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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan Classroom Action. Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) merupakan penelitian yang dilakukan secara kolaboratif antara peneliti 

dan guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan dikelas. Dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai guru, sedangkan guru mata pelajaran 

bertindak sebagai observer. 

Kardia warman berpendapat bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

berasal bahasa Inggris (Classroom Action Research) yang berarti penelitian yang 

dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan 

pada suatu subjek penelitian tindakan kelas tersebut.
1
 

Penelitian Tindaka Kelas ini dilakukan dengan menerapkan penerapan 

Think Talk Write dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan hasil 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Loea 

Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur tahun ajaran 2018/2019. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Loea Kecamatan Loea 

Kabupaten Kolaka Timur pada semester genap dan dilaksanakan selama kurang 

lebih tiga bulan setelah proposal ini diseminarkan dan layak untuk dilanjutkan. 

                                                           
1
PaizaluddindanErmalinda, PenelitianTindakanKelas (Classroom Action Research) 

PanduanTeoritisdanPraktis, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 6 
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C. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 1 Loea yang berjumlah 20 siswa dan guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas tersebut.  

2. Subjek dalam penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan 

hasil yang diperoleh dari penerapan strategi Think Talk Write dengan 

menggunakan media gambar pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Loea pada tahun ajaran 2018/2019. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian sangat perlu didalam suatu penelitian karena dapat 

digunakan untuk menentukan metode yang akan digunakan. Hal ini, akan dibahas 

tentang pengertian instrumen penelitian dan proses pembentukan instrumen 

penelitian. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.
2
 Dalam Penelitian ini yang 

digunakan adalah: 

a. Peneliti 

Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan 

pelapor hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. 

b. Lembar Observasi 

Lembar observasi sebagai alat ukur untuk mengetahui aktivitas guru 

maupun siswa saat proses pembelajaran. 

                                                           
2
Sugiono, Metode Penelitian Kwuantitatif Kualitatif R &D,(Bandung:Alfabeta, 2010), 

h.102. 
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c. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sumber 

data. 

d. Lembar Kerja Siswa ( LKS) 

Lembar kerja yang digunakan pada penelitian ini berupa soal yang 

diberikan kepada siswa setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil 

belajar siswa.  

e. Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui data-data siswa dan 

gambaran awal dan akhir pada saat penelitian sebagai pendukung. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, 

dimana setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan dan dilaksanakan sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai seperti yang telah didesain dalam faktor-

faktor yang diteliti. Adapun desain atau model tindakan secara umum di 

gambarkan sebagai berikut:
3
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Arikunto, Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 2010. 
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Gambar 3.1:  Prosedur Peneliian (Model John Elliot) 
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Dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan penelitian ini 

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

mencapai target yang telah ditentukan maka akan dilanjutkan kesiklus II. 

Adapun prosedur penelitian tersebut dapat diuraikan seperti berikut ini: 

a. Perencanaan  

Setelah menetapkan Think Talk Write dengan menggunakan media 

gambar dalam mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, 

maka kegiatan selanjutnya adalah menyiapkan beberapa hal yang 

diperlukan pada saat melaksanakan tindakan. Setelah berkonsultasi dengan 

kolaborator, peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

2) Membuat lembar observasi terhadap siswa dan guru untuk memantau 

kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

3) Menyiapkan perangkat pembelajaran antara lain: buku, spidol dan 

media pembelajaran 

4) Membuat alat evaluasi berupa tes awal, tes hasil belajar pada tiap akhir 

siklus untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran.  

b. Pelaksanaan Tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menjelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, dan menjelaskan kegiatan yang 

akan dilakukan oleh siswa selama proses belajar dengan strategi 
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pembelajaran model Think Talk Write dengan menggunakan media 

gambar. 

c. Observasi 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan hasil belajar siswa dan 

aktivitas guru terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi pembelajaran Think Talk Write dengan menggunakan media 

gambar. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan informasi bagaimana kemampuan guru membimbing 

dan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan 

oleh guru pengamat yang bernama ibu Nadira Ishaq S. Ag guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai observer pada saat proses 

pembelajaran menggunakan model Think Talk  Write dengan 

menggunakan media gambar dengan menggunakan lembar observasi baik 

untuk aktivitas siswa maupun aktivitas guru selama kegiatan 

pembelajaran. Pengamatan mengenai hasil belajar dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran untuk tiap siklusnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa selama mengikuti proses 

belajar mengajar dengan strategi pembelajaran Think Talk Write dengan 

menggunakan media gambar. 

d. Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir siklus pelaksanaan 

tindakan. Evaluasi tersebut digunakan  untuk mengetahui adanya 

peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada pokok 
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pembahasan yang diajarkan. Evaluasi yang digunakan adalah tes hasil 

belajar yang disusun oleh peneliti. Bila secara klasikal siswa telah 

mencapai nilai paling rendah 75 maka tindakan dianggap telah berhasil. 

e. Refleksi  

Pada tahap ini, peneliti berdiskusi dengan guru pengamat tentang 

kekurangan-kekurangan pada siklus I. Hasil yang diperoleh pada tahap 

observasi dan evaluasi dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian hasil 

tersebut akan dilihat  hal-hal yang memenuhi target yang telah ditetapkan 

pada indikator keberhasilan yaitu 75. Jika belum memenuhi target, maka 

penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya. Kekurangan-

kekurangan pada siklus I tersebut diperbaiki pada siklus II. 

Tindakan refleksi dilakukan dengan mengacu dari beberapa 

pertanyaan berikut: 

1. Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti 

2. Bagaimana presepsi guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII 

(stakeholders) terhadap tindakan ini? 

