
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini  adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 

tindakan kelas (disingkat PTK) merupakan salah satu bentuk penelitian yang 

dilakukan di kelas (Suharsimi Arikunto, 2006, h. 2). Selain itu Kusnandar dalam 

Ekawarna (2009, h. 5) menjelaskan bahwa PTK adalah suatu   kegiatan yang 

dilakukan oleh guru atau bersama-sama orang lain (kolaborasi) yang bertujuan 

untuk memperbaikai dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.  

Penelitian dilakukan dala  2 siklus, dimana masing-masing siklus terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau observasi serta refleksi.  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari pada 

semester genap tahun ajaran 2019/2020 di kelas IV SDN 1 Wolasi dengan alamat 

Jln. Poros Kendari Punggaluku, Kecamatan  Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitaian dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas IV SDN 

1 Wolasi yang bejumlah 12 peserta didik, dimana laki- laki berjumlah 7 orang dan 

perempuan 5 orang yang terdaftar pada tahun ajaran 2019/2020. Objek penelitian 

ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh dari 

pembelajaran Take and Give pada mata pelajaran PAI peserta didik kelas IV  

SDN 1 Wolasi tahun ajaran 2019/2020 semester genap.  

 



 

28 
 

Tabel 3.1 

Jumlah peserta didik kelas IV SDN 1 Wolasi Tahun Ajaran 2019/2020 

 

No Jenis Kelamin F 
1.  Laki-Laki 5 

2.  Perempuan 7 
Jumlah Peserta Didik 12 

Sumber data: Daftar Hadir Peserta Didik  Dari Guru PAI SDN 1 Wolasi 

3.4. Desain Penelitian 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian terstruktur. Menurut Kemmis 

dan MC. Taggart model penelitian ini terdiri dari beberapa siklus sedangkan pada 

penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat 

langkah yaitu perencanaan (planning), tindakan (action), Observasi (observation),  

dan refleksi (reflection).  

Adapun prosedur penelitian tersebut secara rinci dapat diuraikan seperti 

berikut ini: 
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Berdasarkan gambar diatas 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. Jika siklus I dan II sudah mencapai target yang diinginkan maka penelitian 

akan dihentikan karena sudah mencapai target.  

3.4.1. Siklus I 

3.4.1.1. Perencanaan  

Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan perencanaan tindakan 

yang akan dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Jenis kegiatan yang dilakukan dalam 

perencanaan adalah pembuatan RPP dan penetuan waktu pelaksanaan dan penyusunan 

istrumen lain yang relevan dengan penelitian. 

3.4.1.1.1. Peneliti mengadakan pertemuan dengan guru PAI, pada pertemuan 

tersebut peneliti melakukan wawancara singkat dengan guru PAI 

mengenai penggunaan model pembelajaran Take and Give apakah 

sudah pernah diterapkan sebelumnya di SDN 1 Wolasi khusunya di 

kelas IV dan mengetahui sejauh mana proses pembelajaran PAI dan 

membicarakan model pembelajaran yang akan digunakan peneliti 

dalam proses pembelajaran yaitu Take and Give dan memperkenalkan 

langkah-langkah model pembelajaran Take and Give. 

3.4.1.1.2. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  
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3.4.1.1.3. Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) model 

Take and Give. 

3.4.1.1.4. Menyiapkan lembar obsevasi guru dan peserta didik untuk melihat 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan model 

pembelajaran Take and Give pada saat penelitian dilaksanakan.  

3.4.1.1.5. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran seperti buku paket, 

LKPD, dan kartu yang berisi berisi submateri (yang berbeda dengan 

kartu yang lainnya, materi sesuai dengan TPK) dan lain- lain untuk 

kelancaran dalam menggunakan model pembelajaran Take and Give. 

3.4.1.1.6. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.  

3.4.1.2. Pelaksanaan Tindakan 

Tahap pelaksanaan tindakan yaitu peneliti menerapkan pembelajaran 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan menggunakan model 

pembelajaran Take and Give. 

3.4.1.2.1. Kegiatan Pendahuluan  

(1) Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam 

(2) Guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum 

memulai pembelajaran.  

(3) Guru mengapsen peserta didik.  

