
BAB III

METODE  PENELITIAN

A. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun  yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru dan

murid kelas IV tahun pelajaran 2011-2012 dengan jumlah murid sebanyak 30

orang.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran

active observation and feedback untuk Meningkatkan aktivitas Belajar

Pendidikan Agama Islam Murid Kelas IV SD Muhammadiyah 019 Bangkinang

Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 019

Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli hingga bulan

September tahun 2012. Mata pelajaran yang diteliti adalah pelajaran PAI.
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C. Rancangan Penelitian

Sesuai dengan jenisnya penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas,

siklus penelitian tindakan kelas yang dilakukan adalah model siklus yang

dikembangkan oleh Arikunto. Menurut Arikunto: “lamanya satu siklus

berlangsung atau beberapa kali pertemuan, peneliti dapat mengadakan refleksi

terhadap satu siklus yang kurang tepat, karena jangka waktu pelaksanaan

pembelajaran sifatnya relatif”. Jangka waktu untuk satu siklus tergantung dari

materi yang dilaksanakan dengan cara tertentu. Refleksi dapat dilakukan apabila

peneliti merasa sudah mendapat pengalaman, dalam arti sudah memperoleh

informasi yang perlu untuk meningkatkan pada siklus berikutnya.1

Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 kali

pertemuan. Siklus penelitian ini mempedomani siklus penelitian yang dirancang

oleh Suharsimi Arikunto seperti yang tertera pada gambar di bawah ini2:

a. Perencanaan Tindakan

1 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 16
2 Ibid, h. 75

Gambar 2. Daur Siklus PTK menurut Arikunto



Dalam tahap perencanaan atau persiapan tindakan ini, dilaksanakan

oleh guru dan observasi. Adapun  langkah-langkah yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

1) Menyusun rencana pembelajaran, dengan standar kompetensi

membiasakan perilaku terpuji, sedangkan yang menjadi kompetensi dasar

adalah meneladani perilaku Nabi Ibrahim As dan meneladani Nabi Ismail

As.

2) Menyusun instrumen pengumpulan data berupa lembar observasi aktivitas

guru, aktivitas siswa dan aktivitas belajar siswa

3) Meminta teman sejawat untuk menjadi observer.

b. Pelaksanaan Tindakan

1) Guru mengembangkan latihan bermain peran, dimana siswa diminta

untuk latihan keterampilan sedangkan siswa yang lain mengamatinya.

2) Guru memberikan selembar kertas pada pengamat untuk di ceklis, menilai dari

perilaku positif atau perilaku negatif dari pemain peran.

3) Guru menunjuk siswa untuk memainkan peran seperti yang telah dicontohkan

oleh guru tadi dengan baik

4) Guru memerintahkan kepada siswa yang menjadi pengamat untuk memberikan

feedback kepada pemain peran dengan memberikan beberapa tanda yang telah

disebutkan terlebih dahulu

5) Guru mendiskusikan pengalaman dengan pemain peran yang menggunakan

latihan keterampilan



6) Guru menjelaskan tentang feedback yang telah diberikan oleh siswa secara

langsung itu membantu atau menghalanginya.

c. Observasi

Dalam pelaksanaan penelitian juga melibatkan pengamat, tugas dari

pengamat tersebut adalah untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama

pembelajaran berlangsung, hal ini dilakukan untuk memberi masukan dan

pendapat terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan, sehingga

masukan-masukan dari pengamat dapat dipakai untuk memperbaiki

pembelajaran pada siklus berikutnya. Pengamatan ditujukan untuk melihat

aktivitas guru dan siswa selama proses berlangsungnya pembelajaran.

d. Refleksi

Hasil yang didapat dalam tahap observasi dikumpulkan serta dianalisis.

Dari hasil observasi guru dapat merefleksikan diri dangan melihat data

observasi guru dan murid selama pembelajaran berlangsung. Hasil yang

diperoleh dari tahap observasi kemudian dikumpulkan dan dianalisa, dari hasil

observasi apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat meningkatkan aktivitas

belajar Pendidikan Agama Islam dengan penerapan strategi pembelajaran

Active Observation And Feedback pada Siswa kelas IV SD Muhammadiyah

019 Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data dalam penelitian ini adalah data tentang:



1) Observasi

a) Untuk mengetahui aktivitas guru selama pembelajaran dengan

strategi pembelajaran Active Observation And Feedback.

b) Untuk mengetahui aktivitas Siswa selama pembelajaran dengan

strategi pembelajaran Active Observation And Feedback.

c) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa selama pembelajaran

dengan strategi pembelajaran Active Observation And Feedback.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang profil sekolah

tempat penelitian yang dilaksanakan.

3) Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data dari

pihak sekolah khususnyan mengetahui keadaan sekolah tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui observasi, yaitu data tentang aktivitas guru,

aktivitas murid. Maka data tersebut diolah dengan menggunakan rumus

persentase3, yaitu sebagai berikut :
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Keterangan:

f = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

3 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
h,  43



N = Number of Cases (jumlah frekuensi/banyaknya individu)

P = Angka persentase

100% = Bilangan Tetap

Dalam menentukan kriteria penilaian tentang hasil penelitian aktivitas

guru selama proses pembelajaran melalui metode Active Observation And

Feedback., maka dilakukan pengelompokkan atas 4 kriteria penilaian yaitu

sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan rendah, Adapun kriteria persentase tersebut

yaitu sebagai berikut:

a) 76% - 100% tergolong sangat tinggi

b) 56% – 75% tergolong tinggi

c) 40% – 55% tergolong cukup tinggi

d) 40% kebawah tergolong rendah”.4

4 Suharsimi Arikunto, Loc. Cit


