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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas (action research), 

Karena penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di 

kelas.

PTK berbeda dengan penelitian formal (konvensional) pada umumnya. 

PTK memiliki beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. On the job problem oriented (masalah yang diteliti adalah masalah rill atau 

nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam 

kewenangan atau tanggung jawab peneliti)

2. Problem-solving (berorientasi pada pemecahan masalah)

3. Improvement-oriented (berorientasi pada peningkatan mutu)

4. Ciclus (siklus)

5. Action oriented dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan 

(treatment) tertentu untuk memperbaiki PBM dikelas.

6. Pengkajian terhadap dampak tindakan

7. Specifics contextual aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang 

dihadapi oleh guru dalam PBM di kelas

8. Partisipatory (collaborative)

9. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi

10. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus1

Penelitian tindakan kelas merupakan rangkaian penelitian yang dilakukan 

secara siklus dalam rangka memecahkan masalah sampai masalah itu terpecahkan. 

Tujuan utama penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar

                                                            
1Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru (Jakarta : 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.59 – 62.
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Pendidikan Agama Islam siswa dimana peneliti terlibat langsung di dalam 

penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian 

tindakan di sini adalah kolaborasi partisipatoris, yaitu kerjasama antara peneliti 

dengan guru atau teman sejawat di lapangan. dengan cara ini  diharapkan 

diperoleh data yang objektif demi kevalidan data yang diperlukan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan penelitian pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 yang 

waktu pelaksanaanya  pada Oktober s/d Desember  2015. Sedangkan tempatnya 

pada kelas V di Sekolah Dasar (SD)  Negeri 18 Baruga Kecamatan Baruga.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 18 Baruga Kecamatan

Baruga Kendari semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui: 

1. Observasi, meliputi pengamatan terhadap aktivitas guru dalam menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode demostrasi melalui media drawing dan

dan aktivitas kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan motode dan media.

2. Tes hasil belajar yaitu seperangkat instrument yang disusun 

berdasarkan kompetensi dasar materi ajar PAI setelah menerapkan 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi dan

media drawing pada pelaksanaan shalat. Tes hasil belajar 
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digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar PAI siswa kelas V

SDN 18 Baruga Kecamatan Kendari.

3. Dokumentasi, Dokumentasi  yaitu pengambilan data-data penting 

yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. Dokumentasi 

bertujuan untuk mengungkap fakta selama kegiatan penelitian

E. Alur Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang pelaksanaannya sebanyak 2 (dua) 

siklus dan setiap siklus 2 kali pertemuan. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri 

dari empat tahapan kegiatan:2

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah

Tahapan perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk 

melakukan PTK, tahapannya yaitu:

a. Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan dicapai oleh siswa berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

b. Menyiapkan materi yang akan diajaran kepada siswa yaitu 

tentang pelaksanaan shalat

c. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

d. Membuat lembar kerja siswa berupa soal-soal yang akan 

dikerjakan 

e. Membuat lembar observasi aktifitas guru dan aktifitas siswa.

                                                            
2Akmal H Dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Indeks, Kelompok Gramedia

2007), h. 120.
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f. Menyiapkan alat bantu pembelajaran yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran seperti: media gambar, alat tulis dan kertas.  

g. Mengadakan pembagian tugas antara peneliti dan observer. Peneliti 

sebagai pelaksanaan tindakan. Observer pada penelitian ini adalah teman 

sejawat yang mengisi lembar observasi pengelolaan pembelajaran 

melalui pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pelaksanaan shalat  

dengan menggunakan media drawing dan demostrasi.

h. Membuat evaluasi.

2. Pelaksanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran, yaitu 2 (dua) kali pertemuan untuk setiap siklus. Pelaksanaan  

tindakan yaitu pelaksanaan proses dalam pembelajaran, dimana proses ini 

diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegitan inti dan penutupan, dalam 

pelaksanaan ini, sekaligus dilaksanakan kegiatan observasi terhadap proses 

yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan metode demonstrasi melalui media drawing.

3. Observasi dan Evaluasi

Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat 

pelaksanaan tindakan pada proses pembelajaran berlangsung, yaitu melihat 

apakah pelaksanaan tindakan sesuai skenario pembelajaran yang telah 

dibuat. Observasi dilakukan selama  kegiatan pelaksanaan proses 

pembelajarn berlangsung. Pengamatan dilakukan  terhadap guru dan siswa. 

Pengamatan dan penilaian terhadap guru dilakukan dengan mengisi lembar 
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observasi pengelolaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui 

pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi melalui media 

drawing.  Setelah itu dilakukan evaluasi, yaitu untuk melihat keberhasilan 

pelaksanaan tindakan.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang 

didasarkan hasil observasi dan evaluasi selama pelaksanaan suatu siklus. 

