
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

menggunakan 2 siklus dengan tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut : tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

 

 

1. Rancangan Penelitian  

 Pada rancangan penelitian ini digunakan metode orientasi dan observasi. 

Oriantasi dilaksanakan sebelum diadakan perbaikan pembelajaran, sedangkan 

observasi dilaksanakan pada waktu berlangsungnya perbaikan pembelajaran. Data 

yang diperoleh adalah data kwalitatif dan data kuantitatif. Data kwalitatif 

diperoleh melalui hasil tes / hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir siklus, 

sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

2. Langkah-langkah Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini akan dilaksanakan sebanyak  dua siklus. 

Setiap silkus meliputi Planning (rencana), Action (Tindakan), Observation 

(pengamatan) dan reflection (refleksi) (Arikunto, 2002:83) yaitu berbentuk spriral 

dari siklus satu ke siklus berikutnya dengan  kegiatan sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         dst. 

Gambar : Alur Penelitian 

 

SIKLUS 1 

Tahap Perencanaan (Planning)  

1. Mengidentifikasi masalah 

2. Menganalisis dan merumuskan masalah 

3. Merancang model Pembelajaran tutor sebaya 

4. Mendiskusikan penerapan model pembelajaran tutor sebaya 

5. Menyiapkan instrumen (pedoman observasi, tes formatif) 

6. Merencanakan tugas siswa 

 

Tahap Melakukan Tindakan (Action) 

1. Melaksanakan langkah-langkah sesuai perencanaan 

2. Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya 
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3. Melakukan pengamatan terhadap setiap langkah-langkah kegiatan sesuai 

rencana 

4. Memperhatikan alokasi waktu yang ada dengan banyaknya kegiatan yang 

dilaksanakan 

5. Mengantisipasi dengan melakukan solusi apabila menemui kendala saat 

melakukan tahap tindakan. 

 

Tahap Mengamati (Observasi) 

1. Melakukan diskusi dengan teman sejawat guru kelas untuk rencana 

observasi 

2. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran tutor 

sebaya yang dilakukan guru kelas I. 

3. Mencatat setiap kegiatan dan perubahan yang terjadi saat penerapan model 

pembelajaran tutor sebaya 

4. Melakukan diskusi dengan guru untuk membahas tentang kelemahan-

kelemahan atau kekurangan  yang dilakukan peneliti serta memberikan 

saran perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. 

 

Tahap Refleksi (Reflection) 

1. Menganalisis temuan saat pelaksanaan observasi 

2. Menganalisis kelemahan dan keberhasilan guru saat menerapkan model 

pembelajaran tutor sebaya dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

3. Melakukan refleksi terhadap penerapan model pembelajaran tutor sebaya 
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4. Melakukan refleksi terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran 

Matematika. 

5. Melakukan refleksi terhadap hasil belajar siswa. 

 

SIKLUS II 

Tahap Perencanaan (Planning) 

1. Hasil refleksi dievaluasi, didiskusikan, dan mencari upaya perbaikan untuk 

diterapkan pada pembelajaran berikutnya. 

2. Mendata masalah dan kendala yang dihadapi saat pembelajaran. 

3. Merancang perbaikan II berdasarkan refleksi siklus I 

Tahap Melakukan Tindakan (Action) 

1. Melakukan analisis pemecahan masalah. 

2. Melaksanakan tindakan perbaikan II dengan memaksimalkan penerapan 

model pembelajaran tutor sebaya. 

 

Tahap Mengamati (Observasi) 

1. Melakukan pengamatan terhadap penerapan model pembelajaran tutor 

sebaya. 

2. Mencatat perubahan yang terjadi. 

3. Melakukan diskusi membahas masalah yang dihadapi saat pembelajaran 

dan memberikan balikan. 

 

Tahap Refleksi (Reflection) 

1. Merefleksi proses pembelajaran interaktif. 
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2. Merefleksi hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran tutor 

sebaya. 

3. Menganalisis temuan dan hasil akhir penelitian. 

4. Rekomendasi. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  

Untuk mendapatkan informasi dan data selama penelitian, maka di 

gunakan beberapa instrumen yaitu : (a) Lembar bantuan observasi di gunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai kinerja guru dan aktivitas belajar siswa 

selama penelitian dilaksanakan. (b) Tes hasil belajar,  instrumen ini di gunakan 

untuk mendata mengenai peningkatan aktivitas belajar siswa khususnya mengenai 

penguasaan terhadap materi operasi bilangan bulat dengan mengunakan metode 

tutor sebaya. 

 

4. Teknik Analisis Data 

  

 Data yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini mulai dari siklus I, dan 

II berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu kinerja belajar siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran diperoleh dari hasil pengamatan 

(Observasi). Data kuantitatif adalah kemampuan penguasaan materi IPS yang 

diperoleh dari hasil tes formatif setiap siklus. 
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 Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan teknik diskriptif melalui 

tahapan sebagai berikut :  

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif 

 Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang 

selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga 

diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan : 

 

 ∑ X 

X =     ∑ N 

  

Dengan  : X = Nilai rata-rata 

  ∑ X     = Jumlah semua nilai siswa 

  ∑ N     = Jumlah siswa 

 

2. Untuk ketuntasan belajar 

 Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara 

klasikal. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 

1994(Depdikbud, 1994) yaitu seorang siswa telah tuntas belajar bila telah 

mencapai skor 65 % atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas 

tersebut terdapat 85 % yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama 

dengan 65 %. Untuk menghitung presentase ketuntasan belajar digunakan rumus 

sebagai berikut : 
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      ∑ siswa yang tuntas belajar 

P=                                                x 100 % 

                   ∑ siswa 

 

3. Untuk lembar observasi aktivitas guru dan siswa 

   Untuk menghitung lembar observasi aktivitas guru dan siswa digunakan 

rumus sebagai berikut : 

           

             X 

% =                 x 100 % dengan  

           ∑ X 

 

         Jumlah hasil pengamatan        P1  +  P2 

X =                                             =  

              Jumlah pengamat                     2 

 

Dimana :    %  = Persentase pengamatan 

       X  = Rata-rata 

               ∑ X = Jumlah rata-rata 

    P1   = Pengamat 1 

    P2   = Pengamat 2 
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5. Indikator Keberhasilan Penelitian 

 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Aktivitas belajar siswa dalam meningkatkan keterampilan dan 

penguasaan tema. 

b. Kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan hipotesa 

 c. Siswa secara individu dalam mengerjakan tes mendapat nilai >6,0 

d. Siswa dapat termotifasi menyukai pembelajaran dengan 

menggunakan metode tutor sebaya, khususnya pada operasi 

bilangan bulat di kelas IV SDN 3 Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2011/2012. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 1. Tempat.  Pelaksanaan pembelajaran akan dilaksanakan di SD 

Negeri 3 Way Galih Kecamatan  Tanjung Bintang Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

 2. Waktu.     Pelaksanaan perbaikan pembelajaran akan dilaksanakan 

bagi siswa kelas IV yang terdiri dari 25 orang siswa (16 siswa laki-

laki dan 9 siswa perempuan) yang akan dilaksanakan selama 3 

(tiga) bulan, mulai dari September s.d November 2011. 
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C. Subjek Penelitian 

 Berdasarkan hasil identifikasi dan rumusan masalah maka akan diadakan 

perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar 

untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pembelajaran operasi bilangan bulat 

dengan subjek penelitian siswa kelas IV SDN 3 Way Galih Kecamatan Tanjung 

Bintang Kabupaten Lampung Selatan.  
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