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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada model Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan dalam 

bahasa Inggris disebut Classroom Action Research (CAR) yang secara singkat dapat 

didefinisikan sebagai salah satu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan alasan 

melakukan tindakan tertentu agar dapat meningkatkan kualitas proses belajar di kelas 

dan meningkatkan hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari nilai rata-rata harian 

siswa. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan 

Kabupaten Muna yang berlangsung selama dua  bulan pada semester genap tahun 

ajaran 2016/2017. 

C. Faktor yang Diteliti 

Untuk lebih memudahkan dalam pemecahan masalah, ada beberapa hal yang 

akan diteliti antara lain : 

1. Faktor siswa, yaitu melihat aktivitas/kegiatan siswa dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Posing. 
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2. Faktor guru, yaitu melihat aktivitas guru meliputi kesiapan guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan mengorganisir siswa dalam 

menerapkan model pembelajaran Problem Posing. 

3. Faktor materi pelajaran, yaitu dengan melihat materi atau bahan pelajaran yang 

digunakan apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian dalam 

pembelajaran problem posing. 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan desain penelitian tindakan kelas yang baru 

akan rencanakan yakni 2 siklus, dengan tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang akan dicapai pada faktor-faktor yang diteliti.  

Adapun pelaksanaan tindakan penelitian dikemukakan  oleh Arikunto yang 

dikutip oleh Suyadi  ada empat langkah dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

yaitu : 

a. Perencanaan 

b. Pelaksanaan tindakan 

c. Pengamatan  

d. Refleksi1 

Langkah-langkah penelitian dapat digambarkan dalam siklus sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           

1 Suyadi , Panduan PTK, ( Yogyakarta : Diva Press, 2010 ), h.49 
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Gambar 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas John Elliot2 

 

                                                           

2Susilo, Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Sarana Pengembangan Keprofesionalan Guru 

dan Calon Guru, (Malang Bayumedia Publishing, 2009) h. 12 
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Setiap siklus dalam Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu 

: Perencanaan, pelaksanaan tindakan , observasi , dan refleksi. Ke empat tahapan 

tersebut di jelaskan sebagai berikut : 

a. Perencanaan tindakan 

1) Membuat skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah dan 

bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem posing  

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di 

kelas.  

3) Mendesain alat evaluasi berupa penilaian untuk mengetahui hasil 

belajar yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

 Informasi atau data yang hendak diperoleh melalui metode ini yaitu 

dari bermacam-macam segi, merumuskan masalah lalu mencari 

pemecahan masalah melalui berbagai macam jalan. Dalam pelaksanaannya 

melalui beberapa tahapan yaitu: 

1) Penyadaran masalah 

Pada awal pengajaran berusaha agar peserta didik sadar adanya 

suatu masalah. Hal ini ditempuh dengan jalan: mengemukakan beberapa 
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fakta yang menonjol sebagai gejala dari suatu masalah, memanfaatkan 

berita-berita, dan pengumpulan pendapat peserta didik. 

 

2) Analisa masalah 

Kalau peserta didik sudah sadar akan adanya masalah, maka ia 

dapat diajak untuk menelaah masalah itu lebih lanjut. Yang perlu 

diperhatikan ialah aspek-aspek masalah, latar belakang sebab pelaku 

dan ruang serta waktu sekitar masalah. 

3) Perumusan masalah 

Sesudah masalah dianalisa umumnya peserta didik mulai 

mendapat gambaran yang lebih menyeluruh dan lebih terpadu tentang 

suatu masalah. Oleh sebab itu siswa lebih mampu merumuskan dengan 

singkat dan padat apa sebenarnya masalahnya. 

4) Pemecahan masalah 

Sesudah masalah dianalisa dan dirumuskan mulailah peserta 

didik dirangsang untuk mencari pemecahan yang sebaik-baiknya. Tiap 

pemecahan ini berlangsung akan muncul cara yang mana yang paling 

tepat, kekuatan, kelemahan, serta kemungkinan penyelesainnya. 
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5) Perumusan pemecahan masalah  

Sesudah pemecahan masalah, peserta didik dapat merumuskan 

secara singkat cara pemecahan yang dipilih itu. Dengan demikian 

penerapan model pembelajaran problem posing sebagai berikut: 1) guru 

meminta siswa untuk membaca materi, 2) guru meminta siswa untuk 

menuliskan permasalahan dan siswa yang bersangkutan harus dapat 

menyelesaikannya, 3) guru mengklarifikasikan jawaban dari 

permasalahan pelatihan soal, siswa diminta mengajukan permasalahan 

yang menantang dan siswa yang bersangkutan harus dapat 

menyelesaikannya, tugas ini dapat dilakukan secara kelompok, guru 

memberikan tugas rumah secara individual. 

c. Observasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap proses dan 

hasil dari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan 

guru sesuai dengan tindakan yang disusun. Melalui pengumpulan informasi 

, observer dapat mencatat berbagai kelemahan dan kekuatan yang dilakukan 

guru dalam melaksanakan tindakan , sehingga hasilnya dapat dijadikan 

masukan ketika guru melakukan refleksi untuk penyusunan rencana ulang 

memasuki siklus berikutnya. 
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d. Refleksi 

Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan 

yang telah dilakukan, berdasarkan  data yang telah terkumpul, kemudian 

dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Tes formatif, tes yang dilakukan guru setiap akhir siklus kegiatan 

pembelajaran, tes ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai 

siswa pada setiap akhir pembelajaran. 

2. Lembar observasi, digunakan untuk mengamati aktivitas guru dalam 

mengajar dan aktivitas siswa dalam belajar, 

3. Dokumentasi, berupa foto yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

F. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, pembinaan siswa dan hasil belajar siswa. 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas, rumus yang digunakan peneliti yaitu : 

1. Menentukan nilai rata-rata  
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X = 
∑𝑥1

𝑁
 

Keterangan :  X  = Nilai rata-rata 

  𝑥1  = skor tiap-tiap siswa 

  N  = Jumlah siswa3 

 

 

2. Menentukan Ketuntasan Belajar 

 

P = 
∑𝑓𝑖

𝑛
 𝑋 100% 

 

Keterangan :  P  = persentase Ketuntasan Belajar 

                            ∑𝑓𝑖     = jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar 

     𝑛  = jumlah siswa secara keseluruhan4 

 

G. Indikator Keberhasilan Tindakan 

 Sebagai indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dalam 

meningkatkan hasil belajar PAI adalah apabila pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran mencapai nilai 70 keatas, maka siswa telah dinyatakan mencapai 

ketuntasan secara perorangan, dan apabia tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran mencapai 80%, maka siswa dinyatakan telah mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal dalam hal ini penelitian tindakan kelas ini telah berhasil. 

                                                           

3 Suparno, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta : Rineka Cipta , 2008 ) , h.81 
4 Usman dan Setiawati, Upaya Optimalisasi KBM , ( Jakarta : Remaja Rosdakarya, 1993 ), 

h.138 


