
 
 

34 
 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Researc).Yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyyah 

peserta didik di SDN 1 Popalia.Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu 

jenis penelitian yang dapat dilakukkan oleh guru untuk meningkatkan kualitas peranan 

tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui penelitian 

tindakkan kelas, guru dapat meningkatkan kinerjanya secara terus menerus dengancara 

melakukan refleksi diri berupa upaya menganalisis agar dapat menemukan kelemahan-

kelemahan dalam proses pembelajaran yang dilakukannya.  Kemudian merencanakan 

untuk proses perbaikan serta menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai 

dengan program pembelajaran yang telah disusunnya dan diakhiri dengan melakukan 

refleksi. 

Sudrajat (2011) ”mengemukakan bahwa: 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang mengangkat 

masalah-masalah actual yang dihadapi guru di kelasnya sendiri bukan kelas orang 

lain untuk   kemudian dipecahkan dan dicarikan solusinya dengan penerapan 

berbagai ragam teori teknik pembelajaran yang relevan secara kreatif” (h. 34). 

Berdasarkan pandangan Sudrajat di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

tindakan kelas hakekatnya adalah upaya kreatif dari guru untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi secara actual di kelas guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan bagian dari penelitian 

tindakan.Jadi sebelum membahas penelitian tindakan perlu didefinisikan terlebih 
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dahulutentang penelitian secara umum. Penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan 

yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi 

ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesis 

sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala social. 

 Ekawarna (2009) ”Kunandar mengemukakan bahwa:  

PTK adalah “suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang 

lain” (kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelas” (h. 5). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa penelitian tindakan kelas 

(PTK) merupakan pnelitian tindakan kelas yang dapat membantu guru dalam 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, mengatasi permasalahan di dalam kelas dan 

memaksimalkan kualitas serta tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik. 

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif dimana peneliti bersama dengan 

guru mata pembelajaran PAI disekolah bekerja sama dengan pembagian peran, yaitu 

peneliti sebagai pelaksana tindakan kelas dan guru bidang studi sebagai mitra yang 

membantu peneliti mengobservasi jalannya pelaksanaan tindakan. 

3.2 Settingan Penelitian 

3.2.1 Subjek/Sampel Penelitian 

 Subjek/sampel penelitian dalam  penelitian ini  adalah  peserta  didik kelas 1 

SDN 1 Popalia yang berjumlah 8 orang peserta didik  yang diri atas  6 peserta didik 

perempuan dan  2 peserta  didik laki-laki. Pemilihan sampel penelitian dilakukan 

denganpurposive sampling atau pengambilan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu.Pertimbangan yang digunakan oleh peneliti yaitu kelas tersebutmemilki rata-

rata hasil belajar PAI peserta didik yang rendah yakni rata-rata 65. 

3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh dari hasil penerapan media kartu dalam 

membaca huruf hijaiyyah di kelas 1 SDN 1 Popalia. 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Di karenakan kondisi yang tidak memungkinkan (pandemic virus orona) yang 

qadarullah terjadi pada waktu peneliti akan melaksanakan penelitian di salah satu 

sekolah yang berada di pulau Binongko yaitu SDN 1 Popalia, maka peneliti 

melaksanakan penelitian ini di salah satu rumah peserta didik yang telah disepakati 

bersama. 

3.2.4 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan yang berlangsung ketika kondisi 

sedang mengalami pandemi virus orona. Adapun waktu pelaksanaan dari penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel: 3.1 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Pra Pelaksanaan Tindakan 25 Februari s/d 8 Maret 2020 

2 Pelaksanaan Siklus I 8 Juni s/d 11 Juni 2020 

3 Pelaksanaan Siklus II 15 Juni s/d 22 Juni 2020 

4 Pengolaan Data 23 Juni s/d 8 Juli 2020 

5 Penyusunan Hasil Penelitian 9 Juli s/d 21 Juli 2020 

6 Konsultasi Dengan 

Pembimbing 

22 Juli s/d 24 September 2020 

7 Pengadaan Hasil Penelitian 07 Oktober 2020 
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3.3 Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Kemampuan peserta didik dalam hal membaca huruf hijaiyyah dan 

bagaimana aktivitas belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

melalui penerapan media kartu.  

