
  28  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Class Room Action 

Research) yang disingkat menjadi PTK. Hakikat dari penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan ragam penelitian pembelajaran yang berkonteks kelas yang dilaksakan oleh guru untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memberbaiki mutu dan hasil pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran.1  Karakteristik yang khas dari PTK adalah adanya tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar dikelas. Selain itu, menurut Kusnandar dan Ekawana menjelaskan bahwa PTK adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. 
B.     Lokasi dan Waktu Penelitian 1. Tempat penelitian ini di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin Kecamatan Kadia Kota Kendari. 2. Waktu penelitian ini di mulai pada Kamis tanggal 17 Januari 2019 sampai pada kamis tanggal 7 Februari 2019 yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Dimana, setiap siklusnya terdiri dari dua kali pertemuan.                                                             1Samsu Sumadoyo, Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta :  Graha Ilmu, 2013), h. 20 



29    C. Objek Dan Subjek Penelitian 1. Objek dalam penelitian ini adalah Siswi kelas X Putri IPA 2 pada tahun 2018/2019 dengan jumlah 17 orang di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. 2. Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh dari strategi Make a Match pada pembelajaran Fiqih siswa kelas  X Putri IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin  pada tahun ajaran 2018/2019 
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 Lewin “penelitian tindakan kelas sebagai cara kerja yang memiliki tahap yang bersifat spiral, terdiri atas perencanaan, tindakan, serta evaluasi”.2 Selain itu, menurut John Elliot dapat dilihat pada gambar berikut:        
 

Gambar 3.1. Prosedur Penelitian   Model Siklus PTK Yang Dikemukakan oleh John Elliot3 
 Adapun penjelasan siklus tersebut:                                                            2 Al, Ta’bid, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Kependidikan Islam, (Kendari : Tarbiyah STAIN Kendari, 2009), h. 7 3 Suharismi Arikunto, dkk., Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 16 Pelaksanaan 
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30    1. Perencanaan Perencanaan tindakan barkaitan dengan hal-hal yang harus disiapkan untuk melaksanakan tindakan perbaikan terkait masalah penelitian yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang harus disiapkan saat perencanaan tindakan ini adalah: a. Menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pada kompetensi dasar (KD) yang menjadi bahan ajar pada mata pelajaran Fiqih di kelas X Putri  IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin. b. Menyiapkan instrumen penelitian. c. Menyiapkan format evaluasi. d. Menyiapkan sumber belajar dengan segala sumber potensi kelas yang ada. e. Mengembangkan skenario pembelajaran melalui Strategi Make a  

Match dengan media visual .  f. Menyiapkan alat dan bahan media visual sesuai dengan materi. 
2.   Tindakan / Pelaksanaan Dalam Tindakan/pelaksanaan ini, peneliti menerapkan langkah-langkah strategi Make a Match dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Hisyam Zaini antara lain: a. Memberi salam b. Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. c. Menanyakan kehadiran siswa. d. Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa e. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. f. Menjelaskan strategi make a match dengan media visual yang akan diguanakan dalam proses pembelajaran. g. Menggunakan media visual dalam proses pembelajaran. 



31    h. Mengevaluasi dengan menerapkan strategi make a match dengan menggunakan media visual (kartu). i. Guru memberikan kartu kepada siswa sesuai jumlah yang ada dalam kelas, yang berupa pertanyan dan jawaban dengan ukuran 6x6 cm. j. Kartu-kartu tersebut di masukan dalam kotak sehingga tercampur antara kartu pertanyaan dan jawaban, setelah itu setiap  siswa maju kedepan untuk mengambil Kartu yang telah diacak. k. Setelah itu siswa diharapkan untuk menemukan pasangan mereka antara kartu pertanyaan dan kartu  jawaban, dalam waktu 30 detik. l. Selanjutnya setelah siswa menemukan pasangan. Maka siswa tersebut duduk berdampingan bersama pasangan masing-masing. Setelah itu setiap pasangan maju kedepan untuk membacakan kartu yang mereka miliki secara bergantian. Di mana kartu pertanyaan yang  akan di bacakan terlebih dahulu setelah itu kartu jawaban.  m. Setelah pasangan membacakan kartu masing-masing. Maka setiap pasangan diminta untuk menempelkan kartu di papan tulis yang mereka miliki. n. Setelah semua siswa membacakan dan menempel, guru memberikan penguatan terhadap hasil kartu yang mereka tempel yang sesuai dengan pemahaman mereka dari materi yang diajarkan. o. Apa bila dalam kelompok memiliki jawaban yang salah maka  diberi hukuman dan yang benar di beri nilai. 
p. Akhiri proses ini dangan membuat kesimpulan dari salah satu siswa dan guru memberikan motivasi yang sesuai dengan materi.  