(4) Guru menanyakan kesiapan peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

(5) Guru menyampaikan topik/materi yang akan dipelajari 

(6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
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3.4.1.2.2. Kegiatan Inti 

(1) Guru menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran 

(2) Guru melakukan tanya jawab pada peserta didik tentang materi yang telah 

dijelaskan sebelumnya 

(3) Guru menanyakan pemahaman peserta didik mengenai materi pelajaran 

yang telah disampaikan.  

(4) Guru mencoba mengetahui pemahaman peserta didik dengan memberikan 

kepada peserta didik  untuk dipelajari peserta didik  

(5) Kemudian guru meminta semua peserta didik berdiri dan menjelaskan 

pada peserta didik aturan pembelajaran yang akan dilakukan.  

(6) Guru meminta setiap peserta didik harus mencari teman pasangan untuk 

saling memberi informasi mengenai materi yang sudah peserta didik 

terima. 

(7) Guru meminta setiap peserta didik harus mencatat nama teman yang telah 

diberi dan memberikan informasi. (Take and Give). 

(8) Guru mengawasi dan mengarahkan jalannya kegiatan pembelajaran.  

(9) Guru mengadakan evaluasi pada beberapa peserta didik dengan 

memberikan pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya (kartu orang 

lain). 

(10) Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

3.4.1.2.3. Kegiatan Penutup 

(1) Guru memberikan soal LKPD kepada peserta didik 

(2) Guru mengumpulkan lembar jawaban peserta didik.  

(3) Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak peserta didik untuk 

mengucap hamdalah bersama-sama. 

(4) Guru mengucapkan salam. 

 
3.4.1.3. Pengamatan atau observasi 

Tahap pengamatan atau observasi yaitu prosedur pengambilan data 

mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh observer yaitu guru mata 
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pelajaran PAI pada pembelajaran Take and Give dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas peserta didik. 

3.4.1.4. Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat 

memperbaiki tindakan berikutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung dua 

siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali sampai memenuhi kriteria 

pencapaian yang telah ditentukan dan siklus tindakan diakhiri atau dihentikan 

apabila: 

3.4.1.4.1. Menganalisis kelebihan dan kekurangan guru saat menerapkan model 

pembelajaran Take and Give. 

3.4.1.4.2. Menganalisis hasil observasi dan hasil aktivitas hasil belajar selama 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Take and Give. 

3.4.1.4.3. Guru merencanakan perbaikan pembelajaran untuk siklus II.  

3.4.2. Siklus II 

3.4.2.1. Perencanaan 

 Perencanaan tindakan pada siklus II ini disusun berdasarkan hasil 

perbaikan pada siklus 1. Antara lain; 

3.4.2.1.1. Peneliti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan dicapai oleh peserta didik berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

3.4.2.1.2. Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) model 

Take and Give. 
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3.4.2.1.3. Menyiapkan lembar obsevasi guru dan peserta didik untuk melihat 

pelaksanaan pembelajaran di kelas dan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi kegiatan belajar mengajar dalam menggunakan model 

pembelajaran Take and Give pada saat penelitian dilaksanakan.  

3.4.2.1.4. Menyiapkan sumber dan media pembelajaran seperti buku paket, 

LKPD dan kartu yang berisi berisi submateri (yang berbeda dengan 

kartu yang lainnya, materi sesuai dengan TPK) dan lain- lain untuk 

kelancaran dalam menggunakan model pembelajaran Take and Give. 

3.4.2.1.5. Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis.  

3.4.2.2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tindakan siklus II yaitu Peneliti melaksanakan rencana 

pembelajaran hasil perbaikan pada siklus I dengan menggunakan pembelajaran 

Take and Give. 

3.4.2.3. Pengamatan 

 Pengamatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

siklus II. Pengumpulan data observasi  dilakukan oleh observer yaitu guru mata 

pelajaran PAI dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan oleh 

peneliti.  

3.4.2.4. Refleksi  

Refleksi dilakukan untuk menganalisis hasil tindakan agar dapat 

memperbaiki tindakan berikutnya. Tindakan pada materi ini berlangsung dua 

siklus apabila pada tindakan pertama tidak berhasil sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai maka akan dilakukan tindakan kembali sampai memenuhi kriteria 
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pencapaian yang telah ditentukan dan siklus tindakan diakhiri atau dihentikan 

apabila: 

3.4.2.4.1. Menganalisis kelebihan dan kekurangan guru saat menerapkan model 

pembelajaran Take and Give. 

