
 
  

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Karakteristik yang 

khas dari penelitian tindakan kelas adalah adanya tindakan (aksi) tertentu melalui 

penerapan pembelajaran sikap demi meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa dan mengembangkan sikap siswa dalam meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan. Selanjutnya PTK akan dijelaskan melalui paparan gabungan defenisi 

dari tiga kata, penelitian, tindakan, dan kelas. Sebagai berikut: 

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 gerakan 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 (Arikunto, 2011, h. 58). 

 

Selanjutnya menurut Kunandar penelitian tindakan (action research) 

merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode 

ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah atau teknologi 

baru, membuktikan kebenaran atau ketidak benaran hipotesis sehingga 

dapat dirumuskan teori dan gejala social (Kunandar, 2010, h. 42). 

 

Berdasarkan pengertian dari beberapa pakar penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah suatu kegiatan 

penelitian ilmiah yang dilakukan secara rasional sistematis dan empiris refleksi 

terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh guru (tenaga pendidik) kolaborasi 

(tim peneliti) yang sekaligus sebagai peneliti. Sejak disusunnya suatu perencanaan 

sampai penilaian terhadap tindakan nyata di dalam kelas yang berupa kegiatan 
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belajar mengajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi pembelajaran 

yang dilakukan.   

3.2  Lokasi Dan Waktu Peneliltian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tiworo Tengah pada kelas XI 

IPS yang berlangsung mulai bulan Januari-Maret 2020. Adapu alasan peneliti memilih 

tempat tersebut sebagai lokasi penelitian disebabkan karena melihat sekolah tersebut 

dalam proses pembelajarannya belum menggunakan strategi-strategi yang mengaktifkan 

siswa dikarenakan sekolah tersebut masih daerah perkampungan. 

3.3 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik kelas 

XI IPS SMA Negri 1 Tiworo Tengah yang berjumlah 24 orang siswa yang terdiri dari 

12 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dipilihnya kelas XI IPS sebagai subjek 

penelitian ini karena hasil belajar PAI siswa kelas XI masih rendah sebagaimana 

ditunjukan dengan nilai rata-rata ulangan harian masih jauh dibawah KKM, yang mana 

standar KKM  mata pelajaran PAI adalah 75. Dan untuk memudahkan peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung. 

3.4 Faktor-Faktor Yang Di Teliti 

Faktor-faktor yang diteliti atau di observasi dalam upaya menjawab 

permasalahan ini adalah: 

1. Faktor siswa: melihat keaktifan dan hasil belajar siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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2. Faktor guru: melihat aktivitas guru, meliputi kesiapan guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, memotivasi, mengorganisasi siswa dalam menerapkan 

model pembelajaran Coperative Learning Tipe Inside Outside Cricle 

3. Menggunakan model pembelajaran Coperative Learning Tipe Inside Outside 

Cricle dan melihat hasil belajar siswa yaitu untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa  

3.5 Prosedur Penelitian  

 Prosedur yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dilakukan kurang lebih I-II 

siklus sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai pada faktor yang ingin diselidiki. 

Penelitian tindakan kelas ini terdiri atas dua siklus, dimana kedua siklus tersebut 

merupakan rangkaian yang saling berkaitan, pelaksanaan siklus II merupakan lanjutan 

dari pelaksanaan siklus I jika pada siklus I belum mendapatkan perubahan hasil belajar 

atau ingin mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi. 

 Adapun pelaksanaan tindakan kelas yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc 

Taggart yang dikutip oleh (Arikunto 2015)  alur penelitian ini terdiri dari empat 

kegiatan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan pengamatan dan refleksi. Model 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:      
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                                  Siklus II 

 

Keterangan: 

                         :Hasil Kegiatan 

   : Kegiatan 

   : kegiatan Berlangsung Secara Bersamaan 

   : Urutan Pelaksanaan Kegiatan 

Model Siklus Penelitian Kemmis dan MC Taggart (Arikunto, 2010, h. 16). 
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Secara rinci skema PTK pada gambar dapat diuraikan sebagai berikut: pada 

siklus I guru bersama peneliti membuat rancangan tindakan atau alternatif  pemecahan 

masalah yang timbul dalam pengajaran dikelas. Selanjutnya peneliti melakukan 

pembelajaran atau tindakan terhadap objek peneliti. 

1. Perencanaan (planning) 

Dalam kegiatan ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai beriktut: 

a. Peneliti menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan dengan megacu kepada penerapan model 

pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Circle  

b. Rencana pelaksanaan pembelajaran meliputi tiga tahapan yaitu kegiatan awal, 

kegiatan inti dan kegiatan akhir. 

c. Membuat lembar observasi untuk memantau aktivitas guru (peneliti) dalam 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside 

Circle dan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam menggunakan 

model pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Circle 

2. Pelaksanaan tindakan (action) 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Circle 

disamping itu observer yaitu guru PAI memantau sikap siswa dan guru (peneliti) selama 

KBM berlangsung sesuai lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya. Pelaksanaan 

tindakan kelas dengan model inside outside circle dalam penerapannya dilaksanakan 
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dengan menggunakan siklus dan akan berhenti jika indikator penelitian telah tercapai 

melalui evaluasi.     

