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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. 

Penelitian deskripsi adalah penelitian yang diarahkan untuk memberi gejala-

gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif 

cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan 

menguji hipotesis.31 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). PTK dapat diartikan sebagai suatu proses 

penyelidikan ilmiah dalam bentuk refleksi diri yang melibatkan guru dalam 

situasi pendidikan tertentu dengan tujuan memperbaiki pemahaman dan 

keadilan tentang situasi atau praktik pendidikan, memahami tentang praktik 

itu dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, PTK 

dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari empat tahapan, yaitu 

planing, action, observation/ evaluation, dan reflection.32Penelitian Tindakan 

Kelas ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan menghafal surah pendek 

pada siswa melalui fenomena yang ada di lapangan, baik tindakan, motivasi, 

pengalaman siswa dan sebagainya. 

                                                           
31 Nurul Zuriah,Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidkan: Teori-Aplikasi (Jakarta: 

PT.Grasindo, 2009), hal 47 
32Zainal Arifin, Penelitian endidikan Metode dan Paradigma Baru (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal 98 
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 Penelitian ini menggunakan bentuk kolaborasi. Peneliti sebagai pelaksana 

yang melaksanakan pembelajaran yang dirancang dan  penanggung jawab 

penuh penelitian tindakan ini. Peneliti berkolaborasi dengan guru mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang yang 

bernama Susilowati, S.PdI 

 

B. Lokasi dan Informan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang yang 

beralamat di Jl. Margobasuki 48 Jetis Mulyoagung Dau-Malang. Alasan 

peneliti melakukan penelitian di Sekolah tersebut karena proses menghafal di 

SD Muhammadiyah belum pernah menerapkan metode Make a Match. 

Informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Guru Al-Qur’an-Hadits, karena melalui guru tersebut peneliti 

mendapat informasi tentang motivasi siswa dan kendala dalam 

menghafal surat pendek.  

2. Kepala sekolah, karena untuk menggali atau memperoleh informasi 

tentang kompetensi guru Al-Qur’an-Hadits sehingga menunjang 

keberhasilan pembalajaran tersebut.  

3. Siswa kelas 3 SD Muhammadiyah 08 Dau-Malang,di Sekolah Dasar 

terdiri dari kelas atas dan kelas bawah, menurut guru Al-Qur’an-

Hadits dan kepala sekolah metode tersebut lebih cocok diterapkan 

di kelas bawah. Guru menunjuk kelas 3 karena terdapat masalah 

tentang menghafal surat pendek, setelah menerapkan metode make 
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a match peneliti dapat mengetahui peningkatan menghafal surat 

pendek pada siswa. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.33 Dalam 

skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

diantaranya: 

1. Observasi 

 Observasi yaitu metode data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.34 Dalam observasi 

ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti terlibat langsung 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan obsevasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.35 

 Jadi dalam penelitian ini peneliti langsung mengamati atau 

mengobservasi proses menghafal surah-surah pendek di SD 

                                                           
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2012), hal 224 
34Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), hal 118 

35Sugiyono, Op.Cit., hal 227 
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Muhammadiyah 08 Dau-Malang mulai awal pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang 

diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang 

atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan 

mereka masing-masing.36 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahulu 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit’kecil.37 Wawancara dalam penelitian ini 

yaitu mewawancarai guru seputar proses menghafal surah-surah pendek 

di SD Muhammadiyah 08 Dau- Malang. 

3. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, 

mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-

dokumen. Dokumen dapat juga menghasilkan informasi yang melatar 

belakangi suatu kejadian dan atau aktifitas tertentu.38 Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa foto kegiatan menghafal surah pendek dengan 

                                                           
36Zuriah , Op.Cit., hal 179 

37Sugiyono, Op.Cit.,   hal.137 

38 Uhar Suharsaputra, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Tindakan  

(Bandung:Refika Aditama, 2012), hal 215 
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menggunakan game make a match, hasil hafalan siswa, dan catatan 

tentang siswa ketika proses menghafal surah pendek. 

4. Teknik Analisi Data 

 Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam 

Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.39 

 Analasis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahap, 

yaitu:40 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direkduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Reduksi data merupakan proses proses berfikir sensitif 

yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan 

yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi 

data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang 

                                                           
39Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

2005),  hal 248 
40Sugiyono, Op.Cit., hal. 249-252 
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ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, 

sehingga dapat merekduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

b. Data Display (penyajian data) 

 Setelah data direkduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajain data 

ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, pictogram 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersesun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing (verification) 

 Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikut. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 
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dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimupulan yang 

kredibel.  

 Dengan demikin kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapang. 