3.3.2 Aktivitas guru dalam menerapkan media kartu dalam upaya memahami 

huruf hijaiyyah peserta didik.  

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Siklus I 

 Pelaksanaan siklus I dalam penelitian ini terdiri atas tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

3.4.1.1 Perencanaan 

3.4.1.1.1 Melakukan konsultasi dengan guru mata pelajaran 

mengenai materi pembelajaran yang akandiajarkan 

kepada peserta didik. 

3.4.1.1.2 Menyiapkan perangkat pembelajaran yang 

meliputi: silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) secara kolaboratif antara 

peneliti dan guru yang sesuai dengan kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang akan diajarkan. 



 
 

38 
 

3.4.1.1.3 Menyiapkan materi pembelajaran, soal evaluasi, 

lembar observasi peserta didik dan observasi 

kinerja guru. 

3.4.1.1.4 Mempersiapkan media kartu yang akan digunakan. 

3.4.1.1.5 Mempersipakan perlengkapan dokumentasi. 

3.4.1.2 Pelaksanaan  

Tahapan ini diawali dengan menyususn scenario pembelajaran atau Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi huruf hijaiyyah. Adapun desain 

pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah pembelajaran yang berpusat pada 

kerja sama peserta didik dan guru. Guru dan peserta didik bersama-sama dalam 

menggunakan media kartu huruf hijaiyyah 

3.4.1.3 Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas dengan menggunakan lembar observasi peserta didik yang ditujukan 

pada peserta didik kelas I SDN I Popalia dan lembar observasi guru yang ditujukan 

pada guru PAI (peneliti). Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh guru 

mata pelajaran PAI dan teman sejawat (bertugas melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik) selama berlangsungnya pembelajaran di dalam kelas. 

3.4.1.4 Analisis dan Refleksi 

Selanjutnya, hasil observasi dan tes belajar kemudian dianalisis untuk 

dijadikan bahan refleksi yang digunakan sebagai acuan untuk membuat 

perencanaan untuk pertemuan siklus berikutnya. 
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3.4.2 Siklus II 

Pelaksanaan pada siklus II dilakukan dengan melakukan perubahan pada 

bagian-bagian tertentu berdasarkan pada hasil refleksi siklus I, sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. Langkah-langkah pada siklus II sama dengan siklus I, 

yaitu: perecanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Apabila pada siklus II belum 

mencapai target yang diharapkan ≥ 80% dari jumlah peserta didik memenuhi 

standar KKM yakni 70, maka penelitian akan dilanjutkan pada siklus III. 

3.5 Desain Penelitian 

Kusumah dan Dwitagama (2012) adapun desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah PTK yang dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart 

yang merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt 

Lewin, hanya saja,komponen acting (tindakan) dengan observing (pengamatan) 

dijadikan dijadikan sebagai satu kesatuan. Desain penelitian ini terdiri dari dua siklus 

dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning) pelaksanaan tindakan (acting), 

pengamatan (observing) dan refleksi (refreting). Arikuntu (2010) Desain dalam 

penelitian ddalam tindakan kelas ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Pengamatan 
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  Pelaksanaan 
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Pengamatan 
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Gambar: 3.1 

Desain Penlitian Tindakan Kelas (h. 74) 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara atau teknik yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam proses 

penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

3.6.1 Observasi  

Observasi dalam penelitian ini adalah proses pengambilan data dalam 

penelitian dimana peneliti mengamati secara langsung aktivitas guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran PAI, dengan menggunakan lembar observasi aktivitas 

peserta didik dan guru. Dalam melakukan observasi peneliti akan dibantu oleh 

seorang observer yaitu guru matapelajaran dan rekan peneliti. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secaralisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi 

mengenai fakta yang dapat mendukung penelitian. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawacara 

tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun seara sistematis dan 

lengkap. 
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3.6.3 Tes Pemahaman Konsep 

Arikuntu (2010) menyatakan bahwa “tes pemahaman konsep adalah 

uraian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan pengetahuan intellegensi, kemampaun yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok” (h. 150). Jenis tes dalam penelitian ini adalah tes tertulis yang 

dilaksanakan setiap akhir siklus untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman 

peserta didik terhadap huruf hijaiyyah. 

