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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian  tindakan kelas (PTK). Menurut Arikunto 

dalam Suyadi, bahwa “Penelitian tindakan kelas adalah pencermatan dalam 

bentuk tindakan terhadap kegiatan belajar yang sengaja dimunculkan dan 

terjadinya dalam sebuah kelas secara bersamaan1”, dengan tujuan untuk 

memperbaiki kinerja sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Gambar Prosedur PenelitianTindakan Kelas John Elliot2 

 

                                                             

1 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Dive Press, 2010), h. 18 

2Susilo, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Sarana Pengembangan Keprofesionalan Guru 

dan Calon Guru, (Malang: Bayumedia Publissing, 2009), h. 12 
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2. Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Konawe  Selatan. Karena di 

SMP Negeri 12 Konawe  Selatan siwa sangat sensitif dengan mata pelajaran  PAI.  

Hal tersebut manarik bagi penulis untuk menelitinya. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak 

disetujuinya penelitianini, sampai selesai yaitu pada bulan April sampai Juni 2018 

semester genap tahun ajaran 2018/2019.   

B. Subjek Penelian  

Adapun subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII B SMP N 

12 Konawe Selatan tahun ajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 22 orang yang 

terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 10 orang. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini penulis bedakan menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1) Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara 

langsung dari obyek penelitian atau pihak pertama. Dalam penelitain ini sumber 

utama adalah guru dan siswa kelasVIII E SMP N 12 Konawe Selatan. 

2) Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder, penelitian ini bersumber dari data kepustakaan 

yang berkorelasi erat dengan pembahasan mengenai obyek penelitian yakni 
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dokumen  keadaan sekolah  SMP N 12 Konawe Selatan keadaan siswa dan data-

data sekunder lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Observasi 

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan penulis atau 

observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, penulis  

bertindak sebagai observer, artinya penulis  merupakan bagian dari kelompok 

yang ditelitinya.3 Keuntungan cara ini adalah penulis  merupakan bagian yang 

integral dari situasi yang dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak memengaruhi 

situasi penulisan. Observasi terstruktur, menggunakan instrumen observasi yang 

terstruktur dan siap pakai sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda 

(√) pada tempat yang disediakan.  

Observasi  dilakukan  untuk  mengamati  kegiatan  di  kelas  selama 

kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya 

kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tindakan serta untuk menjaring 

data aktivitas siswa. Kriteria keberhasilan proses ditentukan dengan menggunakan 

lembar observasi yang telah dilakukan oleh pengamat. Observasi ini dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi yang dibuat oleh peneliti mengacu pada 

                                                             

3Hadi Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: ANDI, 2001), h. 23 
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rencana pelaksanaan pembelajaran. Lembar observasi ini berjumlah 17 item dan 

terlebih dahulu difalidasi oleh ahli.4 

2) Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Adapun bentuk tes yang diberikan kepada siswa yaitu, tes 

formatif dengan menggunakan tes tertulis (menyelesaikan soal). 

3) Dokumentasi 

Mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif untuk 

menghitung rata-rata perolehan siswa, persentase ketuntasan individual, 

persentase ketuntasan klasikal, persentase keberhasilan aktivitas mengajar guru 

dan persentase keberhasilan aktivitas belajar siswa yang dicapai setelah proses 

pembelajaran berlangsung pada setiap siklus. Teknik analisis data tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus 

 �̅� =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛

5 

Dengan :  �̅� = nilai rata – rata yang diperoleh siswa 

n = jumlah siswa secara keseluruhan  

                                                             

   4 Lihat lampiran 6.1 
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Xi = nilai yang diperoleh tiap siswa  

2) Menentukan presentase jumlah siswa hasil belajarnya sudah tuntas, 

dengan menggunakan rumus; 

% 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
∑ 𝑇𝐵

𝑁
𝑋 100% 

Keterangan: 

∑ TB = Jumlah Siswa yang tuntas belajar 

N   = Jumlah Siswa keseluruhan.6 

3) Menentukan peningkatan hasil belajar tiap siklus 

           P =  Prakegiatan – Banyak kegiatan mengajar  X 100% 

          Banyak kegiatan mengajar 
 

4) Untuk data kualitatif diperoleh dengan menggunakan lembar observasi dan 

jurnal refleksi. Untuk menentukan presentase keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran dilakukan baik guru maupun siswa menggunakan rumus: 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛
 x 100%   

F. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dapat dilihat dari dua segi yaitu segi proses pembelajaran 

dan hasil dari proses pembelajaran. Dari segi proses pembelajaran dikatakan 

berhasil dalam penelitian ini adalah meningkatnya dari hasil belajar siswa  

minimal 80 % siswa telah memperoleh niali >76 (KKM dari sekolah). 