 

D. Prosedur Penelitian 

 Desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan model dari Kemmis & Mc Taggart. Terdapat empat komponen 

dalam desain yang dikemukakan oleh Kemmis & Mc Taggart yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Keempat komponen 

tersebut dipandang sebagai satu siklus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

siklus adalah suatu putaran kegiatan yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi.41 

 Pelaksanaan dalam penelitian yang sesungguhnya, jumlah siklus sangat 

bergantung pada permasalahan yang perlu diselesaikan. Apabila 

permasalahan setelah dilakukan refleksi dalam siklus pertama sulit diperoleh 

gambaran perbaikannya, maka sebaiknya dilakukan evaluasi, karena evaluasi 

                                                           
 41Hamzah B Uno, dkk, Menjadi Peneliti PTK yang Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara 

2012), Hal. 87  
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sangat berfungsi untuk pengambilan keputusan penelitian untuk menerapkan 

siklus berikutnya. Prosedur penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

Gambar 3.1Desain PTK42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 42Ibid, Hal 88 
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Siklus I 

1. Perencanaan 

 Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang pada 

menghafal surat pendek, maka akan dilaksanakannya penelitian 

tindakan kelas oleh peneliti dengan menggunakan model pembelajaran 

Make a Match. Model pembelajaran Make a Match akan membantu 

guru dan siswa dalam proses menghafal surat pendek yang 

berlangsung di dalam kelas. Dengan menggunakan model 

pembelajaran Make a Match siswa akan lebih terampil dan termotivasi 

ketika menghafal surat pendek. Untuk menunjang proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Make a Match maka guru 

harus mempersiapkan tahap perencanaan, yaitu: (1) Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), (2) materi yang diajarkan, (3) media 

yang digunakan untuk model pembelajaran Make a Match, (4) 

instrumen penilaian menghafal surat pendek, (5) menyiapkan lembar 

penilaian menghafal surat pendek, (6) menyiapkan lembar observasi, 

(7) menyiapkan lembar wawancara. 

2. Tindakan 

 Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas harus disusun dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits materi menghafal surat pendek dengan menggunakan 

model pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan kemampuan 

menghafal pada siswa. Dalam kegiatan pembelajaran ini guru sebagai 
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fasilitator dan penyaji materi. Langkah-langkah dalam pembelajaran 

yang disusun oleh guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pendahuluan 

 Pada kegiatan pendahuluan guru mengawali pembelajaran dengan 

memberi salam, berdoa bersama dan tidak lupa juga guru mengabsensi 

kehadiran siswa. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa yang 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. Guru 

memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari. 

b. Kegiatan Inti 

 Pada kegiatan inti, guru menjelaskan terlebih dahulu tentang 

betapa pentingnya mempelajari Al-Qur’an salah satunya dengan cara 

menghafal surat pendek. Kemudian guru mengajak siswa untuk 

muroja’ah surat pendek yang telah dihafal. Guru mengajak siswa untuk 

membentuk kelompok, serta membagikan kartu yang berisikan 

potongan-potongan ayat dalam surat pendek untuk disusun secara 

benar. Siswa yang cepat dan tepat dalam menyusun mendapat skor 

tinggi dan kemudian menghafal surat tersebut didepan kelas bersama 

teman kelompoknya. 

c. Penutup 

 Pada kegiatan penutup, guru mengajak siswa untuk menghafal 

surat pendek tersebut secara bersama-sama tanpa melihat jus ‘Amma 

dan memberikan refleksi dengan tujuan agar guru dapat mengetahui 
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sejauh mana pemahaman siswa serta hal apa saja yang harus diperbaiki 

dalam proses belajar mengajar yang akan dilakukan selanjutnya. 

Selanjutnya guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih rajin 

lagi dalam menghafal surat pendek lain. Guru menutup pembelajaran 

dengan mengucapkan salam kepada siswa. 

d. Observasi 

 Observasi dilaksanakan dengan tindakan penelitian. Kegiatan 

pengamatan atau observasi merupakan kegiatan pengamatan atau 

pengambilan data untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah 

mencapai sasaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

sesuai dengan tindakan yang telah disusun. Melalui pengumpulan 

informasi, observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan 

yang dilakukan guru dalam melaksanakan tindakan, sehingga hasilnya 

dapat dijadikan masukan ketika guru melakukan refleksi untuk 

penyusunan rencana ulang atau siklus berikutnya. 

3. Refleksi 

 Refleksi merupakan suatu kegiatan untuk melihat berbagai 

kekurangan yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Dari hasil refleksi, guru dapat mencatat berbagai 

kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam penyusunan rencana ulang atau siklus berikutnya. 

 



37 
 

Siklus II 

 Siklus II dilakukan apabila pada siklus I hasil yang diperoleh belum 

mencapai standar. Pelaksanaan siklus II berpedoman pada hasil refleksi siklus 

I. Kegiatan pada siklus II mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

tindakan, observasi dan refleksi.  

 


