
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan 

dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.”.1 

Adapun dalam pendekatan penelitian yang ditetapkan oleh penulis 

tersebut, penulis melaksanakannya berupa Penelitian tindakan kelas merupakan 

terjemahan dari Classroom Action Research, yaitu satu Action Research yang 

dilakukan di kelas.2 

Secara sederhana PTK dapat diartikan sebagai penelitian tindakan (action re-

search) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses dan 

hasil belajar sekelompok peserta didik. Dalam hal ini pengertian kelas 

tidak terbatas pada empat dinding kelas atau ruang kelas, tetapi lebih pada 

adanya aktivitas belajar dua orang atau lebih peserta didik. 

Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi (2006) menjelaskan PTK dengan 

memisahkan kata-kata yang tergabung di dalamnya, yakni: Penelitian + 

Tindakan + Kelas, dengan paparan sebagai berikut. 

1. Penelitian-menunjuk pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan 

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkat-

kan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. 

                                                 
1 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 15 
2 Wardhani IGAK. Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 
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2. Tindakan-menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk 

rangkaian siklus kegiatan untuk peserta didik. 

3. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi 

dalam pengertian yang lebih spesifik. Seperti yang sudah lama 

dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud dengan 

istilah kelas adalah sekelompok peserta didik dalam waktu sama, 

menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. 

 Berdasarkan pemahaman terhadap tiga kata kunci tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa: penelitian tindahan kelas merupakan suatu upaya 

untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan 

memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Tindakan 

tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru bersama-sama dengan peserta didik, 

atau oleh peserta didik di bawah bimbingan dan arahan guru, dengan 

maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 3 

 Dalam hal ini, PTK bergerak secara tak berjarak, bahkan melebur 

dengan pembelajaran dan memang dimaksudkan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran secara kasuistis dan lokal. Penerapan hasil PTK bersifat 

langsung dan telah terancang (build-in); sangat memperhatikan eksistensi 

peserta didik; dan tidak mempersyaratkan adanya kemampuan metodologis yang 

rumit. Oleh karena itu, setiap guru bisa melakukan PTK untuk memperbaiki 

proses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 4
 

 

B. Subjek Penelitian 

Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah 32 siswa 

kelas IV MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 2010 / 2011. 

 

 

 

                                                 
3 H.E. Mulyasa, Praktik PTK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 11. 
4 H.E. Mulyasa, Praktik, hlm. 37. 
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas  yang penulis lakukan, yaitu mulai bulan Maret 

sampai dengan bulan April 2011. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV MI Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak. 

 

D. Kolaborator 

Kolaborator dalam Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) adalah orang yang 

membantu untuk mengumpulkan data-data tentang penelitian yang sedang digarap 

bersama-sama dengan peneliti.Kolaborator penelitian ini adalah guru kelas IV MI 

Tarbiyuatul Athfal Wedung Demak yaitu Bapak Ishaq Ahmad, S.Pd. 

 

E. Prosedur   Penelitian 

Penelitian tindakan kelas tentang penggunaan metode Learning Start With 

A Quetion dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran Fiqih 

pokok bahasan Sholat Idul Adha kelas IV semester 2 di MI Tarbiyyatul Athfal 

Wedung Demak tahun pelajaran 2010/2011 dilaksanakan oleh peneliti dengan 

kerangka penelitian sebagaima tertera dalam gambar skema berikut. 
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Gambar III.1 
Skema Kerangka Penelitian tentang Penggunaan metode Learning Start With  A 
Quetion dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Fiqih 

Pokok Bahasan Sholat Idul Adha kelas IV Semester 2 kelas IV Semester 2  di MI 
Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2010/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dan seterusnya 
 
 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang meneliti tentang penggunaan 

metode Learning Start With A Quetion dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas IV semester 2 pada pelajaran Fiqih pokok bahasan Sholat Idul Adha di 

MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 2010/2011 akan 

dilaksanakan dengan 2 siklus yaitu :  

1. Siklus 1 dilaksanakan hari Senin tanggal 18 Maret 2011. 

2. Siklus 2 dilaksanakan hari Senin tanggal 25 Maret 2011. 

Adapun langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini 

dilakukan dengan desain penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu melalui tahap-

tahap (1) perencanaan, (2) implementasi, (3) observasi, dan (4) refleksi yang 

dilaksanakan secara bersiklus, yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

metode Learning Start With A Quetion untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

? 

Pelaksanaan Refleksi 
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didik pada pelajaran Fiqih pokok bahasan Sholat Idul Adha kelas IV semester 2   

di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 2010/2011. Langkah 

penelitian tersebut, dilaksanakan oleh peneliti untuk 2 (dua) siklus sebagaimana 

telah disebutkan di atas. 

Adapun langkah penelitian pada diklus 1, dan siklus 2,  dilakukan oleh 

peneliti menggunakan metode Learning Start With A Quetion dengan desain 

penelitian sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

a. Guru mengidentifikasi masalah 

b. Guru menyusun rancangan kegiatan pembelajaran dalam satu siklus (1 kali 

pertemuan) tentang Sholat Idul Adha.  

c. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

d. Guru menyediakan alat peraga sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. 

e. Guru menyusun lembar pengamatan. 

