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BAB III

METODE  PENELETIAN

A. Lokasi dan Subyek Penelitian

Pada penelitian tindakan kelas tidak lagi mengenal populasi dan sampel

karena dampak perlakuan hanya berlaku bagi siswa dan guru yang dikenai tindakan

saja.19 Dari penjelasan ini, maka peneliti menetapkan siswa kelas VIA SD Negeri I

Iwoimendaa yang berjumlah 39 orang siswa sebagai subyek yang dikenai tindakan

dalam penelitian. Karena hasil belajar siswa di kelas tersebut berada dalam kategori

yang rendah sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan tujuan

untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa di kelas tersebut.

B. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah

1. Tes awal, dilaksanakan sebelum masuk pada siklus I

2. Tes akhir, dilaksanakan pada setiap akhir siklus

3. Pedoman observasi

C. Prosedur Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas.

Penelitian tindakan merupakan suatu pencarian sistematik yang dilaksanakan

oleh para pelaksana program dalam kegiatannya sendiri, jika dalam

19 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 27
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pendidikan dilakukan oleh guru, dosen, kepala sekolah, dan konselor dalam

mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan, keberhasilan, dan

hambatan yang dihadapi untuk kemudian menyusun rencana dan melakukan

kegiatan-kegiatan penyempurnaan.20

Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap

kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi

dalam sebuah kelas secara bersama yang meliputi tahap perencanaan,

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi secara berulang.21

2. Desain Penelitian

Adapun desain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1: Desain penelitian tindakan kelas.22

20 Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008) h.139

21 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) h. 3
22 Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 16
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3. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian tindakan ini dilaksanakan dalam dua siklus dan

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. begitupun pada

siklus kedua dan siklus berikutnya. Jika peneliti belum berhasil memperbaiki

dan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam pokok bahasan Zakat maka akan dilanjutkan pada siklus

berikutnya dan dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai.

Adapun hal-hal yang penting dilakukan pada siklus tersebut tercakup dalam

hal yaitu:

a. Merancang siklus (perencanaan)

b. Melaksanakan tindakan

c. Memantau tindakan yang dilakukan (pengamatan)

d. Mengadakan refleksi.23

Selanjutnya diuraikan gambaran kegiatan yang dilakukan dalam masing-

masing siklus penelitian sebagai berikut:

Gambaran umum siklus I

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu pemikiran sebagai bahan persiapan untuk

melakukan suatu tindakan24 .Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap

perencanaan ini adalah sebagai berikut:

23Ibid., h. 17.
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a. Menelaah silabus mata pelajaran PAI SD Negeri 1 Iwoimendaa dengan

tujuan untuk mengalokasikan waktu yang akan digunakan.

b. Mengidentifikasi kebutuhan dan keadaan siswa berupa kesiapan

belajarnya dengan materi sehubungan dengan pokok bahasan yang akan

dipelajari dengan menggunakan pendekatan discovery.

c. Membuat skenario atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

untuk mengefektifkan pembalajaran di kelas yang meliputi: standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan, materi

pembelajaran, strategi, kegiatan inti, kegiatan akhir pada pembelajaran

dan sesuai pendekatan discovery.

2. Pelaksanaan tindakan, pelaksanaan tindakan selama 2 kali pertemuan,

pertemuan 1 Menguji cobakan desain yang telah dibuat pada proses

perencanaan dengan memberikan tes awal untuk mengetahui hasil belajar

siswa, dengan cara: siswa diharapkan untuk mencari, menemukan solusi,

menjelaskan atau menjawab, dan menyimpulkan atas masalah atau pertanyaan

yang diajukan oleh peneliti. Pertemuan 2 refleksi. Adapun langkah-langkah

pada tahap pelaksanaan ini yaitu:

a. Membentuk beberapa kelompok dimana salah satu kelompok adalah

semua siswa yang memiliki hasil tes akhir yang kategori rendah

24 Mursell dan Nasution. Mengajar Dengan Sukses. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h.123
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sedangkan kelompok yang lain adalah siswa yang memiliki hasil tes akhir

dengan kategori tinggi.

b. Peneliti memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang memiliki

nilai rendah.

c. Pada akhir siklus diadakan tes.

3. Tahap pengamatan. Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap

tindakan yang diberikan dengan menggunakan lembar observasi yang memuat

faktor yang diselidiki yaitu:

a. Siswa yang hadir saat proses belajar mengajar belangsung.

b. Siswa yang memperhatikan saat guru menjelaskan.

c. Siswa yang bertanya.

d. Siswa yang mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan atau masalah

yang diajukan baik melalui tes lisan maupun tes tulisan.

e. Siswa yang mampu menemukan solusi ketika diajukan permasalahan atau

pertanyaan.

f. Siswa yang mengerjakan soal di depan kelas.

g. Siswa yang mampu menjelaskan solusi yang telah ditemukan.

h. Siswa yang mampu menyimpulkan pelajaran yang telah berlangsung

4. Refleksi. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi tindakan yang telah

dilakukan yang meliputi evaluasi mutu, jumlah, waktu dan hal-hal lain yang

mempengaruhi hasil belajar dari setiap jenis tindakan serta memperbaiki



35

pelaksanaan tindakan sesuai dengan hasil evaluasi untuk digunakan pada

siklus berikutnya.

