
 

 
 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research). Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam 

kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran.Kemmis dan Mc. Taggart menjelaskan bahwa “PTK adalah studi 

yang dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri, pengalaman kerja sendiri, yang 

dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan sikap mawas diri”(Muslich, 2011, 

h. 8. 

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar 

sekelompok siswa dengan memberikan sebuah tindakan yang sengaja 

dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh guru bersama-sama 

siswa, atau oleh siswa dibawah bimbingan dan arahan guru, dengan maksud untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan  di  SMPN SATAP  18 KONSEL  pada tanggal 

12 Januari- 14 Februari 2020. 

3.3 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah peserta didik 

SMPN SATAP 18 Konsel Kelas IX , pemilihan siswa SMP karena siswa SMP 

merupakan tahapan perkembangan berfikir kongkrit yang semakin luas, rasa ingin 

tahu yang tinggi, dan anak juga memiliki minat belajar yang tinggi. Hal ini 
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membutuhkan sebuah metode yang bisa lebih meningkatkan minat belajar 

yang tinggi, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik menjadi 

meningkat. Alasan lain dipilihnya siswa SMP karena siswa SMP dalam proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa kurang begitu aktif. 

Diharapkan dengan adanya penerapan pembelajaran kooperatif dengan media 

Strip Story, peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

3.4 Faktor yang Diteliti 

Adapun faktor-faktor  yang akan diteliti dalam penelitian yaitu: 

3.4.1 Faktor Guru 

Faktor yang diteliti dari penelitian ini adalah pemantauan terhadap 

seluruh aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan 

media strip story. 

3.4.2  Faktor Siswa 

Faktor yang diteliti dari penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning dengan media strip story dan 

Motivasi yang diperoleh melalui hasil pengamatan  setelah 

melakukan pembelajaran yang dimaksud. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu: 

3.5.1 Lembar Observasi 

Lembar observasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu: 

3.5.1.1 Lembar observasi aktivitas guru yang digunakan untuk mengamati 

langkah-langkah guru dalam proses pembelajaran dengan 

menerapkan model cooperative learning dengan media strip story. 

Lembar observasi ini digunakan observer pada proses 

pembelajaran. 

3.5.1.2 Lembar observasi aktivitas siswa yang digunakan untuk mengamati 

siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model 

cooperative learning dengan media strip story. 

3.5.2 Lembar Tes Kognitif 

Tes yang dilakukan berupa tes tertulis, dimana yang menjadi objek 

adalah siswa. Tes  dilaksanakan pada setiap siklus. Tes dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian atau pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran yang akan diberikan pada saat pembelajaran berlangsung 

nanti.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi teknik pengumpulan data. 

Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data 

yang diperlukan. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 
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3.6.1 Observasi  

Observasi adalah aktifitas seseorang dalam melihat atau mengamati 

seuatau untuk mendapatkan suatu data atau kebenaran terkait dengan situasi atau 

kondisi suatu subjek penelitian. 

(Syamsudin, 2014), Observasi adalah aktifitas mencatat suatu 

gejala/peritiwa dengan bantuan alat/instrumen untuk merekam atau 

mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Dalam penelitian 

tindakan kelas, observasi dipusatkan pada proses maupun hasil tindakan 

beserta segala peristiwa yang melingkupinya. Observasi dilakukan untuk 

mengamati kegiatan di kelas selama kegiatan pembelajaran. Lembar observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan subjek penelitian yang 

meliputi situasi dan aktivitas siswa dan guru terhadap kegiatan pembelajaran 

selama berlangsungnya penelitian tindakan.  

3.6.2 Tes 

Menurut Pupuh Fathurrohman dan Sutikno (2010), “Tes adalah alat 

pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan 

kepada siswa untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk”.  (Sukardi, 

2008), menyatakan bahwa Tes juga merupakan suatu cara mengumpulkan data 

dengan memberikan tes kepada objek yang diteliti. Tes merupakan prosedur 

yang sistematik dimana individual yang dites direpresentasikan dengan suatu 

set stimulus jawaban mereka yang dapat menunjukkan ke dalam angka. Dalam 

penelitian ini, tes yang diberikan ada dua macam yaitu:  
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3.6.2.1 Pre test (tes awal), tes yang diberikan sebelum tindakan. Tujuan 

dari pre tes ini adalah untuk mengetahui pemahaman siswa tentang 

materi yang akan diajarkan.  

3.6.2.2 Post test (tes akhir), yaitu tes yang diberikan setiap akhir tindakan 

untuk mengetahui pemahaman siswa dan ketuntasan belajar siswa 

pada masing-masing pokok bahasan. Tujuan dari post test ini 

adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan hasil belajar 

siswa terhadap materi yang telah diajarkan dengan menerapkan 

pembelajaran kooperatif dengan media strip story.  

