
 

 

BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan 

kelas atau PTK. Penelitian tindakan berkembang menjadi Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) atau Classroom Action Research (CAR) adalah penelitian Tindakan yang 

dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung penelitian yang 

digunakan penulis yaitu mengenali adanya kesulitan dalam proses belajar mengajar, 

baik dari segi guru/pengajar,  peserta didik,  maupun interaksi komponen-komponen 

pembelajaran (bahan ajar, media, pendekatan, metode, strategi, seting kelas, 

penilaian),  sehingga dapat mencari solusi yang tepat sesuai dengan situasi dan 

kondisi real kelas tersebut.  Adapun jenis-jenis Penelitian Tindakan Kelas antara lain:  

1. PTK Diagnostik, yaitu penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke 

arah suatu tindakan. Dalam hal ini peneliti mendiagnosis dan memasuki 

situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. 

2. PTK Partisipan, apabila peneliti terlibat langsung di dalam proses penelitian 

sejak awal sampai dengan hasil penelitian yang berupa laporan. Dengan 

demikian, sejak perencanaan penelitian peneliti senantiasa terlibat, selanjutnya 

peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisis data 

serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. 

3. PTK Empiris, ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan 

atau aksi dan membukukan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama 
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aksi berlangsung. Pada prinsipnya proses penelitiannya berkenaan dengan 

penyimpangan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam 

pekerjaan sehari-hari. 

4. PTK Eksperimental, ialah apabila diselenggarakan dengan berupaya 

menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam 

suatu kegiatan belajar-mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar-

mengajar, dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi. 

Maka pada penelitian ini mengacu pada jenis PTK eksperimental, ialah apabila 

diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara 

efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan proses pembelajaran. Dengan 

diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling 

efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan proses pembelajaran. 

 
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dari bulan Januari sampai 

Februari  pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. Sedangkan tempat penelitian 

ini dilakukan di MIN 1 Kendari. 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IVb di MIN 1 Kendari 

tahun pelajaran 2020/2021 dengan jumlah peserta didik adalah 35 orang dengan 

rincian 18 orang  laki-laki dan 17 orang perempuan. Penelitian ini juga akan 

berkaloborator. Kolabolator adalah orang yang membantu untuk mengumpulkan data-

data tentang penelitian yang sedang digarap bersama-sama dengan peneliti. Adapun 



45 

 

kolaborator pada penelitian ini adalah guru bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) di  MIN 1 Kendari yaitu Bapak Kadir, S.Pd.I. 

3.4  Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan peneliti adalah prosedur tindakan kelas 

Lewin Kemmis dan Mc. Taggart yaitu setiap langkah terdiri atas empat tahap, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk lebih jelasnya rangkaian ini 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: Adapun prosedur penelitian tersebut ada pada 

bagan dibawah ini : 

                                                

               Siklus I       

    

                                                   

                 Siklus II          

                                                 

Gambar 3.1  PTK Model Kemmis & Taggart 

3.4.1 Siklus I  

1. Tahap Perencanaan (planning)  

Pada tahap perencanan peneliti menyusun rencana pembelajaran mengenai  

Hijrah Nabi  Muhammad  Saw ke Kota Thaif dengan mengunakan model Talking 

Stick  yang meliputi : 
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a. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) : pada tahap ini peneliti 

membuat RPP yang akan dilaksanakan di siklus I.  

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung RPP : meliputi media 

pembelajaran, sarana pendukung yang diperlukan pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

c. Mempersiapkan dan menyusun instrumen meliputi lembar observasi untuk guru 

dan peserta didik, serta angket minat belajar peserta didik. 

d. Menyusun dan menyiapkan tugas soal tes yang akan dikerjakan pada akhir 

pembelajaran. 

2. Tahap Pelaksanaan atau tindakan (acting)  

Pelaksanaan PTK dilaksanakan di MIN 1 Kendari  dengan mata pelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) materi Hijrah Nabi  Muhammad  Saw ke Kota 

Thaif. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang sudah di buat 

mulai dari kegiatan awal hingga akhir. Langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1) Kegiatan Pendahuluan  

a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta berdo’a.  

b. Guru mengecek kehadiran peserta didik 

c. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

a. Siswa membentuk kelompok, menjadi 5 kelompok. 

b. Guru menyiapkan sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm. 

c. Guru menjelaskan materi mengenai Hijrah Nabi  Muhammad  SAW ke 

Kota  Thaif. 
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d. Guru memberikan kesempatan para kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran. 

e. Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam wacana. 

f. Setelah selesai membaca buku dan mempelajarinya, guru 

mempersilahkan siswa untuk menutup bukunya.  

g. Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada siswa, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus 

menjawabnya, demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa 

mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. 

h. Siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota 

kelompoknya tidak dapat menjawab pertanyaan. 

i. Siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dari guru, memberikan tongkat 

tersebut kepada kelompok lain untuk menerima pertanyaan lain dari guru, 

begitulah seterusnya hingga sebagian anggota kelompok mendapat bagian 

untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru.  

j. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. 

