
28  BAB III                                                                                                             
METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom action research merupakan upaya yang digunakan dalam upaya memperbaiki atau meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas merupakan model pengembangan profesi dimana guru mempelajari cara siswa belajar dalam kaitannya dengan cara mengajar, sehingga guru dapat memperbaiki kekurangannya dalam mengajar agar berdampak pada perbaikan proses belajar siswa.1 Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan semata-mata untuk mengingatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan itu. Serta untuk memperbaiki kondisi dimana praktek kegiatan pembelajaran dilakukan.2  
B. Setting Penelitian Penelitian ini telah dilaksanakan di SD Negeri 09 Talaga Raya, pada kelas V semester genap tahun pelajaran 2018/2019. Rencana penelitian sebanyak dua siklus dimana setiap siklus sebanyak dua kali pertemuan.                                                            1 Ridwan Abdullah Sani, dan Sudiran, Penelitian tindakan kelas: pengembangan profesi guru (Tangerang: Tirta Smart, 2017), h. 1  2 Djunaidy Ghony, Penelitian Tindakan Kelas, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 8 



29   C. Subjek Penelitian Adapun subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 09 Talaga Raya tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah siswa 25 orang yang terdiri dari 9 perempuan dan 16 orang laki-laki. 
D.  Faktor yang diteliti  Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Faktor guru yang akan diteliti yaitu, kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing pada mata pelajaran PAI. 2. Faktor siswa yang akan diteliti yaitu, perkembangan aktivitas dalam mengikuti proses pembelajaran PAI yang dilaksanakan oleh guru ketika menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing. 3. Faktor sumber pembelajaran yaitu, dengan melihat kesesuaian antara sumber atau bahan pelajaran yang digunakan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam penggunaan model pembelajaran Snowball Throwing. 4. Faktor aktivitas belajar siswa adalah melihat data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung pada setiap siklus.  



30   E. Prosedur Penelitian  Adapun yang menjadi dasar tujuan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah untuk memecahkan permasalahan yang muncul yang terjadi didalam kelas dan juga sekaligus mencari solusi atau jawaban terhadap permasalahan tersebut, sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pelajaran PAI, inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menerapkan model pembelajaran Snowball Throwing. Adapun langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas yang dapat disajikan dalam bentuk siklus sebagai berikut.3  
Gambar 3.1 

     Dalam pelaksanaannya, penelitian akan dilaksanakan dua siklus. Jika dua siklus belum berhasil maka akan dilakukan siklus ketiga dan seterusnya hingga tujuan tercapai. Secara rinci prosedur penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:                                                            3 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.16  
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31   1. Siklus I  a. Perencanaan Pada tahap ini perencanaan dilakukan dengan melakukan observasi awal, menentukan tujuan pembelajaran, membuat rencana pembelajaran, dengan merancang instrumen pembelajaran. Dalam tahap ini peneliti menyiapkan administrasi pembelajaran, dan lembar observasi. Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi pokok nama-nama Rasul Allah. Menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing.  2) Menyusun materi pelajaran yang akan digunakan dalam proses belajjar mengajar yaitu  nama-nama Rasul Allah SWT 3) Menyiapkan daftar kelompok diskusi yang terdiri dari 5 orang 4) Menyiapkan kertas untuk menulis pertanyaan dalam permainan Snowball Throwing. 



32   5) Pembuatan lembar pedoman observasi sebagai instrumen untuk menilai aktivitas belajar siswa  6) Menyiapkan kamera untuk dokumentasi 7) Mengkonsultasikan kepada guru kelas mengenai semua persiapan yang telah dikerjakan.   b. Tindakan  Pada tahap ini pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan yaitu peneliti sebagai guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Model Pembelajaran Snowball 

Throwing. Sedangkan observer akan melakukan penelitian terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian ini bersifat fleksibel, yang berarti menyesuaikan keadaan dilapangan apabila perlu dialakukan perubahan.   c. Pengamatan  Pengamatan dilakukan oleh peneliti dibantu oleh observer. Observer mengamati aktivitas belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam menggunakan Model Pembelajaran 
Snowball Throwing.  



33   d. Refleksi  Peneliti sebagai guru bersama pengamat melakukan diskusi terkait hal-hal yang belum terlaksana. Tahap ini  dilakukan untuk mengetahui tingkat  keberhasilan peneliti yaitu dengan menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing. Pengamat dan peneliti melakukan evaluasi mengenai masalah-masalah yang ada dan melakukan perbaikan untuk penyusunan  rencana pada siklus II. 2. Siklus II a. Perencanaan Tindakan Pada tahap perencanaan tindakan siklus II hampir sama dengan tahap perencanaan tindakan pada siklus I. namun pada siklus II penrencanaan tindakan yang ada merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ditemukan dari siklus I berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Pada tahap perencanaan tindakan II diawali dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan Model Pembelajaran Snowball Throwing. Selanjutnya menyiapkan materi, membuat lembar pendoman observasi, dan menyiapkan segala perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Model pembelajaran Snowball Throwing. 