3.6.4 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan kegiatan pengambilan data-data penting yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk 

mengungkap fakta selama kegiatan penelitian.Dokumentasi yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian ini adalah video (pengambilan dokumentasi 

dilakukan teman peneliti dengan menggunakan kamera (handphone), foto-foto 

guru, peneliti dan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kegiatan yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

berbentuk observasi, wawancara, tes pemahaman konsep, dan dokumentasi. 

Tabel 3.2 

Kisi-Kisi Instrumen 

Kisi-Kisi Instrumen Penggunaan Media Kartu 

Indikator Aspek 1 2 3 

Mengenal Kemampu Anak dapat  Anak dapat  Anak dapat 
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huruf 

hijaiyyah 

an anak 

dalam 

mengenal 

huruf 

hijaiyyah 

mengenal 

huruf-huruf  

hijaiyyah 

mengenal 

huruf 

hijaiyyah dari 

awal sampai 

akhir 

mengenal/membedakan 

antara huruf yang 

hampr memiliki 

kesamaan 

Menyebutka

n huruf-

huruf 

hijaiyyah 

Kemampu

an anak 

dalam 

menyebut

kan huruf 

hijaiyyah 

Anak dapat  

menyebutkan 

huruf 

hijaiyyah  

Anak dapat  

menyebutkan 

huruf 

hijaiyyah  

secara lengkap 

dan   benar 

 

Memahami 

aturan dalam 

suatu 

kegiatan 

Kemampu

an anak 

dalam 

memaham

i huruf  

hijaiyyah 

Anak dapat 

memahami 

aturan dalam 

membaca 

Anak dapat 

memahami 

antara bunyi 

dan huruf 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Arikuntu (2010) menyatakan bahwa “Analisis data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis deskriptif.Setelah data terkumpul, maka dilakukan 

analisa dan pengolahan data.Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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3.2.9.1 Menghitung nilai rata-rata hasil belajar peserta didik dengan rumus: 

X = 

  
∑  
   
 

 

Keterangan: 

X = nilai rata-rata kelas 

  
∑  
    = Jumlah semua nilai peserta didik  

N    = banyak peserta didik” (h. 264) 

3.2.9.2  Akib (2014) menyatakan bahwa “Menentukan presentase ketuntasan 

belajar peserta didik  

p= 
∑  

 
 X 100% 

Keterangan: 

P      =  presentase   ketuntasan belajar 

∑   =  Jumlah peserta didik pada kategri ketuntasan belajar  

n      =    jumlah  seluruh peserta didik” (h. 41) 

3.2.9.3 Akib (2014) “Menentukan keefektifitas hasil belajar 

P =
                

        
X 100% 

Keterangan:  

P = Presentase hasil belajar 

Posrate = Nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate= Nilai sebelum diberikan tindakan” (h. 53) 
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Tabel 3.3 

Kategori Keberhasilan 

No  Skor  Keterangan  

1 76-100 Sangat Baik 

2 51-75 Baik 

3 26-50 Cukup 

4 0-25 Kurang Baik 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Agib (2009) Penggunaan media kartu dalam meningkatkan kemampuan 

memahami huruf hijaiyyah pada penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

3.9.1 Presentase jumlah peserta   didik telah mencapai nilai KKM (70) yang 

ditetapkan oleh sekolah≥80%.(h. 41). 

3.9.2 Adanya peningkatan rata-rata kemampuan memahami huruf hijaiyyah 

peserta didik pada setiap siklus. 

  

 

 

 

 