Gambaran umum siklus II

1. Perencanaan

a. Menelaah kembali silabus mata pelajaran PAI SD Negeri 1 Iwoimendaa

dengan tujuan untuk mengalokasikan waktu yang akan digunakan.

b. Mengidentifikasi  kebutuhan  dan  keadaan  siswa  berupa kesiapan

belajarnya

dengan materi sehubungan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari

dengan menggunakan pendekatan discovery.

c. Membuat skenario atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

untuk mengefektifkan pembelajaran di kelas yang meliputi: standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, alokasi waktu, tujuan, materi

pembelajaran, strategi, kegiatan inti, dan kegiatan akhir pada

pembelajaran.

2. Pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus II  ini dilakukan

selama 2 kali pertemuan dengan diberikan pengajaran atau perlakuan

dengan menggunakan pendekatan discovery yaitu siswa diharapkan untuk

mencari, menemukan solusi, menjelaskan atau menjawab, dan

menyimpulkan atas masalah atau pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
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3. Pengamatan. Pada tahap ini dilaksanakan proses observasi terhadap tindakan

yang diberikan dengan menggunakan lembar observasi yang memuat semua

faktor yang diselidiki yaitu:

a. Siswa yang hadir saat proses belajar mengajar belangsung.

b. Siswa yang memperhatikan saat guru menjelaskan.

c. Siswa yang rajin bertanya.

d. Siswa yang mencari solusi atau jawaban dari pertanyaan atau masalah

yang diajukan.

e. Siswa yang mampu menemukan solusi ketika diajukan permasalahan

atau pertanyaan.

f. Siswa yang aktif mengerjakan tugas kelompok.

g. Siswa yang mampu menjelaskan solusi yang telah ditemukan.

h. Siswa yang mampu menyimpulkan pelajaran yang telah berlangsung.

4. Refleksi. Membandingkan hasil tes awal, hasil yang diperoleh pada siklus

I, dan hasil yang diperoleh pada siklus II. Dengan tujuan untuk mengetahui

sejauh mana perubahan hasil belajar siswa, dan dari hasil perbandingan

tersebut dapat pula ditentukan apakah pendekatan yang digunakan pada

penelitian ini yaitu pendekatan discovery dapat meningkatkan hasil belajar

siswa atau tidak dan sebagai bahan pertimbangan untuk siklus berikutnya.
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D. Teknik Analisis Data

Data yang terkempul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif

dengan tujuan untuk   menjawab rumusan masalah dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil.

R = Xt – Xr

Keterangan : R = Rentang nilai

Xt = Data terbesar

Xr = Data terkecil

b. Menentukan banyak kelas interval

K = 1 + (3,3) log n

Keterangan : K = Kelas interval

n = Jumlah siswa

c. Menghitung panjang kelas interval

p =
K

R

Keterangan : p = panjang kelas interval

d. Menentukan ujung bawah kelas pertama
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e. Membuat tabel distribusi frekuensi25.

2. Persentase

P = %100x
N

f

Keterangan : f Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N Jumlah siswa26

2. Menghitung rata-rata








k

i
i

k

i
ii

f

xf
x

1

1

Keterangan : x Rata-rata

if Frekuensi

ix Titik tengah27.

5. Mengkategorikan hasil belajar siswa dengan pedoman sebagai berikut:

Tabel 1.1: Kategori hasil belajar siswa28

Nilai Ketegori

0 – 34

35 – 54

Sangat rendah

Rendah

25 Muhammad Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistika. (Makassar: Universitas Negeri Makassar,
2000) h.116

26 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006)
h. 43

27 Muhammad Arif Tiro, op. cit., h.133
28 Depdikbud, pendidikan nasional. Cet. II. (Jakarta: Katalog Klode Putra Timur, 1995) h. 23
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55 – 64

65 – 84

85 – 100

Sedang

Tinggi

Sangat tinggi

6. Indikator Keberhasilan (Ketuntasan hasil belajar)

Ukuran dari indikator peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama

Islam adalah apabila hasil tes siswa sudah menunjukkan peningkatan

ketuntasan belajar. Menurut ketentuan Depdikbud bahwa siswa dikatakan

tuntas belajar jika memperoleh skor minimal 65 dari skor ideal, dan tuntas

secara klasikal apabila minimal 85% dari jumlah siswa yang telah tuntas

belajar.

Tabel 1.2: Ketuntasan hasil belajar siswa

Nilai Kategori

0 – 64

65 – 100

Tidak tuntas

Tuntas

7. Membuat grafik hasil belajar.

8. Membuat grafik kategori hasil belajar.

9. Membuat grafik kentutasan hasil belajar.


