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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Classroom

Action Research) atau  PTK. PTK merupakan penelitian tindakan yang dilakukan

dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas dan meningkatkan

hasil belajar siswa.1 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe make a match untuk mengetahui hasil belajar

Fiqih siswa Kelas VB MIN 2 Konawe Selatan setelah penerapan pembelajaran

kooperatif tipe make a match.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017

di kelas VB MIN 2 Konawe Selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VB MIN 2 Konawe Selatan.

Objek penelitian ini adalah keseluruhan pelaksanaan proses dan hasil yang diperoleh

dari pembelajaran kooperatif tipe make a match pada pembelajaran Fiqih siswa kelas

VB MIN 2 Konawe Selatan pada tahun ajaran 2016/2017 semester genap.

1 Suharsimi Arikunto, dkk. Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 58.
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D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua tahap.

Pertama tahap  pra tindakan  dan  kedua tahap pelaksanaan. Penelitian ini juga

dilaksanakan melalui dua siklus yaitu siklus I dan siklus II.

Rincian tahap-tahap pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Tindakan

Pra tindakan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui dan

mencari informasi tentang permasalahan dalam madrasah tersebut serta

dalam pembelajaran Fiqih. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pra tindakan

adalah peneliti:

a) Menentukan subyek penelitian

b) Peneliti meminta izin kepada kepala madrasah MIN 2 Konawe Selatan

c) Menentukan sumber data

d)Melakukan observasi awal

e) Membuat soal tes awal yang disetujui oleh guru mata pelajaran

f) Melakukan tes awal

g)Menentukan kriteria keberhasilan

2. Tahap Tindakan

Perencanaan tindakan ini berdasarkan pada observasi awal yang menjadi

perencanaan tindakan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada

kemudian diambil tindakan pemecahan masalah yang dipandang tepat.
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Setelah menemukan berbagai permasalahan pada tahap pra tindakan,

maka disusunlah rencana tindakan perbaikan atas masalah yang dijumpai

dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini tindakan yang dilakukan adalah:

Siklus I

a) Perencanaan Tindakan (Planning)

Pelaksanaan tindakan dalam siklus I disusun berdasarkan hasil

observasi hasil kegiatan pra tindakan. Rancangan tindakan ini disusun

dengan mencakup beberapa hal di antaranya, peneliti:

(1)Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar yang

akan dicapai oleh siswa pada pelajaran Fiqih

(2)Menentukan tujuan pembelajaran

(3)Mempersiapkan materi pembelajaran

(4)Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran

(5)Menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan model make a match

(6)Menyiapkan post tes siklus I

(7)Menyiapkan  lembar observasi  untuk  mengamati aktifitas guru,

siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran

b) Pelaksanaan Tindakan (Acting)

Pelaksanaan tindakan adalah implementasi rencana tindakan. Pada

tahap ini peneliti mempraktikkan pembelajaran sesuai desain pembelajaran
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yang telah disusun dan dibantu guru mata pelajaran Fiqih yang berperan

sebagai observer. Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

(1)Menyampaikan tujuan pembelajaran

(2)Menyampaikan materi

(3)Membentuk siswa menjadi beberapa kelompok

(4)Menerapkan model make a match pada mata pelajaran Fiqih

(5)Memberikan evaluasi terhadap tingkat penguasaan materi kepada siswa

c) Pengamatan (Observing)

Pengamatan ini dilakukan oleh Bapak Matasim, S.Pd.I., guru

pengampuh mata pelajaran Fiqih di kelas I-VI MIN 2 Konawe Selatan

sejak tahun 1996 hingga sekarang. Beliau bertindak sebagai observer

dalam penelitian ini dan kegiatan pengamatan ini dilakukan bersamaan

dengan pelaksanaan tindakan siklus I. Tujuan  diadakan pengamatan  ini

adalah  untuk mendata, menilai, dan mendokumentasikan semua indikator

baik proses maupun perubahan yang terjadi sebagai akibat dari tindakan

yang direncanakan. Kegiatan ini meliputi pengamatan terhadap

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan tindakan siklus I, aktifitas siswa

dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan guru dan siswa dalam

proses pembelajaran ini diamati dengan menggunakan instrumen yang

telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk selanjutnya data hasil observasi

tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan tindakan

berikutnya.
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d) Refleksi (Reflecting)

Refleksi ini dilakukan pada setiap akhir dilakukannya pembelajaran.

Tujuan dan kegiatan yang dilakukan pada tahap refleksi adalah

menganalisa tindakan siklus I, mengevaluasi hasil dari tindakan siklus I

dan melakukan pemaknaan dan penyimpulan data yang diperoleh dengan

tujuan demi perencanaan di masa depan yang lebih baik. Tindakan refleksi

dilakukan dengan mengacu dari beberapa pertanyaan berikut:

1) Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh peneliti?
2) Bagaimana persepsi guru mata pelajaran Fiqih kelas VB (stakeholders)

terhadap tindakan ini?
3) Isu-isu apa yang muncul sewaktu tindakan itu dilaksanakan?
4) Sewaktu tindakan itu dilaksanakan, masukan apa saja yang diterima

peneliti dari guru mata pelajaran Fiqih kelas VB (stakeholders)?
5) Gagasan baru apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran Fiqih

kelas VB?
6) Sebutkan hal-hal positif dan negatif dari pelaksanaan tindakan itu?
7) Bagaimana peneliti akan melakukan perubahan?2

Siklus II

1) Perencanaan tindakan (Planning)

Perencanaan tindakan dalam siklus II ini disusun berdasarkan hasil

perbaikan pada siklus I. Rancangan tindakan ini disusun dengan mencakup

beberapa hal, antara lain:

(a) Menentukan tujuan pembelajaran

(b) Mempersiapkan materi pembelajaran

(c) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran

2 A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Action Research (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2011),
h. 90.