3) Penutup 

a. Dengan bimbingan guru, beberapa peserta didik menyimpulkan materi 

pembelajaran.  

b. Guru memberikan penguatan tentang materi pembelajaran hari ini. 

c. Guru memberikan soal post test kepada peserta didik secara individu. 

d. Guru memberi pesan-pesan moral. 

e. Guru mengajak siswa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. 

f. Guru mengucapkan salam. 

 
3.  Tahap Pengamatan (observasing) 

Peneliti dengan dibantu guru atau kolabor mengamati proses pembelajaran yang 

berlangsung. Observasi yang dilakukan untuk mengamati proses belajar mengajar 

yang dilakukan meliputi, mengamati dan mencatat semua hal yang diperlukan yang 



48 

 

terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung sebagai catatan lapangan untuk 

memperoleh data penelitian. Selain melakukan pengamatan  pada tahap ini juga 

melakukan dokumentasi kegiatan belajar mengajar. 

4.  Tahap Refleksi (reflecting)  

Mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil 

pembelajaran, mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusunan 

rancangan siklus berikutnya, sampai tujuan PTK dapat dicapai. Untuk mengatasi 

suatu masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus-siklus tersebut saling 

terkait dan berkelanjutan. Siklus kedua, dilaksanakan bila masih ada hal-hal yang 

kurang berhasil dalam siklus pertama. 

3.4.2 Siklus II  

Siklus II merupakan pengulangan dari siklus I dengan melakukan perbaikan 

dari masalah yang ada pada siklus I. Siklus II yaitu diawali dengan perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Pada tahap refleksi ini, peneliti melakukan diskusi 

dan kolaborasi dengan guru untuk mengevaluasi dan membuat kesimpulan terhadap 

pelaksanaan pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dengan menggunakan 

model pembelajaran Talking Stick untuk meningkatkan minat belajar setelah 

dilakukannya rangkaian kegiatan pada siklus I dan siklus II. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini maka teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan antara lain: 
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1.  Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai 

berbagai fenomena. Observasi dilakukan dengan bantuan lembar observasi untuk 

mendeskripsikan  aktivitas  siswa selama proses pembelajaran.  

2.  Angket atau Quesioner  

Yaitu mengajukan beberapa pernyataan tertulis terhadap responden untuk 

memperoleh data tentang minat belajar siswa setelah diberikan pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI), dengan  menggunakan model pembelajaran Talking Stick. 

Pada penelitian ini, angket diberikan kepada siswa sebanyak tiga kali yaitu pra siklus 

dan setelah pelaksanaan tindakan disetiap siklus. 

3.  Tes 

 Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan 

untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes. Tes digunakan untuk mengukur hasil belajar, khususya aspek 

pengetahuan.  Tes digunakan peneliti untuk mendapat data hasil belajar pemahaman 

meteri Hijrah Nabi Muhammad Saw ke Kota Thaif mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) dengan menerapkan model pembelajaran Talking Stick. 

Instrumen penilaian hasil belajar kognitif,  diberikan tes disetiap akhir siklus baik 

siklus I dan siklus II. 

4.  Dokumentasi  

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

ada di sekolah sebagai penunjang. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 
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mengumpulkan data berupa jumlah siswa,  keadaan sarana dan prasarana, jumlah 

guru dan karyawan dan foto-foto selama proses penelitian tindakan kelas 

berlangsung. 

3.6  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi tentang karakteristik secara obyektif. Adapun instrumen yang di gunakan 

dalam penelitian ini antara lain:  

1.  Angket minat belajar siswa  

Angket dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengukur minat belajar 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun indikator-indikator minat belajar 

siswa yang digunakan peneliti berdasarkan kajian teori pada bab sebelumnya yang 

kemudian  akan dibuat kisi-kisi minat belajar siswa. Kisi-kisi angket minat belajar 

siswa yang akan dibuat peneliti berdasarkan minat belajar siswa, yaitu: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Minat Belajar Peserta Didik 

 
Indikator 

 
Deskripsi 

Item 
+ - 

1.   Perasaan 
senang 

 
 
 
 
 

a.    Disiplin.  
1, 2 

 

b.   Memperhatikan pelajaran.  
3 

 

c.   Mengulangi pelajaran  
4 

 
5 

2.   Perasaan 
Tertarik 

a.   Senang berdiskusi di kelas  
6 

 
7 

b.  Berusaha menjawab 
pertanyaan dari guru 

 
8 

 

c.   Keinginan untuk 
menambah sumber bacaan 

 
9 

 

3.   Penuh a.   Melengkapi buku catatan.  
10 

 
11 
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Perhatian b.   selalu mengerjakan 
latihan yang diberikan 

 
12 

 

c.   Bersemangat dalam 
mengikuti pelajaran 

 
13 

 
14 

4.   Bersikap 
Positif 

a.   Optimis dalam  ujian   
15 

5.  Terpenuhinya 
Kebutuhan 

a.   Mendapat pengetahuan 
baru 

 
16 

 
17 

b.  Mendapat banyak manfaat 
dari pelajaran tersebut 

18,19, 
20 

 

 
 
 
2. Penilaian Hasil Belajar Kognitif 

Adapun tes yang digunakan dalam penelitian ini lembar tugas individu 

diberikan di akhir pembelajaran, pengolahan data nilai post test siswa dilakukan pada 

setiap siklus.  Instrumen penilaian hasil belajar digunakan tes tertulis pilihan ganda. 

