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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian tindakan kelas 

(class action research). Penelitian tindakan merupakan penelitian yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar 

siswa menjadi meningkat.63 

Sarwiji Suwandi mengemukakan bahwa penelitian tindakan 

merupakan suatu penelitian yang bersifat reflektif yang didasarkan pada 

kondisi riil yang kemudian dicari permasalahannya dan ditindaklanjuti dengan 

melakukan tindakan-tindakan nyata yang terencana dan terukur.64 Jadi 

penelitian kelas dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan 

praktek pembelajaran oleh guru dengan melakukan tindakan-tindakan 

pembelajaran berdasarkan permasalahan yang ada. 

 
B. Setting dan Subjek Penelitian 

1. Setting Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di MA Al Hadi Girikusuma 

Mranggen Kabupaten Demak. Pertimbangan peneliti memilih MA tersebut 

sebagai lokasi/setting penelitian, karena beberapa alasan di antaranya: a) 

Berdasar observasi awal, aktivitas belajar dan prestasi belajar peserta didik 

dalam pelajaran Fiqih Mawaris rata-rata masih rendah b) Berdasarkan 

observasi para pendidik di MA Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten 

Demak yang mengajar mata pelajaran Fiqih Mawaris khususnya, masih 

menggunakan metode satu arah (ceramah) sehingga pelajaran yang 

seharusnya dikuasai dengan baik oleh peserta didik hasilnya kurang 

optimal. 

                                                 
63 I.G.A.K. Wardani, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), 

hlm. 1.4 
64 Sarwiji Suwandi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah, 

(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 FKIP UNS Surakarta, 2009), hlm. 10-11 
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Hal tersebut membuat peneliti tergerak untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Fiqih 

Mawaris melalui penerapan metode card sort sebagai alternatif tindakan 

bersama guru mata pelajaran sebagai kolaborator. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini sekitar 

dua bulan, yaitu pada tanggal 29 Maret sampai dengan 29 Mei 2010. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua siklus. Berikut ini 

merupakan jadwal rencana kegiatan penelitian tindakan kelas yang akan 

dilaksanakan di MA Al Hadi Girikusuma Mranggen: 

No Rencana Kegiatan 
Waktu (minggu) ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Observasi Awal X         
2. Persiapan          

Menyusun konsep pelaksanaan  X        
Menyepakati jadwal dan tugas  X        
Menyusun Instrumen  X        
Diskusi konsep pelaksanaan  X        

3. Pelaksanaan          
Menyiapkan kelas dan alat  X        
Pelaksanaan pra siklus   X       
Pelaksanaan siklus I    X      
Pelaksanaan siklus II     X     
Koordinasi akhir      X    

4. Pembuatan Laporan       X   
Menyusun konsep laporan        X  
Penyelesaian Laporan         X X 
 

3. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA MA 

Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten Demak  yang berjumlah 27 

peserta didik yang terdiri dari 7 peserta didik putra dan 20 peserta didik 

putri. Dalam penelitian ini, peneliti berkolaborasi dengan guru Fiqih 

Mawaris yang sekaligus sebagai mitra (kolaborator peneliti). 
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C. Variabel Penelitian 

Istilah “variabel” merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam 

setiap jenis penelitian, F.N. Kerliner dalam Arikunto menyebut “variabel sebagai 

sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam 

konsep kesadaran”.65 

Sugiono menjelaskan bahwa “variabel merupakan gejala yang menjadi 

fokus peneliti untuk diamati”.66 Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh 

suatu treatment, terdapat variabel penyebab (X) atau Variabel bebas 

(independent variable) dan variabel akibat (Y) atau variabel terikat (dependent 

variable).67 

Karena penelitian ini berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Peserta Didik dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris Melalui Metode Card Sort 

di Kelas XI IPA MA Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten Demak 

Tahun Pelajaran 2009/2010” maka variabel-variabel pada penelitian ini 

adalah: 

Variabel X   :  Metode Card Sort   

Variabel Y   :  Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Fiqih Mawaris 

 

D. Desain Penelitian 

Dalam penelitian tindakan kelas ini dipilih model spiral dari Kemmis 

dan Taggart yang terdiri dari beberapa siklus tindakan dalam pembelajaran 

berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus 

sebelumnya. Dimana setiap siklus tersebut terdiri dari empat tahapan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi), dan refleksi. 

Model penelitian tindakan kelas tersebut adalah sebagai berikut.68 

 

 

                                                 
65 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm.  94 
66 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung; Alfabeta, 2005), hlm. 2 
67 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 97 
68 Ibid., hlm. 16 
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E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tendakan kelas ini adalah terdiri dari 4 tahap. 