2. Implementasi / Tindakan 

a. Pra kegiatan 

1) Guru menyiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam pembelajaran 

2) Guru mengabsen peserta didik. 

b. Kegiatan awal 

1) Apersepsi 

Guru melakukan tanya jawab dengan anak mengenai pokok bahasan 

Sholat Idul Adha. 

2) Informasi 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Kegiatan inti 

1) Guru menjelaskan tentang sholat Idul Adha  

2) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dimengerti tentang keterangan guru sesuai dengan 

materi pada setiap siklus sebagaimana dijelaskan pada poin (a). 

3) Memberikan tes kepada peserta didik sesuai dengan materi pada setiap 

siklus sebagaimana dijelaskan pada poin (a). 
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4) Evaluasi hasil belajar dilakukan bersama-sama sekaligus membetulkan 

bagi peserta didik yang hasil belajarnya salah, sesuai dengan materi 

pada setiap siklus sebagaimana dijelaskan pada poin (a). 

d. Kegiatan akhir 

1) Pelaksanaan evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penugasan dan diberikan pada 

akhir kegiatan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

2) Analisa hasil evaluasi 

Analisa hasil evaluasi dilakukan setelah penugasan diselesaikan oleh 

peserta didik, dan dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik serta sejauhmana ketuntasan belajar peserta didik 

e. Observasi dan Evaluasi 

Selama tindakan perbaikan berlangsung, penulis sebagai guru praktikan 

melakukan observasi terhadap respon peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Hasil observasi ini dicatat dalam lembar penilaian 

observasi yang telah disediakan oleh guru praktikan. Adapun hal-hal yang 

diamati yaitu : 

1) Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran Fiqih pada pokok bahasan 

Sholat Idul Adha. 

2) Konsentrasi peserta didik terhadap pembelajaran Fiqih pada pokok 

bahasan Sholat Idul Adha. 

3) Ketaatan peserta didik dalam menjalankan tugas dari guru  

4) Hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal tes yang diberikan guru  

f. Refleksi 

Pada tahap refleksi ini akan ditemukan adanya keberhasilan dan 

kekurangan dalam perbaikan yang dilakukan yaitu : 

1) Keberhasilan dan kekurangan dan tindakan pembelajaran Fiqih pokok 

bahasan Sholat Idul Adha pada setiap siklus. 

2) Keberhasilan dan kekurangan diri dalam merancang dan melakukan 

suatu tindakan perbaikan dalam pembelajaran Fiqih pokok bahasan 

Sholat Idul Adha pada setiap siklus.  
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Pada tahap refleksi ini, peneliti sebagai guru praktikan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan dan dicatat pada kegiatan observasi. Selanjutnya, hasil 

yang telah direfleksikan pada setiap siklus akan dipakai untuk dasar dalam 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

F. Pengumpulan Data Penelitihan 

Data yang akan dicari pada penelitian ini berupa kata-kata dan perilaku, 

dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap 

dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau 

frekuensi, sehingga penulisan ini bersifat deskripstik analistik.   

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode yang menggali 

informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya metode yang dipergunakan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Metode observasi ialah “pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penulisan”. Metode ini digunakan 

penulis untuk mendapatkan data tentang penggunaan metode Learning Start With 

A Quetion dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV semester 2 

pada pelajaran Fiqih pokok bahasan Sholat Idul Adha di MI Tarbiyyatul Athfal 

Wedung Demak tahun pelajaran 2010 / 2011, yaitu dengan cara penulis ikut 

berpartisipasi langsung dalam mengamati dan mencatat materi yang diteliti di 

tempat penulisan tersebut. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan penulis untuk 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode 

dokumentasi ini digunakan oleh penulis untuk mendukung penelitian tindakan 

kelas (PTK) tentang penggunaan metode Learning Start With A Quetion dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV semester 2 pada pelajaran Fiqih 

pokok bahasan Sholat Idul Adha di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun 

pelajaran 2010 / 2011. 
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3. Metode Tes 

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Metode ini digunakan 

untuk mengukur prestasi yang telah dicapai peserta didik pada proses pelaksanaan 

penerapan pembelajaran active learning Start With A Quetion dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas  IV semester 2 pada pelajaran Fiqih pokok 

bahasan Sholat Idul Adha di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun 

pelajaran 2010 / 2011. 

 

G. Analisis Data Penelitihan 

Dari hasil  pengamatan   yang   diolah   dengan   anlisis   deskriptif   untuk 

menggambarkan keadaan peningkatan hasil belajar siswa melalui model Start 

With A Quetion. Adapun data yang dianalisis adalah sebagai berikut:  

1. Data hasil tes tertulis tentang pelajaran Fiqih pokok bahasan Sholat Idul Adha 

a. Nilai ketuntasan belajar 

Nilai ketuntasan belajar yang  akan dianalisis terdiri dari 2 (dua) nilai, 

yaitu : 

1) Ketuntasan belajar individu 

Ketuntasan belajar individu dianalisis dengan rumus : 

∑ 	
�����	����		�
�����

�����	��������
�	100%  

Siswa dikatakan tuntas belajarnya secara individual, jika mencapai 

nilai minimal 65. 

2) Ketuntasan belajar klasikal 

Ketuntasan belajar klasikal dianalisis dengan rumus : 

∑ 	
�����	����	������	�������

�������	�����
�	100%  

Siswa dikatakan tuntas belajarnya secara klasikal, jika mencapai nilai 

minimal 65. 

 


