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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 

Tindakan kelas (Clasroom Action Research) atau disingkat PTK yang dilakukan 

secara kolaborasi antara peneliti dengan guru dalam melaksanakan penelitian. 

PTK merupakan  penelitian yang  dilakukan secara sistematis terhadap tindakan 

guru,  mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian terhadap tindakan nyata di 

dalam kelas yang berupa kegiatan belajar mengajar dengan tujuan  untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran yang dilakukan. Menurut Harjodipuro dalam 

Agustin (2009: 7) penelitian tindakan kelas adalah suatu pendekatan untuk 

memperbaiki pendidikan melalui perubahan, dengan mendorong para guru untuk 

memikirkan praktik mengajarnya sendiri, agar kritis terhadap praktik tersebut dan 

agar mau untuk mengubahnya.  

 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan melalui proses yang terdiri 4 (empat) 

tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan: perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan  refleksi (reflecting). Tahap-

tahap tersebut membentuk satu siklus sehingga dapat dilanjutkan pada siklus 

berikutnya dengan keempat tahapan PTK secara berdaur ulang, berdasarkan hasil 

refleksi pada siklus sebelumnya, sampai suatu permasalahan dianggap teratasi. 

Jumlah siklus dalam penelitian tindakan bergantung pada apakah masalah yang 
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dihadapi telah terpecahkan, ,mungkin diperlukan tiga siklus atau lebih. Siklus 

PTK dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Spiral Tindakan Kelas 
(adaptasi dari Hopkins. 1993 : 48) 
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 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran  

pengembangan keterampilan membaca Al Qur’an anak Taman Kanak-kanak  

khususnya  di TKIT Al Irsyad Al Islamiyyah. Penelitian ini diharapkan dapat 

menghasilkan suatu rumusan praktis tentang sistematika pembelajaran membaca 

Al Qur’an dengan metode qiroaty, sehingga menciptakan perubahan, perbaikan 

dan peningkatan dalam keterampilan membaca Al Qur’an  anak Taman Kanak-

kanak. 

 

B. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap berikut: 

1. Identifikasi masalah 

 Berdasarkan hasil pengamatan di TKIT Al Irsyad Al Islamiyyah kota 

Bandung tingkat keterampilan membaca Al Qur’an anak masih rendah. Hal ini 

terbukti dengan kemampuan anak yang hanya dapat membunyikan huruf 

meniru gurunya tetapi tidak memahami kaidah membaca Al qur’an 

(Makhroj/Tajwid). Salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya wawasan 

dan pemahaman guru terhadap metode serta terbatasnya kemampuan membaca 

Al Qur’an mengakibatkan pengajaran yang diberikan pada anak tidak sesuai 

dengan kaidah. 

2. Pre test 

 Setelah teridentifikasi adanya masalah dalam pembelajaran membaca Al 

Qur’an, peneliti melakukan pre test untuk mengetahui gambaran awal 

kemampuan membaca al Qur’an anak. 
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3. Perencanaan Tindakan 

a. Menetapkan kelas yang akan digunakan sebagai  kelas penelitian, yaitu 

Kelompok B. 

b. Membuat perencanaan tertulis untuk kegiatan pembelajaran berupa 

Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) dan Satuan Kegiatan Harian (SKH) 

serta bahan untuk tes. 

c. Mempersiapkan media pembelajaran yaitu media klasikal yang terdiri 

dari kartu-kartu hijaiyah dan buku qiroaaty jilid Pra TK 

d. Membuat pedoman observasi untuk mengamati proses dan hasil 

tindakan, lembar wawancara untuk Kepala TK dan guru. 

e. Melaksanakan simulasi cara penerapan metode qiroaty dalam  kegiatan 

pembelajaran membaca Al qur’an. 

4. Pelaksanaan Tindakan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode 

qiroaty  untuk meningkatkan keterampilan membaca Al Qur’an anak. 

b. Peneliti mengamati seluruh kegiatan guru dan anak secara cermat, serta 

mencatat semua hal-hal yang ditemukan ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

5. Pengamatan (Observasi) 

Pada tahap ini, peneliti mengamati segala aktivitas yang dilakukan guru 

dan anak pada saat berlangsungnya proses pembelajaran membaca Al Qur’an 
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dengan menggunakan metode qiroaty. Melalui pengamatan ini diharapkan 

dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tindakan, 

sehingga modifikasi rancangan dapat dilakukan secepatnya. 

