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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yaitu salah satu jenis penelitian 

yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas 

untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efektif.  

Menurut Rapoport, penelitian tindakan kelas adalah penelitian untuk membantu 

seseorang dalam mengatasi secara praktis persoalan yang dihadapi dalam 

situasi darurat dan membantu pencapaian tujuan ilmu sosial dengan kerja sama 

dalam kerangka etika yang disepakati bersama.  

 

Dalam bukunya “ Penelitian Tindakan Kelas “ Kunandar menyatakan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah :  

Suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan 

jalan merancang, melaksanakan, mengamati dan merefleksi tindakan melalui 

beberapa siklus secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya
1
. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tindakan kelas adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh guru 

berdasarkan konsep dan waktu yang telah ditentukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas.  

 

 

                                                           
1
 Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembang Profesi Guru,               

(Jakarta: PT.Raja Grapindo Persada, 2012 ),  h.46  
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B.    Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas X Tehnik Listrik B SMKN 2 Kendari 

semester genap tahun ajaran 2018/2019 yakni bulan Januari sampai bulan Maret 

2019. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian 

disebabkan karena lokasi tersebut merupakan tempat yang pernah menjadi lokasi 

pelaksanaan kegiatan PPL oleh peneliti dan pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut 

peneliti mulai mengidentifikasi adanya permasalahan dalam proses pembelajaran dan 

perlu untuk dilakukan perbaikan dalam upaya pengembangan agar proses 

pembelajaran berjalan dengan lebih baik lagi.  

C.  Subjek Penelitian   

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas X Tehnik 

Listrik B sebanyak 29 orang  yang terdiri dari 3 orang siswa perempuan dan 26 orang 

siswa laki-laki. Dan partisipan dalam penelitian ini adalah teman sejawat dan guru 

bidang studi pendidikan agama Islam kelas X Tehnik Listrik B .  

D.     Faktor yang Diteliti  

Untuk memudahkan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka 

ada beberapa faktor yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya :  

1. Faktor siswa yaitu untuk melihat peningkatan hasil belajar pendidikan 

Agama Islam siswa kelas X Tehnik Listrik B dengan materi Menerapkan 

Perilaku Mulia dan  Iman Kepada Malaikat  melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends  
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2. Faktor guru yaitu untuk mengamati bagaimana aktivitas mengajar guru 

selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe Time Token Arends.  

E. Prosedur Penelitian  

Prosedur yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai pada faktor yang diselidiki. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus, dimana kedua siklus tersebut 

merupakan rangkaian yang saling berkaitan, pelakasanaan siklus II yang merupakan 

lanjutan dari pelaksanaan siklus I. Apabila pada pelaksanaan siklus II belum 

mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh peneliti maka penelitian 

ini akan dilanjutkan pada siklus berikutnya.  

Adapun pelaksaan tindakan penelitian yang dikemukakan oleh Kemmis dan 

MC Taggart yang dikutip oleh Arikunto , alur penelitian ini terdiri dari empat 

kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun 

model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 3.1 Alur siklus penelitian tindakan kelas
2
 

Model siklus PTK oleh Kemmis & Mc.Taggart 

 Pada siklus  I guru bersama peneliti membuat rancangan tindakan atau alternatif 

pemecahan masalah yang timbul dalam pengajaran di kelas. Selanjutnya peneliti 

melakukan pembelajaran atau tindakan terhadap objek peneliti.  

 Secara rinci skema penelitian tindakan kelas pada gambar dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan  Praktik, ( Jakarta: PT.Rineka 

Cipta, 2006), h.16 
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 1. Siklus I  

 Pada siklus I ini terdiri dari empat tahapan diantaranya perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

a. Perencanaan  

1) Melakukan diskusi bersama guru bidang studi mengenai materi 

pembelajaran yang akan diajarkan  

2) Menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan seperti RPP, lembar observasi 

siswa dan guru, dan alat evaluasi pembelajaran.   

3) Menyiapkan media pembelajaran yakni kupon berbicara berupa kartu yang 

dikreasikan dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan  

4) Menyiapkan alat dokumentasi  

b. Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahapan ini, guru melaksanakan tindakan sesuai dengan yang telah dibuat 

di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan dijadikan acuan dalam 

melaksanakan  proses pembelajaran.  

c.  Observasi  

 Pada tahap ini dilaksanakan observasi terhadap pelaksanaan tindakan. 

