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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room Action

Research) yang disingkat PTK. “Ciri utama dari PTK adalah adanya intervensi

atau perlakuan tertentu untuk perbaikan kinerja dalam dunia nyata”.1

Selain itu Kusnandar dalam Ekawarna menjelaskan bahwa PTK

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain

(kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran di kelas.
2

PTK ini dilakukan dengan menerapkan strategi

Crossword Puzzle untuk meningkatkan hasil belajar Al-Quran Hadis siswa

kelas VII A MTsN 3 Buton tahun ajaran 2017/2018.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII A MTsN 3 Buton, Kec. Lasalimu

Selatan Kabupaten Buton pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018 dalam

kurun waktu 3 bulan sejak bulan maret hingga bulan mei.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek dalam penelitian ini adalah Siswa/siswi kelas VII A pada tahun

2017/2018 dengan jumlah 20 orang yang terdiri dari siswa laki-laki 12

orang dan siswa perempuan 8 orang di MTsN 3 Buton Kecamatan

Lasalimu Selatan Kabupaten Buton

1Wina sanjaya, penelitian tindaka kelas, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25
2 Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: GP.Press, 2009), h. 5.
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2. Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan

hasil yang diperoleh dari strategi pembelajaran Crossword Puzzle pada

pembelajaran al-Qur’an hadis siswa kelas VII A MTsN 3 Buton pada

tahun ajaran 2017/2018.

D. Faktor-Faktor yang diselediki

Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah ada beberapa faktor yang

diselidiki antara lain :

1. Faktor siswa yaitu keadaan nilai siswa yang masih tergolong rendah,

terutama pada mata pelajaran al-quran hadis. Untuk itu peneliti melakukan

peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran tersebut dengan menggunakan

Strategi pembelajaran Crossword Puzzle.

2. Faktor sumber belajar yaitu dengan melihat sumber dan Strategi

pembelajaran yang digunakan apakah sudah sesuai dengan tujuan serta

relevansi materi yang hendak dicapai dalam pembelajaran dengan

menggunakan Strategi pembelajaran Crossword Puzzle.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis bedakan menjadi dua yaitu data

primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara

langsung dari obyekpenelitin atau pihak pertama. Dalam penelitian ini sumber

utama adalah guru dan siswa kelas VII A MTsN 3 Buton.
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2) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder, penelitian ini bersumber dari data kepustakaan

yang berkorelasi erat dengan pembahasan mengenai obyek penelitian yakni

dokumen keadaan sekolah MTsN 3 Buton keadaan siswa dan data-data sekunder

lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Semoga

dengan siklus ke 2 bisa meningkatkan hasil belajar siswa hingga mencapai 75

dari nilai ideal 100 atau 70 KKM (KKM di sekolah).

Adapun prosedur atau langkah-langkah penelitian tindakan kelas

(PTK), seperti yang digambarkan di bawah ini:3

Gambar 1. Model siklus penelitian tindakan kelas (PTK)

3 Iskandar, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta Selatan: GP Press Group, 2012),h. 67.
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Adapun pelaksanaan tindakan penelitian yang dikemukakan oleh Ari kunto

ada empat langkah dalam melakukan PTK yaitu: (1), Perencanaan, (2)

Pelaksanaan tindakan, (3) Pengamatan, (4) Refleksi.4

1. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan perencanaan

tindakan sebagai berikut :

a. Peneliti mengadakan pertemuan dengan guru Al-Quran Hadis, pada

pertemuan tersebut peneliti melakukan wawancara singkat dengan

guru Al-Quran Hadis mengetahui sejauh mana proses pembelajaran

Al-quan Hadis dan membicarakan pendekatan pembelajaran (Strategi

pembelajaran) yang akan digunakan peneliti dalam proses

pembelajaran yaitu Crosswod Puzzle dan memperkenalkan langkah-

langkah Strategi pembelajaran Crosswod Puzzle.

b. Menyusun rencana  pembelajaran seperti mempersiapkan RPP dan

Silabus, ini berfungsi untuk melaksanakan proses pembelajaran di

kelas agar dapat berjalan efektif dan efisien.

c. Menyiapkan lembar observasi siswa untuk melihat pelaksanaan

pembelajaran   dikelas dan untuk   mengetahui situasi   dan

kondisi kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan strategi

pembelajaran Crosswod Puzzle pada saat penelitian dilaksanakan.

