
 
 

41 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) berkaitan erat dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari 

yang dihadapi oleh guru. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan 

tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran 

di kelas secara lebih profesional.1 

Dalam literatul berbahasa Inggris, Penelitian Tindakan Kelas dikenal 

dengan istilah Clasroom Action Reseach, yang disingkat CAR. Casroom Action 

Reseach adalah action reseach yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. 

Action reseach pada hakikatnya merupakan rangkaian “riset-tindakan-riset-

tindakan-...”, yang dilakukan secara siklik, dalam rangka memecahkan masalah, 

sampai masalah itu terpecahkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas,maka peneliti berasumsi bahwa Penelitian 

Tindakan Kelas adalah penelitian yang sengaja dilakukan untuk memecahkan 

suatu permasalahan yang ada didalam kelas agar supaya permasalahan itu dapat 

terpecahkan sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan mudah. 

  

                                                           
1Mahmud, Priatna Tedi, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Praktik, (Bandung: 2008), 

h. 19 
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B. Setting Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas VIII 

SMP Negeri 1 Meluhu Kab. Konawe sebanyak 26  orang yang terdiri dari 10 

orang siswa Laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sedangkan partisipan yang 

terlibat dalam penelitian ini peneliti menggunakan teman dan rekan guru yaitu 

guru PAI kelas VIII. 

2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian proses pelaksanaan 

kegiatan belajar Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII SMP Negeri 1 Meluhu 

Kab. Konawe. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 1 

Meluhu Kab. Konawe. 

4. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama tiga bulan 

yakni dimulai dari bulan Februari sampai Maret 2019 

C. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Faktor siswa: untuk melihat peningkatan hasil belajar belajar siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penggunaan strategi 

Think Pair Share dengan menggunakan media gambar. 
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2. Faktor guru: yang diamati adalah bagaimana aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi Think Pair 

Share dengan menggunakan media gambar. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bersiklus dan beranjak dari kondisi awal. 

Langkah yang dilakukan terekap dalam siklus sebagai berikut: 

Siklus I 

Menurut konsep Kart Lewin “penelitian tindakan kelas sebagai cara kerja 

yang memiliki tahap yang bersifat spiral, terdiri atas perencanaan, tindakan serta 

evaluasi”. Selain itu, menurut John Elliot dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian (Model John Elliot)2 

 

                                                           
2Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 

16 

Pelaksanaan 

Observasi 
SIKLUS I Perencanaan 

Refleksi 

Pelaksanaan 

Observasi SIKLUS II Perencanaan 

Refleksi 



44 

 

 
 

1. Perencanaan 

Pada tahap ini guru merencanakan dan menyusun persiapan untuk 

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta menyusun instrumen 

yang diperlukan untuk memperoleh data secara ideal. Berikut ini adalah hal-hal 

yang dilakukan peneliti pada tahap perencanaan: 

a. Menelaah materi/bahan yang hendak diterapkan. Pada tahap ini peneliti 

memilih masalah yang dapat menarik minat siswa dan sesuai dengan 

karakteristik metode yang hendak diterapkan yaitu kooperatif Think Pair 

Share 

b. Melakukan analisis untuk menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai 

c. Menyiapkan sumber belajar untuk bahan atau materi yang hendak dibahas 

dalam pembelajaran 

d. Menyusun skenario pembelajaran yang dituangkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada tindakan 

(treatmen) yang akan diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif 

Think Pair Share 

e. Menyusun Instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk kegiatan 

guru dan untuk siswa serta menyiapkan alat evaluasi untuk mengukur 

ketuntasan belajar siswa atau ketercapaian tujuan penelitian. 
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2. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan (action) merupakan tahap penerapan rencana 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti bertindak sebagai guru atau pengajar di kelas 

menerapkan tindakan seperti yang dituangkan dalam perencanaan yaitu 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi Think Pair Share. 

Prosedur pelaksanaan tindakan tersebut berlangsung sebagai berikut: 

a. Perencanaan: 

1) Menyusun silabus 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3) Menyiapkan instrumen untuk kolabolator (guru) dan siswa 

4) Menyiapkan format evaluasi 

5) Menyiapkan sumber belajar berupa materi pembealajaran 

6) Mengembangkan skenario pembelajaran dengan menggunakan startegi 

Think pair Share 

b. Tindakan:  

1) Guru melakukan apersepsi kepada siswa untuk mengarahkan siswa 

memasuki materi yang akan dibahas 

2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

3) Guru menjelaskan materi pelajaran dengan menjelaskan langkah-langkah 

Think Pair Share 

4) Guru mengajukan masalah/pertanyaan melalui media gambar yang 

berkaitan dengan materi pelajaran 
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5) Guru meminta siswa menggunakan waktu beberapa menit untuk berfikir 

sendiri mengenai jawaban atas permasalahan berupa gambar tersebut. 

6) Guru meminta siswa untuk berpasangan dengan teman sebangkunya dan 

mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh selama 4 atau 5 menit 

7) Guru meminta pasangan-pasangan untuk berbagi dengan keseluruhan 

kelas mengenai permaslahan yang telah diskusikan. 

