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BAB III 

METODOLOGI 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. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yang dalam bahasa Inggris PTK disebut Classroom 

Action Research (CAR).Penelitian tindakan kelas berasal dari tiga kata yaitu, 

penelitian, tindakan, kelas. Dengan penjelasan seperti berikut: Penelitian 

diartikan sebagai kegiatan mencermati suatu objek, dengan menggunakan 

cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi 

yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu dari suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi penelitian. (Mulyasa, 2011) Tindakan diartikan 

sebagai suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, 

yang dalam penelitian ini berbentuk siklus kegiatan. Kelas diartikan sebagai 

sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari seorang guru. Melalui penggabungan ketiga kata tersebut, yakni 

penelitian, tindakan, dan kelas, maka dapat disimpulkan bahwa PTK 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan tertentu yang dapat memperbaiki proses pembelajaran di kelas. 

Sedangkan, Arikunto mendefinisikan bahwa: “Penelitian tindakan kelas 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan mengajar berupa sebuah 



 
 

37 
 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 

secara bersama”.(Suharsimi Arikunto, 2010) 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di SMAN 1 Wawotobi, penelitian ini 

berlangsung setelah proposal ini disetujui/diterima untuk melakukan 

penelitian dilapangan. 

Alasan kenapa peneliti memilih lokasi penelitian disekolah ini karena 

sekolah tersebut representative untuk dijadikan penelitian. Dimana ada 

berbagai macam penerapan model metode pembelajaran PAIKEM sehingga 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti  

3.3 Desain Penelitian  

Model penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model 

PTK yang dikembangkan oleh kemmis dan Tanggart yaitu model 

spiral.Model ini terdiri dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari 

perencanaan (planning).Pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Siklus penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart. (Hopkins, 2011). 

Cycle 1 plan Act observe 

reflect Act plan Cycle 2 

observe Reflect Cycle 3 

plan Act observe Refle 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah tes.ialah 

seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan kepada seseorang dengan 

maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan 

skor angka persyaratan pokok bagi tes adalah validitas, reliabilitas. 

(Sugiyono. 2009) 

Bentuk tes yang digunakan adalah tes uraian (essay tes), yang juga 

sering dikenal dengan istilah tes subyektif (subjective test), adalah tes yang 

berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban berupa 

uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang, kemudian 

bentuk-bentuk pertanyaan atau perintah itu menuntut kepada teste untuk 

memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, membandingkan, 

membedakan dan sebagainya Jumlah butir soal umumnya terbatas berkisar 

antara lima sampai dengan sepuluh butir soal.  

Pada umumnya butir-butir soal tes uraian itu diawali dengan kata-

kata:’’Jelaskan, Terangkan, Uraikan, Mengapa, Bagaimana”.Dan kata-kata 

yang serupa dengan itu. 

3.5 Teknik Analisi Data  

Adapun tehnik analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini antara 

lain yaitu : 

4.1.1Menentukan nilai rata-rata×�=
∑×�

�
   

Keterangan : 

×�=nilai rata-rata yang yang diperoleh 
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×�=skor tiap siswa 

� =jumlah siswa keseluruhan 

5.1.1 Menentukan ketuntasan hasil belajar siswa 

P = ∑

�

�
		100% 

Keterangan :    

 P     = Presentase peningkatan  

 N    = Jumlah siswa secara keseluruhan 

∑Fi = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan 

6.1.1 Mengetahui peningkatan belajar belajar siswa   

Keterangan:P	=
�����������������

���������
× 100%             

     P					 =jumlah siswa yang tuntas belajar 

N				 =	jumlah siswa secara keseluruhan  

∑
� =	jumlah siswa pada kategori ketuntasan 

3.6 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. Adapun 

prosedur penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut 

ini: 
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Gambar : 2Siklus prosedur  penelitian tindakan kelas. (Aqib, 2017) 

Prosedur Penelitian 

Pada siklus I guru bersama peneliti membuat rancangan tindakan 

atau alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam pengajaran di 

kelas.Selanjutnya peneliti melakukan pembelajaran atau tindakan terhadap 

objek peneliti. Tahap-tahap penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kegiatan Pra Tindakan  

Dalam kegiatan pra tindakan ini peneliti melaksanakan studi 

pendahuluan terlebih dahulu tentang kondisi sekolah yang akan diteliti. 

