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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) karakteristik 

yang khas dalam penelitian tindakan kelas, yakni adanya tindakan-tindakan (aksi) 

yang dilakukan di dalam kelas melalui strategi Word Square, yang diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII-A 

SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan.  

Menurut Kunandar dalam buku Ekawarna menjelaskan bahwa: 

 

Penelitian Tindakan Kelas (classroom action research) adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru atau bersama-sama dengan orang lain 

(kolaborasi) yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu 

proses pembelajaran di kelas.
1
 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan oleh peneliti melalui 

strategi Word Square pada siswa kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 Konawe 

Selatan dilakukan bersama guru dan siswa sebagaimana pengertian yang 

diungkapkan Kunandar di atas, kegiatan PTK dilakukan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.  

Menurut Wijaya Kusuma menjelaskan bahwa: 

PTK adalah penelitian yang diakukan oleh guru dikelasnya sendiri 

dengan cara merencanakan, melaksanakan, merefleksikan tindakan 

secara kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
2
 

 

Menurut Kunandar karateristik khas dari penelitian tindakan kelas yakni: 

                                                           
1
Ekawarna, Penelitian Tindakan Kelas  (Jakarta: Gaung Persada, 2009),  h. 5. 

2
Wijaya Kusuma dan Dedi Dwitagama, Mengenal Penelitian Tindakan Kelas  (Jakarta: 

PT. Indeks  Jaya, 2010), h. 9. 
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1) Masalah yang diteliti adalah masalah yang riil atau nyata yang 

benar-benar dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar. 

2) Berorientasi pada pemecahan masalah. 

3) Berorientasi pada peningkatan mutu. 

4) Siklus dalam PTK terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaaan 

tindakan, melakukan tindakakan, pengamatan atau observasi dan 

analisis atau refleksi. 

5) PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan tertentu untuk 

memperbaiki PBM di kelas. 

6) PTK dilaksanakan secara kolaboratif dan bermitra dengan pihak lain, 

seperti guru bidang studi ataupun dengan teman sejawat.
3
 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan pada 

semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksankan terhitung 

sejak pengambilan data sampai pada proses perampungan skripsi selama kurang 

lebih 3 bulan (Agustus sampai oktober 2017). 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah kelas VIII-A yang terdiri dari 23 siswa. 

Dengan pertimbangan bahwa penelitian di lokasi ini belum menerapkan model 

pembelajaran. Berdasarkan dari hasil observasi awal, siswa kelas VIII-A tersebut 

merupakan kelas yang memiliki minat belajar Pendidikan Agama Islam yang 

rendah sehingga hasil belajar siswa dibawah standar ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu 75. Objek penelitian di sini adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

                                                           
3
Kunandar, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), h. 58-59. 
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D. Faktor yang diselidiki  

Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Siswa  

Dari faktor siswa yang akan diteliti yaitu, perkembangan hasil belajar 

murid kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru ketika menggunakan model 

pembelajaran Word Square dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Guru 

Dari faktor guru yang akan diteliti yaitu, kemampuan guru dalam 

menerapkan strategi pembelajaran Word Square dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII-A SMP Negeri Satap 2 

Konawe Selatan.  

3. Hasil belajar 

Faktor hasil belajar adalah melihat peningkatan hasil belajar siswa 

setelah guru menggunakan Strategi pembelajaran Word Square. 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang melakukan proses pengkajian berdaur atau bersiklus dari berbagai kegiatan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam beberapa siklus. Adapun prosedur 

dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar bagan alur penelitian tindakan 

kelas di bawah ini : 
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Gambar 3.1 

Bagan Alur Penelitian Tindakan Kelas 

 Bagan alur tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu meliputi 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. 

a. Perencanaan  

1. Membuat skenario pembelajaran berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan menggunakan strategi pembelajaran Word 

Square pada materi yang akan diajarkan. 

2. Memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran  

3. Menentukan materi yang akan diajarkan dan melalukan analisis untuk 

menetapkan indikator dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi 

Siklus 1 

Pengamatan 

pelaksanaan 
Siklus 2 

Refleksi Pengamatan  

Identifikasi 

Masalah 

Perbaikan Perencanaan 

Dilanjut ke 

Siklus Berikut ? 
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4. Menyiapkan sumber belajar untuk bahan atau materi yang hendak dibahas 

dalam pembelajaran. 

5. Menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi untuk kegiatan 

guru dan siswa. 