 Pengamatan dilakukan secara terus menerus mulai dari siklus I sampai 

siklus yang diharapkan dapat tercapai. Pengamatan yang dilakukan dalam satu 

siklus memberikan pengaruh pada penyusunan tindakan yang dilakukan pada 

siklus berikutnya. Kemudian  hasil pengamatan ini didiskusikan bersama guru 

dan peneliti sehingga menghasilkan refleksi yang berpengaruh pada 

perencanaan selanjutnya. 

6. Refleksi 

 Refleksi merupakan bagian yang sangat penting untuk memahami dan 

memberi makna terhadap proses dan hasil perubahan yang terjadi sebagai 

akibat adanya tindakan yang dilakukan. Kegiatan refleksi dilaksanakan secara 

kolaboratif antara peneliti dengan guru untuk mendiskusikan hasil dari 

kegiatan yang sudah dilakukan.  

 Pada bagian refleksi ada beberapa tindakan yang dilakukan, yaitu: a) 

Mengidentifikasi kembali aktivitas yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus, b) menganalisis pengolahan data 

hasil evaluasi dan merinci kembali tindakan pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, c) menetapkan tindakan selanjutnya berdasarkan hasil analisis 

kegiatan. Dalam kegiatan penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan 

refleksi pada setiap siklus, mulai siklus pertama, siklus kedua sampai siklus 

selanjutnya hingga hasil yang diharapkan tercapai. 
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7. Post test 

 Untuk mengetahui gambaran akhir keterampilan membaca Al Qur’an 

anak, maka peneliti melakukan post test kepada semua anak yang menjadi 

subjek penelitian setelah pelaksanaan tindakan. 

 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di TKIT Al Irsyad Al Islamiyyah  Jalan Cikutra No. 

205 A Kelurahan, Neglasari Kecamatan Cibeunying kaler, Kota Bandung. Yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah anak TKIT Al Irsyad Al Islamiyyah  di 

Kelompok B yang berjumlah 20 orang, terdiri dari 11 orang anak laki-laki dan 9 

orang anak perempuan. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

studi dokumentasi serta tes (pre dan post test). 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh data dengan 

menggunakan alat indera secara langsung. Kunandar (2008: 143) 

mengemukakan bahwa observasi adalah kegiatan pengamatan (pengambilan 

data) untuk memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. 

Peneliti mengamati dan mencatat secara cermat semua perilaku anak dan 

guru dalam kegiatan pembelajaran membaca Al Qur’an dengan menggunakan 

metode qiroaty. 
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2. Wawancara 

Syaodih (2003: 112) mendefinisikan wawancara sebagai suatu teknik 

pengumpulan data yang dapat dilakukan guru untruk mendapatkan informasi 

tentang perkembangan dan permasalahan anak dengan cara melakukan 

percakapan langsung baik dengan anak maupun dengan orang tua. 

 Wawancara yang dilakukan peneliti bertujuan  untuk mengetahui program 

pengembangan keterampilan membaca Al Qur’an anak selama ini, hambatan 

yang dialami dan upaya yang sudah dilakukan guru.   

3. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen sekolah meliputi kurikulum, program semester, SKM, SKH, buku 

kepegawaian dan buku data anak. Badudu (1994: 354) mengartikan 

dokumentasi adalah semua tulisan yang dikumpulkan dan disimpan yang 

dapat digunakan bila diperlukan, juga gambar atau foto. 

4. Tes  

 Pengambilan data yang berupa informasi mengenai pengetahuan, 

sikap, bakat dan lainnya dapat dilakukan dengan tes atau pengukuran bekal 

awal atau hasil belajar dengan berbagai prosedur penilaian. Tes adalah 

sejumlah pertanyaan yang disampaikan pada seseorang atau sejumlah orang 

untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau 

beberapa aspek psikologis di dalam dirinya (Kunandar, 2008: 186). Aspek 



61 
 

 

psikologis itu dapat berupa prestasi atau hasil belajar, bakat, minat, sikap, 

kecerdasan, reaks motorik, dan berbagai aspek kepribadian lainnya. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Analisis data adalah proses menyusun, mangkategorikan data, mencari pola 

atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya (Nasution: 1996: 142 ). 