 
3.  Pengamatan  a. Observasi ini dilakukan guna mengamati kegiatan guru dan siswa dengan menggunakan instrumen pengamatan oleh guru kolaborator, antara guru fiqih sebagai penentu nilai siswa dan teman sejabat sebagai penilai proses pembelajaran dalam penerapan strategi make 

a match dengan media visual. b. Pengamatan dilakukan dari respon yang diberikan pada saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dan evaluasi hasil tes yang diberikan. 
4. Refleksi dilakukan terhadap Hasil Pembelajaran Pada tahap ini, pengajar melakukan diskusi dengan guru pengamat tentang kemungkinan kekurangan yang terjadi pada siklus (I), selanjutnya kekurangan 



32    pada siklus I dibenahi pada siklus II. Dengan ini peneliti deskripsikan bentuk skema penelitian tindakan kelas dalam upaya memperjelas langkah-langkah tersebut. 
Siklus II Diformulasi dengan langkah-langkah atau konsep pembelajaran  strategi 
Make a Match, hanya dimungkinkan ada penekanan-penekanan pada langkah- langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai kebutuhan perkembangan dan hasil refleksi dari siklus sebelumnya bersama guru kolaborator, baik pada tahap-tahapan: a. Perencanaan b. Tindakan/Pelaksanaan c. Pengamatan d. Ref leksi dilakukan terhadap hasil pembelajaran 

E. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Observasi  Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur sebagai teknik mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi  Make a Match. Adapun yang diobservasi adalah siswa dan guru, bagaimana perilaku dari aktifitas siswa dan guru selama proses kegiatan belajar mengajar. Tujuan peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur adalah agar dapat mengumpulkan data-data aktivitas siswa dan guru pada saat pembelajaran. 



33    2. Wawancara  Wawancara adalah  metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara langsung dan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari suatu fokus penelitian.4 Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan siswa dan guru kolaborator dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 
3. Tes  Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada seseorang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam dirinya.5 Adapun jenis-jenis tes berdasarkan jumlah pesertanya yakni  a. Tes kelompok adalah  tes yang dilakukan terhadap beberapa siswa dan siswi secara bersamaan. b.  Tes individual adalah tes yang diberikan kepada siswa dan siswi untuk perorangan.  Kemudian, jenis tes berdasarkan cara pelaksanaannya adalah tes tulis (uraian dan pilihan ganda), tes lisan dan tes perbuatan atau peragaan.6 Adapun jenis tes dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda, tes mencocokan, dan tes esay yang berupa tes hasil belajar siswa sebagai evaluasi setiap siklus.                                                              4 Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 157 5Abdul Rahman A. Ghani, Metodologi Penelitian Tindakan Kelas, (Edisi ke-1 Cet. ke-1 Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 186 6Kunandar, h. 35 



34    4. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan seluruh dokumentasi sekolah yang berkaitan dengan penelitian ini baik dalam proses pelaksanaan penelitian maupun kearsipan atau bentuk-bentuk dokumen sekolah yang berkaitan dengan sejarah berdirinya sekolah, data sarana dan prasarana, data guru dan siswa serta data kearsipan lainnya. 
F. Teknik Analisis Data Data dalam penelitian ini adalah dianalisis dengan menggunakan Analisis data kualitatif dan Analisis data kuantitatif.  1. Analisis Data Kualitatif        Data kualitatif ini dari pengamatan siswa dan guru pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung sesuai indikator observasi yang telah disusun untuk setiap pertemuan. Untuk menghitung persentase hasil observasi siswa dan guru digunakan rumus:7 

      P (Angka Presentasi) = Jumlah skor yang diperoleh x 100% 
           Jumlah skor maksimal  

 2. Analisis data kuantitatif Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil belajar. Adapun rumus-rumus yang digunakan peneliti untuk mengukur hasil belajar mata pelajaran Fiqih yaitu: a. Untuk mengukur besar perolehan nilai rata-rata (mean) hasil belajar siswa sebagai gambaran peningkatan belajar siswa digunakan rumus sebagai berikut:                                                            7 Abdul Rahman A. Ghani, h. 36 



35           P = ∑� × 100%  
             N Keterangan:          f = frekuensi yang sedang dicari        N = Namber Of Case (Jumlah frekuensi/ banyaknya individu).         P = angka presentase.8  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 Rendah9  b. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: P (%Ketuntasan)  =∑�� × 100% Keterangan : ∑	= Jumlah siswa yang tuntas belajar N = Jumlah	seluruh	siswa10  c. Peningkatan hasil Fikih pada tiap siklus, guna mengetahui hasil secara maksimal dibutuhkan analisis kuantitatif sebagai alat uji peningkatan hasil belajar dengan rumus: 

P = Posrate –Basrate X 100% 
  Basrate  Keterangan :  P          = Presentase peningkatan  Posrate = Nilai Sesudah Diberikan Tindakan  Basrate = Nilai sebelum tindakan11                                                            8 Eti Nur Inah, Statistik Pendidikan, (Kendari : Istana Profesional, 2007), h. 14 9 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), h. 74 10 Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 28 11 Zainal Akib dkk., Strategi Pembelajaran Aktif, (yogyakarta : Insan Madani, 2008), h. 53 



36    Dengan tolak ukur refleksi tindakan penelitian kelas ini adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui tes hasil belajar siswa yang terlihat pada akhir proses pembelajaran pada setiap siklus dengan pengelolaan kelas yang telah diberikan. 
G. Indikator Kinerja Sebagai standar keberhasilan dari penelitian ini ditunjukan dengan peningkatan hasil belajar Fiqih yang diraih oleh siswa melalui strategi Make a  

Match kelas X Putri  IPA 2 Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin , dengan skala ukur mencapai standar keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah ditetapkan pada standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabila siswa memperoleh nilai ≥ 70, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu atau perorangan dan ketuntasan secara klasikal dinyatakan telah berhasil apabila mencapai 80%.  
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