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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas (Class Action 

Research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

pembelajaran dalam kelas.  

Arikunto menjelaskan PTK Penelitian Tindakan Kelas melalui paparan 

definisi dari ketiga kata yaitu Penelitian, Tindakan, Kelas  

Penelitian merupakan kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh hasil data atau informasi yang 

bermanfaat. Tindakan adalah suatu gerak/kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu 

yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.
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Melihat dari tiga komponen di atas maka dapat dipahami bahwa 

penelitian tindakan kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam 

mencermati atau mengamati suatu objek yang dilakukan dalam proses kegiatan 

yang terjadi di dalam kelas untuk menghasilkan data atau informasi yang 

bermanfaat. 

B.  Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMP Negeri 30 Konawe Selatan 

tepatnya  di Desa Lawoila Kecamatan konda Kabupaten Konawe Selatan, 

penelitian ini dilakukan pada kelas VIII Semester genap Tahun ajaran 2016-2017. 

 Adapun latar belakang dilakukannya penelitian pada kelas VIII 

dikarenakan kelas VIII merupakan kelas pertengan dengan karakteristik siswa 

                                                             
1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Tindak Kelas, (Bandung: Rineka Cipta, 2006) h. 91 
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yang memiliki kemampuan dalam menerima pembelajaran untuk tingkat sekolah 

menengah, sementara tidak dilakukan pada kelas VII dikarenakan kelas ini masih 

dalam tahap transisi dari pembelajaran SD ke pembelajaran SMP, sementara 

untuk kelas IX peneliti tidak ingin mengganggu konsentrasi siswa kelas IX yang 

akan menghadapi ujian nasional. Sehingga melihat pertimbangan tersebut 

peneliti memutuskan untuk meneliti pada kelas VIII. 

 Observer pada penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam di 

sekolah SMP Negeri 30 Konawe Selatan, peneliti menganggap bahwa guru 

adalah sebagai pendidik professional yang mengetahui langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran serta memiliki kompetensi dalam pendidikan, sehingga 

peneliti mempercayai secara penuh guru pendidikan agama Islam tersebut untuk 

menjadi observer dalam penelitian ini.  

C. Faktor Yang Diteliti 

Untuk lebih mudah dalam memecahkan masalah, ada beberapa faktor yang 

akan diselidiki antara lain: 

1. Faktor siswa, yaitu melihat atau memantau aktifitas siswa dalam 

pembelajaran pendidikan agama islam, dengan menggunakan metode 

Crossword Puzzle. 

2. Faktor guru, mengamati guru dalam mempersiapkan dan menyajikan 

materi pendidikan agama Islam serta tekhnik guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran Crossword Puzzle. 

3. Faktor sumber belajar, yakni melihat sember atau bahan pelajaran yang 

digunakan apakah sudah sesuai dengan tujuan, relevansi materi yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

Crossword Puzzle.  
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C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang  

direncanakan terdiri dari 2 siklus, dengan tiap siklus dilaksanakan dengan 

perubahan yang akan dicapai pada faktor-faktor yang diselidiki. 

Adapun pelaksanaan tindak penelitian yang dikemukakan oleh 

Arikunto ada empat langkah yaitu:
2
 

 Perencanaan 

 Pelaksanaan 

 Pengamatan 

 Refleksi  

                                                             
2 Suyadi, Panduan Penelitian Tindakan Kelas, (Yogyakarta: Diva Press. 2010) H. 49 

Perencanaan  

Refleksi  Pelaksanaan  Siklus I 

Pengamatan  

Perencanaan  

Pelaksanaan  

Pengamatan  

Siklus II Refleksi  

Lanjut siklus 

berikutnya 

Gambar 1.1 Model Penelitian Tindakan Kelas 

Model Hopkins 
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Secara rinci prosedur penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

 Setelah menetapkan metode pembelajaran Crossword Puzzle dalam mata 

pelajaran pendidikan agama Islam maka selanjutnya adalah menyiapakan 

beberapa keperluan pada saat melaksanakan tindakan.   

1. Membuat RPP sesuai metode yang digunakan yakni crossword puzzle 

2. Menyiapkan lembar observasi siswa dan observasi guru 

3. Membuat lembar teka-teki silang yang akan digunakan sesuai materi pelajaran  

4. Menyiapkan perangkat pembelajaran seperti buku dan LKS 

b. Pelaksanaan tindakan 

 Tahap pelaksanaan tindakan yaitu tahap mengimplementasikan rencana 

tindakan yang telah disusun secara optimal. Adapun pelaksanaanya adalah guru 

melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode Crossword Puzzle 

dengan tahap-tahap sebagai berikut. 1. Guru menyampaikan materi pembelajaran 

dan kompetensi yang akan dicapai, 2. Guru menyajikan materi, 3. Guru 

memperlihatkan teka-teki yang akan diisi oleh siswa, 4. Guru mempersilahkan 

siswa untuk mencari jawaban bersama rekannya, 5. Guru membatasi waktu dan 

memberikan apresiasi kepada siswa yang cepat dan tepat dalam menjawa, 6. Guru 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

c. Observasi 

 Yaitu mengamati seluruh proses kegiatan tindakan pada saat awal 

pembelajaran, proses belajar mengajar, dan sesudah proses belajar, serta diamati 

dalam setiap siklusnya, alat yang digunakan adalah instrumen tertulis yaitu agar 
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mengetahui sejauh mana dalam peningkatan belajar siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Crossword Puzzle 

d. Refleksi  

 Langkah terakhir dalam prosedur penelitian tindakan ini adalah mengadakan 

refleksi (renungan) terhadap hasil yang telah dicapai pada setiap siklus, refleksi 

dilakukan dengan mengacu pada hasil observasi selama proses pada saat selesai 

pembelajaran yang terdiri dari aktifitas guru dan siswa.  