8) Guru meminta satu atau dua orang siswa untuk memberikan kesimpulan 

materi yang telah diajarkan dan didiskusikan tadi kemudian guru juga 

memberikan kesimpulan pula, 

9) Guru mengadakan evaluasi 

3. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan (pengambilan data) untuk 

memotret seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Dalam penelitian 

ini, kegiatan dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam sebagai mitra peneliti 

dengan menggunakan lembaran observasi yang telah disediakan. Kegiatan 

observasi dilakukan selama peneliti menerapkan tindakan pembelajaran di kelas.  

4. Refleksi 

Refleksi merupakan tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan 

berupa keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dan juga kekurangan-

kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam kegiatan refleksi ini, peneliti bersama 

guru bidang studi melakukan diskusi terkait dengan keberhasilan dan kekurangan 

yang perlu diperbaiki untuk kemudian dituangkan dalam perencanaan tindakan 

penelitian pada siklus berikutnya. 
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Siklus II 

Pelaksanaan pada siklus II dilakukan dengan melakukan perubahan pada 

bagian-bagian tentu berdasarkan pada hasil refleksi siklus I, sesuai dengan 

rencana yang disusun. Langkah-langkah yang dilakukan pada siklus II sama 

dengan siklus I, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Jika 

pada siklus II belum mencapai target yang diharapkan, maka penelitian akan 

dilanjutkan pada siklus III. 

E. Instrument Penelitian 

Instrument penelitian tindakan kelas dilengkapi dengan silabus pada 

materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibuat dan disesuaikan 

dengan kebutuhan pada saat penelitian ini berlangsung. Penelitian ini ditunjang 

dengan beberapa lembar instrument observasi kegiatan guru, dan lembar 

instrument observasi siswa. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini, Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data antara lain: 

1. Observasi 

Kegiatan ini di lakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas yang 

dilakukan siswa dan guru. Observasi dilakukan dengan mengamati secara 

langsung proses pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun 

pada penelitian ini, peneliti di bantu oleh observer yang berjumlah 2 orang. Hasil 
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observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dan 

kinerja guru. 

2. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data-data tentang hasil 

belajar. Tes akhir (post tes) diberikan untuk setiap akhir siklus I dan siklus II tes 

dikerjakan siswa secara individu dan digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam memahami materi Pendidikan Agama Islam. 

3. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara jenis tidak terstruktur atau 

terbuka, yaitu wawancara bebas yang menggunakan garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada guru mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan siswa VIII. Adapun wawancara terhadap guru 

dilakukan pada saat sebelum dan sesudah tindakan dilaksanakan yaitu untuk 

mengetahui  berbagai permasalahan yang dialami saat pelaksanaan pembelajaran 

di kelas, baik dalam hal model/metode pembelajaran yang digunakan, media 

pembelajaran yang digunakan maupun kendala lainnya yang dihadapi saat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).  

4. Dokumentasi 

Teknik merupakan upaya untuk memberikan gambaran bagaimana sebuah 

penelitian tindakan kelas dilakukan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

mengambil gambar kegiatan para siswa dan guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran saat penelitian dilaksanakan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap data untuk 

memberikan penafsiran, makna terhadap data yang telah berhasil dikumpulkan. 

Data yang dianalisis meliput hal-hal sebagai berikut: 

1. Data kualitatif berupa hasil observasi dan catatan lapangan oleh 

kolaborator baik yang berkaitan dengan aktivitas siswa maupun guru, 

dianalisis secara deskriptif pada setiap akhir siklus dengan 

membandingkan hasil yang dicapai tiap siklusnya. 

2. Data kuantitatif, peningkatan hasil belajar tiap akhir siklus. Adapun teknik 

Analisis data yang digunakan antara lain: 

a. Menentukan rata-rata 

𝑥 =
∑𝑓

𝑁
 

Keterangan: 

x =Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa  

∑𝑓 = Jumlah nilai siswa yang diperoleh setiap siswa 

N = Jumlah siswa secara keseluruhan3 

 

b. Menentukan Persentase 

 P =
∑𝑓𝑖

𝑁
x 100% 

          Keterangan: 

P   = Persentase ketuntasan belajar siswa 

∑𝑓𝑖  = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

 N  = Jumlah siswa secara keseluruhan4 

                                                           
3Suharsimi Arikunto, op. cit., 2007,h. 264 
4Agung. Purwoko, Buku Panduan Pedoman PPL (Unnes Press: Semarang : Unnes Press, 

2001), h. 130 
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c. Menentukan Persentase Peningkatan 

P = Posrate-Baserate x 100% 

Baserate 

 

Keterangan  : 

P   = Persentase peningkatan hasil belajar 

Posrate  = Nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate  = Nilai sebelum diberikan tindakan 

H. Indikator Ketuntasan Belajar 

 

 Sebagai standar ketuntasan belajar siswa pada pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan nilai KKM 70, artinya siswa dikatakan lulus apabila 

memperoleh nilai minimal 70 secara individu. Indikator keberhasilan dalam 

penelitian tindakan kelas ini adalah apabila rata-rata hasil belajar Pendidikan 

Agama Islam  dari keseluruhan siswa kelas VIII A SMPN 1 Meluhu mencapai 

≥70 dengan kriteria tinggi dan apabila ≥ 80% dari keseluruhan siswa telah 

mencapai hasil belajar dengan ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh peneliti 

yakni 75. 
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