34   b. Pelaksanaan Tindakan  Tahap pelaksanaan tindakan siklus II sama dengan tahap pelaksanaan tindakan siklus I. setelah perencanaan tindakan telah matang maka pelaksaan tindakan dapat segera dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pelaksaan tindakan penelitian ini bersifat fleksibel, yang berarti menyesuaikan dengan keadaan dilapangan apabila perlu dilakukan perubahan dan dikondisikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan nantinya.  c. Pengamatan  Tahap pengamatan pada siklus II sama dengan tahap pengamatan pada siklus I. pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung atau bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Dalam kegiatan ini peneliti mencatat semua hal yang diperlukan selama pelaksanaan tindakan yang erat kaitannya dengan menggunakan Model pembelajaran Snowball Throwing. Peneliti juga dibantu oleh observer untu mengamati aktivitas belajar siswa dan mencatat semua hal yang diperlukan untuk menunjang penelitian.   



35   d. Refleksi Tahap refleksi dimaksudkan untuk mengkaji kegiatan yang dilakukan berdasarkan data yang didapat sebelumnya yang kemudian selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan siklus berikutnya. Tahap refleksi pada siklus II digunakan untuk membedakan hasil siklus I dan II. Dari hasil refleksi akan diperoleh data apakah terjadi peningkatan aktivitas belajar Pendidikan Agama Islam siswa dibanding denga siklus I. menurut wiriaatmadja, apabila perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran telah tercapai, atau apa yang diteliti telah menunjukan kkeberhasilan, siklus dapat diakhiri.4    
F. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dilapangan peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu: 1. Observasi  Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yaitu meningkatkan aktivitas belajar PAI melalui model pembelajaran Snowball Throwing. Adapun prosedur observasi adalah sebagai berikut:                                                            4 Wiriaatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas: Untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan 

Dosen (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.103 



36   a. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi  b. Pengamat tinggal memberikan tanda cek (√) pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut. 2. Dokumentasi   Mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari  sekolah. Baik itu data mengenai jumlah siswa,  perkembangan selama proses belajar mengajar berlangsung maupun nilai yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah digunakan model Pembelajaran Snowball Throwing. Adapun prosedur dokumentasi adalah sebagai berikut: a.  Mengidentifikasi dokumen sumber yang  akan digunakan b. Menggambarkan bagaimana dokumen-dokumen dibuat, diproses dan digunakan  c. Menambahkan catatan yang akan memberikan keterangan mengenai suatu simbol atau kegiatan contohnya foto. 
G. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dilakukan dengan melihat aktivitas siswa. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. 



37   Observasi dilakukan dengan kolaboratif, yaitu dibantu dengan teman sejawat. Setelah data terkumpul melalui observasi, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut: 1. Analisis data lembaran aktivitas  siswa Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data pengamatan siswa dan guru adalah sebagai berikut5 	�����	���	
����	�		�����	 = �����ℎ	����	���	������������ℎ	�������� 	�	100	%  2. Menentukan nilai rata-rata � = ∑��   Keterangan : x = jumlah nilai rata-rata yang diperoleh siswa 
  f = jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa N = jumlah siswa secara keseluruhan.6  3.  Menentukan ketuntasan belajar                                                            5 Ernawati, Peningkatan Hasil Belajar Pai  Melalui Pembelajaran Kooperatif  kelas V Di SD 

Maritim Mola Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, Kendari 2015, h. 24 6 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 14 



38       P = ∑� ! x	100	% Keterangan:  P             = persentase ketuntasan ∑fi  = jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar N   = jumlah siswa secara keseluruhan7  
H. Indikator Kinerja Model pembelajaran Snowball Throwing yang peneliti terapkan pada penelitian ini menuntut keaktifan siswa seluruhnya sebesar 75%. “Dilihat dari segi proses, pembentukan kompetensi dapat dikatakan berhasil dan berkualitas apabilah seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) siswa telibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran”8. Jadi, indikator keberhasilan penelitian ini adalah jika terjadi peningkatan aktivitas belajar PAI siswa yang didasarkan pada tercapainya masing-masing indikator aktivitas belajar PAI Siswa minimal 75% setelah penerapan Model Pembelajaran Snowball Throwing.                                                            7Supardi, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 28 8 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan 

Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), h. 218 
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