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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action

Research). Penelitian tindakan kelas (PTK) dilaksanakan dalam bentuk siklus

berulang-ulang, empat bagian utama yang ada dalam setiap siklus adalah sebagai

berikut : (1) perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan

(observing), (4) refleksi (reflecting)  dalam Iskandar  (2009:113).51 Sebagaimana

ditunjukkan pada gambar berikut:

Bagan
Diagram Alur PTK (Penelitian Tindakan Kelas)

Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian Tindakan Kelas Model Gabungan Kemmis

dan Mc Taggart.

51Iskandar. Penelitian Tindakan Kelas. (Cet. 1; Jakarta: Gaung Persad(GP) Pers, 2009) hal
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B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 1 Bokori Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawedengansubjek penelitian adalah seluruh siswa kelasIIIdengan jumlah 20

orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan.

C. Faktor yang Diselidiki

Faktor yang diselidiki dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor proses, yaitu untuk melihat keterlaksanaan proses belajar mengajar

yang antara lain kehadiran siswa, perubahan sikap siswa dan keaktifan

siswa dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam melalui

media gambar, serta interaksi antara guru dan siswa, dan interaksi antara

siswa dan siswa.

2. Faktor hasil, yaitu untuk melihat hasil belajar pendidikan agama Islam

siswa yang diperoleh dari tes akhir pada setiap siklus setelah

diterapkanmedia gambar.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang pelaksanaannya

direncanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Kemudian setiap siklus

terdiri atas 4 tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan

evaluasi, serta refleksi.

Pelaksanaan siklus berdasarkan pada faktor-faktor yang akan diteliti. Siklus I

dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan tes siklus. Siklus II
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juga dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan dengan 1 kali pertemuan digunakan untuk

pemberian tes siklus.

Secara rinci, prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan sesuai

pelaksanaan siklus I dilakukan dalam 4 kali pertemuan atau 8 jam pelajaran dengan

alokasi waktu 8 x 40 menit.

1. Perencanaan Tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

a. Menelaah kurikulum SD kelas III

semester genap pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam.

b. Membuat perangkat pembelajaran pada

setiap pertemuan yang terdiri dari

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dan lembar kegiatan siswa (LKS).

c. Menyediakan sarana pendukung yang

diperlukan.

d. Membuat lembar observasi untuk

mengamati proses pembelajaran

.
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2. Pelaksanaan Tindakan

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

a. Guru menampilkan gambar gerakan

shalat beserta bacaanya

b. Guru mendemonstrasikan media gambar

tentang gerakan shalat.

c. Guru menyuruh siswa untuk melafalkan

bacaan shalat yang ada pada gambar.

d. Guru meminta masing-masing dari siswa

untuk tampil di depan kelas.

e. Guru menyuruh siswa untuk mengulang-

ulang bacaan shalat secara kelompok.

f. Guru bertanya tentang yang belum

diketahui siswa.

a. siswa memperhatikan media

gambar gerakan sholat yang

dibagikan oleh guru.

b. siswa menyimak demonstrasi

yang disampaikan oleh guru

melalui gambar yang ada.

c. siswa melafalkan bacaan shalat

yang ada gambar secara klasikal

kelompok dengan mengikuti

bacaan guru.

d. siswa tampil di depan kelas dan

membaca bacaan shalat yang ada

pada gambar

e. siswa mengulang-ulang bacaan

shalat secara kelompok dan

individu sesuai gambar

f. siswa menyimak penjelasan dari

guru tentang hal-hal yang belum

jelas dalam gerakan shalat.
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3. Observasi dan Evaluasi

a. Observasi

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap guru dan siswa serta

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang lelah dibuat serta

melaksanakan evaluasi. Adapun hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut :

a) Observasi Aktivitas Guru dan Siswa

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

a. Guru lebih mudah dalam

menunjukkan gerakan

shalat yang dimaksud

dalam gambar media yang

disediakan

b. Guru lebig mudah dalam

memadukan antara

gerakan shalat dengan

bacaanya.

