
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroom action research) yang 

dirancang secara sistematis dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar 

dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas 

secara lebih profesional. Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

hasil berupa prestasi belajar siswa dari praktik penerapan model pembelajaran 

peer lessons. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SDN 2 Kebagusan 

Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran untuk mata pelajaran IPA. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V, pada Tahun Ajaran 

2011/2012 semester ganjil dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang, dengan 

komposisi 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.  

 

Pemilihan sekolah ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran di SDN 2 Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten 

Pesawaran, dimana peneliti bertugas sebagai guru IPA.  

 

B. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa-siswi kelas V 

SDN 2 Kebagusan Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran yang 
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berjumlah 32 siswa, terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan.  

Subjek penelitian ini adalah kelas di mana peneliti sehari-hari bertugas. 

Sedangkan objek penelitian adalah model pembelajaran peer lessons.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data-data yang akan penulis gunakan dalam analisis untuk menggambarkan 

perubahan yang terjadi, seperti perubahan prestasi belajar siswa dan perubahan 

suasana atau aktivitas kelas adalah data kualitatif dan kuantitatif, yang diperoleh 

dengan cara :  

1. Tes tertulis 

Tes tertulis dilakukan dengan mengunakan perangkat tes berupa instrumen 

soal untuk mendapatkan data tentang prestasi belajar siswa. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, dengan 

menggunakan lembar observasi, untuk mengumpulkan data tentang aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dan implementasi model pembelajaran peer lessons 

pada pelajaran IPA. Hal-hal yang diobservasi diantaranya adalah : perhatian, 

partisipasi, presentasi, dan pembagian tugas. 

 

D. Alat Pengumpul Data 

 

Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah : 

1. Perangkat tes, menggunakan instrumen soal untuk mengumpulkan data 

prestasi belajar siswa. 
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2. Lembar Observasi, untuk mengumpulkan data aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Data nilai prestasi belajar siswa akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, 

yaitu berupa penyajian rerata hasil belajar siswa dan distribusi frekuensi nilai tes 

formatif siswa, untuk mendapatkan gambaran tentang daya serap dan prosentase 

ketuntasan belajar siswa. Sedangkan data berupa gambaran tentang ekspresi siswa 

berkaitan dengan aktivitas siswa mengikuti pelajaran, kerja sama, perhatian 

ataupun antusias dalam belajar akan dianalisis secara kualitatif. 

 

Rata-rata hasil belajar siswa akan dihitung menggunakan rumus berikut : 

n

X

X

n

i

i
 1  

Dimana :  Xi  =  data yang ke-i 

 n  =  jumlah data 

 

Langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan jumlah kelas 

Jumlah kelas (k) dalam tabel distribusi frekuensi akan ditentukan dengan 

rumus berikut : 

nk log.322,31  

Dimana :  k  =  jumlah kelas 

 n  =  jumlah data 
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dalam penelitian ini, jumlah subjek penelitian sebanyak 31 siswa, maka nilai 

IPA yang diperoleh ada sebanyak 31 nilai dari 31 siswa. Jumlah kelasnya 

adalah : 

k = 1 + 3,322 log (31) = 1 + 3,322 x 1,491 = 1+ 4,954 = 5,954 kelas 

Dibulatkan menjadi 6 kelas 

2. Menentukan interval kelas 

Interval kelas akan ditentukan dengan rumus berikut : 

k

range
i   

Dimana :  i  =  interval kelas 

 Range  =  nilai tertinggi – nilai terendah 

 K  =  jumlah kelas 

3. Menyusun distribusi frekuensi nilai tes IPA 

Distribusi frekuensi nilai tes IPA akan disusun dalam tabel dengan jumlah 

kelas sebanyak 6 kelas dan interval kelas berdasarkan rumus di atas. 

 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran akan dihitung dengan persentase 

sebagai berikut : 

% siswa aktif %1001 x
n

X
n

i

i
  

 

F. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

 

Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam tiga siklus untuk melihat 

peningkatan prestasi belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti mata pelajaran 
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IPA melalui model pembelajaran peer lessons. Adapun siklus-siklus penelitian 

yang akan dilakukan seperti ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alur siklus penelitian 

 

 

1. Siklus I Penelitian Tindakan Kelas 

 

a. Perencanaan 

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus I. 

2) Menyiapkan media untuk model pembelajaran peer lessons. 

