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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitia adalah penelitian tindakan

kelas, artinya bahwa penelitian ini merupakan  penelitian yang secara langsung

menerapkan metode tertentu untuk melakukan perubahan dalam proses

pembelajaran. PTK atau classroom action research merupakan penentuan

rancangan penelitian didasarkan pada keinginan peneliti untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-Qur’an pada murid melalui metode card sort pada

murid kelas V SDN Bajo Indah. Menurut Hopkins dalam Arikunto PTK adalah:

Suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif, yang dilakukan oleh pelaku
tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dan tindakan-
tindakannya dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman
terhadap kondisi dalam praktik pembelajaran.1

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam perbaikan pembelajaran ini

dilaksanakan dikelas V SDN Bajo Indah, pada semester Ganjil bulan Januari 2017

C. Tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan membaca Al-qur’an murid maka peneliti mengembangkan rencana

Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) berupa prosedur kerja yang dilaksanakan di

dalam kelas, dalam penelitian ini terdiri dari siklus satu dan siklus dua yang

diadopsi dari Arikunto yang masing- masing terdiri atas:

1 Arikunto, Suharsimi, dkk. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara. 200), h. 79
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Gambar 1.

Desain Penelitian Tindakan Kelas Model Kemmis dan Mc  Taggart

(Dalam Arikunto)2

Diskripsi (Pra siklus)

Pra siklus

1. Identifikasi masalah

2. Analisa masalah dan menentukan berbagai factor penyebab

3. Merumuskan ide-ide sementara (hipotesa) tentang berbagai factor penting

yang berkaitan dengan masalah

4. Mengumpulkan dan menafsirkan data untuk mengembangkan alternatife

tindakan.

5. Merumuskan tindakan

Berdasarkan dari beberapa rangkaian di atas mengenai refleksi awal maka

dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam mengambil sintaks-sintaks dalam

penerapan tindakan kelas

2Ibid, h. 152
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Siklus I

1. Perencanaan

a. Menyusun Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) siklus I sehingga

upaya perbaikan pembelajaran sebelum siklus I dengan merumuskan

tujuan meningkatkan melalui metode card sort.

b. Menentukan jadwal penelitian

c. Menentukan teman sejawat sebagai teman observasi

d. Menyiapkan data pendukaung perangkat perbaikan pembelajaran

e. Menyiapkan alat peraga perbaikan

2. Pelaksanaan

a. Kegiatan Awal:

1) Mengkondisikan kelas

2) Apersepsi pembelajaran

3) Menyampaikan tujuan perbaikan pembelajaran

4) Memberikan motivasi keberhasilan pembelajaran

b. Kegiatan Inti:

1) Penjelasan materi yang diawali dengan guru mengadakan tanya jawab

sebagai penanaman konsep kontekstual tentang membaca Alquran.

2) Murid membaca ayat demi ayat dengan bimbingan guru.

3) Murid mencari bacaan yang terdapat bacaan sesuai yang ditugaskan

4) Murid mengidentifikasi bacaan materi card yang diberikan

5) Laporan hasil kerja kelompok

6) Membahas hasil kerja kelompok murid bersama guru
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c. Kegiatan Akhir:

1) Bersama guru, murid membuat kesimpulan

2) Memberikan tugas rumah

3) Melaksanakan evaluasi

3. Pengumpulan Data

Hasil perbaikan yang telah dilaksanakan selama berlangsungnya proses

perbaikan pembelajaran, oleh observer atau teman sejawat, dikumpulkan dan

dilengkapi dengan beberapa instrument pengamatan, sebagai data untuk

dievaluasi.

4. Refleksi

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi maka

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus

dan akan diperbaiki pada siklus berikutnya.

Siklus II

1. Perencanaan

a. Mengembangkan desain Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) siklus II

sebagai upaya merbaikan pembelajran siklus I.

b. Membuat jadwal sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia

secara realistik.

c. Konsultasi dan diskusi hasil penelitian dengan teman sejawat dan kepala

sekolah.

d. Mencari dukungan informasi dari teman sejawat untuk memperoleh

asumsi tindakan kelas yang akan dilakukan.
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2. Pelaksanaan

a. Kegiatan Awal

1) Mengkondisikan kelas supaya murid memperhatikan materi pembelajaran

2) Apersepsi pembelajaran

3) Menyampaikan tujuan perbaikan pembelajaran

4) Memberi motivasi, supaya murid berhasil.

b. Kegiatan Inti

1) Guru mengadakan tanya jawab tentang materi yang lalu.

2) Penjelasan maeri disertai Tanya jawab bersama murid pada materi .

3) Murid melakukan kegiatan pengambilan kartu sortir (card Sort) secara

bergiliran, menggunakan peraga atau media yang telah disediakan guru,

(boleh satu kartu atau lebih).

4) Selanjutnya murid bergabung dengan induknya, sesuai dengan kelompok

bacaan-bacaan tajwidnya.

5) Laporan hasil kerja perkelompok.