.

a. siswa memperhatikan media gambar gerakan

sholat yang dibagikan oleh guru.

b. siswa menyimak demonstrasi yang

disampaikan oleh guru melalui gambar yang ada.

c. siswa melafalkan bacaan shalat yang ada

gambar secara klasikal kelompok dengan

mengikuti bacaan guru.

d. siswa tampil di depan kelas dan membaca

bacaan shalat yang ada pada gambar

e. siswa mengulang-ulang bacaan shalat secara

kelompok dan individu sesuai gambar

f. siswa menyimak penjelasan dari guru tentang

hal-hal yang belum jelas dalam gerakan shalat.
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b) Observasi Siswa Secara Keseluruhan

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap pelaksanaan tindakan

dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat serta melaksanakan

evaluasi. Adapun hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut :

1. Siswa yang hadir pada saat proses pembelajaran berlangsung.

2. Siswa yang mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru.

3. Siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat proses

pembelajaran berlangsung.

4. Siswa yang aktif dalam kegiatan kelompok.

5. Siswa yang meminta bimbingan kepada guru pada saat kerja

kelompok.

6. Siswa yang mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

7. Siswa yang memberi tanggapan terhadap persentase kelompok

8. Siswa yang menjawab pertanyaan dari guru maupun dari siswa lain.

9. Siswa yang mengerjakan LKS.

10. Siswa yang melakukan kegiatan lain (ribut, bermain,dll).

a. Evaluasi

Pada akhir siklus I dilaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui

efek dari pelaksanaan tindakan (media gambar) terhadap hasil belajar pendidikan

agama Islam. Hasil dari pelaksanaan tindakan akan dievaluasi dengan memberikan

tes di akhir siklus.
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4. Refleksi

Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan dan

dianalisis. Pada tahap ini dilakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan yang telah dicapai siswa pada siklus I. Hal-hal yang masih perlu

diperbaiki dan dikembangkan akan dilaksanakan pada siklus berikutnya.

Hasil refleksi pada siklus 1 dijadikan sebagai bahan acuan untuk selanjutnya

dibuat rencana perbaikan pada siklus berikutnya.

a. Siklus II

1. Perencanaan Tindakan

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

a. Menelaah kurikulum SD kelas III

semester genap pada mata pelajaran

pendidikan agama Islam.

b. Membuat perangkat pembelajaran pada

setiap pertemuan yang terdiri dari

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

dan lembar kegiatan siswa (LKS).

c. Menyediakan sarana pendukung yang

diperlukan.

d. Membuat lembar observasi untuk

mengamati proses pembelajaran
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2. Pelaksanaan Tindakan

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa

a. Guru lebih mudah dalam menunjukkan

gerakan shalat yang dimaksud dalam

gambar media yang disediakan

b. Guru lebih mudah dalam memadukan

antara gerakan shalat dengan bacaanya.

.

a. siswa memperhatikan media

gambar gerakan sholat yang

dibagikan oleh guru.

b. siswa menyimak demonstrasi

yang disampaikan oleh guru

melalui gambar yang ada.

c. siswa melafalkan bacaan shalat

yang ada gambar secara klasikal

kelompok dengan mengikuti

bacaan guru.

d. siswa tampil di depan kelas dan

membaca bacaan shalat yang ada

pada gambar

e. siswa mengulang-ulang bacaan

shalat secara kelompok dan

individu sesuai gambar

f. siswa menyimak penjelasan dari

guru tentang hal-hal yang belum

jelas dalam gerakan shalat.
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3. Observasi dan Evaluasi

Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap guru dan siswa serta

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat serta

melaksanakan evaluasi. Adapun hala-hala yang diamati adalah:

Aktivitas guru Aktivitas siswa

a. Guru lebih mudah dalam

menunjukkan gerakan shalat yang

dimaksud

b. Guru lebih mudah dalam

mamdukan antara gerakan shalat

dengan bacaanya.

a. Siswa lebih mudah memahami

materi pembelajaran shalat.