Hasil yang diperoleh setelah tindakan, observasi dan evaluasi didiskusikan 

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

diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya. Adapun alur tindakan 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Penerapan  Metode Demonstrasi Melalui Media Drawing Dalam Pembelajaran 
Materi Pelaksanaan Shalat Pada Siswa Kelas V SDN 18 Baruga Kecamatan 

Baruga Kendari

SIKLUS I PERTEMUAN 1 - 2

Perencanan Pelaksanaan Observasi Tes Refleksi

a.RPP,LKS,LKS
b).M materi 
pelaksanaan shalat
c).M.soal
d).M.Media Drawing
e).M.skenario dalam 
pembelajaran

Menjelaskan 
a).P.shalat
b).syarat-syarat 
melaksanakan 
shalat
c).hikma 
melaksanakan 
shalat.
d).rukun-rukun 
shalat

Pada siklus I 
pertemuan 1 ada 
beberapa item yang 
tidak di laksanakan 
guru amaun siswa dan 
pada  pertemuan II 
sudah beberapa item 
telah di kerjakan oleh 
guru dan siswa

Nilai 
pertemuan 1=
     Dan 
pertemian 2 =

Pada siklus 1 
pertemuan 1 masi 
banyak kekuarangan 
sedangkan siklus dua 
sudah ada perbaikan 
dari siklus yang 
pertama.
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Sambungan bangan di atas

F.Indikator Kerja

Belum berhasil berhasil

SIKLUS II PERTEMUAN 3 -  4

Perencanaan Pelaksanaan Observasi Tes Refleksi

a.RPP,LKS,LKS
b).M materi 
pelaksanaan shalat
c).M.soal
d).M.Media 
Drawing
e).M.skenario 
dalam 
pembelajaran

1).Membagi soal 
tentang tata cara 
pelaksanaan shalat 
2).menilai 
demonstrasi tentang 
tatacara shalat
3).menilai dalam ke 
efisien dalam 
pelaksanaan shalat 
4).menilai bacaan-
bacaan dalam shalat 
Nilai pertemuan 1=

Dan pertemian 2 =

1).Memperlihatkan drawing 
tentang pelaksanaan shalat
2).guru mendemonstrasikan 
drawing 
3).guru mengajar siswa untuk 
mendemonstrasikan drawing 
tentang shalat
4).guru mengajak 6/5 orang 
maju ke depan untuk di 
bimbing dalam 
mendemonstasikan drawing
5).guru membimbing sisa 
yang dalam 
mendemonstraiskan drawing 
tentang shalat yang ada 
kekeliruan

Pada siklus 11 pertemuan 
3 sudah mulain membaik 
karena item-item yang 
tdk di laksanakan pada 
siklus 1 pertemusn 11 
sudah di kerjakan pada 
siklus 3 pertemuan 1 tapi 
belum sempurna secara 
keselurahn dan pada 
pertemuan 4 
alhamdulillah item-item 
yang tidak di laksanakan 
oleh guru/siswa sudah di 
kelrjakan secara 
keseluruhan

pada siklus ini sudah 
banyak perubahan yang 
terjadi dari sebelumnya 
dan penelitian pada 
siklus ini sudah di 
katan berhasil karena 
dilihat dari hasil yang 
di peroleh mempunyai 
peningkatan 

Hasil Temuan Dan Rekomendesai

Dari Siklus 1 Dan Siklus II Telah 
Mengalami Peningkatan yang cukup 
memuaskan Sehinggah Penelitian Hanya 
Sampai Pada Siklus II

Belum berhasil

Siklus 3
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Sebagai standar keberhasilan penelitian ini adalah pelaksanaan shalat pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) pada siswa kelas V SDN 18 Baruga 

Kec.Baruga Kendari, melalui metode demonstrasi melalui media drawing, yaitu 

jika hasil pelaksanaan pembeljaran pendidikan agam islam ( PAI ) siswa dari 

materi pembelajaran  mendapatkan 75%, maka siswa telah dinyatakan mencapai 

ketuntasan sesuai dengan ketentuan SDN 18 Baruga Kecamatan Baruga Kendari.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar PAI yang diajar 

dengan Penerapan metode demonstrasi melalui media media drawing.

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

deskriptif.”3 Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif. 

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

1. Data tentang hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai akhir         = ×100

2. Persentase keberhasilan belajar dihitung menggunakan rumus:

P                        = x 100%

Keterangan : 

P    = persentase peningkatan

Posrate            = nilai sesudah diberikan tindakan

Baserate = jumlah siswa dalam kelas 

                                                            
3Muslich, Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas Itu Mudah (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009), h.130.
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