BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (PTK) yang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan
guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru dalam
pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini secara praktis membantu guru dalam
mengatasi persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar di dalam kelas dan membantu dalam pencapaian tujuan pembelajaran.
Melalui pelaksanaan penelitian ini, maka kesalahan dan kesulitan dalam
proses pembelajaran akan dengan cepat dapat dianalisis dan didiagnosis, sehingga
kesalahan dan kesulitan tersebut dapat segera diatasi. Apabila kesalahan dan
kesulitan tersebut dapat diperbaiki, maka pembelajaran dapat dengan mudah
dilaksanakan dan hasil belajar siswa pun akan meningkat.
Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kunandar bahwa,
PTK merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pendidik atau bersama-sama
dengan orang lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk meningkatkan atau
memperbaiki mutu proses pembelajaran di dalam kelas. 11
Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat disimpulkan bahwa
penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan di
dalam kelas berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

11

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi
Guru, (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2008), h. 3.
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini di laksanakan di SMA Negeri 1 Tongauna Kabupaten
Konawe pada semester genap dan dilaksanakan tiga bulan yakni dimulai dari
bulan april sampai dengan bulan juni 2019.
C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas XI MIPA
1 SMAN 1 Tongauna sebanyak 22 orang yang terdiri atas 11 siswa perempuan
dan 11 siswa laki-laki. Sedangkan partisipan yang terlibat dalam penelitian ini,
penulis menggunakan teman dan rekan guru yaitu guru Pendidikan Agama Islam
kelas XI MIPA 1 SMAN 1 Tongauna
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh rangkaian proses pelaksanaan
kegiatan belajar pendidikan agama Islam pada kelas XI MIPA 1 SMAN 1
Tongauna.

D. Faktor yang Diteliti
Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Faktor siswa: yang diamati adalah peningkatan hasil belajar dan aktivitas
belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui
penerapan strategi market place activity dengan menggunakan media
visual.
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2.

Faktor guru: yang diamati adalah bagaimana aktivitas guru dalam
melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi market place
activity dengan menggunakan media visual.

E. Prosedur Penelitian
Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian Kemmis dan Mc Taggart
terdiri yang terdiri dari: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan
(observing), dan refleksi (reflecting).2 Prosedur tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut:

Gambar. 3. 1
Alur Penelitian Tindakan Kelas

2

Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 16.
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Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Siklus I
Pelaksanaan tindakan kelas pada siklus I terdiri dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Kemudian pada akhir siklus diadakan tes
akhir (post test).
a.

Perencanaan

1.

Melaksanakan kegiatan diskusi dengan guru kelas mengenai materi
pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa.

2.

Menyusun perangkat pembelajaran meliputi: silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara kolaboratif antara peneliti dan
guru sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan
diajarkan.

3.

Menyiapkan strategi market place activity, media visual (kertas karton)
materi ajar, evaluasi pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa,
dan aktivitas guru.

4.

Mempersiapkan alat dokumentasi.

b. Pelaksanaan
Pada tahapan ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
yang

telah

direncanakan

Pembelajaran (RPP).

dengan

menggunakan

Rencana

Pelaksanaan
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c. Observasi
Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan dengan
menggunakan lembar observasi aktivitas siswa dan guru yang dilakukan secara
langsung oleh guru pendidikan agama Islam, teman sejawat, dan peneliti selama
berlangsungnya pembelajaran.
d. Analisis dan Refleksi
Hasil observasi dan tes hasil belajar kemudian dianalisis untuk dijadikan
bahan refleksi yang digunakan sebagai acuan untuk membuat perencanaan pada
pertemuan berikutnya.
2. Siklus II
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus II dilakukan dengan
melakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu berdasarkan pada hasil refleksi
siklus I, sesuai dengan rencana yang disusun. Langkah-langkah yang dilakukan
pada siklus II sama dengan siklus I, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi. Jika pada siklus II belum mencapai target yang diharapkan, maka
penelitian akan dilanjutkan pada siklus selanjutnya.
F. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian tindakan kelas ini dilengkapi dengan silabus
pada materi pelajaran pendidikan agama Islam dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dibuat dan
disesuaikan dengan kebutuhan pada saat penelitian ini berlangsung. Penelitian ini
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ditunjang dengan beberapa lembar instrumen observasi kegiatan guru, lembar
instrumen observasi siswa dan lembar kerja siswa (LKS) yang berisikan soal-soal
sebagai bahan diskusi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan
agama Islam.
G. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain:
1. Observasi
Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas yang
dilakukan siswa dan guru. Observasi dilakukan dengan mengamati secara
langsung proses pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun
pada penelitian ini, peneliti dibantu oleh observer yang berjumlah 2 orang.
2. Tes hasil belajar
Tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data-data tentang hasil
belajar. Tes akhir (pos test) diberikan pada akhir siklus I dan siklus II yang
dikerjakan oleh siswa secara individu dan digunakan untuk mengetahui
kemampuan siswa dalam memahami materi pendidikan agama Islam.
3. Wawancara
Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau terbuka,
yaitu wawancara bebas yang menggunakan garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan. Wawancara dilakukan kepada guru mata pelajaran pendidikan agama
Islam dan siswa kelas XI MIPA 1 SMAN 1 Tongauna.
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4. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan sekolah,
jumlah murid yang akan diteliti, data guru bidang studi pendidikan agama Islam
serta foto-foto dan video kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dengan
penerapan strategi market place activity yang bertujuan untuk mengungkapkan
fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan pembelajaran.
H. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.
Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dan pengolahan data sebagai
berikut:
1.

Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus:

X= __
n
Keterangan:
X

: Nilai rata-rata kelas
: Jumlah semua nilai siswa
: Banyak siswa3

n
2.

Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa:
P=

∑𝑓𝑖
𝑛

x 100 %

Keterangan:
P
: Persentase ketuntasan belajar
∑fi
: Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar
n
: Jumlah seluruh siswa.4
3

Ibid., h. 264.
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3.

Menentukan peningkatan hasil belajar
P=

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒−𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

x 100 %

Keterangan :
P
= Peningkatan hasil belajar
Postrate = Nilai sesudah diberikan tindakan
Baserate = Nilai sebelum diberikan tindakan.5

I.

Indikator Ketuntasan Belajar
Indikator keberhasilan penelitian merupakan sesuatu yang digunakan

sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu penelitian dilakukan. Adapun indikator
keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apabila ≥ 80% (18 orang)
dari jumlah keseluruhan siswa (22 orang) telah mencapai hasil belajar dengan
KKM yang ditetapkan oleh sekolah yakni 73.

4
5

Zainal Akib, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2014), h. 41.
Ibid. ,h. 53.