b. Siswa-siswa lebih mudah

melakukan gerakan shalat secara

berurutan

c. Siswa lebih aktif untuk bertanaya

dengan menunjukkan bagian

gambar yang tidak dimengarti

d. Siswa lebih bersemangat dalam

melaksanakan kegaiatn belajar

mengajar

e. Siswa lebih cepat menyelesaikan

tugas dari guru

a. Observasi Siswa Secara Keseluruhan

Adapun hal-hal yang diamati adalah sebagai berikut :

b. Siswa yang hadir pada saat proses pembelajaran berlangsung.
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c. Siswa yang mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru.

d. Siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru pada saat proses

pembelajaran berlangsung.

e. Siswa yang aktif dalam kegiatan kelompok.

f. Siswa yang meminta bimbingan kepada guru pada saat kerja

kelompok.

g. Siswa yang mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

h. Siswa yang memberi tanggapan terhadap persentase kelompok

i. Siswa yang menjawab pertanyaan dari guru maupun dari siswa lain.

j. Siswa yang mengerjakan LKS.

k. Siswa yang melakukan kegiatan lain (ribut, bermain,dll).

c. Evaluasi

Pada akhir siklus I dilaksanakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui

efek dari pelaksanaan tindakan (media gambar) terhadap hasil belajar pendidikan

agama Islam. Hasil dari pelaksanaan tindakan akan dievaluasi dengan memberikan

tes di akhir siklus.

d. Refleksi

Hasil yang diperoleh pada tahap observasi dan evaluasi dikumpulkan dan

dianalisis. Pada tahap ini dilakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan yang telah dicapai siswa pada siklus II. Hal-hal yang masih perlu

diperbaiki dan dikembangkan akan dilaksanakan pada siklus berikutnya.
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Hasil refleksi pada siklus II dijadikan sebagai bahan acuan untuk kemudian

dijadikan perbandingan terhadap pelaksanaan siklus seblumnya.

E.   Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:

1. Tes, yaitu tes yang diberikan kepada siswa setelah pelaksanaan

pembelajaran pada setiap siklus untuk mengetahui sejauh mana

penguasaan siswa tentang materi yang dipelajari.

2. Lembar observasi, yaitu berupa catatan tentang aktivitas siswa seperti

kehadiran siswa, perubahan sikap siswa, dan keaktifan siswa dalam

mengikuti pelajaran yang bertujuan sebagai pedoman untuk menentukan

tindakan berikutnya.

F. Teknik Analisis Data

Data mengenai kondisi proses belajar mengajar dianalisis secara statistik

deskriptif yang meliputi kehadiran siswa, keaktifan siswa, interaksi antara guru dan

siswa, serta interaksi antara siswa dan siswa. Data mengenai hasil belajar siswa

dianalisis secara statistik deskriptif yang meliputi skor rata-rata, standar deviasi, nilai

maksimum dan minimum.

Selanjutnya skor rata-rata hasil belajar pendidikan agama Islam siswa akan

dikategorikan dalam klasifikasi tinggi, sedang, rendah menurut standar kategorisasi

Kementrian Pendidikan Nasional.

1. 0  <   x < 54 : dikategorikan sangat rendah

2. 54 <  x < 64 : dikategorikan rendah
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3. 64 <  x < 79 : dikategorikan sedang

4. 79 <  x < 89 : dikategorikan tinggi

5. 89 <  x < 100 : dikategorikan sangat tinggi

Adapun rumus yang digunakan dalam mengolah data adalah :

Keterangan : P = Nilai Rata-rata Siswa

f = Nilai Siswa Secara Keseluruhan

N = Jumlah Siswa Secara Keseluruhan

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action

Research) ini adalah terjadinya peningkatan skor rata-rata atau mean hasil belajar

pendidikan agama Islam siswa kelas kelas IIIdi SDN 1 Bokori Kecematan Soropia

Kabupaten Konawe dari siklus I ke siklus II dan berada pada kategori tuntas klasikal,

siswa dikatakan tuntas belajar secara klasikal apabila ≥ 85% siswa memenuhi KKM,

yaitu skor minimal 70 dari skor ideal yaitu 100. Selain itu, terjadi peningkatan

aktivitas yang dilihat dari kehadiran dan keaktifan siswa yang semakin meningkat

selama proses belajar.

P = f/N x 100%