3.6.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan lapangan terkait suatu hal yang 

diteliti baik dalam bentuk catatan kecil, ataupun video/foto untuk membuktikan 

suatu kebenaran suatu penelitian. 

(Syamsudin, 2008), mengatakan bahwa Dokumentasi merupakan 

catatan yang bersifat pribadi seperti buku harian, surat-surat, atau catatan 

lapangan. Dokumen sangat penting untuk menutup celah perbedaan informasi 

yang digali dari wawancara dengan informasi yang digali dari observasi. 

Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti: 

catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode 

pengumpulan data adalah setiap persyaratan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting. Alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk 

membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, 

dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, 
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tidak reaktif sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi. Disamping 

itu, hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Adapun tehnik analisis data Dalam penelitian tindakan kelas ini antara 

lain yaitu : 

3.7.1 Menentukan nilai rata-rata 

×�=
∑× �

�
 

Keterangan : 

×�= nilai rata-rata yang yang diperoleh 

× i =jumlah nilai siswa 

� = jumlah siswa keseluruhan 

3.7.2 Menentukan ketuntasan hasil belajar siswa 

P = ∑
	�

�
	�	100% 

Keterangan :    

 P     = Presentase peningkatan  

 N    = Jumlah siswa secara keseluruhan 

∑Fi = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan 

3.7.3 Mengetahui peningkatan belajar belajar siswa 

P	=
�����������������

���������
× 100% 

Ket: 
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P = Peningkatan Hasil Belajar 

Post Rate= Nilai sesudah diberikan tindakan 

Base rate = Nilai sebelum diberikan tindakan 

3.8 Prosedur Penelitian 

Adapun penerapan Penelitian Tindakan Kelas ini terdiri dari dua siklus. 

Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan indikator yang hendak dicapai yaitu hasil 

belajar siswa meningkat setelah dilakukannya sebuah tindakan. Berkaitan dengan 

hal tersebut maka pada tahapan penelitian ini disajikan kegiatan pra tindakan dan 

kegiatan pelaksanaan tindakan. Tahap-tahap penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

3.8.1 Kegiatan Pra Tindakan  

Dalam kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi pendahuluan 

terlebih dahulu tentang kondisi sekolah yang akan diteliti. 

3.8.2 Kegiatan Pelaksanaan Tindakan  

Sesuai dengan rancangan penelitian, penelitian tindakan ini dilaksanakan 

dalam dua siklus.. Siklus I dilaksanakan dengan dua kali petemuan dan siklus II 

dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. Setiap siklus terdiri dari empat tahap 

yaitu:  

3.8.2.1 Perencanaan (planning)  

3.8.2.2 Pelaksanaan tindakan (acting)  

3.8.2.3 Tahap Observasi (observing)  

3.8.2.4 Refleksi (reflecting) 
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Siklus ini dimulai dengan:  

Siklus I  

3.8.1.1 Pelaksanaan Siklus   

3.8.1.1.1 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi:Menyiapkan 

perangkat pembelajaran seperti : pemetaan KI, KD, silabus, RPP, lembar evaluasi 

yang disesuaikan dengan materi, sumber belajar (buku paket), dan media 

pembelajaran yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, dan kinerja guru, 

sehingga dapat diketahui dan dipeoleh data sejauh mana perkembangan guru dan 

juga siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.8.2.1.1 Tindakan  

Pada tahap ini peneliti menerapkan kegiatan penelitian dengan menerapkan 

model cooperative learning dengan media strip story mengacu pada RPP yang 

telah dipersiapkan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:   

3.8.1.1.1.1 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum memulai 

pelajaran  

3.8.1.1.1.2 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru  

3.8.1.1.1.3 Siswa melakukan pre test  

3.8.1.1.1.4 Siswa kelompok yang terdiri atas 4 kelompok   

3.8.1.1.1.5 Siswa membaca materi secara mandiri  

3.8.1.1.1.6 Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di 

dalam wacana 
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3.8.1.1.1.7 Perwakilan siswa tiap kelompok maju kedepan kelas 

menempel kartu-kartu secara berurutan  

3.8.1.1.1.8 Guru dan siswa melakukan review materi yang sudah 

diajarkan  

3.8.1.1.1.9 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan  

3.8.1.1.1.10 Siswa melakukan post test  

3.8.1.1.1.11 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum mengakhiri 

pelajaran  

3.8.1.1.2 Pengamatan (observasi)  

Pelaksanaan pengamatan melibatkan beberapa pihak diantaranya guru 

peneliti, dan teman sejawat. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dengan berpedoman pada lembar observasi yang telah 

dibuat oleh peneliti. Hal yang harus diamati oleh observer adalah aktivitas siswa 

selama berlangsungnya proses pembelajaran, dan proses pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai dengan rencana rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya 

dilakukan analisis hasil observasi untuk mengetahui pemahaman siswa, guru dan 

jalannya pembelajaran. 

