

c. Merencanakan tindakan dengan ilustrsi PTK antara peneliti dan guru

sebagai mitra kolaboratif dengan meningkatkan metode make a match.

d. Menyusun jadwal kegiatan penelitian tindakan kelas yang akan

dilaksanakan.

e. Menyusun lembar kegiatan siswa, observasi, penyusunan angket, silabus

pembelajaran dan alat evaluasi akhir siklus.

2. Pelasksanaan Tindakan

a. Menyajikan rencana dan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa

b. Guru menyampaika standar kompetensi dan keterampilan melalui metode

make a match

c. Guru dan mitra membagi siswa menjadi beberapa kelompok

d. Memberikan gambaran tentang materi yang diajarkan

e. Melatih siswa dengan berbagai tipe soal untuk meningkatkan pemahaman

siswa terhadap materi yang telah diajarkan.

f. Peneliti bersama-sama dengan siswa mengevaluasi jawaban dari soal-soal

yang telah dikerjakan
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g. Pada akhir siklus dilakukan pemberian tes untuk mengetahui hasil belajar

siswa.  Hasil dari tes pada siklus ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi untu tindakan berikutnya.

3. Observasi

Observasi dilakukan oleh mitra kolaboratif yaitu mengamati secara cermat

proses pembelajaran pada pelaksanaan tindakan (intervensi) dan merekam hasil

pengamatannya secara akurat. Selain itu pelaksanaan tindakan disertai dengan

observasi dan interprestasi terhadap data tentang proses dan hasil tindakan,

sehingga dapat dikatakan pelaksanaan tindakan dan observasi atau interprestasi

berlangsung stimulant artinya data yang diamati tersebut langsung

diinterprstasikan, tidak sekedar direkam. Misalnya jika guru memberi pujian

kepada siswa yang direkam bukan hanya jenis pujian, tetapi juga dampak bagi

siswa mendapat pujian.

4. Refleksi

Refleksi adalah kemampuan untuk mencermati atau merenungkan kembali

secara rinci semua yang telah dilakukan.  Setiap informasi dipelajari dan dipahami

bersama antara peneliti.  Titik rawan yang dianggap belum terpecahkan, tergarap,

terlewati atau terlupakan sehingga ada hambatan yang tidak tuntas

diidentifikasikan 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.
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Setelah dilakukan evaluasi dan refleksi terhadap hasil tindakan siklus I

diteruskan dengan siklus II.  Apabila refleksi dan evaluasi pada siklus II

menunjukan hasil memadai maka peneliti dilanjutkan dengan membuat laporan

penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian

tindakan ini adalah metode tes, angket, observasi, dokumentasi dan wawancara.

1. Test

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa

pada tiap akhir siklus. Dengan tes hasil belajar ketercapaian ketuntasan individual

dan klasikal serta peningkatan prestasi belajar siswa tiap akhir siklus tindakan

dapat diketahui.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas siwa selama proses

pembelajaran, aktivitas guru yang sedang melakukan tindakan apakah sudah

melakukannya sesuai dengan metode make a match yang dijadikan sebagai

alternative pemecahan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran PAI siswa

kelas V di SDN Bugi Kecamatan Sorawolio Kota Bau-Bau.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sebagai pelengkap dari

data-data yang didokumentasikan diantaranya: catatan harian siswa, absensi

kehadiran siswa, foto kegiatan pembelajaran, daftar nilai dan hasil belajar siswa

serta rencana tindakan kegiatan belajar mengajar (KBM).

G. Tekhnik Analisis Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data hasil belajar yang terdiri

atas nilai awal, nilai siklus I, nilai siklus II dan data refleksi dari hasil pengamatan

dan refleksi murid dan guru (peneliti) dalam pelaksanaan tindakan setiap siklus.

Selanjutnya seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi pembelajaran

dianalisis bersama-sama rekan kolaborasi, kemudian ditafsirkan berdasarkan kajian

pustaka, pengalaman guru dan hasil refleksi. Sedangkan data hasil belajar siswa

dianalisis berdasarkan ketentuan belajar siswa.

Adapun pedoman hasil belajar murid diidentifikasikan sebagai berikut:

87 – 100 = sangat tinggi
76 – 88 = tinggi
65 – 77 = cukup
<  65 = gagal3

Adapun pedoman pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut :

90 – 100 = amat baik
76 – 89 = baik
60 – 75 = cukup
<  60 = kurang4

3 David Hopkins, A Teacher’s Guide to classroom Researce (Philadelphia,1993), h. 74.
4 Ibid., h. 74
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H. Indikator Keberhasilan

Tes akhir siklus dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan

belajar siswa pada setiap akhir siklus yang ditetapkan. Nilai yang diperoleh murid

adalah > 65 atau ketuntasan individual dihitung dengan rumus sebagai berikut :

P = x 100%
Keterangan:

P = persentase
f = frekuensi
N = responden (number of cases)5

Ketuntasan belajar seluruh murid jika target nilai rata-rata mencapai 65

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

murid di dalam 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 65 keatas5.

5 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif R&D, Bandung, Remaja
Rosda Karya, 2010, h. 262

5 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 210
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab

sebelumnya, pada bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan penelitian

sebagai berikut :

Aktivitas pada tindakan siklus I Guru dan Murid terlihat dari beberapa

instrumen observasi menunjukkan kesiapan belajar dengan metode Make A Match

menujukkan adanya perubahan positif hal ini diimbangi dengan peningkatan

perolehan nilai hasil evaluasi pada siklus I menunjukkan nilai rata-rata 67,54, tes

formatif menunjukkan 19 siswa dikategorikan tuntas secara perseorangan dan 5

Murid tidak tuntas. Tindakan siklus II aktivias Guru dan Murid terlihat dari beberapa

instrumen observasi menunjukkan kesiapan belajar melalui metode Make A Match

menujukkan adanya perubahan lebih efektif, hal ini diimbangi dengan peningkatan

perolehan nilai hasil evaluasi pada siklus ke II menunjukkan nilai rata-rata 72,82, tes

formatif menunjukkan 23 Murid dikategorikan tuntas secara perseorangan dan 1

siswa yang tidak tuntas. Peningkatan hasil belajar PAI melalui penerapan metode

Make A Match berdasarkan siklus I dan II sebesar 25 % menunjukkan  adanya

peningkatan dari tiap siklusnya, dimana siklus I (pertama) hasil belajar siswa pada

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menunjukkan nilai rata-rata 67,54 setelah
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