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BAB III 

STRATEGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang berbentuk Teacher-as-Research (guru sebagai peneliti), di mana 

kehadiran peneliti sangat diperlukan karena bertindak sebagai peneliti 

sekaligus sebagai guru. Penelitian ini disebut juga Classroom action research 

(CAR), yaitu penelitian praktis yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah 

faktual yang dihadapi guru sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pengelola 

pembelajaran1 . mendefinisikan penelitian tindakan kelas yaitu bagaimana 

sekelompok guru dapat mengorganisasikan kondisi praktik pembelajaran mereka, 

dan belajar dari pengalaman mereka sendiri2. Mereka dapat mencobakan suatu 

gagasan perbaikan dalam praktek pembelajaran mereka dan melihat pengaruh 

nyata dari upaya itu. Tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki 

dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara berkesinambungan3. 

Rumusan kembali dari definisi tersebut, penelitian tindakan kelas adalah 

penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan 

kelas dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penelitian tindakan ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas yang berbentuk 

kolaboratif.  

Peran guru dan peneliti adalah sejajar, artinya guru juga berperan sebagai 

peneliti selama penelitian berlangsung. Inti penelitian ini terletak pada tindakan 

yang dibuat kemudian diujicobakan dan dievaluasi, apakah tindakan alternatif ini 

dapat memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran ataukah tidak. 
                                                           

1 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 
3 

2 Wiriatmaja,  Strategi Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 
hlm. 13. 

3 Zainal Aqib, Membangun Profesionalisme guru dan Pengawas Sekolah (Bandung: 
Yrama Widya), hlm. 18 
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1.  Siklus Penelitian  

Model penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan penelitian yang 

meliputi identifikasi masalah, perencanaan, aksi, observasi, koreksi, refleksi 

dan merencanakan tindakan selanjutnya. Proses dasar tersebut dapat dilihat 

pada gambar  di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  Spiral Tindakan Kelas4 

2. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian tindakan kelas pada penelitian ini terdiri dari 2 siklus. 

Hal ini telah memenuhi persyaratan sesuai dengan pendapat Arikunto, dkk yang 

menyatakan bahwa: ”Apabila satu siklus belum menunjukkan tanda-tanda 

perubahan ke arah perbaikan (peningkatan mutu), kegiatan riset dilanjutkan pada 

                                                           
4 Zainal Aqib, Penelitian Tindakan Kelas, hlm 31 
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siklus kedua, dan seterusnya, sampai peneliti merasa puas”. Pada setiap siklus 

kegiatan pembelajaran dimulai dari perencanaan, tindakan, pemantauan atau 

observasi, koraksi dan refleksi.  

Perencanaan pembelajaran pada siklus I didasarkan pada identifikasi 

masalah yang ditemukan, apakah masalah tersebut terjadi karena kondisi 

pembelajaran siswa atau guru, sedangkan perencanaan tindakan siklus II 

didasarkan pada hasil koreksi dan refleksi hasil belajar siswa pada kegiatan 

pembelajaran siklus I, begitu juga untuk pelaksanaan siklus III dilaksanakan 

berdasarkan hasil koreksi dan refleksi siklus II5. 

3. Rancangan Tindakan Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk setiap siklus pembelajaran 

dalam prosedur penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berkut: 

a. Tahap perencanaan  

Pada tahap perencanaan peneliti melakukan rencana kegiatan sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana pembelajaran sebagai acuan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Rencana pembelajaran pada pertemuan kedua dan seterusnya 

disusun berdasarkan hasil analisis terhadap strategi penelitian yang 

digunakan yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

2. Menyusun pembagian materi pelajaran yang akan dibagikan kepada masing-

masing kelompok. 

3. Menyusun lembar observasi siswa 

4. Menyusun tes akhir siklus. 

b.Tahap tindakan 

Tindakan dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah 

disusun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: 

                                                           
5 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, hlm. 17 
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1. Peneliti membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-

5 anak. 

2. Peneliti memberikan arahan kepada semua kelompok tentang bagaimana 

cara menyampaikan materi dengan baik supaya kelompok lain dapat 

memahami.  

3. Memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan materi yang 

menjadi tugasnya. 

4. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi 

pada setiap kelompok yang maju. 

5. Peneliti bersama-sama kelompok lain mengevaluasi jawaban dan 

pertanyaan. 