3.4.2.4.2. Menganalisis hasil observasi dan hasil aktivitas hasil belajar selama 

pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran Take and Give. 

3.4.2.4.3. Penelitian selesai pada siklus II jika indikator keberhasilan telah 

tercapai dan terjadi peningkatan aktivitas serta hasil belajar peserta 

didik dari siklus I ke siklus II.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi teknik pengumpulan data. Data 

tersebut terdapat bermacam-macam jenis metode. Jenis metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data disesuaikan dengan sifat penelitian yang dilakukan. 

Teknik yang digunakan peneliti ini dalam mengumpulkan data adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

mengamati situasi yang ada disekitar, observasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar centang (checklis), ataupun catatan terbuka (bebas) tentang 

kriteria belajar mengajar (Ridwan Abdullah Sani & Sudirman, 2017, h. 63). Observasi 

dilakukan peneliti pada awal penelitian untuk meminta izin di sekolah yang dituju 

serta melihat kondisi dan keadaan sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian 

dan mengobservasi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran dikelas, 

aktivitas dan interaksinya didalam kelas, model pembelajaran yang digunakan 
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serta sarana yang ada. Kemudian pada saat nanti peneliti melakukan penelitian di 

SDN 1 Wolasi kelas IV maka guru mata pelajaran PAI atas nama Ibu Novita Ayu 

Sekar Sari S.Pd bertindak sebagai obsever yang mengamati peneliti dalam proses 

pembelajaran PAI berlangsung.  

3.5.2. Wawancara  

Wawancara adalah teknik memperoleh data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan dan memerlukan jawaban lisan (Ridwan Abdullah Sani & 

Sudirman, 2017, h, 65). Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah 

mengenai pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian.  

3.5.3. Tes hasil belajar 

Tes adalah instrumen atau prosedur sistematik untuk mengukur sampel 

dari prilaku dengan memberikan serangkaian pertanyaan dalam bentuk seragam 

(Nana Syaodih Sukmadinata, 2011, h. 223). Instrumen tes hasil belajar kognitif yang 

digunakan untuk mengukur  hasil belajar peserta didik di kelas IV SDN 1 Wolasi. 

menggunakan soal tertulis dalam bentuk pilihan ganda dengan acuan bahwa setiap 

item dalam soal pilihan ganda yang dijawab benar diberi skor 10 dan item yang 

dijawab salah akan diberi skor 0.  

3.5.4.  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data-data penting yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian atau masalah yang diteliti. Tehknik dokumentasi 

dilakukan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, seperti jumlah peserta didik yang akan 

diteliti, foto nilai ulangan harian mata pelajaran, dan foto atau vidio hasil 
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penelitian tindakan kelas di kelas IV yang menggunakan penerapan model 

pembelajaran Take and Give. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Tehknik analis data yang digunakan berupa analisis deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar pembelajaran PAI yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran Take and Give Menentukan nilai rata-

rata hasil belajar PAI (Anas Sudjono, 2006, h. 13)  :  

     𝑋 =
∑𝑥

𝑁
  

Keterangan : 

 𝑋    =Jumlah nilai rata-rata yang diperoleh 

 ∑𝑥   =Jumlah nilai yang diperoleh peserta didik 

 𝑁    =Jumlah seluruh peserta didik dalam kelas.  

3.6.1.  Menentukan presentase ketuntasan belajar peserta didik (Supardi, 2006, h. 

28) : 

P ketuntasan 
∑𝑥

𝑁
𝑥 100% 

Keterangan: 

P     =Presentase ketuntasan. 

∑𝑥   =Jumlah siswa yang tuntas belajar.  

𝑁    =Jumlah seluruh peserta didik dalam kelas 

3.6.2.  Menentukan peningkatan hasil belajar (Zainal Akib, 2001, h. 53) : 

𝑃 =
𝑃𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑥 100%   

Keterangan: 

P             = Peningkatan hasil belajar.  
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Post rate    = Nilai sesudah diberikan tindakan. 

Base rate  = Nilai sebelum diberi tindakan. 

3.7. Indikator Ketuntasan Belajar 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah hasil belajar 

PAI. Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila 80% hasil belajar 

peserta didik kelas IV telah mencapai nilai ≥70 yaitu nilai KKM yang ditentukan 

sekolah pada mata pelajaran PAI. 

 

 

  