Analisis dan pengolahan data dilakukan secara terus menerus dari awal sampai 

akhir penulisan laporan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan 

sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan.  

 Data hasil dikategorisasikan ke dalam  tiga kategori dengan menggunakan 

teknik penentuan kelas interval (Winarsunu, 2007: 22). Ketiga kategori tersebut 

adalah taklim (T) anak belum mengenal huruf, ( L-) anak sudah mengenal huruf 

tetapi belum lancar membacanya, (L) anak sudah lancar membaca. 

 Prosedur pembuatan ke tiga kategorisasi di atas adalah sebagai berikut. Jumlah 

item yang terdapat dalam pedoman pre dan post test adalah 48 item. Diketahui 

skor tertinggi 2 dan skor terendah 0 Setiap item diberi skor 2 untuk jawaban yang 

benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Selanjutnya skor tersebut diakumulasikan 

ke dalam kategori T, L-,L dengan menggunakan rumus mencari kelas interval 

yang dikemukakan oleh Winarsunu (2007: 22) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Menemukan skor tertinggi dan skor terendah. 

Skor tertinggi= 2 dan skor terendah= 0 

2. Menemukan jarak pengukuran atau range (skor tertinggi-skor terendah). 
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96 – 0 =96 

 

3. Menetapkan jumlah kelompok interval 

Dengan menggunakan pertimbagan kelajiman penggunaan kelompok 

interval dalam distribusi, maka jumlah kelompok interval ditentukan 

sebanyak 3 kelompok sesuai dengan banyaknya kategorisasi yang 

digunakan dalam penelitian ini, sehingga K = 3 

4. Menghitung lebar interval pada setiap kelompok interval (range : jumlah 

kelompok interval). 

96 : 3 = 32 

5. Menyusun kelompok-kelompok interval ke dalam tabel dengan 

memasukkan nilai terendah pada kelompok interval paling bawah dan 

menghitung frekuensi tiap-tiap kelompok interval nilai yang sudah 

tersusun. Setelah dilakukan perhitungan, maka acuan baku yang dipakai 

untuk pengkategorisasian skor pre dan post test adalah: 

 Untuk data hasil observasi dan wawancara menggunakan analisis kualitatif 

dengan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(Kunandar, 2008: 101). Analisis interaktif tersebut terdiri atas tiga komponen 

yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 

 Kunandar (2008: 101) mengemukakan reduksi data merupakan proses 

menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas dan mengubah 

bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Data yang adalah data 

mengenai kemampuan guru dalam menentukan tujuan pembelajaran, materi, 



63 
 

 

media dan metode sebelum pelaksanaan penelitian serta kemampuan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran membaca Al Qur’an sebelum dan pada saat 

pelaksanaan penelitian. 

 Setelah direduksi, data siap dibeberkan dalam bentuk narasi secara menyelurh 

pada setiap aspek yang diamati, kemudian dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan tentang peningkatan atau perubahan yang terjadi yang dilakukan 

secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara yang ditarik pada akhir siklus 

satu dan seterusnya sampai ke kesimpulan terakhir pada siklus terakhir. 

  

F. Validasi Data   

 Validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada, dan apakah penjelasan yang diberikan 

sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Eisner (Wiriaatmadja: 2007) 

mengungkapkan bahwa validasi data adalah istilah alternatif dengan standar yang 

rasional untuk menilai kredibilitas penelitian kualitatif. 

Selanjutnya Wiriaatmadja (2007) menambahkan bahwa agar data yang 

diperoleh peneliti memiliki validitas dan objektivitas yang tinggi, diperlukan 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

1. Member-check, yaitu memeriksa kembali kebenaran dan kesahihan data 

hasil temuan yang diperoleh dari nara sumber baik kepala sekolah, guru, 

anak, rekan sejawat pada setiap akhir pelaksanaan tindakan untuk 

menentukan kebenaran data. 
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