Secara rinci prosedur penelitian tindakan ini sebagai berikut: 

1. Pra Siklus  

Sebelum melakukan penelitian tindakan di kelas, peneliti 

melakukan penelitian awal atau pra siklus. Pada tahap ini peneliti 

mengadakan kegiatan pembelajaran tanpa metode card sort dan setelah itu 

peneliti mengadakan evaluasi untuk mengetahui hasil dari pembelajaran 

yang telah dilakukan tanpa metode card sort.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran pada tahap pra siklus ini akan 

diketahui bagaimana prestasi belajar fiqih mawaris peserta didik. Hal ini 

dilakukan untuk membandingkan hasil belajar peserta didik yang 

diperoleh pada tahap pra siklus dengan hasil belajar peserta didik pada 

siklus I dan II. Apakah terjadi peningkatan hasil belajar fiqih mawaris tiap 

siklusnya.  

 

 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Pengamatan 

SIKLUS I 

SIKLUS II Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan 

? 
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2. Siklus I 

Pada siklus I materi yang diajarkan adalah tentang hukum waris. 

Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah: menjelaskan ketentuan hukum 

waris dalam Islam. 

a. Perencanaan  

1) Membuat rencana pembelajaran  

2) Membuat satuan tindakan (pemberian bantuan) 

3) Menyusun lembar observasi peserta didik 

4) Menyiapkan format evaluasi. 

5) Mengembangkan format evaluasi model pembelajaran. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah 

melaksanakan tindakan upaya meningkatkan semangat belajar peserta 

didik dalam pembelajaran fiqih mawaris yang telah direncanakan. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Menyiapkan sarana pembelajaran 

2) Memberikan informasi awal tentang jalannya pembelajaran dan 

tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik secara singkat, dan 

penuh kehangatan. Peneliti sebagai pengamat. 

3) Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok tentang hukum 

waris (jumlah kartu sama dengan jumlah peserta didik di kelas dan 

isi kartu terdiri dari kartu induk/topik utama dan kartu rincian).  

4) Seluruh kartu diacak/dikocok agar campur.  

5) Bagikan kartu kepada peserta didik dan pastikan tiap peserta didik 

memperoleh satu (boleh dua). 

6) Perintahkan setiap peserta didik bergerak mencari kartu induknya 

dengan mencocokkan kepada teman sekelasnya. 

7) Setelah kartu induk beserta seluruh kartu rinciannya ketemu, 

perintahkan masing-masing membentuk kelompok dan 

menempelkan hasilnya di papan secara urut. 
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8) Lakukan koreksi bersama setelah semua kelompok menempelkan 

hasilnya. 

9) Mintalah salah satu penanggungjawab kelompok untuk 

menjelaskan hasil sortir kartunya, kemudian mintalah komentar 

dari kelompok lainnya. 

10) Berikan apresiasi setiap hasil kerja peserta didik. 

11) Lakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut. 

12) Guru melakukan evaluasi 

c. Observasi 

Dalam tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan menggunakan observasi yang telah dipersiapkan. 

Peneliti mempersiapkan lembar observasi yang telah disiapkan untuk 

mengetahui kondisi kelas terutama semangat belajar peserta didik 

dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini hasil pengamatan kemudian 

didiskusikan dengan kolaborator yaitu guru bidang studi fiqih untuk 

didiskusikan dan dicari solusi dari permasalahan yang ada pada waktu 

pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan 

dianalisis dalam tahap ini. Berdasarkan hasil observasi guru dapat 

merefleksi peningkatan prestasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran fiqih mawaris. Dalam kegiatan refleksi ini akan 

dianalisis apakah kegiatan yang telah dilakukan dapat meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran fiqih mawaris. 

Berdasarkan hasil refleksi ini juga akan dapat diketahui kelemahan 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan tindakan kelas pada siklus berikutnya. 

3. Siklus II 

Materi yang diajarkan pada siklus II adalah hubungan waris dan 

wasiat. Sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah: 1) Menjelaskan 
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keterkaitan waris dengan wasiat. 2) Menunjukkan contoh cara pelaksanaan 

waris dan wasiat. 

a. Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan pada siklus II ini dilakukan 

berdasarkan hasil refleksi tindakan siklus I. Perencanaan tindakan pada 

siklus II merupakan hasil perbaikan dari pelaksanaan tindakan siklus I. 

Adapun kegiatan perencanaan tindakan yang dilakukan pada siklus II 

adalah sama dengan siklus I. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan pada tahap ini langkah-langkahnya hampir sama ketika 

dilakukan pada siklus I, hanya saja pelaksanaannya ditambah 

dengan melihat hasil refleksi siklus I serta menambahkan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dan penekanan pada tahap sebelumnya.  