6. Pada akhir pembelajaran, peneliti membantu siswa untuk membuat 

kesimpulan materi pelajaran dan memberikan materi ajar yang dan akan 

dibahas pada pertemuan berikutnya. 

7. Pada akhir siklus dilakukan tes akhir untuk mengetahui perkembangan 

siswa dalam bentuk obyektif tes. Hasil tes pada akhir siklus ini nantinya 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tindakan berikutnya. 

Tindakan yang sama juga dilakukan pada siklus berikutnya.  

c. Tahap observasi 

Pada tahap ini aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

dipantau oleh guru mitra dengan menggunakan pedoman observasi aktivitas siswa. 

 

4. Tahap koreksi dan refleksi 

Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari tiap siklus dikumpulkan untuk 

dianalisis dan selanjutnya diadakan refleksi terhadap hasil analisis yang 

diperoleh sehingga dapat diketahui ada tidaknya peningkatan prestasi dan  hasil 

belajar sebelum dan sesudah tindakan. Hasil belajar inilah yang nantinya 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan siklus berikutnya. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di M.Ts. Arrosyidin Secang Magelang yang 

beralamat di jalan raya Temanggung nomer 28 Secang Magelang. Penelitian 

ini dilaksanakan terhadap siswa kelas VII A yang berjumlah 34 siswa.  

Adapun waktu dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ini adalah 

satu bulan dimulai tanggal 2 mei sampai dengan 30 mei. Apabila dilihat dari 

waktu pelaksanaan penelitian ini sangatlah sedikit sekali karena dalm satu 

minggu hanya ada dua jam pelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran Aqidah akhlak. Namun demikian peneliti meminta waktu mata 

pelajaran lain yang bisa digunakan yaitu mata pelajaran muatan lokal bahasa 

jawa sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini bisa dilaksanakan lebih lama 

untuk memaksimalkan penelitian ini sehingga didapatkan hasil yang 

memuaskan.  

C. Pelaksana dan Kolaborator 

Pelaksana dalam penelitian tindakan kelas ini adalah guru mata pelajaran 

Aqidah Akhlak kelas VII A yaitu Istochri dan dibantu oleh guru lain guru 

bidang studi Qur’an hadist yaitu  Fitriyati, S.Pd   sebagai proses pembelajaran 

yang bisa dilaksanakan dalam mapel lain. 

D. Rancangan Penelitian 

Peningkatan prestasi belajar siswa kelas VII dalam mata pelajaran Aqidah 

Akhlak dengan pokok bahasan akhlak tercela yaitu akhlak tercela terhadap 

Allah yang diharapkan dalam penelitian ini dengan menerapkan model belajar 

peer Lesson. 

1. Tahap perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti melakukan identifikasi masalah 

yang dihadapi siswa dengan observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Aqidah Akhlak. Untuk mengatasi masalah pembelajaran 
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sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka peneliti berencana menerapkan 

strategi pembelajaran peer Lesson. Pada pertemuan pertama peneliti 

mengadakan pre-test tentang pengetahuan yang dipelajari siswa pada 

pertemuan sebelumnya dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak yang 

menggunakan strategi ceramah dalam pembelajaran. Selain itu, peneliti 

mempersiapkan strategi lain seperti ceramah dan brainstorming sebagai 

antisipasi kemungkinan perubahan yang bersifat menyesuaikan. 

Masalah yang ditemukan akan diatasi dengan melakukan langkah-

langkah perencanaan tindakan yaitu menyusun instrument penelitian, antara 

lain: 

a) Menentukan materi akhlak tercela terhadap Allah. 

b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), baik untuk siklus I 

maupun siklus II. Gambaran RPP yang disusun guru dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini. 

c) Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS) dan soal tes 

d) Menyiapkan kertas kecil untuk penerapan strategi  

e) Pada tahap ini pula, peneliti mencari teman sejawat yang akan membantu 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. Teman sejawat dimaksudkan 

sebagai sumber untuk melihat implementasi PTK secara komprehensif, 

baik dari sisi siswa maupun guru. 

2. Tahap tindakan 

Pada tahap ini dilakukan tindakan berupa pelaksanaan program 

pembelajaran, pengumpulan data hasil observasi dan tes. Adapun tindakan 

yang akan diimplementasikan dalam PTK ini adalah menerapkan tindakan 

yang mengacu pada skenario pembelajaran. Pengamatan selain dilakukan 

oleh peneliti juga dilakukan oleh teman peneliti yang mencatat apa saja 

yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
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Materi pelajaran pada tahap pelaksanaan tindakan I adalah 

pengertian  akhlak tercela terhadap Allah, sedangkan materi pada tahap 

tindakan II adalahbentuk-bentuk akhlak tercela terhadap Allah. 