                                                             

6Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya.1989), h. 67 
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G. Prosedur Penelitian 

Adapun 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, pelaksanaan siklus II 

merupakan lanjutan dari pelaksanaan siklus I. 

Adapun pelaksanaan tindakan penelitian yang dikemukakan oleh Arikunto 

yang dikutip oleh Suyadi ada empat langkah dalam melakukan penelitian 

Tindakan Kelas yaitu : 

1. Perencanaan  

2. Pelaksanaan tindakan 

3. Pengamatan 

4. Refleksi7 

 

Penjelasan alur PTK: 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan (Planing) 

1. Penulis bersama guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

sesuai dengan materi yang diajarkan dengan mengacu pada 

pembelajaran menggunakan metode The Power of Two melaluimedia 

gambar. 

2. Membuat lembar observasi untuk memantau guru dalam menerapkan 

pembelajaran menggunakan metode The Power of Two melaluimedia 

                                                             

7Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), ( Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 

49 
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gambar dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar yang 

diperlukan. 

3. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan.  

4. Penulis mendesain alat evaluasi untuk tes tindakan pada setiap siklus 

penelitian tindakan kelas.  

b. PelaksananTindakan 

Dalam pelaksanaanannya, penelitian ini akan menggunakan metode The 

Power of Two yang telah digunakan oleh oleh  Tarmidzi Ramadhan, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru memberi peserta didik satu atau lebih pertanyaan yang 

membutuhkan refleksi dan pikiran. 

2. Guru meminta peserta didikuntuk menjawab pertanyaan sendiri-

sendiri. 

3. Setelah semua melengkapi jawabannya, guru membentuk siswa ke 

dalam pasangan dan meminta mereka untuk berbagi (sharing) 

jawabannya dengan jawaban yang dibuat teman yang lain. 

4. Guru meminta pasangan tadi untuk membuat jawaban baru untuk 

masing-masing pertanyaan dengan memperbaiki respons masing-

masing individu. 

5. Ketika semua pasangan selesai menulis jawaban baru, guru 

membandingkan jawaban dari masing-masing pasangan ke 

pasangan yang lain. 
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Penelitian ini akan dilaksanakan sampai beberapa siklus dan akan dihentikan 

jika indikator telah tercapai melalui evaluasi. 

c. Tahap Observasi 

Kegiatan observasi yang dilakukan penulis  dan guru bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan aspek-aspek yang diteliti, diantaranya perhatian siswa 

setelah guru menggunakan metode The Power of Two melalui media gambar, 

aktivitas siswa disaat guru menggunakan metode ini dan peran siswa yang telah 

diajarkan dengan menerapkan menggunakan metode The Power of Two melalui 

media gambar. Pelaksanaan observasi akan diamati langsung oleh guru mata 

pelajaran pendidikan agama islam itu sendiri, peneliti sendiri yang akan langsung 

menerapkan metode the power of two dalam pembelajaran nantinya. Pengamat 

nantinya akan memegang lembar observasi yang sudah disiapkan. 

d. Tahap Refleksi 

Penulis  melaksanakan diskusi dengan guru kolaborasi tentang hasil yang 

didapatkan dalam tahap observasi dan evaluasi. Untuk melihat apakah kegiatan 

yang dilaksanakan telah dapat meningkatkan aktivitas siswa terhadapat materi 

yang diajarkan. Dalam refleksi dilakukan identifikasi langkah-langkah kegiatan 

guru dalam menggunakan menggunakan metode The Power of Two melalui media 

gambar yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam hasil 

pembelajaran. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih 

maju pada siklus berikutnya.  
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2. Siklus II 

Siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Siklus II merupakan klimak dari 

penelitian  tindakan kelas  ini.  Karena  menurut  perkiraan peneliti, pada siklus 

II ini hasil belajar peserta didik sudah memenuhi target pembelajaran. Langkah-

langkahnya sama dengan siklus sebelumnya, tetapi kemungkinan besar akan ada 

hal-hal yang ditambahkan dalam siklus ini untuk efektivitas pelaksanaan 

pembelajaran. 
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