Pada akhir siklus II juga dilakukan pemberian tes akhir untuk 

mengetahui perkembangan peserta didik dalam bentuk objektif tes 

pokok bahasan mawaris.  

c. Observasi  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini sama persis dengan 

kegiatan pada siklus I. Data yang diperoleh dalam tahap observasi 

siklus II dikumpulkan untuk kemudian dilakukan analisis. 

d. Refleksi 

Data yang diperoleh pada siklus I dikumpulkan untuk 

selanjutnya dianalisis kemudian diadakan refleksi sehingga dapat 

diketahui apakah permasalahan yang dihadapi sudah mampu 

terpecahkan, yaitu terjadinya peningkatan prestasi belajar peserta didik 

setelah adanya tindakan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk 

menggali informasi yang dibutuhkan. Metode yang dipakai oleh peneliti untuk 

mendapatkan informasi tersebut antara lain sebagai berikut: 
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1. Tes 

Metode tes adalah “serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.”69 

Metode tes oleh peneliti digunakan untuk mendapatkan hasil belajar 

peserta didik yang telah melakukan pembelajaran fiqih mawaris melalui 

metode card sort sebagai evaluasi setelah proses pembelajaran. Untuk 

menjaga objektifitas soal, peneliti menggunakan instrumen tes yang sudah 

diuji validitasnya, sehingga soal-soal yang akan diberikan kepada 

responden sudah memenuhi standar penelitian atau valid untuk digunakan. 

2. Pengamatan (observasi) 

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai 

”pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau 

kejadian yang diselidiki.”70 Metode pengamatan (observasi) merupakan 

cara pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk 

melihat secara langsung kegiatan objek yang diteliti. Metode observasi ini 

memuat tiga fase esensial yaitu pertemuan perencanaan, observasi di 

dalam kelas dan diskusi balikan. 

Untuk mengetahui sejauh mana aktifitas peserta didik selama 

pembelajaran sedang berlangsung, peneliti membuat lembar observasi 

peserta didik yang memuat indikator aktifitas belajar peserta didik. 

Kriteria penilaian tiap indikatornya adalah sebagai berikut: skor 1 

(kurang), 2 (cukup), 3 (baik), 4 (sangat baik). Sedangkan aktifitas peserta 

didik di kelas dinilai menurut prosentase keaktifannya.    

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Sumber dokumentasi pada dasarnya adalah segala bentuk 

sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun 

                                                 
69 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 127 
70 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 136. 
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yang tidak resmi, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya.71 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui 

berbagai data yang ada di MA Al Hadi Girikusuma Mranggen Kabupaten 

Demak, seperti data nama peserta didik, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan foto kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.  

Menurut Sugiyono analisis statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil 

penelitian, tetapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas 

(generalisasi/inferensi).72 Statistik deskriptif untuk mengolah karakteristik data 

yang berkaitan dengan menjumlah, merata-rata,  mencari prosentase serta 

menyajikan data yang menarik, mudah dibaca, dan diikuti alur berpikirnya 

misalnya bentuk grafik dan tabel.73 

       Data-data yang diperoleh dari penelitian baik melalui pengamatan, tes 

atau dengan menggunakan metode yang lain kemudian diolah dengan analisis 

deskriptif untuk menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator 

keberhasilan tiap siklus dan untuk menggambarkan keberhasilan pembelajaran 

dengan metode card sort dalam pembelajaran fiqih. Adapun tehnik 

pengumpulan data yang berbentuk kuantitatif berupa data-data yang disajikan 

berdasarkan angka-angka, maka analisis yang digunakan adalah kuantitatif, 

misalnya untuk mencari prosentase keaktifan peserta didik dalam 

                                                 
71 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 206 
72 Sugiyono, op.cit., hlm. 21 
73 Suharsimi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara., dkk., 

2007), hlm. 131-132 
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pembelajaran fiqih mawaris. Sedangkan rumus untuk mencari prosentase 

adalah sebagai berikut: 

    Skor yang dicapai 
Nilai =      X 100 % 

           Skor maksimal 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan tindakan dalam penelitian ini diukur dari hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal mencapai ≥ 85 % dan 

secara individual nilai yang diperoleh peserta didik ≥ 60.  

2. Prosentase aktifitas belajar peserta didik di kelas > 75 %. Hasil prosentase 

dapat diketahui dari lembar observasi peserta didik yang disusun oleh 

peneliti dan kolaboran (guru). 