PERENCANAAN 

SIKLUS 1 REFLEKSI 1 PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

SIKLUS 2 REFLEKSI 2 PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

PERENCANAAN 

SIKLUS 3 REFLEKSI PELAKSANAAN 

PENGAMATAN 

? 
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3) Menyiapkan lembar observasi 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan awal 

a) Menjelaskan format pembelajaran dan materi secara singkat.  

b) Membagi siswa menjadi dua kelompok, misalnya kelompk A 

dan kelompok B. 

c) Membagikan materi pelajaran yang sudah dipersiapkan kepada 

masing-masing kelompok secara acak. 

2) Kegiatan inti 

Melaksanakan pembelajaran dengan model peer lessons, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Setiap kelompok diberi sejumlah informasi, konsep atau 

keterampilan materi IPA siklus I secara singkat untuk 

diajarkan kepada siswa atau kelompok lainnya. Arahkan siswa 

untuk membagi sub materi atau pokok bahasan pada anggota 

kelompok secara adil. Setiap sub pokok bahasan bisa dipelajari 

oleh tiga atau empat orang. 

b) Setiap kelompok dianjurkan untuk mempelajari materi dan 

menyusun cara dalam menyajikan atau mengajarkan topik 

mereka kepada siswa lain serta membuat pertanyaan sebanyak-

banyaknya yang bisa mereka lakukan dalam waktu tidak lebih 

dari 15 menit. Sarankan siswa untuk menghindari cara 

penyampaian sistem ceramah atau pembacaan laporan. 
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c) Kelompok yang mendapat giliran pertama (± 15 menit) untuk 

menjelaskan materi yang sudah mereka diskusikan dalam 

kelompoknya kepada kelompok lain adalah kelompok yang 

mendapatkan materi pada urutan pertama. Presentasi bisa 

dilakukan secara individu sesuai dengan urutan materinya, 

maupun dalam kelompok yang lebih kecil misalnya dua orang 

per sub materi atau tiga orang siswa bergiliran. Kemudian 

sebaliknya dengan cara yang sama untuk giliran kelompok 

berikutnya (± 15 menit juga). 

3) Kegiatan akhir 

a) Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B, 

kelompok B diminta menjawab pertanyaan dari kelompok A, 

dan sebaliknya.  

b) Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh kelompok A 

maupun kelompok B, dicatat oleh guru untuk dijelaskan pada 

pertemuan selanjutnya. 

c) Guru meminta pertanyaan-pertanyaan yang dibuat siswa untuk 

dikumpulkan, sebagai bahan evaluasi siswa pada siklus II. 

c. Pengamatan atau observasi 

Melakukan pengamatan terhadap aktivitas kelas dan mengisi lembar 

observasi selama pelaksanaan model pembelajaran peer lessons. 

d. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam pelaksanaan model pembelajaran peer 

lessons dan tahap observasi siklus I akan dikumpulkan dan dianalisa, 
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untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas dan prestasi siswa kelas 

5 dalam pembelajaran IPA atau belum. Selanjutnya hasil analisa data 

ini akan dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 

penelitian selanjutnya. 

 

2. Siklus II Penelitian Tindakan Kelas 

 

a. Perencanaan 

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus II. 

2) Menyiapkan media untuk model pembelajaran peer lessons. 

3) Menyiapkan lembar observasi 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan awal 

a) Menjelaskan format pembelajaran dan materi secara singkat.  

b) Membagi siswa menjadi dua kelompok, misalnya kelompk A 

dan kelompok B. 

c) Membagikan materi pelajaran yang sudah dipersiapkan kepada 

masing-masing kelompok secara acak. 

2) Kegiatan inti 

Melaksanakan pembelajaran dengan model peer lessons, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Setiap kelompok diberi sejumlah informasi, konsep atau 

keterampilan materi IPA siklus II secara singkat untuk 

diajarkan kepada siswa atau kelompok lainnya. Siswa 
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diarahkan untuk membagi sub materi atau pokok bahasan pada 

anggota kelompok secara adil. 

b) Setiap kelompok dianjurkan untuk mempelajari materi dan 

menyusun cara dalam menyajikan atau mengajarkan topik 

mereka kepada siswa lain serta membuat pertanyaan sebanyak-

banyaknya yang bisa mereka lakukan dalam waktu tidak lebih 

dari 15 menit. Sarankan siswa untuk menghindari cara 

penyampaian sistem ceramah atau pembacaan laporan. 

c) Kelompok A atau kelompok yang mendapat urutan materi 

pertama, mendapat giliran pertama (± 15 menit) untuk menjelaskan 

materi yang sudah mereka diskusikan dalam kelompoknya 

kepada kelompok B atau kelompok yang mendapat bagian 

materi dengan urutan berikutnya. Presentasi bisa dilakukan 

secara individu sesuai dengan urutan materinya, maupun dalam 

kelompok yang lebih kecil misalnya dua orang per sub materi 

atau tiga orang siswa bergiliran. Kemudian sebaliknya dengan 

cara yang sama untuk giliran kelompok B (± 15 menit juga). 

