
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 
A. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada pembelajaran PAI di kelas VII-A SMP NU 07 Brangsong Kendal. 

2. Untuk Mengetahui model pembelajaran kooperaif tipe STAD dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran PAI di VII-A SMP NU 

07 Brangsong Kendal. 

 

B. Waktu dan tempat penelitian 

Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP NU 07 

Brangsong Kendal yang beralamat di Ds. Blorok Kec. Brangsong Kendal. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 30 hari mulai 

tanggal 12 Oktober - 26 November 2009. 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah kelas VII-A SMP NU 07 Brangsong 

Kendal. 

 

D. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research) yaitu suatu penelitian yang 

menekankan pada salah satu strategi pemecahan masalah yang memanfaatkan 

tindakan nyata dalam mendeteksi dan memecahkan suatu masalah. 

Penelitian tindakan kelas yang nantinya akan digunakan berupa siklus-

siklus yang terdiri dari empat komponen meliputi perencanaan (planning), 

tindakan (acting / action), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) 
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sebagai mana konsep model penelitian kelas yang dikembangkan oleh Kemmis 

dan Mc Taggart.1 

Model Penelitian Tindakan Kelas2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini akan melalui tahap siklus sebagai berikut :. 

1. Pra Siklus 

Tahap pra siklus adalah tahap dimana siklus belum dimulai. Tahap 

pra siklus dilakukan guna mengetahui kondisi awal dari subyek penelitian. 

Pada tahap ini peneliti mengamati bagaimana jalannya proses belajar 

mengajar di dalam kelas berlangsung dan menganalisis hal apa saja yang 

menyebabkan munculnya kelemahan-kelemahan seperti kurang aktifnya 

siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan 

                                                 
1Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 16 
2Ibid., 

Perencanaan 

Siklus I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

Siklus II 

Pengamatan 

Pelaksanan Refleksi 
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Peneliti membuat dan menyusun racangan pembelajaran yang 

menggunakan tipe STAD berdasarkan identifikasi permasalahan yang 

muncul pada saat pengamatan pra siklus. 

b. Tindakan 

Peneliti melaksanakan dari rencana yang telah disusun yaitu 

guru melaksanaan pembelajaran dengan menggunakan tipe STAD 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

� Guru memberikan presentasi pelajaran yang akan disampaikan. 

� Peserta didik belajar dalam tim mereka yang terdiri dari empat atau 

lima orang, kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas (LKS). 

� Kemudian peserta didik diberi kuis individual. 

� Guru memberikan skor kepada tim berdasarkan skor perbaikan 

anggota tim dan memberikan penghargaan kepada tim terbaik. 

c. Pengamatan 

Selama proses tindakan berlangsung peneliti juga mengamati 

bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

d. Refleksi 

Refleksi berupa evaluasi terhadap proses tindakan yang telah 

dilaksanakan. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu adanya perbaikan 

pada siklus selanjutnya. 

3. Siklus II 

a. Perencanaan 

Peneliti membuat dan menyusun racangan pembelajaran  tipe 

STAD dengan perbaikan berdasarkan identifikasi masalahan yang 

muncul pada saat pengamatan pada siklus I. 

b. Tindakan 

Peneliti melaksanakan dari rencana yang telah disusun yaitu 

guru melaksanaan pembelajaran dengan tipe STAD dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

� Guru memberikan presentasi pelajaran yang akan disampaikan. 
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� Peserta didik belajar dalam tim mereka yang terdiri dari empat atau 

lima orang, kemudian mereka mengerjakan tugas-tugas (LKS). 

� Kemudian peserta didik diberi kuis individual. 

� Guru memberikan skor kepada tim berdasarkan skor perbaikan 

anggota tim dan memberikan penghargaan kepada tim terbaik 

c. Pengamatan 

Selama proses tindakan berlangsung peneliti juga mengamati 

bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 

d. Refleksi 

Refleksi berupa evaluasi terhadap proses tindakan yang telah 

dilaksanakan. Mengidentifikasi hal-hal yang perlu adanya perbaikan 

pada siklus selanjutnya. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Metode interview atau wawancara adalah metode yang dilakukan 

melalui dialog secara langsung antara pewawancara dengan terwawancara 

untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan3. Metode ini 

digunakan untuk mengadakan wawancara dengan guru dan kepala sekolah 

mendapatkan data yang berkaitan proses belaar mengajar. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.4 Dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data-data yang berhubungan tentang SMP NU 07 

Brangsong Kendal. 

3. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan 

                                                 
3Ibid., hlm. 132. 
4Suharsimi Arikunto, op.it., hlm. 206 
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observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, 

proses kerja, gejala-gejala alam.5 Dalam penelitian ini observasi dilakukan 

untuk memperoleh data tentang aktifitas guru dan siswa pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, selanjutnya adalah analisis data, analisis yang 

diajukan adalah analisis deskriptf kualitatif. Data yang digunakan bukan dalam 

bentuk angka melainkan berbentuk laporan-laporan dan uraian deskriptif 

selanjutnya dianalisis dengan kerangka brfikir induktif yaitu berdasarkan data-

data yang diperoleh untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode ini digunakan 

untuk menganalisis penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD(Students Teams Achievement Divisions) pada pembelajaran PAI untuk 

meningkatkan keaktifan siswa di kelas VII-A SMP NU 07 Brangsong Kendal. 

 
 
 

                                                 
5Sugiono, Metodologi Penelitan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2007), hlm. 203 