Tujuannya untuk mengetahui aktivitas siswa dan kemampuan peneliti dalam 

membimbing siswa menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token 
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Arends. Pengamatan dilaksanakan untuk mengamati aktivitas guru dan aktivitas 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

d.  Refleksi  

 Refleksi digunakan untuk mereview kegiatan pembelajaran yang telah  

dilaksanakan yang bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan pembelajaran sehingga dijadikan acuan dalam menetapkan langkah-

langkah lebih lanjut pada siklus selanjutnya dengan menganalisis hasil tes dan lembar 

observasi yang telah dibuat.  

2.  Siklus II 

a.  Perencanaan  

Peneliti melaksanakan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus 

pertama yang telah dirancang dalam RPP. 

b.  Pelaksanaan  

Peneliti melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dan 

hasil refleksi pada siklus pertama  

c.  Pengamatan  

Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran dan beracuan 

dari hasil refleksi pada siklus I.  

d.  Refleksi  

Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II dan menganalisis 

hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan dan mengambil kesimpulan apakah 

pembelajaran yang telah direncanakan dengan tindakan tersebut dapat menyelesaikan 
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masalah pembelajaran yang ada di kelas tersebut. Jika pada siklus ini belum terjadi 

peningkatan hasil belajar maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya.   

F.  Instrumen Penelitian  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari seperangkat 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini seperti 

silabus, RPP , dan buku LKS siswa. Selain itu dilengkapi dengan lembar observasi 

siswa dan lembar observasi kegiatan guru  yang gunakan saat proses pembelajaran 

berlangsung sebagai alat untuk membantu mengumpulkan data yang diperlukan.  

G.  Tehnik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data antara 

lain :  

1. Observasi  

Kegiatan ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian untuk 

mengamati suasana sekolah saat proses pembelajaran maupun sebelum 

proses pembelajaran dan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih akurat di bantu oleh rekan 

sejawat dan guru bidang studi pendidikan agama Islam kelas X Tehnik 

Listrik B SMKN 2 Kendari. 

2. Wawancara  

Kegiatan ini mulai berlangsung sejak observasi awal yang dilakukan oleh 

peneliti sebelum membuat proposal ini hingga setelah penelitian ini selesai 

dibuat. Wawancara dibuat menggunakan struktur yang tidak terstruktur atau 
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terbuka untuk mengetahui permasalahan-permaaahan yang dihadapi saat 

proses pembelajaran.  

3. Tes  

Tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan mengumpulkan 

informasi tentang pemahaman murid terhadap materi yang diberikan. 

Adapun bentuk tes  yang diberikan kepada siswa yaitu tes formatif dengan 

menggunakan tes tertulis sebagai bentuk evaluasi setiap siklus. 

4. Dokumentasi 

Dipergunakan untuk mendokumentasikan kegiatan-kegiatan selama proses 

pelaksanaan tindakan agar memperkuat  data yang telah diperoleh seperti 

dokumentasi berupa foto dan video  saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Time Token 

Arends. ( lampiran 23 ).  

H.  Tehnik Analisis Data  

 Adapun tehnik analisis data dalam penelitian ini antara lain :  

a. Menentukan nilai rata-rata siswa 

𝑥  = ∑
𝑥𝑖

𝑁
 

Keterangan :  

𝑥     = Nilai rata-rata yang diperoleh  

∑  𝑥𝑖   = Jumlah nilai setiap siswa  
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N    = Jumlah siswa secara keseluruhan 
3
 

 

b. Menentukan ketuntasan hasil belajar siswa  

P  =  ∑
𝑓𝑖

N
   x 100% 

Keterangan : 

P   = Presentase peningkatan  

N   = Jumlah siswa secara keseluruhan  

∑fi  = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan 
4
 

 

c. Mengetahui peningkatan ketuntasan belajar siswa  

P = 
𝑝𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒  

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
 x 100 % 

Keterangan :  

P  = Presentase peningkatan  

Posrate = Nilai sesudah diberikan tindakan  

Baserate = Nilai sebelum diberikan tindakan 
5
 

 

I. Indikator Ketuntasan Belajar  

Untuk menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, maka ditetapkan indikator 

ketuntasan belajar berdasarkan kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh 

sekolah dan kemudian dijadikan rujukan dalam menentukan keberhasilan siswa 

dalam pembelajaran. Adapun keberhasilan penelitian ini apabila nilai hasil belajar 

siswa mencapai 73 dan 80% dari jumlah siswa secara keseluruhan telah memperoleh 

sesuai KKM tersebut secara klasikal.   

                                                           
3
 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis ( Jakarta: Rajawali Pers, 

2014) h.101 

 
4
 Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2000),  h.28 

5
 Zainal Akib dkk, Penelitian Tindakan Kelas Guru SMA, SMP, dan SMK ( Bandung: Alam 

widya, 2001), h. 53 
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