3) Kegiatan akhir 

a) Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B, 

kelompok B diminta menjawab pertanyaan dari kelompok A, 

dan sebaliknya. 

b) Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh kelompok A maupun 

kelompok B, dicatat oleh guru untuk dijelaskan pada pertemuan 

selanjutnya. 
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c) Guru meminta pertanyaan-pertanyaan yang dibuat siswa untuk 

dikumpulkan, sebagai bahan untuk evaluasi. 

c. Pengamatan atau observasi 

Melakukan pengamatan terhadap aktivitas kelas dan mengisi lembar 

observasi selama pelaksanaan model pembelajaran peer lessons. 

d. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam pelaksanaan model pembelajaran peer 

lessons dan tahap observasi siklus II akan dikumpulkan dan dianalisa, 

untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan telah dapat 

meningkatkan aktivitas pembelajaran di kelas dan prestasi siswa kelas 

5 dalam pembelajaran IPA atau belum. Selanjutnya hasil analisa data 

ini akan dipergunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus 

penelitian selanjutnya. 

 

3. Siklus III Penelitian Tindakan Kelas 

 

a. Perencanaan 

1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran siklus III. 

2) Menyiapkan media untuk model pembelajaran peer lessons. 

3) Menyiapkan lembar observasi 

b. Pelaksanaan 

1) Kegiatan awal 

a) Menjelaskan format pembelajaran dan materi secara singkat.  

b) Membagi siswa menjadi dua kelompok, misalnya kelompk A 

dan kelompok B. 
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c) Membagikan materi pelajaran yang sudah dipersiapkan kepada 

masing-masing kelompok secara acak. 

2) Kegiatan inti 

Melaksanakan pembelajaran dengan model peer lessons. Langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

a) Setiap kelompok diberi sejumlah informasi, konsep atau 

keterampilan materi IPA siklus III secara singkat untuk 

diajarkan kepada siswa atau kelompok lainnya. Arahkan siswa 

untuk membagi sub materi atau pokok bahasan pada anggota 

kelompok secara adil. 

b) Setiap kelompok dianjurkan untuk mempelajari materi dan 

menyusun cara dalam menyajikan atau mengajarkan topik 

mereka kepada siswa lain serta membuat pertanyaan sebanyak-

banyaknya yang bisa mereka lakukan dalam waktu tidak lebih 

dari 15 menit. Sarankan siswa untuk menghindari cara 

penyampaian sistem ceramah atau pembacaan laporan. 

c) Kelompok A mendapat giliran pertama (± 15 menit) untuk 

menjelaskan materi yang sudah mereka diskusikan dalam 

kelompoknya kepada kelompok B. Presentasi bisa dilakukan 

secara individu sesuai dengan urutan materinya, maupun dalam 

kelompok yang lebih kecil misalnya dua orang per sub materi 

atau tiga orang siswa bergiliran. Kemudian sebaliknya dengan 

cara yang sama untuk giliran kelompok B (± 15 menit juga). 
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3) Kegiatan akhir 

a) Kelompok A memberi pertanyaan kepada kelompok B, 

kelompok B diminta menjawab pertanyaan dari kelompok A, 

dan sebaliknya. 

b) Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh kelompok A maupun 

kelompok B, dicatat oleh guru untuk dijelaskan pada pertemuan 

selanjutnya. 

c) Guru meminta pertanyaan-pertanyaan yang dibuat siswa untuk 

dikumpulkan, sebagai bahan untuk analisa.. 

c. Pengamatan atau observasi 

Melakukan pengamatan terhadap aktivitas kelas dan mengisi lembar 

observasi selama pelaksanaan model pembelajaran peer lessons. 

d. Refleksi  

Hasil yang didapat dalam pelaksanaan model pembelajaran peer 

lessons dan tahap observasi pada siklus III ini akan dikumpulkan dan 

dianalisa, untuk membuat kesimpulan atas pelaksanaan model 

pembelajaran peer lessons dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran 

dan prestasi siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. 

 

G. Indikator Penelitian 

 
Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran IPA 

dengan menerapkan model pembelajaran peer lessons ini adalah : 

1. Nilai rata-rata tes setelah pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya 65% 

siswa dapat mengerjakan soal-soal dengan benar. 

2. 70% siswa aktif dalam pembelajaran.  


