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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu bentuk investegasi yang bersifat reflektif, 

parsitifatif,  kolaboratif  yang memiliki tujuaun untuk melakukan perbaikan sisten, 

metode kerja, proses, isi, kompetensi dan situasi.
1
 

Dalam buku mansur Muslich, PTK atau sering juga disebut classroom 

action research merupakan penelitian tindakan yang kegiatanya lebih diarahkan 

pada problem solving pembelajaran melalui penerapan langsung di kelas. PTK ini 

bersifat parsitifatif, kolaboratif, dan reflektif, dikatakan bersifat parsitifatif kerna 

PTK dilakukan sendiri oleh peneliti melalui penerapan topik, perumusan masalah, 

perencanaan, pelaksanaan Analisis dan pelaporannya. Dikatakan kolaboratif  

karna PTK juga dapat melibatkan teman sewaja. Sedangkan PTK yang bersifat 

reflektif maksudnya adalah PTK diawali dari proses perenungan atas dampat 

tindakan yang selama ini di lakukan guru terkait dengan tugas-tugas pembelajaran 

di kelas.
2
 

B. Tempat dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah  Lemo Bajo. Adapun 

penelitian ini berlangsung sejak judul proposal ini telah disetujui. 

  

 

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, dkk, penelitian tindakak kelas, (jakarta, : PT Bumi Aksara, Cet. 

Keempat: 2007), h. 104 
2
 Mansur mulich, melaksanakan PTK (Penelitian Tindakan Kelas), 2009, h. 7-9 
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C. Subyek penelitian  

Subyek yang ditelikti dalam penelitian tindakan kelas ini  melipti siswa 

Madrasah Tsanawiyah Lemo bajo dalam proses belajar dengan menggunakan 

model Pembelajaran Tipe Number Head Together serta menggunakan media 

gambar.  Penelitian ini hanya untuk meningkatkan hasil belajar sejarah 

kebudayaan islam. 

D. Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian tindakan ini dilaksanakan dam dua siklus dimana tiap 

siklus terdiri dari dua kali pertemua dan dilaksanaka sesuai dengan kopetensi yang 

ingin dicapai seperti yang telah didesain dalan faktor-faktor yang diteliti. Adapu 

desain atau model penelitian tindakan kelas secara umum digambarka sebagai 

berikit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Gambar di atas, dapar dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini 

dilaksanakan dalam siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklis I belum 

mencapai target yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan ke siklus  ke II. 

Adapun  siklus I suda mencapai target  yang diimgimkan  maka akan tetap 

dilanjutkan ke siklus II, untuk memperjelas dari hasil yang dicapai pada siklus I. 

Adapun sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yanitu menyusun rencana 

tindakan yang akan dilakukan selama pe;alsanaan penelitian.  

1) Guru membuat rencana pelaksanaa pembelajaran (RPP)  

2) Persiapan alat dan bahan ajar yaitu materi ajar, media, berupa 

gambar. 

3) Menyiapkan lembar observasi guru dan siswa. 

4) Membuat LKS berupa soal yang akan dikerjakan bersama-sama 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b. Implementasi Tindakan 

 Implementasi Tindakan yang dilakukan berupa praktek pelajaran 

berdasarkan pelaksanaan rencana tindakan yang telah disusun dan 

disesuaikan dengan kondisi pada saat proses pembelajaran di lapangan  

1. Guru menjelaskan materi yang akan diajarkan . 

2. Guru melakukan tanya jawab. 

3. Guru membuat kelompok belajar.guru membagikan soal LKS.  
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4. Siswa menjawab pertanyaan /soal sesuai dengan nomor yang ada di 

kepalanya. 

