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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dalam 

bahasa inggris dikenal dengan classroom action research. Penelitian tindakan 

dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan 

tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Kendari. Pada semester 

genap tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 

yang berlangsung pada bulan Februari sampai April 2018. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI Akuntasi 1 dengan jumlah 

28 siswa yang terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan di SMK 

Negeri 1 Kendari.  

D. Rancangan Penelitian 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan (observasi) 

dan refleksi. 
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Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Siklus PTK yang dikemukakan oleh John Elliot
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Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah penerapan tindakan 

yang dilakukan adalah pembelajaran dengan menerapkan metode role playing 

                                                           
36Suharismi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 16 
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(bermain peran) dengan menggunakan media audio visual (film), dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1) Menganalisis kurikulum. 

2) Membuat silabus 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode 

role playing (bermain peran) dengan menggunakan media audiovisual 

(film) dengan materi ajar  akhlak terpuji. 

4) Menyiapkan media film yang akan ditayangkan. 

5) Merancang pembelajaran kelompok 

6) Membentuk kolaborasi dengan teman sejawat sebagai rekan penelitian. 

7) Menyiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

8) Menyiapkan soal–soal evaluasi dan kunci jawaban. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telas dibuat. Pada saat 

kegiatan dimulai, maka dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung yang ditujukan pada aktivitas guru dan aktivitas 

siswa untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan. Langkah-

langkah metode role playing (bermain peran) dengan menggunakan media 

audiovisual adalah sebagai berikut: 
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No. Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengondisikan kelas dengan mengecek 

kehadiran, berdoa, dan lain-lain agar siswa 

siap untuk belajar. 

b) Guru melakukan aprespsi. 

c) Guru meyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

15 Menit 

2.  Kegiatan Inti 

Tahap Pemanasan Kelompok 

a) Guru membagi siswa menjadi 4  kelompok 

yang terdiri dari 7 orang. 

b) Guru menyampaikan permasalahan melalui 

media audio visual berupa film yang 

ditayangkan. 

c) Guru dan siswa mengidentifikasi film yang 

ditayangkan. 

d) Guru membagi lembar dialog penjelasan 

aturan dari role playing 

Tahapan memilih partisipan 

e) Guru bersama siswa memilih pemain secara 

random dan  menganalisis peran-peran 

 Tahapan Penyiapan 

f) Beberapa kelompok ditugaskan menjadi 

pengamat 

Tahapan mengatur / menjelaskan kembali 

peran yang akan dimainkan 

g) Guru bersama siswa berdiskusi mengenai 

langkah-langkah peran yang akan dimainkan 

 

Tahapan Pemeranan 

h) Siswa melakukan pemeranan 

 

Tahapan diskusi dan evaluasi 

i) Guru bersama siswa mendiskusikan dan 

mengevaluasi peranan yang telah dilakukan 

 

j) Guru meminta siswa melakukan peranan 

ulang pada adegan yang salah 

60 Menit 

3. Kegiatan Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah dipelajari 

15 Menit 
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b) Guru memberi evaluasi berdasarkan materi 

pelajaran 

c) Guru melakukan refleksi dan menutup 

pembelajaran 

c. Observasi 

Pada pelaksanaan tiap siklus dilakukan observasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

telah dibuat. Selama kegiatan pembelajaran dilakukan observasi oleh Wa Fitria 

selaku pengamat. Pengamat memberi tanda (v) penilaian terhadap aspek yang 

diamati dibantu indikatornya. Pada akhir pelaksanaan siklus I sampai siklus II 

akan diadakan tes selama 15 menit untuk mengukur hasil belajar siswa. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seluruh hasil penelitian baik 

yang menyangkut aktivitas pembelajaran (hasil observasi guru dan siswa) maupun 

hasil belajar (data tes, penilaian afektif dan psikomotor). Hasil analisis tersebut 

digunakan sebagai bahan untuk merefleksi dan hasil refleksi digunakan sebagai 

pedoman untuk menyusun rencana pembelajaran siklus berikutnya. 

Siklus II 

Pelaksanaan siklus II adalah tindak lanjut dari pembelajaran siklus I, 

urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah penerapan tindakan yang 

dilakukan adalah pembelajaran dengan menerapkan metode  role playing 

(bermain peran) dengan menggunakan media audio visual (film), dengan 

tahapan sebagai berikut: 
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1) Menganalisis kurikulum. 

2) Membuat silabus 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan metode 

role playing (bermain peran) dengan menggunakan media audiovisual 

(film) dengan materi ajar akhlak tercela  

4) Menyiapkan media film yang akan ditayangkan. 

5) Merancang pembelajaran kelompok 

6) Membentuk kolabolasi dengan teman sejawat sebagai patner penelitian. 

7) Menyiapkan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa. 

8) Menyiapkan soal–soal evaluasi dan kunci jawaban. 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telas dibuat. Pada saat 

kegiatan dimulai, maka dilakukan observasi terhadap proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung yang ditujukan pada aktivitas guru dan aktivitas 

siswa untuk mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan. Langkah-

langkah metode role playing (bermain peran) dengan menggunakan media 

film dokumenter adalah sebagai berikut: 

No. Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a) Guru mengondisikan kelas dengan 

mengecek kehadiran, berdoa, dan lain-lain 

agar siswa siap untuk belajar. 

b) Guru melakukan aprespsi. 

c) Guru meyampaikan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. 