Tes ini berisi 10 soal pilihan ganda. Kriteria penilaian yang digunakan untuk tiap item 

soal pilihan ganda adalah jawaban benar dinilai 1 dan jawaban salah dinilai 0. Untuk 

mengolah data hasil tes (tes individu) menggunakan skala 1-10 dengan skor 

maksimum 10. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, baik  deskriptif 

kualitatif maupun deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Data Angket Minat Belajar Peserta Didik 

 Hasil angket ini kemudian dianalisis menggunakan statistik kuantitatif dengan 

skala 1-4.  Adapun interpretasinya adalah 1= tidak pernah, 2= kadang-kadang, 3= 

sering, dan 4= selalu. Instrument angket berjumlah 20 pernyataan dengan pilihan 
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yang dibuat 4 kategori yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah, skor 

maksimal yang dicapai oleh siswa adalah 20 x 4 = 80 dan skor minimal adalah 20 x 1 

= 20. 

Setelah angket diisi, kemudian hasil angket pada setiap sampel dihitung 

perolehan skor dengan cara menentukan presentase dari aspek yang diamati dan 

kemudian dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan adalah dengan 

rumus berikut: 

       Persentase = Skor yang diperoleh siswa      x 100 % 
                 Jumlah Skor Maksimal 

 

Tabel 3.2.  Skor Angket Minat Belajar Peserta Didik 

Persentase Skor yang diperoleh Kategori 

90 – 100 % Sangat Tinggi 

80 – 89 % Tinggi 

70 – 79 % Sedang 

60– 69 % Rendah 

0-59% Sangat Rendah 

 

2.  Hasil Belajar Aspek Kognitif  

Hasil tes siswa di analisis untuk mengetahui tingkat ketuntasan yang telah 

diperoleh siswa. Ketuntasan belajar individu untuk mengetahui hasil belajar setiap 

siswa. Dengan indikator keberhasialan siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa 

memperoleh nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75.  

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 

menghitung ketuntasan individu dan prosentase ketuntasan klasikal.  
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a. Ketuntasan individu  

Ketuntasan belajar individu untuk mengetahui hasil belajar setiap siswa. 

Dengan indikator keberhasialan siswa dikatakan tuntas belajar jika siswa 

memperoleh nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75. Untuk 

mengukur prosentase ketuntasan belajar secara individu menggunakan rumus : 

Nilai =   Skor yang diperoleh siswa   x 100  

                             Skor maksimal 

 

b. Menentukan nilai rata-rata 

� �
∑�

�
 

Keterangan: 
X  = jumlah nilai rat-rata yang diperoleh siswa 
∑ f  = jumlah nilai yang dperoleh setiap siswa 
N   = jumlah seluruh siswa dalam kelas. 

c. Ketuntasan klasikal  

Untuk mengetahui hasil belajar siswa, digunakan daftar nilai kognitif. Dengan 

ketuntasan belajar klasikal dinyatakan berhasil jika prosentase siswa memperoleh 

nilai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75, dan sekurang-

kurangnya 80% dari jumlah seluruh siswa di kelas. Menurut Sudjana, (1988) 

bahwa menghitung prosentase ketuntasan klasikal menggunakan rumusan sebagai 

berikut: 

P = F     x 100% 
              N 

Keterangan:     

P  = Presentase ketuntasan    

F  = frekuwensi (banyaknya siswa yang tuntas)  

N = jumlah siswa keseluruhan  
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Hasil penilaian yang diperolah tersebut diklasifikasikan menjadi penyekoran 

nilai siswa dengan menggunakan kriteria standart penilaian. Adapun kriteria 

ketuntasan hasil belajar sebagai berikut: 

Tabel  3.3. Ketuntasan Hasil Belajar 

Persentase Skor yang diperoleh Kategori 

91 – 100 % Sangat Baik 

80 – 90 % Baik 

65 – 79 % Cukup 

55 – 64 % Kurang 

d. Menentukan peningkatan hasil belajar 

 P �
��	
��
���	��


��	��

� 100	% 

 
Keterangan: 

P   = presentase peningkatan 

Postrate  = Nilai sesudah tindakan   

Baserate = Nilai sebelum tindakan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

3.8  Indikator Keberhasilan 

Indikator kinerja yang ingin diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini adalah 

meningkatnya minat belajar peserta didik dan hasil belajar Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) kelas IVb di MIN 1 Kendari setelah  menerapkan model pembelajaran Talking 

Stick. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan  kelas ini,  apabila 

Presentase ketuntasan belajar adalah minimal 80% dari jumlah Peserta didik 

memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam (SKI) yaitu ≥ 75.  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


