
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Brown HD

menjelaskan Penelitian Tindakan Kelas melalui definisi dari tiga kata yaitu penelitian,

tindakan, dan kelas.

1. Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat

untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi

peneliti.

2. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan

tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan.

3. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima

pelajaran yang sama dari seorang guru.45

Karakteristik yang khas dalam penelitian tindakan kelas yakni adanya

tindakan-tindakan (aksi) tertentu untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas.

Menurut Sukardi bahwa penelitian tindakan kelas adalah cara suatu kelompok atau

seseorang dalam mengorganisasikan suatu kondisi sehingga mereka dapat

mempelajari pengalaman mereka dan membuat pengalaman mereka dapat di akses

oleh orang lain.46

45 Brown HD. Principles of Language Learning and Teaching. (Fourt Edition). (Englewood
Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents. 2000) h. 54

46 Sukardi. Metodiologi Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h. 210



B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di MIN 2 Konawe Selatan pada semester

genap tahun ajar 2015/2016.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VB MIN 2 Konawe Selatan yang

terdaftar pada tahun ajaran 2015/2016.

No. Kelas Subjek Penelitian
Laki-laki Perempuan

1. VB 9 14
Jumlah 23

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer

secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak

sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya.47

Keuntungan cara ini adalah peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang

dipelajarinya sehingga kehadirannya tidak memengaruhi situasi penelitian. Observasi

terstruktur, menggunakan instrumen observasi yang terstruktur dan siap pakai

sehingga pengamat hanya tinggal membubuhkan tanda (√) pada tempat yang

disediakan.48

47 Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. (Yogyakarta: ANDI, 2001)
48 Junaidi Arsyad. dkk,. Makalah Disampaikan Dalam Seminar Kelas Pendidikan Profesi

Guru (PPG) IAIN SU Pada Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas. 2014



b. Wawancara

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam

dan jumlah respondennya sedikit/kecil.49

c. Dokumentasi

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

dengan masalah yang diteliti.

E. Faktor yang Diselidiki

a. Faktor siswa, untuk melihat peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa

dalam mempelajari pelajaran IPS-Sejarah dengan menggunakan metode

Number head together (NHT)

b. Faktor guru, bagaimana guru mempersiapkan dan melaksanakan

pembelajaran dengan menerapkan kooperatif tipe Number Head Together

(NHT).

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, yang masing-masing siklus terdiri

dari perencanaan, implementasi tindakan, observasi, dan refleksi.

49 Op.Cit, hal. 194



Gambar 1:
Model Siklus Pelaksanaan Penelitian Kemmis dan Mc Taggart. (Arikunto)51

Gambar di atas dapat diuraikan bahwa pelaksanaan penelitian ini akan

dilaksanakan dalam dua siklus, artinya bahwa apabila penerapan siklus I belum

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

kalua siklus I sudah mencapai target yang di inginkan maka akan tetap dilanjutkan ke

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

sistematika pelaksanaannya adalah sebagai berikut;

1. Siklus I

a. Perencanaan

Yaitu menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan selama

pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan

51 Arikunto, Suharsimi. Penelitian Tindakan Kelas. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) h. 137



adalah pembuatan RPP dan penentuan waktu pelaksanaan dengan teman

sejawat, dan penyusunan instrumen lain yang relevan dengan penelitian.

1) Peneliti  membuat Rencana Pelaksanaan Tindakan (RPP) dengan

model pembelajaran Number Head Together.

2) Mempersiapkan alat dan bahan ajar, yaitu; materi ajar, media berupa

potongan kertas, dll.

3) Menyiapkan lembar observasi guru dan siswa.

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

sesuai dengan tujuan pembelajaran.

5) Membuat tugas individu yang akan dikerjakan pada akhir

pembelajaran

b. Implementasi Tindakan

Implementasi tindakan yang dilakukan berupa praktek pembelajaran

nyata berdasarkan rencana tindakan yang telah disusun dan disesuaikan

dengan kondisi pada saat proses pembelajaran di lapangan.

1) Peneliti menjelaskan materi yang akan diajarkan.

2) Peneliti melakukan tanya jawab.

3) Peneliti  membuat kelompok belajar NHT.

4) Peneliti membagikan media NHT dan soal LKS.

5) Siswa mengerjakan soal LKS secara bersama-sama.

6) Siswa menjawab pertanyaan / soal sesuai dengan nomor yang ada di

kepalanya.