6) Membahas hasil kerja bersama kelompok, guru sebagai mediator.

c. Kegiatan Akhir

1) Murid membuat rangkuman denagn bimbingan guru

2) Memberikan tugas rumah

3) Melaksanakan evaluasi

3. Pengumpulan Data

Perbaikan pembelajaran yang dilakukan pada siklus II dinyatakan telah

tercapai dan berhasil, berdasarkan hasil pengamatan selama berlangsungnya
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proses perbaikan pembelajaran yang dilkakukan oleh observer (teman sejawat)

dengan disertai instrukment pengamatan dan data yang valid.

4. Refleksi

Refleksi berguna untuk memberikan makna terhadap proses pembelajaran

yang telah dilakukan. Hasil refleksi yang ada dijadikan bahan pertimbangan

untuk membuat perencanaan tindakan dalam siklus selanjutnya yang

berkelanjutan sampai pembelajaran dinyatakan berhasil. Peneliti akan

melakukan refleksi diakhir pembelajaran dengan merenungkan kembali secara

intensif kejadian atau peristiwa yang menyebabkan sesuatu yang  diharapkan

atau tidak diharapkan. Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk

memahami dan memberikan makna terhadap proses dan prestasi pembelajaran

yang terjadi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Mengecek kelengkapan data pengumpulan data yang terjaring selama proses

tindakan.

2) Mendiskusikan dan pengumpulan data antara guru, peneliti dan kepala

sekolah (pembimbing), dan lain-lain.

Penyusunan rencana tindakan berikutnya yang dirumuskan dalam skenario

pembelajaran dengan berdasar pada analisa data dari proses dalam tindakan

sebelumnya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilakukan pada

siklus I untuk menyusun tindakan yang akan dilakukan pada siklus II. Dalam

proses refleksi tersebut maka peneliti akan melakuakn kros chek terhadap

beberapa hal yang dianggap masih tabu dalam penerapan tindakan seperti hal ini

mengenai data yang digunakan dalam penerapan tindakan sebelumnya akan lebih
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dilengkapi atau dirinci secara detail sehingga pada proses penerapan tindakan

berikutnya tidak mengalami masalah yang serupa. Disamping itu juga setelah

peneliti menemukan titik lemah dalam penerapan siklus sebelumnya maka

sebaiknya membangun komunikasi dengan pihak sekolah ataupun yang berperan

sebagai observer dalam penerapan tindakan tersebut sehingga dalam penerapan

tindakan selanjutnya kegiatan menjadi tersistem dan sinergis terhadap tujuan

pembelajaran.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengukur aktifitas belajar murid.

Keaktifan belajar yang di ukur dengan metode ini adalah aktivias fisik murid.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data yang mendukung

penelitian seperti daftar nama murid kelas V SDN Bajo Indah Kecamatan

Soropia Kabupaten Konawe.

E. Metode Analisa Data

1. Analisa Pendahuluan

Merupakan tahapan untuk memberi penilaian terhadap hasil observasi

penerapan metode card sort pada prasiklus, siklus pertama dan siklus kedua.

2. Analisa Lanjut

Yaitu analisis data observasi dalam pembelajaran berdasarkan rumus sebagai

berikut:

%Keterlaksanaan = Total Jml ObvJml Poin Obv x100%
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F. Indikator Kinerja

Indikator Keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini senantiasa

berpedoman pada nilai indikator yang berlaku di sekolah sebagai tempat

melakukan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Nilai hasil observasi aktivitas guru dan murid secara individual mencapai 75%

keterlaksanaan

2. Nilai KKM pada tingkat kemampuan murid menbaca Al-Qur’an mencapai

75% baik secara individual maupun persentase rata-rata kelas.

3. Murid aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1.1. Orientasi Lokasi Penelitian

Sekolah yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah SD Negeri Bajo

Indah yang berlokasi di Desa Bajo Indah Kecamatan Soropia Kabupaten

Konawe. Sekolah ini berdiri pada tahun 1967. Ditinjau dari kuantitas tenaga

kependidikannya SDN Bajo Indah memiliki 14 orang pegawai (guru dan tenaga

pendukung). Dengan jumlah guru sebanyak 13 orang yang semuanya sudah

sarjana strata 1 (S1), yang terdiri 1 orang kepala madrasah, 10 orang guru tetap

(PNS) , 2 orang guru tidak tetap (GTT/Non PNS) dan 1 orang pegawai tata usaha

(TU). Lingkungan fisik SDN Bajo Indah ini cukup baik dan tata cara penataan

setiap ruangan terlihat rapi, hal ini dilihat dari cara mengatur dan memelihara

ruang kelas, ruang kerja, halaman sekolah dan ruang lainnya (WC dan lain-lain).

Kerapian dan kebersihan selalu diperhatikan, ruang kerja seperti ruang

guru dan ruang kepala sekolah sangat tertata dengan rapi. Karakter murid

khususnya kelas V tidak jauh beda. Pada umumnya pada pembelajaran

Pendidikan Agama cenderung mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Tingkat

kemampuan siswa tidak sama dari 17 orang yang tuntas dalam pembelajaran

hanya sekitar 29.4%. Hal ini disebabkan masih banyak siswa yang menganggap

bahwa Pendidikan Agama merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. Ini

ditunjukkan dari antusias, kesadaran dan kemampuan siswa untuk bertanya serta

dalam mengemukakan ide hampir tidak tampak, demikian juga dengan rendahnya