3. Pengamatan (observasi) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan informasi yang 

akan dipakai untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan telah berjalan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang diharapkan. Seperti, guru bersama observer telah 

melakukan perencanaan bersama dalam hal membuat RPP. Selain itu, guru juga 

menentukan kriteria-kriteria yang akan diobservasi melalui lembar observasi guru dan 

siswa. 

Dalam tindakan ini juga, observer mengadakan umpan balik terhadap guru 

(peneliti) setelah mengamati aktivitasnya sehingga menjadi rujukan untuk pertemuan 

selanjutnya. Misalnya, seperti guru pada pertemuan pertama tidak menuliskan tujuan 

pembelajaran, yang merupakan bagian dari RPP, observer ketika itu menyampaikan 

kepada guru sehingga guru dan observer duduk bersama untuk mengadakan refleksi 

sehingga akan diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Selaindari lembar observasi guru 

dan siswa, observasi juga dilakukan melalui dokumentasi yakni menggunakan video. 

4. Reflesksi (reflection) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini peneliti bersama observer merefleksi 

hasil yang diperoleh pada setiap observasi/evaluasi yang dilakukan. Refleksi dilakukan 

pada waktu setiap satu kali pertemuan untuk mengkaji hasil yang telah atau belum 

dicapai serta untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pada siklus sebelumnya dan 

akan diperbaiki pada siklus berikutnya. Untuk mempermudah observer dalam menilai 
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guru pada waktu mengajar, observer dapat menggunakan jurnal refleksi mengajar yang 

telah disediakan. 

3.6 Instrumen Penelitian dan Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Instrumen 

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Instrument 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah: 

a. Silabus dan Rencana pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu seperangkat dan 

pengaturan yang digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, dan RPP yang digunakan adalah RPP kurikulum 2013. 

b. Lembar observasi siswa dan guru yang dipergunakan untuk mengamati aktivitas 

guru dan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

c. Jurnal refleksi mengajar yang dipergunakan untuk mengetahui hal-hal apa saja 

yang sudah atau belum tercapai dari penerapan model pembelajaran IOC dan 

juga RPP yang sudah disiapkan dan menjadi catatan dipertemuan berikutnya. 

d. Tes dalam penelitian ini berupa tes tertulis disusun berdasarkan indikator dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Digunakan untuk mengukur pemahaman 

siswa terhadap materi pelajaran, tes ini diberikan disetiap akhir pertemuan kedua 

pada setiap siklus dan bentuk soal yang diberikan adalah Essay test dan pilihan 

ganda. 
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2. Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas yaitu: 

a. Observasi yaitu melakukan observasi (pengamatan) terhadap aktivias mengajar 

guru dan keaktifan siswa pada pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Cricle yang dibantu oleh 

observer yang berjumlah satu orang, observer dilakukan dengan mengamati 

secara langsung pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. 

b. Tes hasil belajar digunakan untuk mendapatkan data-data tentang hasil belajar 

siswa. Adapun bentuk tes yang diberikan kepada siswa yaitu, tes formatif 

dengan menggunakan tes tertulis sebagai bentuk evaluasi setiap siklus. Tujuan 

tes hasil belajar ini, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami 

materi PAI. 

c. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana 

cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sebelum menerapkan 

model pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Cricle dan 

sesudah menggunakannya, mengetahui gambaran keadaan sekolah yang akan 

diteliti. 
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3.7 Tekhnik Analisis Data 

Untuk mengetahui efektifitas suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 

diadakan analisis data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dan kuantitatif. Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis pencapaian 

hasil belajar siswa, sedangkan teknik kualitatif digunakan untuk menggambarkan 

pelaksanaan rencana tindakan, menggambarkan pelaksanaan pembelajaran dari kondisi 

awal, siklus I dan siklus II. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar PAI dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning Tipe Inside Outside Cricle. 

Untuk data kuantitatif diperoleh dari nilai siswa pada setiap siklus dengan 

menghitungnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa 

x =  

Keterangan: 

x = Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

Ʃf = Jumlah nilai yang diperoleh setiap siswa 

N = Jumlah siswa secara keseluruhan (Sudjono, 2011, h. 84). 

b. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa: 

P =  

Keterangan: 

P = Persentase peningkaan. 

Ʃfi = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 
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𝑛 = Jumlah siswa secara keseluruhan (Supardi, 2010, h. 28). 

c. Menentukan peningkatan hasil belajar 

P= x100% 

Keterangan: 

P = Peningkatan Hasil Belajar 

Post Rate= Nilai sesudah diberikan tindakan 

Base rate = Nilai sebelum diberikan tindakan (Aqib 2014, h,53) 

3.8 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila:. 

1. Persentase keaktifan siswa meningkat setiap siklusnya, dan mencapai predikat 

tinggi atau  ≥ 80% dari kriteria keberhasilan yang digunakan (Aqib 2014, h.41) 

2. Adanya peningkatan rata-rata nilai setiap siklusnya 

3. Tingkat keberhasilan siswa secara klasikal mencapai ≥ 80% dari total jumlah 

siswa yang telah lulus KKM dengan nilai sekurang-kurangnya 75 

 

 

 

 

 

 

 