2. Kegiatan Pelaksanaan Tindakan  

Sesuai dengan rancangan penelitian, penelitian tindakan ini 

dilaksanakan dalam dua siklus.Siklus I dilaksanakan dengan dua kali 

Perencanaan 
tindakan 1 

Permasalahan 

Refleksi 1 

Pelaksanaan 
tindakan 1 

Pengamatan/ 
Pengumpulan 

data 

Perencanaan 
tindakan 2 

Permasalahan 

Refleksi 2 

Pelaksanaan 
tindakan 2 

Pengamatan/ 
Pengumpulan 

data 

SIKLUS 2 

SIKLUS 1 

? 
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petemuan dan siklus II dilaksanakan dengan dua kali pertemuan. Setiap 

siklus terdiri dari empat tahap yaitu:  

1. Perencanaan (planning)  

2. Pelaksanaan tindakan (acting)  

3. Tahap Observasi (observing)  

4. Refleksi (reflecting)  

Siklus ini dimulai dengan:  

Siklus I  

7.1.1 Pelaksanaan Siklus   

7.1.1.1 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. 

7.1.1.2 Tindakan  

Pada tahap ini peneliti menerapkan kegiatan penelitian dengan 

menerapkan model pembelajaran Aktif Inofatif Kreatif dan 

Menyenangkan mengacu pada RPP yang telah dipersiapkan dengan 

langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:   
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7.1.1.2.1 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum memulai 

pelajaran 

7.1.1.2.2 Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru 

7.1.1.2.3  Siswa melakukan pretest 

7.1.1.2.4  Siswa kelompok yang terdiri atas 4 kelompok 

7.1.1.2.5 Siswa membaca materi secara mandiri 

7.1.1.2.6  Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di 

dalam materi yang diajarkan 

7.1.1.2.7  Perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil 

diskusinya secara menyeluruh. 

7.1.1.2.8 Siswa saling memamparkan pertanyaan kelompok yang 

telah dibacakan oleh kelompok tersebut  

7.1.1.2.9  Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan 

7.1.1.2.10 Guru memberikan penguatan yg telah didiskusikan 

7.1.1.2.11 Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum mengakhiri 

pelajaran 

a. Pengamatan (observasi)  

Pelaksanaan pengamatan melibatkan beberapa pihak 

diantaranya guru peneliti, 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 
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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. 

Siklus II  

8.1.1 Pelaksanaan Siklus 

a. Perencanaan   

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan meliputi:  

1) Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti: KI, KD, silabus, 

RPP,  lembar evaluasi yang disesuaikan dengan materi, sumber 

belajar (buku paket), dn media pembelajaran yang akan digunakan 

selama proses pembelajaran berlangsung.  

2) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati aktivitas siswa, 

dan kinerja guru, sehingga dapat diketahui dan diperoleh data seja 

uh mana perkembangan guru dan juga siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

b. Tindakan  

Pada tahap ini peneliti menerapkan kegiatan penelitian 

dengan menerapkan model pembelajaran Aktif Inofatif Kreatif 

Enovatif dan Menyenangkan mengacu pada RPP yang telah 

dipersiapkan dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut:   

1) Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum memulai pelajaran  

2) Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru  
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3) Siswa melakukan pretest 

4) Siswa kelompok yang terdiri atas 4 kelompok   

5) Siswa membaca materi secara mandiri  

6) Siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat di dalam 

wacana  

7) Perwakilan siswa tiap kelas maju kedepan kelas memamparkan 

hasil yang sudah didiskusikan 

8) Siswa memamparkan pertanyan oleh kelompok yang sudah 

didiskusikan 

9) Guru dan siswa melakukan review materi yang sudah 

diajarkan  

10)  Guru dan siswa menyimpulkan materi yang sudah diajarkan  

11)  Siswa melakukan post test 

12)  Guru dan siswa berdo’a bersama sebelum mengakhiri 

pelajaran 

b. 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 hasrus diamati oleh observer adalah aktivitas siswa selama 

berlangsungnya proses pembelajaran, dan proses pembelajaran dapat 

terlaksana sesuai dengan rencana rencana pelaksanaan pembelajaran. 
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selanjutnya dilakukan analisis hasil observasi untuk mengetahui 

pemahaman siswa, guru dan jalannya pembelajaran. 

3.7 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja 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:  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