4 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 49.
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d. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku paket, LKS, dan

lain-lain untuk kelancaran dalam menggunakan metode pembelajaran

Crosswod Puzzle.

e. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.

2. Pelaksanaan tindakan

Kegiatan yang dilakukan pada tindakan ini adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode

Crosswod Puzzle.

b. Pembelajaran dalam satu siklus terdiri dari dua kali pertemuan

3. Pengamatan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemantauan dan mencatat apa yang

peneliti lihat dan dengar. Dalam hal ini pada tahap penelitian proses

pembelajaran Al- Quran Hadis menggunakan instrumen pengumpulan data yang

telah ditetapkan yakni dengan menggunakan lembar observasi.

4. Refleksi

Pada tahap ini, hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan peneliti

mengevaluasi dan menganalisis permasalahan yang muncul dilapangan, untuk

selanjutnya dapat digunakan  sebagai dasar perencanaan pada kegiatan

berikutnya.

G. Tekhnik Pengumpulan Data

1. Tes, yaitu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan

siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes untuk
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mengukur hasil belajar siswa kelas VII MTsN 3 Buton. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan tes evaluasi hasil belajar

siswa (post test) pada pertemuan akhir pembelajaran di setiap siklus.

2. Observasi, untuk mendapatkan data proses pembelajaran di kelas yang

sumber datanya adalah guru dan siswa. Observasi atau disebut juga

pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian pada suatu obyek

dengan menggunakan seluruh alat indra . Observasi merupakan

teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang

sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal

yang akan diamati atau diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data observasi untuk mengamati perilaku siswa dan guru

pada saat pembelajaran berlangsung.

3. Dokumentasi, teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal

atau variabel yang berupa nilai siswa yang diperoleh dari guru kelas VII.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi untuk

memberikan gambaran secara konkret mengenai aktivitas siswa dan guru

pada saat pembelajaran dan untuk memperkuat data yang diperoleh. Pada

penelitian ini, dokumentasi berupa  dokumen nilai awal siswa yang

diperoleh dari guru kelas VII dan dokumentasi yang dilakukan dengan

cara mengambil foto siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung

serta mengumpulkan hasil tes yang telah dikerjakan siswa.
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H. Tekhnik Analisis Data

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan

analisis data statistic deskriptif untuk menghitung rata-rata perolehan nilai siswa

pada setiap siklus. Dengan Rumus :

a. = 100%

Ket.
P : presentase peningkatan
Posrate : nilai sesudah diberi tindakan
Baserate : nilai sebelum diberi tindakan

b. Menentukan nilai rata-rata

∑ 5
Ket.
n : jumlah siswa secara keseluruhan
x : nilai rata-rata yang diperoleh siswa
∑xi : jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa

c. Menentukan ketuntasan

P (%tuntas) =
∑ 100%

Ket.
N : jumlah siswa secara keseluruhan
∑fi : jumlah siswa pada ketegori ketuntasan belajar

I. Indikator Kinerja

Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh peneliti dalam

penelitian tindakan ini adalah jika minimal 75% siswa yang menjadi subjek

penelitian telah memperoleh nilai 70. Dalam hal ini seorang siswa dikatakan

telah mencapai ketuntasan belajar secara individu apabila 75% jumlah siswa

tersebut telah memperoleh nilai 70.

5 Fathor rahman utsman, Panduan Statistika Pendidikan, yogyakarta diva pers, 2012,h.60