3. Tahap observasi 

Peneliti melakukan observasi dengan memakai format observasi 

yang sudah disiapkan yaitu catatan untuk mengumpulkan data. Menilai 

hasil tindakan dengan menggunakan format lembar kerja siswa (LKS). 

Tahap ini dilakukan untuk pengumpulan data. Observasi dilakukan 

awal dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa 

dalam pembelajaran Aqidah Akhlak. Selanjutnya dalam implementasi 

tindakan juga diadakan observasi untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi selama pembelajaran berlangsung. Observasi selain dilakukan oleh 

peneliti sendiri juga dilakukan oleh teman peneliti yang ikut melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

4. Tahap refleksi 

Tahap keempat merupakan kegiatan untuk menemukan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Istilah refleksi berasal dari bahasa inggris yang 

bila diterjemahkan mempunyai arti pemantulan. Refleksi dilakukan terus 

menerus. Tahap refleksi dilakukan bersamaan dengan jalannya observasi 

dan setelah observasi. Adakalanya observasi dan refleksi menyatu, dan 

adakalanya juga refleksi dilakukan setelah praktik pembelajaran atau 

setelah observasi selesai dilakukan. Refleksi dilakukan melalui peneliti 

dengan guru yang bersangkutan. Refleksi ini dilakukan dalam rangka 

menemukan kelemahan dan kekurangan pada praktik pembelajaran yang 

dilakukan dan untuk mencari pemecahan maupun penguatan-penguatan 

terhadap pembelajaran yang masih dipandang kurang optimal. Tujuannya 

adalah untuk menemukan perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan 

dalam proses pembelajaran pada siklus berikutnya. Refleksi dilakukan 

dengan cara mengkaji pembelajaran yang telah dan belum terjadi, apa 
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yang dihasilkan, dan mengapa terjadi demikian. Jadi, komponen refleksi 

dapat digambarkan sebagai berikut: analisis, pemaknaan, penjelasan, 

penyimpulan, tindak lanjut. Hasil refleksi pada siklus I diperbaiki melalui 

rencana aksi pada siklus II dan seterusnya.     

 

A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, 

dalam penelitian ini digunakan beberapa instrumen pembantu, seperti lembar 

tes, lembar pengamatan partisipasi siswa di kelas, lembar evaluasi, pedoman 

observasi atau lembar observasi aktifitas siswa dan guru di kelas. 

Sedangkan untuk pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan test. 

a. Observasi, dengan menggunakan strategi ini akan diketahui kondisi riil yang 

terjadi dilapangan dan dengan menggunakan strategi ini diharapkan mampu 

menangkap gejala suatu kenyataan (fenomena) sebanyak mungkin mengenai 

apa yang akan diteliti6. Observasi merupakan strategi pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian 7 . Penulis 

melakukan observasi untuk mengumpulkan dan menangkap data tentang 

praktik pembelajaran yang dilakukan guru Aqidah Akhlak di M.Ts. 

Arrosyidin Secang Magelang, merekam kesesuaian antara apa yang 

direncanakan dengan pelaksanaan di dalam kelas, keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran, misalnya keseringan siswa bertanya, siswa 

menjawab pertanyaan guru, kemampuan bekerja sama, kesungguhan, 

kemampuan melakukan tugas-tugas, kemampuan menanggapi, kemampuan 

mengemukakan pendapat, keberanian dan lain-lain. Observasi ini penulis 

pilih dikarenakan dengan observasi penulis mendapatkan data secara 

langsung yang dilakukan guru maupun siswa dalam proses pembelajaran 
                                                           

6 Koentjaraningrat, Strategi – Strategi Penelitian Masyarakat (Jakarta: Grafindo 
Pustaka Media, 1997), hml. 105. 

7 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 
hml. 96. 
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Aqidah Akhlak. Penulis ikut merasakan dalam proses pembelajaran tersebut 

dikarenakan observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasif. 

b. Wawancara  

Wawancara atau yang disebut dengan interview merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan langsung kepada objek untuk mendapatkan 

jawaban secara langsung8. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh 

peneliti kepada guru yang melaksanakan pembelajaran dalam hal ini adalah 

guru mapel Aqidah Akhlak di M.Ts. Arrosyidin Secang Magelang serta 

siswa yang diajar. Dengan wawancara ini dapat diketahui kendala apa yang 

dirasakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Serta keinginan-keinginan 

siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, trankip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya9 . Melalui 

dokumentasi peneliti mendapatkan gambaran tentang keadaan sekolah 

yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data-data yang ada di M.Ts. 

