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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Disebut tindakan kelas karena karakteristik khas dari penelitian ini adalah adanya

tindakan (aksi) tertentu melalui penerapan metode Kaisa dengan harapan dapat

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan menghafal al Qur’an. Menurut

Suharsimi menjelaskan PTK melalui gabungan dari tiga definisi berikut :

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat dan meningkatkan suatu hal yang menarik minat dan penting
bagi peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerakan yang sengaja dilakukan dengan tujuan
tertentu yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa dalam waktu yang sama menerima
pelajaran yang sama dari seorang guru.1

Menurut Kunandar, penelitian tindakan (action research) merupakan suatu

kegiatan penyidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk

menentukan informasi ilmiah atau teknologi baru, membuktikan kebenaran atau

ketidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau gejala sosial.2

Berdasarkan pandangan di awal, maka dapat disimpulkan bahwa

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah suatu kegiatan penelitian ilmiah yang

dilakukan secara rasional sistematis dan empiris refleksi terhadap berbagai

tindakan yang dilakukan oleh guru (tenaga pendidik) kolaborasi (tim peneliti)

1Suharsimi, Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011),
h.58

2Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi
Guru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada, 2009), h. 42
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yang sekaligus sebagai peneliti, sejak disusunnya suatu perencanaan sampai

penilaian terhadap tindakan nyata didalam kelas yang berupa kegiatan belajar

mengajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran yang

dilakukan.

B. Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Al Qalam Kendari. Pemilihan lokasi

penelitian tersebut dilakukan dengan pertimbangan peneliti ingin menyelidiki

peningkatan motivasi belajar dan kemampuan menghafal Juz Amma pada siswa

SDIT Al Qalam Kendari dengan  menggunakan metode Kaisa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18-25 September 2017, sejak

proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan penelitian. Tahapan-

tahapan penelitian yaitu perencanaan yang meliputi (kurikulum, sillabus, RPP),

pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi, dan refleksi.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa Kelas Empat yaitu

Kelas Tahfiz dengan jumlah sepuluh orang siswa yang terdiri dari empat orang

laki-laki dan enam orang perempuan di SDIT Al Qalam Kendari.

D. Instrumen dan Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk

mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan yang menunjang dalam
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penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan Silabus, RPP, wawancara,

dokumentasi, serta pengamatan aktivitas guru dan siswa sebagai instrumen

pendukung sedangkan observasi kemampuan menghafal dan kuesioner sebagai

instrumen utama. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui tekhnik berikut

ini:

1. Observasi

Observasi yaitu tekhnik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan langsung atau mencatat secara sistematis terhadap aktivitas guru dan

siswa. selain itu, pengamatan pada kelancaran, ketepatan tajwid , adab dan

kefasihan siswa dalam menghafal. Cara ini digunakan untuk mengukur

kemampuan menghafal melalui penerapan metode Kaisa pada mata pelajaran Ilmu

Tahfiz Qur’an sebagaimana yang terlampir.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian

pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan

jawaban. Kuesinar juga berupa pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun

secara kronologis untuk diberikan kepada responden. Cara ini digunakan untuk

memperoleh informasi dari siswa tentang peningkatan motivasi belajar melalui

penerapan metode Kaisa pada mata pelajaran Ilmu Tahfiz Qur’an. Kuesioner yang

digunakan dalam penelitian adalah kuesioner dalam bentuk pernyataan

sebagaimana yang terdapat pada lampiran.
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3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua tahap, yang pertama dilakukan saat pra

penelitian atau sebelum dilakukan tindakan, dimana tujuannya untuk mengetahui

kondisi mengenai deskripsi pelaksanaan pembelajaran dan masalah-masalah yang

dihadapi dalam kelas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto hasil kegiatan proses

pembelajaran Ilmu Tahfiz Qur’an dengan menggunakan metode Kaisa.

Dokumentasi dibuat untuk melengkapi kejadian-kejadian penting di dalam kelas

sebagai data pendukung penelitian.

E. Tekhnik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis

deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran peningkatan aktifitas siswa

yang diajar dengan menggunakan metode Kaisa .

Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data

tersebut adalah sebagai rumus berikut3:

1) Motivasi Belajar dan Kemampuan Menghafal= ∑

Keterangan:

= Rata-rata motivasi belajar dan kemampuan menghafal
∑F = Jumlah skor motivasi belajar dan kemampuan menghafal
N = Jumlah maksimum/Jumlah siswa

3Saharudin, Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran
Team Games Tournament pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI IPA SMAN 1
Bahodopi Morowali, Skripsi Gelar Sarjana Pendidikan Islam Prodi PAI, 2012, h. 52
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2) Persentase Ketuntasan

P= ∑ × 100%

Keterangan:

P = Persentase ketuntasan
∑ F = Jumlah siswa yang tuntas
N = Jumlah siswa

3) Peningkatan Ketuntasan Belajar

P=

Keterangan:

P = Persentase peningkatan
Posrate = Nilai sesudah diberi tindakan
Basrate = Nilai sebelum tindakan

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrument penelitian

Variabel Indikator Nomor Item
Jumlah

Soal

Motivasi

Adanya hasrat dan keinginan
untuk berhasil

1, 2, dan 3

20

Adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar

4, 5 dan 6

Adanya harapan dan cita-cita
masa depan

7, 8 dan 9

Ulet menghadapi kesulitan 10, 11, dan 12
Menunjukkan minat terhadap
berbagai masalah

13, 14, dan 15

Dapat mempertahankan
pendapatnya

16, 17 dan 18

Senang mengikuti pelajaran 19 dan 20

Kemampuan
Menghafal

Tahfiz 1

10
Tajwid

3, 4, 5, 6, 7, 8, dan
9

Fashahah 2

Terjemah 10
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G. Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut4 :

Gambar 3.1 Siklus Penelitian

Siklus di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan (planning)

Dalam kegiatan ini, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

4Suharsimi, Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),
h. 16

Perencanaan

PelaksanaanRefleksi Siklus I

Siklus II

Pengamatan

Perencanaan

PelaksanaanRefleksi

Pengamatan

Tuntas
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a) Peneliti bersama guru pembimbing Ilmu Tahfiz Qur’an menyusun

rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan materi yang akan

diajarkan dengan menggunakan metode Kaisa. Rencana

pelaksanaan pembelajaran meliputi tiga tahapan yaitu kegiatan

awal, inti, dan akhir.

b) Membuat lembar observasi untuk memantau aktifitas guru dan

siswa dalam kegiatan pembelajaran.

c) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan.

d) Merancang alat evaluasi untuk tes tindakan pada siklus PTK.

2. Pelaksanaan (action)

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan

menerapkan metode Kaisa, disamping itu guru pembimbing memantau sikap guru

dan siswa selama pembelajaran berlangsung sesuai lembar observasi yang telah

dibuat sebelumnya.

3. Pengamatan (observasi)

Meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai upaya membagun

pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak diterapkannya

metode Kaisa yaitu pengamatan pada kelancaran, ketepatan tajwid , kefasihan

siswa dalam menghafal dan kemampuan siswa dalam menerjemahkan ayat.

4. Refleksi (reflection)

Refleksi digunakan mereview apakah kegiatan yang dilaksanakan dapat

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan menghafal al Qur’an. Pada tahap

refleksi, dilakukan identifikasi hambatan dalam pelaksanaan metode Kaisa
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maupun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran untuk menetapkan

langkah-langkah pembelajaran pada siklus berikutnya. Pada tahap ini merupakan

tahap penentuan apakah siklus masih dilanjutkan atau tidak, dengan mengacu

pada evaluasi tindakan siklus. Apabila indikator penelitian belum tercapai maka

kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan pada siklus berikutnya dalam materi

lanjutan atau materi lain dengan metode yang sama pada siklus sebelumnya.

H. Indikator Kinerja

Sebagai indikator keberhasilan tindakan pada setiap siklus mengacu pada

kriteria ketuntasan minimal dalam pelajaran Ilmu Tahfiz Qur’an. Apabila dalam

penelitian ini minimal 80% siswa telah memperoleh nilai ≥ 75 (sesuai dengan

ketuntasan sekolah), dari materi yang diajarkan maka indikator kinerja sudah

tercapai.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SDIT Al Qalam Kendari

SDIT Al Qalam Kendari adalah milik Yayasan dengan luas lahan ±6,030 m2

yang beralamat di Jl.Asrama Haji No. 8, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga,

Kota Kendari. Sekolah ini dikenal sebagai SDIT yang religius dan ramah anak serta

memiliki wilayah yang cukup nyaman untuk suasana belajar dan beroperasi sejak

tahun 2008.

SDIT Al Qalam Kendari telah banyak mengalami perkembangan, hal ini

ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun. Dalam

penyelenggaraan pendidikan, kondisi guru perlu diperhatikan karena peran dari guru

sangat mempengaruhi mekanisme kerja dan keberhasilan dari sekolah tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi guru-guru SDIT Al Qalam Kendari yang ada di kantor

terdiri dari guru tetap dan tidak tetap berjumlah 42 orang.

Siswa di SDIT Al Qalam Kendari secara keseluruhan berjumlah 503 orang.

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada kelas IV yaitu kelas Tahfiz

dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.Daftar nama-nama siswa pada kelas Tahfiz SDIT Al Qalam Kendari
Kecamatan Baruga Kota Kendari

NO NAMA L P
1 2 3

1. Abyan Ghaisano 