6. Menyiapkan alat evaluasi pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

Pada tahap implementasi tindakan adalah merupakan pelaksanaan dari 

rencana tindakan yang telah disusun dan telah disiapkan setiap komponen yang 

diperlukan. Pada tahap perencanaan, tahap ini dinyatakan dalam proses 

pembelajaran yang mengacu pada skenario pembelajaran. Adapun langkah-

langkah tindakan yaitu : 

1. Melakukan apersepsi dan memberikan motivasi kepada siswa 

2. Menuliskan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran 

3. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran strategi Word Square 

4. Membagi siswa dalam 6 kelompok  

5. Peneliti/guru membagikan LKS yang berisi soal yang terkait dengan 

materi yang dibahas dalam bentuk Word Square 

6. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan memberi tanda arsir pada kotak 

Word Square yang disediakan pada lembar peraga 

7. Siswa mengerjakan secara kelompok dalam waktu 20 menit 

8. Pada akhir kegiatan siswa yang mewakili kelompok menunjukkan jawaban 

Word Square di papan tulis, kemudian kelompok lain memberi tanggapan 

hasil kerja kelompok tersebut. 
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9. Peneliti/guru memberi penguatan dengan menjelaskan istilah yang 

ditanyakan dalam Word Square tersebut sesuai isi wacana 

10. Peneliti/guru bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran. 

11. Peneliti/guru melakukan evaluasi dengan menggunakan instrumen tes. 

12. Menerapkan tindakan yang mengacu pada skenario rencana tindakan 

c. Observasi  

 Kegiatan pada tahap ini adalah peneliti melakukan pengamatan pada saat 

pelaksanaan tindakan, yaitu melihat apakah pelaksanaan tindakan sesuai dengan 

skenario pembelajaran yang telah dibuat. 

d. Refleksi  

  Pada tahap refleksi bersama mitra (kolabolator) bersama-sama 

mengevaluasi dan menganalisis hasil observasi tentang kekurangan dan kelebihan 

strategi pembelajaran Word Square yang dilaksankan. Hasil observasi siklus I 

selanjutnya dijadikan dasar untuk perbaikan dalam merencanakan tindakan pada 

siklus II. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian tindakan kelas dilengkapi dengan silabus pada materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dibuat dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pada saat penelitian ini berlangsung. Penelitian ini juga ditunjang 

dengan beberapa lembar instrumen observasi kegiatan guru, instrumen observasi 

kegiatan siswa dan lembar kerja siswa (LKS) yang berisiskan soal-soal sebagai 

bahan diskusi bagi siswa dalam pembelajaran kelompok. Upaya ini dilakukan 
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dalam memperoleh data-data yang autentik dalam pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Observasi 

Kegiatan ini dilakukan terhadap proses pembelajaran dan aktivitas yang 

dilakukan siswa. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

pembelajaran berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. Pada 

penelitian ini peneliti dibantu oleh observer yang berjumlah satu orang. 

Hasil observasi digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

b. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar digunkan untuk mendapatkan data-data tentang hasil 

belajar siswa. Tes akhir (postes) diberikan untuk setiap akhir siklus I dan 

siklus II. Tes dikerjakan siswa secara individual dan digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi Pendidikan 

Agama Islam. 

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi yaitu untuk mendapatkan data tentang keadaan atau 

jumlah murid yang akan diteliti, data guru bidang studi Pendidikan Agama 

Islam dan bentuk dokumen, arsip surat-surat yang dapat menjadi sumber 

informasi, serta foto kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 
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mengungkapkan fakta atau kenyataan pada saat pelaksanaan tindakan 

pembelajaran. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif 

kualitatif, yang digunakan untuk menghitung keterlaksanaan skenario 

pembelajaran, yaitu aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran, dan 

persentase ketuntasan belajar siswa. 

1. Menentukan rata-rata nilai siswa, x =  
∑𝑥𝑖

𝑛
   

Keterangan: 

n    = Jumlah siswa secara keseluruhan 

x    = Nilai rata-rata yang diperoleh 

∑ x i   = Jumlah nilai setiap siswa
4
 

 

2. Menentukan ketuntasan belajar siswa  

a. Ketuntasan individu 

Ketuntasan individu siswa ditentukan berdasarkan nilai yang diperoleh 

pada setiap siklus. Nilai siswa dapat dikatakan tuntas apabila ≥ 75 (sesuai 

dengan KKM yang ditetapkan di sekolah) 

b. Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan klasikal ditentukan berdasarkan persentase ketuntasan secara 

keseluruhan siswa pada setiap siklus pembelajaran dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
4
M. Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), h. 94. 
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P  = 
∑𝑓𝑖

𝑛
 𝑥 100 % 

Keterangan : 

P =  Persentase Peningkatan 

N = Jumlah siswa secara keseluruhan 

∑ f i = Jumlah siswa pada kategori ketuntasan belajar
5
 

 

4.  Kategori Persentase lembar aktivitas guru dan siswa 

0     - 20 = Sangat Rendah 

21   - 40 = Rendah 

41   - 60 = Sedang 

61   - 80 = Tinggi 

81   - 100 = Sangat Tinggi
6
 

 

5. Mengetahui peningkatan ketuntasan belajar siswa pada ketiga siklus: 

P = 
𝑃𝑜𝑠𝑟𝑎𝑡𝑒 −𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒  
 x 100% 

Keterangan : 

P  = Persentase Peningkatan 

Posrate  = Nilai yang sudah diberikan tindakan  

Baserate = Nilai sebelum tindakan
7
 

 

I. Indikator Kinerja 

Indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian 

tindakan ini adalah jika minimal 80% siswa yang menjadi objek penelitian ini 

telah memperoleh nilai ≥75. 

 

                                                           
5
Usman & Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2001), h. 139. 
6
Irawan, Metode Penelitian Sosial Budaya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),  h. 

74. 
7
Sutrisno Hadi,  Statistik  (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 40. 