 Jika hasil yang diperoleh pada siklus I belum mencapai indikator dan target 

yang ditentukan yakni nilai KKM yang berada di sekolah tersebut, maka akan 

dimusyawarahkan bersama tentang alternatif pemecahannya dan selanjutnya 

direncanakan tindakan selanjutnya. 

 Ukuran keberhasilan dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek guru dan 

siswa, keberhasilan dari guru dapat dilihat dari implementasi perencanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Crossword Puzzle sesuai dengan 

perencanaan dan target sesuai tujuan awal. Sedangkan keberhasilan dari aspek 

siswa dapat dilihat pada proses pembelajaran yang berlangsung dan hasil yang 

dicapai setelah melakukan pembelajaran maupun dari hasil tes, proses penilaian 

selama berlangsungnya pembelajaran dilakukan dengan format observasi.    

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Tes, adalah sejumlah pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dibuat oleh 

guru untuk memperoleh data mengenai hasil belajar siswa dalam proses 

pembelajaran, tes ini dilakukan pada setiap akhir siklus dalam bentuk objektif 
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tes setelah proses pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran 

Crossword Puzzle 

b. Observasi, yaitu pengamatan (pengambilan data) untuk memotret seberapa 

jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Observasi ini dilakukan  terhadap 

aktifitas mengajar guru dan aktifitas belajar siswa pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam dengan mengguanakan metode pembelajaran 

Crossword Puzzle yang diperoleh dengan menggunakan lembar observasi. 

c. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah siswa, 

jumlah guru, keadaaan sarana prasarana SMP Negeri 30 Konawe Selatan dan 

data pendukung lainnya. 

E. Teknik Analisis Data 

 Data tes hasil belajar untuk mengukur hasil belajar pendidikan agama Islam 

siswa atau tingkat ketuntasan siswa dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai rata-rata 

X = 
 𝑥𝑖

𝑛
 

Ket  : X    : nilai rata-rata yang diperoleh 

          𝑥𝑖 ∶ jumlah nilai yang diperoleh tiap siswa 

           N    : jumlah siswa secara keseluruhan 

2. Menentukan nilai peningkatan tiap tindakan. 

P = 
𝑃𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒
 X 100 

Ket  :       P        =  Persentase peningkatan 

            Posrate   =  nilai sesudah diberikan tindakan 
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            Baserate =  nilai sebelum tindakan 

3. Menentukan ketuntasan belajar 

P (% tuntas)   =   
 𝑓𝑖

𝑛
x100 

Ket    :  n      :  jumlah siswa secara keseluruhan 

              𝑓𝑖 : jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

F. Indikator Kinerja 

  Sebagai standar keberhasilan penelitian ini adalah meningkatkan hasil 

belajar murid pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 30 

Konawe Selatan kecamatan konda kabupaten konawe Selatan, yaitu jika 

pemahaman murid terhadap materi yang disajikan yakni 85% maka murid 

dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal dan dikatakan telah 

mencapai ketuntasan belajar secara perorangan apabila murid telah mendapatkan 

nilai ≥70 (sesuai ketentuan sekolah). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil SMP Negeri 30 Konawe Selatan 

1. Sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 30 Konawe selatan 

 SMP Negeri 30 Konawe Selatan merupakan lembaga pendidikan formal 

yang berada di jalan poros Wonua-Moramo, tepatnya di Desa Lawoila 

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Yang pada awalnya bernama 

SMP Negeri 03 Konda. Sekolah ini berdiri pada tahun 2001, yang bertujuan 

untuk memudahkan masyarakat desa wonua dan sekitarnya untuk 

menyekolahkan anaknya, karena  sekolah menengah pertama yang lain memiliki 

jarak tempuh sangat jauh, Sekolah SMP Negeri 30 Konawe Selatan  dengan 

NPSN: 40401901 dengan luas tanah = 3,5 Hektar dan berstatus terakreditasi B.
1
 

Adapun visi dan misi SMP Negeri 30 Konawe Selatan sebagai berikut : 

VISI 

UNGGUL DALAM PRESTASI YANG BERWAWASAN, IPTEK, IMTAQ 

DAN  BERBUDI PEKERTI LUHUR SERTA PEDULI PADA LINGKUNGAN 

MISI 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan intensif dengan 

pendekatan belajar tuntas 

b. Melaksanakan inovasi dalam pembelajaran 

c. Melaksanakan pengembangan SDM tenaga kependidikan 

                                                             
1
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