42

(d) Menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan model make a

match

(e) Menyiapkan post tes siklus II

(f) Menyiapkan lembar observasi aktifitas guru dan aktifitas siswa.

2) Pelaksanaan tindakan (Acting)

Pelaksanaan tindakan pada siklus II merupakan perbaikan pelaksanaan

tindakan yang dilakukan berdasarkan siklus I, mulai dari kegiatan

menyampaikan tujuan, penyampaian materi, pembagian kelompok sampai

kegiatan evaluasi.

3) Pengamatan (Observing)

Pengamatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan

siklus II. Pengumpulan data observasi dilakukan oleh observer yaitu guru

mata pelajaran Fiqih melalui lembar observasi yang telah dipersiapkan

oleh peneliti.

4) Refleksi

Peneliti kembali menganalisis dan membuat kesimpulan atas

pelaksanaan pembelajaran pada siklus II yang dilakukan berdasarkan

acuan dari beberapa pertanyaan yang dapat dilihat pada lampiran 29:148.

Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah pembelajaran yang dilaksanakan

dengan menggunakan tindakan tertentu dapat meningkatkan atau memperbaiki

masalah yang diteliti dalam proses pembelajaran. Jika pada siklus ini telah terjadi

peningkatan hasil belajar (mencapai indikator keberhasilan), maka penelitian akan
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dicukupkan (berhenti). Namun apabila pada siklus ini belum terjadi peningkatan hasil

belajar (belum mencapai indikator keberhasilan), maka penelitian akan dilanjutkan ke

siklus berikutnya.

E. Desain Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model PTK

yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart yaitu model spiral. Model ini terdiri

dari dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan (planning), pelaksanaan

tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting).

Model ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Alur PTK Model Kemmis dan Taggart

3

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi teknik

tes dan teknik non tes, sebagai berikut:

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : PT
Rineka Cipta, 2006), h. 16.
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1. Teknik Tes

Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang

dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu.4 Teknik tes

dalam penelitian ini berupa tes tertulis yang digunakan untuk mengukur

tingkat keberhasilan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Fiqih yang

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan

2. Teknik Nontes

Teknik nontes adalah suatu alat penilaian yang digunakan untuk

mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta didik tanpa

menggunakan tes. Dalam penelitian ini, teknik nontes dilakukan metode

wawancara dan metode dokumentasi. Metode wawancara merupakan

proses tanya-jawab yang dilakukan peneliti dengan guru mata pelajaran

Fiqih untuk memperoleh informasi segala sesuatu yang terkait dengan

pembelajaran Fiqih. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan

data-data atau dokumen yang terkait dengan mata pelajaran Fiqih baik

dokumen berupa silabus, RPP, dan bahan ajar serta pengambilan gambar

selama proses pembelajaran.

4 Endang Poerwanti, Asesmen Pembelajaran SD (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, 2008), h. 15.
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3. Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu pelaksanaan pengamatan oleh pengamat

yang dilakukan secara teliti dan melakukan pencatatan secara sistematis.

Observasi dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengamati aktifitas

siswa dan guru dalam pembelajaran Fiqih melalui model pembelajaran

make a match selama pelaksanaan tindakan dalam penelitian berlangsung.

4. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan untuk memperoleh

bahan atau informasi yang dilaksanakan secara sepihak. Melalui

wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi tentang permasalahan

dalam pembelajaran.

G. Teknik 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 dan mendeskripsikan

peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis

deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran hasil belajar Fiqih yang

diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif make a match .

Untuk data kuantitatif diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar yang

dilakukan pada akhir pelaksanaan tindakan setiap siklus dengan menggunakan rumus:
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1. Data Hasil Belajar Siswa

a. Menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa dengan rumus:

x =
∑

Keterangan:
x =  Nilai rata-rata yang diperoleh siswa
Ʃf = Jumlah nilai yang diperoleh tiap siswa
N = Jumlah siswa secara keseluruhan5

b. Menentukan persentase ketuntasan belajar siswa:

P =
∑ × 100 %

Keterangan:
Ʃfi = jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar= jumlah seluruh siswa6

c. Menentukan peningkatan hasil belajar

P= x100%

Keterangan :

P             = Peningkatan hasil belajar
Post rate = Nilai sesudah diberikan tindakan
Base rate =  Nilai sebelum diberikan tindakan7

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari penelitian tindakan kelas ini adalah jika minimal

75% siswa telah memperoleh nilai 67 sebagaimana KKM (Kriteria Ketuntasan

Minimal) yang telah ditetapkan oleh MIN 2 Konawe Selatan, siswa dikatakan telah

mencapai ketuntasan belajar secara individu apabila siswa tersebut telah memperoleh

nilai 67.

5Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 84.
6Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: CV. Yrama Widya, 2014), h. 41.
7 Ibid, h. 53.


