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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 18 Konawe Selatan. Alamat

sekolah di jalan poros Kendari Tinanggea, Desa Parasi Dusun IV kecamatan

Pallangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan.  Peneliti mengadakan

penelitian ini dengan pertimbangan Sekolah ini belum memaksimalkan

kegiatan pembelajaran dengan berbagai metode seperti diskusi, investigasi

dan lain-lain, yang dilaksanakan oleh guru pendidikan Agama Islam.

Pembelajaran hanya dititik beratkan pada pengembangan kemampuan

akademik seperti kegiatan membaca, menyalin, atau penjelasannya dengan

metode ceramah. Oleh karena itu pemahaman konsep siswa masih belum

berkembang dengan baik.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelas XII IPS  SMAN 18 Konawe Selatan

desa Parasi Kecamatan Pallangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan. Pada

semester genap, tahun ajaran 2016/2017

B. Setting dan Subyek Penelitian

Setting penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK),

yaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan

kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pembelajaran.
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Menurut Wina Sanjaya, bahwa melalui PTK, guru dapat meningkatkan
kinerjanya secara terus menerus, dengan cara melakukan refleksi diri,
yakni upaya menganalisis untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam
proses pembelajaran yang dilakukannya, kemudian merencanakan untuk
proses perbaikan serta mengimplementasikannya dalam proses
pembelajaran sesuai dengan program pembelajaran yang telah disusunnya,
dan diakhiri dengan melakukan refleksi41.

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMAN 18 Konawe

Selatan. Sedangkan subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS yang

berjumlah 20 orang dengan rincian siswa laki-laki berjumlah 10 orang dan

perempuan berjumlah 10 orang.

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara guru kelas dan

peneliti untuk menyamakan pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan,

pengambilan keputusan yang melahirkan kesamaan tindakan (action) dengan

tujuan meningkatkan hasil belajar Siswa. Kegiatan penelitian meliputi;

perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data (observing)

dan menganalisis data/informasi untuk memutuskan sejauh mana kelebihan

atau kelemahan tindakan tersebut (reflecting).

C. Prosedur Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian berbasis kelas kolaboratif,

yaitu suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional dan konteksual

berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembelajaran sehari-

hari, guru dan peneliti senantiasa berupaya memperoleh hasil yang optimal

melalui cara dan prosedur yang efektif sehingga dimungkinkan adanya

41Wina.Sanjaya, Strategi Pembelajaran Beriorientasi Standar Proses Pendidikan. Cet. 4;
(Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2000), h. 56
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tindakan yang berulang-ulang dengan revisi untuk meningkatkan hasil belajar

siswa.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu; 1).Perencanaan

tindakan 2). Pelaksanaan tindakan 3). Observasi dan evaluasi, serta 4).

Refleksi. Langkah-langkah penelitian untuk setiap siklus dapat digambarkan

dalam gambar siklus sebagai berikut:

Siklus 1

Siklus II

Gambar 3.1 model siklus penelitian tindakan kelas.

Perencanaan
Tindakan-1

Pelaksanaan
Tindakan-1

Pengamatan/
Pengumpulan

Data 1

Refleksi 1

Pelaksanaan
Tindakan II

Pengamatan/
Pengumpulan

Data II
Refleksi II

Permasalahan

Permasalahan
Baru Hasil
Refleksi 1 Perencanaan

Tindakan-II

Bila
permasalahan
belum selesai

Dilanjutkan kesiklus
berikutnya
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Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diuraikan mekanisme

pelaksanaanya sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Menyusun rencana pembelajaran.

b. Merancang pembelajaran dengan memberi tugas kepada siswa untuk

mempelajari materi yang diberikan.

c. Menentukan kolaborasi dengan teman sejawat sebagai patner

penelitian.

d. Merancang lembar kerja siswa

e. Merancang tes formatif

2. Tindakan

a. Peneliti menyiapkan materi yang diperlukan

b. Peneliti mengadakan presensi kehadiran siswa

c. Peneliti mengidentifikasi topik, membagi siswa menjadi beberapa

kelompok

d. Peneliti menentukan sub pokok pembahasan pada masing-masing

kelompok.

e. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membahas topik yang telah

ditentukan

f. Peneleti membantu pengumpulan informasi dan memfasilitasi

kelompok

g. Siswa berdiskusi, mengklasifikasi, dan mengolah ide-ide mereka

h. Anggota kelompok menyiapkan poin penting dari materi mereka
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i. Anggota kelompok merencanakan apa yang mereka laporkan

j. Anggota kelompok membagi tugas masing-masing untuk presentasi

(seperti moderator, penyaji dan lain-lain)

k. Siswa memberi umpan balik tentang topik tersebut, tentang pekerjaan

yang telah mereka lakukan dan tentang pengalaman mereka

l. Peneliti dan siswa lain mengvaluasi pembelajaran siswa

m. Peneliti mengawasi kegiatan dengan tetap menjadi narasumber utama

n. Peneliti dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut

o. Siswa mengerjakan tes formatif pada akhir pelajaran

p. Secara individu siswa diberi pekerjaan rumah

3. Pengamatan

a. Pengamatan terhadap siswa

1) Kehadiran siswa

2) Perhatian siswa terhadap cara guru menjelaskan materi pelajaran

3) Antusias siswa terhadap cara belajar yang diberikan guru

4) Kelancaran siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi

5) Kelancaran siswa dalam mempresentasikan materi mereka

6) Perhatian siswa lain terhadap siswa yang menyampaikan materi

7) Kemampuan siswa menjawab perntanyaan teman

b. Pengamatan terhadap Peneliti

1) Kehadiran peneliti

2) Penampilan peneliti didepan kelas

3) Cara menyampaikan materi pelajaran

4) Cara pengelolaan kelas
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5) Cara penggunaan alat-alat pelajaran

6) Waktu yang diperlukan peneliti

7) Kemampuan mengkondisikan kelas

8) Kemampuan merespon pertanyaan siswa

9) Kemampuan menyimpulkan hasil belajar siswa

Refleksi

Pada tahap ini, hasil yang diperoleh setelah pelaksanaan tindakan,dan

observasi, guru dan peneliti mengevaluasi dan menganalisis permasalahan

yang muncul dilapangan, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar

perencanaan pada kegiatan berikutnya.