Arrosyidin Secang Magelang, khususnya yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran Aqidah Akhlak. 

 

d. Tes  

Ada dua macam tes yang digunakan yaitu teknik tes tertulis dan non 

tertulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes dikarenakan 

untuk mengumpulkan data tentang kompetensi yang telah dicapai 

                                                           
8 Sudarman Denim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 

hml.130. 
9 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 

hml.231. 
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setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi peer 

Lesson. Tes ini lebih cenderung bersifat kognitif. Tes ini berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun berdasarkan apa yang telah 

dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Kompetensi dasar dalam tes 

ini adalah seberapa pemahaman siswa terhadap materi akhlak tercela 

terhadap Allah yang ada dalam KD tersebut. Sedangkan non tertulis 

dilakukan untuk penilaian proses dan produk. Dalam pembelajaran 

strategi peer Lesson yang dinilai adalah keaktifan siswa hasil karya 

yang dipajang ataupun hasil diskusi yang menjadi kesimpulan dari 

semua pendapat yang telah dikemukakan. 

 

B. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola kategori dan satuan dasar, sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. Analisis data secara kualitatif mengikuti prosedur analisis 

data secara kualitatif. Sebagaimana pada umumnya analisis data kualitatif 

dilakukan dengan tahap-tahap: pemaparan data, reduksi data, kategorisasi data, 

penafsiran/pemaknaan, dan penyimpulan hasil analisis. 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan 

melalui proses seleksi, pengelompokkan, dan pengorganisasian data mentah 

menjadi sebuah informasi yang bermakna. Paparan data merupakan upaya 

menampilkan data secara jelas dan mudah dipahami dalam bentuk naratif, 

grafik atau bentuk lainnya. Penyimpulan merupakan pengambilan intisari dari 

sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang 

singkat, pendek dan bermakna. 

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan 

tes yang berupa catatan observasi, wawancara, dokumen fottofolio kemudian 

ditulis ulang, dipaparkan apa adanya, kemudian dipilih dan dipilah-pilah sesuai 
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dengan focus penelitian, setelah melalui proses analisis dalam kerangka 

memperoleh data yang sahih dengan member check, triangulasi dan 

pelacakanmendalam, kemudian disimpulkan dan dimaknai. 

Analisa data yang bersifat deskriptif kuantitatif dilakukan dengan 

analisis prosentase, dan analisa rata-rata. Data kuantitatif ini diolah 

berdasarkan data hasil pengamatan melalui pengamatan, pengerjaan LKS dan 

hasil tes. Untuk mengukur prosentase ketuntasan belajar secara individu 

menggunakan rumus berikut:  

 

Nilai = %100x
alskormaksim

capaiskoryangdi

∑

∑
 

 

Dengan kriteria ketuntasan yang ditunjukkan tabel berikut: 

Nilai Kriteria Ketuntasan 

< 75 Tidak Tuntas 

≥ 75 Tuntas 

 

Sedangkan untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal 

digunakan  rumus berikut: 

 

P = %100
2

1
x

n

n

∑

∑
  

 

Keterangan : 

P  = nilai ketuntasan belajar 

∑n1 = jumlah siswa tuntas belajar 

∑n2 = jumlah total siswa 

Dan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar tiap siswa setiap 

siklusnya menggunakan rumus berikut : 
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Q 
= 

Posrate-basrate 
x 100% 

Baserate 

 

Keterangan : 

Q  = Peningkatan belajar 

Posrate  = Nilai sesudah siklus 

Baserate = Nilai sebelum siklus 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

Bersumber pada hasil observasi yang menunjukkan partisipasi siswa 

dalam pembelajaran Aqidah Akhlak, diharapkan adanya peningkatan 

partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi peer 

Lesson.    Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian 

akan dinyatakan berhasil apabila mencapai nilai 85% secara klasikal, 

sedangkan secara individual peserta didik telah mencapai nilai 75 atau lebih. 

Hal inilah kemudian peserta didik telah mengalami ketuntasan belajar pada 

pokok bahasan pada siklus I dan siklus II.  

 