15 Menit 
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2.  Kegiatan Inti 

Tahapan pemanasan kelompok 

a) Guru membagi siswa menjadi 4  kelompok 

yang terdiri dari 7 orang. 

b) Guru menyampaikan permasalahan melalui 

media audio visual berupa film yang 

ditayangkan. 

c) Guru dan siswa mengidentifikasi film yang 

ditayangkan. 

d) Guru membagi lembar dialog penjelasan 

aturan dari role playing 

 

Tahapan memilih partisipan 

e) Guru bersama siswa memilih pemain 

secara random dan  menganalisis peran-

peran 

 

 Tahapan Penyiapan 

f) Beberapa kelompok ditugaskan menjadi 

pengamat 

 

Tahapan mengatur / menjelaskan kembali 

peran yang akan dimainkan 

g) Guru bersama siswa berdiskusi mengenai 

langkah-langkah peran yang akan dimankan 

 

Tahapan Pemeranan 

h) Siswa melakukan pemeranan 

 

Tahapan diskusi dan evaluasi 

i) Guru bersama siswa mendiskusikan dan 

mengevaluasi peranan yang telah dilakukan 

j) Guru meminta siswa melakukan peranan 

ulang pada adegan yang salah 

60 Menit 

3. Kegiatan Penutup 
a) Siswa dengan bimbingan guru 

menyimpulkan materi pembelajaran yang 

telah dipelajari 

b) Guru memberi evaluasi berdasarkan materi 

pelajaran 

c) Guru melakukan refleksi dan menutup 

pembelajaran 

15 Menit 
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c. Observasi 

Kegiatan observasi ini pada saat tindakan berlangsung yang bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru dan lembar observasi 

siswa.  

d. Refleksi 

Tahap keempat merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengemukakan 

kembali tentang tindakkan yang telah dilaksanakan pada siklus II. Tahap ini 

dilakukan analisis terhadap hasil observasi dan evaluasi. Berdasarkan hasil 

analisis data diketahui apa yang telah dicapai atau belum dicapai pada siklus ini, 

hasil analisis tersebut digunakan sebagai rekomendasi bagi peneliti ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1) Metode Observasi 

Metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gelaja alam dan responden 

yang diamati tidak terlalu besar.
37 

Metode observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada obyek penelitian.
38

  

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. Pada 

                                                           
37 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.(Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 203  
38S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 158 
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penelitian ini peneliti dibantu oleh observer yang berjumlah satu orang. 

Hasil observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran PAI melalui penerapan metode role playing 

melalui media audio visual. Kategori lembar obsevasi pada penelitian ini 

dibagi menjadi yaitu lembar observasi aktivitas siswa dan observasi 

aktivitas guru. 

2) Tes; digunakan untuk mendapatkan data-data tentang hasil belajar siswa. 

Tes akhir (postes) diberikan untuk setiap akhir siklus I dan siklus II. Tes 

dikerjakan siswa secara individual dan digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami materi PAI. Tes yang dilakukan 

berupa tes tertulis, dimana yang menjadi objek adalah siswa. Tes pada 

penelitian ini dalam bentuk essay tes. 

3) Dokumentasi; bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kenyataan pada 

saat pelaksanaan tindakan yakni berupa foto atau kamera yang digunakan 

untuk menggambarkan secara visual kondisi pembelajaran saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. 

F. Teknik Analisis Data dan Indikator Kerja 

Analisis penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan 

kuantitatif. Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam menganalis 

data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur besar perolehan nilai rata-rata (mean) hasil belajar siswa 

sebagai gambaran peningkatan belajar siswa digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

          X  = Rata-rata hitung 

        F  = Jumlah Semua Nilai Siswa 

        N = Banyaknya Siswa yang mengikuti tes 

 

2. Untuk mengukur besar presentase hasil belajar siswa tiap siklus sebagai 

gambaran peningkatan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Secara deskriptif kedua data pada siklus yang ada dalam action research ini 

dijelaskan berdasarkan kategori berikut: 

Nilai : (81-100%) = Tinggi Sekali 

         : (61-80%)   = Tinggi  

         : (41-60%)   = Sedang  

         : (21-40%)   = Rendah 

         : (0-20%)     = Sangat Rendah
39

 

3. Peningkatan hasil belajar PAI pada tiap siklus, guna mengetahui hasil 

secara maksimal dibutuhkan analisis kuantitatif sebagai alat uji 

peningkatan hasil belajar dengan rumus: 

 

Keterangan : 

  P           = Presentase peningkatan 

  Posrate  = Nilai Sesudah Diberikan Tindakan 

  Basrate = Nilai sebelum tindakan
40

 

                                                           
39Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74 
40Zainal Akib dkk., Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), h. 53. 
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Dengan tolak ukur refleksi tindakan penelitian kelas ini adanya 

peningkatan hasil dan motivasi belajar siswa melalui tes hasil belajar siswa 

yang terlihat pada akhir proses pembelajaran pada setiap siklus dengan 

pengelolaan kelas yang telah diberikan. 

Adapun standar keberhasilan dari penelitian ini ditunjukan dengan 

peningkatan hasil PAI materi Akhlakul Karimah oleh siswa XI Akuntansi 1 

mengunakan metode role playing melalui media audiovisual dengan skala 

ukur keberhasilan mencapai kategori 80%, maka dalam hal ini siswa 

dinyatakan mencapai keberhasilan hasil belajar melaui lembar observasi dan 

tes hasil belajar secara klasikal, dan dikatakan telah mencapai keberhasilan 

belajar secara perorangan apabila siswa tersebut telah mendapatkan nilai 

KKM ≥ 75. 