5. Guru dan siswa menyimpulkan hasil dari kegiatan belajar mengajar. 

c. Pengamatan  

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan teerhadap keseluruhan 

dalam proses pembelajaran. 

d. Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat 

memperbaiki tindakan berikutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung 

dua siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil sesuai dengan apa 

yang ingin dicapai maka akan dilanjutkan pada tidakan ke dua (siklus ke 2) 

sampai kriteria pencapaian target yang telah ditentukan, dan siklus tindakan 

akan diakhiri atau dihentikan apabila: 

1. Guru memeriksa lembar observasi guru selama proses 

pembelajaran. 

2. Guru memeriksa lembar observasi siswa selama proses 

pembelajaran 

3. Guru melakukan analisis semua hasil belajar siswa selama 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Siklus II 

Pada tahap siklus ke II ini mengikuti tahap siklus I yang direncanakan hasil 

refleksi pada siklus I. Adapun tahapannya sebagai berikut: 

a. Perencanaan: guru membuat RPP berdasarkan hasil refleksi awal (siklus I) 
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b. Implementasi tindakan: Guru melaksanakan RPP 

c. Pengamatan: digunakan untuk mengamati guru dan siswa dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. 

d. Refleksi: Guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (observation) dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap 

beberapa objek yang akan diteliti yaitu di Madrasah Tsanawiyah   Lemo 

Bajo Konawe Utara, yang terdiri dari siswa. Hasil pengamatan ini 

diakumulasi sebagai data lengkap kemudian direduksikan dalam proposal. 

2. Wawancara (interview) yaitu mengadakan wawancara berupa pertanyaan-

pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi untuk mengetahui 

secara mendalam tentang berbagai informasi yang sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti agar dokumentasi lebih terarah. 

3. Dokumentasi, di samping wawancara dan observasi penelitian ini juga 

menggunakan teknik dokumentsi sebagai pelengkap data yang sesuai 

permasalahan penelitian.  

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian, dianalisis agar memperoleh data 

yang valid dan cocok untuk disajikan sesuai dengan masalah yang dibahas, maka 

tehnik analisis data yang digunakan yaitu menghitung rerata, ketuntasan hasil 

belajar dan peningkatan hasil belajar pada setiap siklus. Untuk menhitung 

penilaian tersebut diginaka rumus sebagai berikut: 
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1. Menentukan nilai rata-rata. 

  
  

 
  

Ket: 

n = Jumlah siswa secara keseluruhan  

x = Nilai rata-rata secara keseluruhan  

f = Jumlah nilai siswa yang diperoleh setiap siswa.
3
 

2. Menentukan ketuntasan hasil belajar  

  
   

 
      

 

Ket: 

P = perentase ketuntasan  

N = jumlah siswa secara keseluruhan  

∑fi = jumlah siswa pada kategori ketuntasa belajar.
4
 

3.   
                

        
     Peningkatan hasil belajar pada mata 

pelajaran SKI pada setiap siklus. 

 

 

 

Ket: 

P             = persentase peningkatan  

Posrate   = nilai sesuda tindakan  

Baserete  = nilai sebelum tindakan.
5
 

 

 

 

                                                           
3
 Ana Sujdono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 84 

4
 Supardi, penelitian tindakan kelas. Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 28 

5
 Zainal, Akib DKK, Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMA, SMP, SMK, (Bandung: Alam 

Widya, 2001), h. 53 
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G. Indikator Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator kinerja yang dicapai dalam penelitian ini apabila standar 

keberhasilan atau kelulusan sebagaimana yang telah ditetapkan pada standar 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) sekolah tersebut yaitu apabila siswa 

memahami materi atau memperoleh nilai ≥ 75, maka siswa dinyatakan telah 

mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu dan  ketuntasan secara 

klasikal dinyatakan telah berhasil bila mencapai 85%. 

 

Pembelajaran sejarah kebudayaan islam (SKI) 

Menggunakan metode/media  

Guru: 

1. Menyajikan 

materi 

2. Menggunakan 

metode/media 

3. Sesuai RPP 

Siswa: 

1. Tampil  

2. Aktif 

3. Mencapai 

KKM 
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