D. Teknik Pegumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, tes

dan dokumentasi secara jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu melakukan observasi terhadap aktivitas mengajar guru dan

aktivitas siswa pada pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran

kooperatif tipe Group Investigation

2. Tes yaitu melakukan tes formatif kepada siswa setelah pembelajaran metode

Group Investigation. Dalam hal ini peneliti menggunakan tes tertulis yaitu

tes esay dan tes objektif tipe pilihan.

3. Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data yang bersumber pada

dokumen. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang

bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran sebelum

menerapkan pembelajaran kooperatif Group Investigation dan sesudah

menggunakannya, mengetahui gambaran keadaan sekolah yang akan diteliti,



42

dan untuk mengetahui nama-nama siswa yang akan diteliti di SMA Negeri

18 Konawe Selatan

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis data-data

yang telah dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif komparatif

(statistik deskriptif komparatif) dan teknik analisis kritis. Teknik statistik

deskriptif komparatif digunakan untuk data kuantitatif, yakni dengan

membandingkan hasil antar siklus I, sedangkan teknik analisis kritis peneliti

gunakan untuk mengungkapkan kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan

guru pada saat proses pembelajaran siklus berlangsung sehingga dapat

peneliti jadikan sebagai bahan untuk menyusun perencanaan tindakan pada

siklus berikutnya.42

Analisis data ini digunakan untuk mengukur atau mengungkap kebenaran

tentang hasil belajar yaitu nilai ulangan harian yang diadakan setelah

pembelajaran berakhir. Untuk mengetahui prosentase keberhasilan hasil

belajar peneliti menggunakan rumus:

a. Untuk menenetukan ketuntasan belajar di gunakan  rumus

P= X 100%

Keterangan
P : Angka persentasi
F : Frekuensi yang sedang dicari prosentasenya.
N:Number of case (Jumlah frekuensi atau banyaknya
individu/responden)43

42Sarwiji Suwandi, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penulisan Karya Ilmiah, Cet. I
(Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13, 2009), h. 61.

43Ety Nur Inah , statistik pendidikan cet 1 (kendari Isatana Profesional  2006). h.14
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b. Untuk mengetahui nilai rata-rata:

X =
⅀

Keterangan: X = Nilai rata-rata yang di peroleh oleh siswa
N = Jumlah siswa secara keseluruhan⅀xi = jumlah nilai yang di peroleh setiap siswa44

c. Adapun rumus yang digunakan unuk mengetahui dan menganalisis data

pengamatan siswa dan guru adalah sebagai berikut.

Nilai Observasi Penelitian X 100%

F. Indikator Kinerja

Untuk menentukan keberhasilan penelitian ini, maka ditetapkan indikator

kinerja atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh

sekolah selanjutnya digunakan sebagai acuan keberhasilan siswa dalam

pembelajaran. Adapun keberhasilan penelitian ini adalah apabila setiap

murid memperoleh nilai hasil belajar mencapai ≥ 70 secara individu, dan 85%

dari jumlah  siswa yang memperoeh nilai KKM tersebut (secara klasikal),

artinya hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan dalam pelaksaan

pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe

Group Investigation di SMAN 18 Konawe Selatan.

44 Supardi,Penelitian Tindakan Kelas ,(Jakarta:Bumi Aksara,2006), h.28
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gamabaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya SMAN 18 Konawe Selatan

SMAN 18 Konawe Selatan adalah merupkan salah satu lembaga

pendidikan formal yang berada di desa Parasi Kecamatan Palllangga Selatan

Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada dalam

lingkungan pendidikan Nasional Kabupaten Konawe Selatan. Sekolah ini

berdiri pada tahun 2010, yang beralamat di Jalan Poros Kendari Tinanggea

dengan NPSN 40405077, saat ini SMAN 18 Konawe Selatan dipimpin oleh

Manangi, S.Pd, MM. Sekolah ini pada awalnya bernama SMA 1 Parasi di

bawah naungan SMAN 1 Pallangga, pada tahun 2011 SMA 1 Parasi Berganti

nama menjadi SMAN 18 Konawe Selatan tetapi pelaksanaan ujian Nasional

masih bergabung dengan SMAN 1 Pallangga. Pada tahun 2012 SMAN 18

Konawe Selatan resmi berdiri sendiri dengan akreditasi C.1

Salah satu eksistensi sekolah ini  adalah mengemban amanah

pendidikan Nasional yang mempunyai peran sangat penting diantaranya

pengembangan sarana dan prasarana hal ini, terbukti sudah beberapa kali

menamatkan siswa, dalam menentukan kulitas  pendidian banyak faktor yang

dapat mempengaruhi diantaranya pembangunan sarana dan prasarana yang

saat ini sudah cukup memadai.

1Dokumen sekolah SMAN 18 Konawe Selatan
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