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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Seting Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini ialah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan sebuah kegiatan 

penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

terdapat dalam pembelajaran di kelas, yaitu dengan cara melakukan tindakan-

tindakan tertentu agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.  

2. Tempat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas XI A5  di SMK 

Negeri 1 Kendari pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. Alasannya karena 

sekolah tersebut masih terdapat siswa yang memiliki nilai yang tidak memuaskan 

dan banyak siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran apalagi dengan 

gurunya yang masih menggunakan metode pembelajaran yang membosankan. 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan ± 3 bulan yaitu dari bulan Februari 2018 

sampai dengan April 2018 pada tahun ajaran 2017/2018 semester genap. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI A5 semester genap tahun 

ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang yang terdiri dari 8 

siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. 
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C. Sumber Data 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan dua sumber data yaitu data 

primer dan data sekunder. Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh. 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil belajar siswa sejak 

dimulainya skenario proses pembelajaran siklus I sampai dengan  

siklus II. 

2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil ulangan harian 

siswa, hasil wawancara dan observasi di sekolah   

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1) Silabus yaitu seperangkat dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, 

pengelolaan kelas serta pemilihan hasil belajar dari siklus I sampai dengan 

siklus II. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan perangkat yang 

digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

untuk setiap silabus. RPP yang digunakan adalah RPP Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 yang berisi standar kompetensi, kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian, materi pembelajaran, pendekatan dan metode 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

media, alat dan sumber belajar penilaian atau evaluasi. 

3) Lembar Pengamatan / observasi ini dipergunakan untuk mengamati kegiatan 

guru dan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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4) Lembar Kerja Siswa berisikan soal-soal sebagai bahan diskusi bagi siswa 

dalam pembelajaran kelompok. Lembar kerja ini berfungsi untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam memahami materi serta bagaimana memecahkan soal 

secara berkelompok.  

5) Tes dalam penelitian ini berupa tes tertulis disusun berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, digunakan untuk mengukur pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran. Tes ini diberikan setiap akhir putaran/siklus, 

bentuk soal yang diberikan adalah essay test. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Observasi; kegiatan ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas 

yang dilakukan siswa. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. Pada penelitian 

ini peneliti dibantu oleh observer yang berjumlah satu orang. Hasil observasi 

digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran PAI melalui strategi Assessment Search dengan penerapan 

Punishment. 

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. 

3) Dokumentasi; bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kenyataan pada saat 

pelaksanaan tindakan yakni berupa foto atau kamera yang digunakan untuk 
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menggambarkan secara visual kondisi pembelajaran saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

E. Teknik Analisis Data 

Data-data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik 

deskriptif  yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran distribusi hasil belajar  

dengan pembelajaran melalui startegi Assessment Search dengan penerapan 

Punishment. 

Untuk mengetahui efektifitas suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dengan tujuan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa, juga untuk memperoleh respon siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran serta aktifitas siswa selama proses belajar 

mengajar. 

Dalam Penelitian Tindakan kelas, ada dua jenis data yang dapat 

dikumpulkan peneliti, yaitu: 

1. “Data kuantitatif, (nilai hasil belajar) yang dapat dianalisis secara deskriktif.” 

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis statistik deskriktif. Misalnya, 

mencari nilai rata-rata, persentasi ketuntasan, persentase keberhasilan atau 

peningkatan belajar, dan lain-lain.  

Data tentang rata-rata hasil belajar siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 

N

F
X
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Keterangan: 

         X  = Rata-rata hitung 

        F  = Jumlah Semua Nilai Siswa 

        N = Banyaknya Siswa yang mengikuti tes 

Persentasi ketuntasan hasil belajar dihitung menggunakan: 

 P = 
∑F

N
 x 100% 

Keterangan: 

P   =  persentasi ketuntasan 

∑F = jumlah siswa yang hadir 

N   =jumlah siswa keseluruhan  

Persentase keberhasilan belajar dihitung menggunakan rumus: 

P = 
Posrate−Baserate

Baserate 
 x 100% 

Keterangan : 

P   = persentase peningkatan 

Posrate = nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate = nilai sebelum tindakan 

2. Data kualitatif yaitu data yang didapat berdasarkan hasil wawancara/observasi 

dan refleksi dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus II. Kemudian diolah datanya. 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang pelaksanaanya sebanyak 2 (dua) 

siklus dan setiap siklus 2 kali pertemuan. Setiap siklus meliputi planning 

(Perencanaan), action (Tindakan/Pelaksanaan), observation (Pengamatan), 

reflection (Refleksi). Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahapan 

kegiatan:  
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1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 

1) Membuat skenario pembelajaran 

2) Membuat rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3) Membuat lembar Observasi, 

4) Membuat alat bantu pembelajaran 

5) Membuat alat evaluasi, 

6) Menyiapkan sumber belajar yang berupa materi 

7) Mengembangkan skenario pembelajaran dengan menggunakan startegi 

assessment search dengan penerapan punishment. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario 

pembelajaran, yaitu 2 (dua) kali pertemuan untuk setiap siklus. 

3. Observasi dan Evaluasi 

Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat 

pelaksanaan tindakan dibantu oleh observer, yaitu melihat apakah pelaksanaan 

tindakan sesuai skenario pembelajaran yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan 

evaluasi, yaitu untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tindakan. 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh setelah tindakan, observasi, dan evaluasi, 

didiskusikan dan dilihat kelemahan-kelemahan yang ada pada setiap siklus dan 

akan diperbaiki pada perencanaan siklus berikutnya. 
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Prosedur Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari beberapa tahap. Secara 

rinci digambarkan sebagai berikut : 

Model PTK memiliki bentuk seperti gambar di bawah ini :
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1: Gambar Spiral Penelitian Tindakan Kelas
46

 

G. Indikator Kinerja 

sebagai indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini dilihat 

dari dua segi yaitu segi proses dan segi hasil (nilai) siswa. 
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1. Dari hasil belajar siswa penelitian ini dikatakan berhasil apabila minimal 

80% siswa telah mencapai nilai 75 pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam kelas XI A5 SMK Negeri 1 Kendari Tahun Ajaran 

2017/2018. 

2. Dari segi proses, tindakan aktivitas guru dan aktivitas siswa dikatakan 

baik apabila minimal mencapai 80% proses pelaksanaan tindakan sesuai 

dengan skenario pembelajaran. 

 