3. Apa saja tindakan yang muncul sewaktu tindakan itu dilaksanakan? 

4. Sewaktu tindakan itu dilaksanakan, masukan apa saja yang diterima 

oleh peneliti dari guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII 

(stakeholders)? 

5. Gagasan baru apa yang disampaikan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam kelas VIII? 

6. Sebutkan hal-hal positif dan negative dari pelaksanaan tindakan itu? 
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7. Bagaimana penelitiakan melakukan perubahan?
4
 

F. Kriteria Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Observasi 

Teknik observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
5
 

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Loea dengan menggunakan pedoman 

observasi yang telah disusun. Pada penelitian ini peneliti akan dibantu oleh 

seorang kolaborator yaitu guru Pendidikan Agama Islam kelas VIII B. 

2. Tes Hasil Belajar 

Tes hasil belajar adalah uraian pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

Intellegensi, kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
6
 

Tes ini diberikan kepada siswa kelas VIII B di SMP Negeri 1 Loea 

pada saat pelajaran sudah selesai dengan digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh kemampuan siswa. Dalam penelitian ini 

tes yang diberikan kepada siswa berupa soal individu. 

Tes hasil belajar atau tes prestasi yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian seseorang/siswa setelah mempelajari sesuatu. 

                                                           
4
 A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Action Research (Bandung: PT Kiblat Buku 

Utama,2011), h.90. 
5
Sugiono,Metode Penelitian Kwuantitatif, Kualitatif R &D (Bandung: Alfabeta, 2010), 

h.166. 
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekstsn Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h.150. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis, 

dimana dalam pelaksanaan metode dokumentasi peneliti menyelidiki 

benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 

notulen, rapat, catatan harian, dan lain-lain.
7
 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto 

peneliti beserta guru dan siswa pada saat pembelajaran belangsung dengan 

penerapan think talk write dengan menggunakan media gambar dan nilai-

nilai hasil belajar siswa serta RPP dan silabus pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.  

4. Wawancara, baik pada saat observasi ataupun setelah penerapan metode 

Think  Talk Write  dengan menggunakan media gambar. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data 

deskriftif. Setelah data terkumpul dilakukan analisa dan pengolahan data. Data 

tersebut berupa hasil belajar siswa selama proses pembelajaran dengan 

menerapkan penerapan Think Talk Write dengan menggunakan media gambar. 

data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk persentase. 

Hal ini untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar siswa.  

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Kedua teknik ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

                                                           
7
Ibid., h.158 
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a. Data Kualitatif 

Data kualitatif diperoleh dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan lembar observasi. Hasil analisisnya dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk mengetahui peningkatan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil belajar. 

2. Cara Pengambilan Data  

a. Data tentang situasi pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari 

lembaran observasi 

b. Data keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan diperoleh dari 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

c. Data hasil belajar diperoleh dari hasil evaluasi. 

3. Analisa Data  

Untuk mengetahui keberhasilan siswa dengan menggunakan penerapan 

think talk write dengan menggunakan media gambar dalam penelitian ini 

dianalisis dengan data kualitatif dan kuantitatif. 

a. Analisis data hasil observasi 

Data observasi yang telah diperoleh dianalisis sehingga mampu 

memberikan gambaran secara jelas tentang pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti dan guru. Aspek yang diobservasi meliputi 

aspek hasil belajar Pendidikan Agama Islam dan penerapan Think Talk 
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Write dengan menggunakan media gambar, pernyataan yang diberikan 

siswa berupa pertanyaan positif. 

b. Analisis Hasil Belajar 

Tes ini diberikan pada setiap akhir pembelajaran baik pre-tes pada 

siklus 1 maupun siklus 2 kemudian hasil tes-tes tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana peningktan hasil belajar siswa antara tidak 

menggunakan penerapan metode Think Talk Write dengan 

menggunakan media gambar dan penerapan metode Think Talk Write 

dengan menggunakan media gambar. 

Menentukan nilai rata- rata hasil belajar PAI: 

          X=
∑ 

 
 

Keterangan : 

∑  = Jumlah nilai yang diperoleh siswa 

          N   = Jumlah seluruh siswa 

1. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: 

        % ketuntasan =
∑ 

 
      

Keterangan : 

∑ = jumlah siswa yang tuntas belajar 

N   = Jumlah seluruh siswa 

 

2. Menentukan peningkatan hasil belajar 

P    = 
                  

        
x100% 

          P    = Presentase hasil belajar 
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Posrate   = Nilai sesudah diberikan tindakan 

Baserate  =Nilai sebelum diberikan tindakan.
8
 

H. Indikator Kinerja 

Sebagai standar keberhasilan dari penelitian ini ditunjukan dengan 

peningkatan hasil belajar Pendidikan Agama Islam yang diraih oleh siswa 

melalui strategi Think Talk Write kelas VIII B SMP Negeri 1 Kolaka Timur, 

dengan skala ukur mencapai standar keberhasilan atau kelulusan sebagaimana 

yang telah ditetapkan pada standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sekolah tersebut yaitu apa bila siswa memperoleh nilai 75, maka siswa 

dinyatakan telah mencapai ketuntasan hasil belajar secara individu atau 

perorangan dan ketuntasan secara klasikal dinyatakan telah berhasil apa bila 

mencapai 75%. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Zainal Akib DKK, Penelitian Tindakan Kelas Untuk SMA, SMP dan SMK, 

(Bandung:Alam Widya, 2001), h. 53 