3.8.1.1.3 Refleksi  

Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan lapangan dianalisis, 

dijelaskan, dan disimpulkan pada tahap refleksi. Tujuan dari refleksi adalah untuk 

mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran pemahaman materi  dengan 

menggunakan model cooperative learning dengan media strip story. Peneliti 
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bersama observer menganalisis hasil tindakan pada siklus I dan II untuk 

mempertimbangkan apakah perlu dilakukan siklus lanjutan. 

Siklus II  

3.8.1.1.3.1 Pelaksanaan Siklus 

3.8.1.1.3.1.1 Perencanaan   

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi:  

3.8.1.1.3.1.1.1 Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti : KI, 

KD, silabus, RPP,  lembar evaluasi yang disesuaikan 

dengan materi, sumber belajar (buku paket), dan 

media pembelajaran yang akan digunakan selama 

proses pembelajaran berlangsung.  

3.8.1.1.3.1.1.2 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati 

aktivitas siswa, dan kinerja guru, sehingga dapat 

diketahui dan diperoleh data sejauh mana 

perkembangan guru dan juga siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

3.8.1.1.3.1.2 Tindakan   

Pada tahap ini peneliti menerapkan kegiatan penelitian dengan 

menerapkan model cooperative learning dengan media strip story mengacu pada 

RPP yang telah dipersiapkan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut:   

3.8.1.1.3.1.2.1 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum memulai 

pelajaran  
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3.8.1.1.3.1.2.2 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

3.8.1.1.3.1.2.3 Siswa kelompok yang terdiri atas 4 kelompok   

3.8.1.1.3.1.2.4 Siswa mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh guru  

3.8.1.1.3.1.2.5 Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat 

di dalam kertas Strip Story. 

3.8.1.1.3.1.2.6 Perwakilan siswa tiap kelas maju kedepan kelas 

untuk mengambil karas-kertas yang disimpan 

secara acak yang telah disediakan oleh guru  

3.8.1.1.3.1.2.7 Siswa menyususun potongan-potongan kertas 

recara berurutan 

3.8.1.1.3.1.2.8 Guru dan siswa melakukan review materi yang 

sudah diajarkan 

3.8.1.1.3.1.2.9 Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan  

3.8.1.1.3.1.2.10 Siswa melakukan post test  

3.8.1.1.3.1.2.11 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum 

mengakhiri pelajaran  

3.8.1.1.3.1.3 Pengamatan (observasi)  

  Pelaksanaan pengamatan melibatkan beberapa pihak di antaranya 

guru peneliti, dan teman sejawat. Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dengan berpedoman pada lembar observasi yang 

telah dibuat oleh peneliti. Hal yang harus diamati oleh observer adalah aktivitas 
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siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran, dan proses pembelajaran 

dapat terlaksana sesuai dengan rencana  pelaksanaan pembelajaran. selanjutnya 

dilakukan analisis hasil observasi untuk mengetahui pemahaman siswa, guru dan 

jalannya pembelajaran. 

3.8.2.1.3.1.4 Refleksi   

  Seluruh hasil observasi, evaluasi siswa, dan catatan lapangan 

dianalisis, dijelaskan, dan disimpulkan pada tahap refleksi. Tujuan dari refleksi 

adalah untuk mengetahui keberhasilan dari proses pembelajaran pemahaman 

materi dengan menggunakan model cooperative learning dengan media strip 

story. Peneliti bersama observer menganalisis hasil tindakan pada siklus I dan II 

untuk mempertimbangkan apakah perlu dilakukan siklus lanjutan. 

3.9 Indikator Kerja 

Indikator kerja berguna untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan 

penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki proses belajar 

mengajar di kelas. Adapun indikator kerja yang digunakan adalah:  

3.9.1 Dari hasil belajar Pendidikan Agama Islam, penelitian ini dikatakan 

berhasil apabila minimal 80% hasil belajar siswa kelas IX SMPN SATAP 

18 KONSEL telah mencapai KKM yaitu 73 yang telah ditetapkan oleh 

Sekolah Khususnya pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

3.9.2 Nilai aktivitas Guru mencapai ≥ 80.  

3.9.3 Nilai aktivitas Siswa mencapai  ≥ 80. (Dokumen Kurikulum) 

 