7) Peneliti dan siswa menyimpulkan hasil dari kegiatan belajar mengajar.

c. Pengamatan

Pengamatan atau observasi merupakan kegiatan terhadap keseluruhan

proses pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang berlangsung di kelas

VB.

d. Refleksi

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat

memperbaiki tindakan berikutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung 2

siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil sesuai dengan apa yang

ingin dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali sampai memenuhi kriteria

pencapaian target yang telah ditentukan, dan siklus tindakan diakhiri atau

dihentikan apabila;

a. Peneliti memeriksa lembar observasi guru selama proses pembelajaran

b. Peneliti memeriksa lembar observasi siswa selama proses pembelajaran

c. Peneliti melakukan analisis semua hasil belajar siswa selama kegiatan

kegiatan belajar mengajar.

2. Siklus 2

Pada tahapan siklus II ini mengikuti tahapan siklus I yang direncanakan

berdasarkan hasil refleksi pada siklus I. adapau tahapannya sebagai berikut;

a. Perencanaan : peneliti membuat RPP bedasarkan hasil refleksi siklus I

b. Implementasi tindakan : peneliti melaksanakan RPP



c. Pengamatan : tim peneliti / peneliti melakukan pengamatan terhadap aktifitas

pembelajaran

d. Refleksi : tim peneliti / peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus

II

G. Kriteria Keberhasilan Data

Pelakasanaan tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila;

1. Secara individu, jika hasil belajar IPS siswa yang menjadi subjek penelitian

telah mencapai ketuntasan belajar 65 dari nilai ideal 100.

2. Secara keseluruhan, jika jumlah siswa yang telah mencapai tingkat

pencapaiaan ketuntasan belajar 65 dalam penelitian ini adalah 70%.

H. Analisis Data

Untuk data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar yang

dilakukan pada akhir pelaksanaan tindakan setiap siklus dengan menggunakan;

1. Data Hasil Belajar Siswa

a. Analisis Hasil Belajar Siswa

= 100 (Usman dan Setiawati)52

Dengan:

Xi = Nilai yang diperoleh siswa ke-i

Spi = Skor yang diperoleh siswa ke-i

52 Usman & Setiawati. Statistika. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) h. 9



Sm = Skor maksimum yang mungkin dicapai (skor ideal)

b. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus

= ∑ (Sudjana, 2002: 67)53

Dengan : = nilai rata – rata yang diperoleh siswa

n = jumlah siswa secara keseluruhan

Xi = nilai yang diperoleh tiap siswa

2. Menentukan presentase jumlah siswa hasil belajarnya sudah tuntas, dengan

menggunakan rumus;

% = ∑ 100%
Keterangan:∑ TB = Jumlah Siswa yang tuntas belajar

N = Jumlah Siswa keseluruhan.54

3. Untuk data kualitatif diperoleh dengan menggunakan lembar observasi dan

jurnal refleksi. Untuk menentukan presentase keterlaksanaan kegiatan

pembelajaran dilakukan baik guru maupun siswa menggunakan rumus:

x 100%

53 Sudjana. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar baru Algesindo. 2002), h
67

54 Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja Rosdakarya.
1989), h. 67



I. Indikator Kinerja

Sebagai indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah jika

minimal 70% siswa telah memperoleh nilai 65 (Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal).

Seorang siswa dikatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara individu apabila

siswa tersebut telah mendapat nilai 65 (Kriteria Ketuntasan belajar Minimal).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil MI Negeri 2 Konawe Selatan

1. Latar Belakang MI Negeri 2 Konawe Selatan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan sebelumnya adalah Madrasah

Ibtidaiyah Swasta Fastabiqul Khairot yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1974 dengan

Piagam Pendirian Madrasah Nomor : D12/II-2/007/75/1993 dan beralih status

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lambusa berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Agama RI No. 107 tahun 1997 tanggal  17 Maret 1997. Selanjutnya berubah nama

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Agama RI No. 184 tahun 2014 tanggal 25 November 2014.

Setelah beralih status menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri tanggung jawab

menjadi salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai induk Kelompok Kerja

Madrasah (KKM) dan keberadaannya diharapkan menjadi pusat percontohan bagi

Madrasah Ibtidaiyah di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan

1) Tujuan

Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan pada MI Negeri Lambusa tidak

terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor : 20 tahun 2003 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dan berilmu, teknologi, berbudi pakerti luhur, memiliki

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani.


