
 

 

 

 

 

 

III.  METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Rencana Penelitian 

 

 

1. Subjek Penelitian 

 

 

Subjek penelitian adalahsiswa kelas IV B SDN 1 Natar Kecamatan Natar 

kabupaten  

Lampung Selatan dengan jumlah siswa 39 orang yang terdiri dari 19 orang 

putra dan 20 orang putri. 

 

 

2. Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilaukan di SDN 1 Natar Jalan Kenanga II Sarirejo Natar 

Kecamatan  

Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

3. Waktu Penelitian 

 

 

Waktu penelitian diperkirakan selama 3 bulan yaitu  bulan Januari sampai 

Maret 2011. 
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4. Lama Tindakan 

 

 

Waktu untuk melaksanakan tindakan pada bulan Januari  sampai Maret 

mulai dari siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. 

 

B. Prosedur Penelitian 

 

 

Penelitian menerapkan metode penelitian tindakan kelas model Kurt Lewin. 

Konsep Pokok penelitian tindakan kelas Kurt Lewin meliputi empat komponen 

yaitu : Perencanaan (Planning), tindakan ( acting), pengamatan (Observing) dan 

refleksi (refleksing). Keempat komponen ini menjadi satu siklus. 

Dalam penelitian ini dilakukan tiga siklus, setiap siklus meliputi : 

1.   Tahapan perencanaan atau planning meliputi pembuatan perangkat 

pembelajaran (Silabus, RPP), persiapan sarana dan presarana penelitian serta 

menentukan indikator kinerja, menyusun lenbar kegiatan siswa saat belajar 

kelompok dengan metode tutor sebaya serta mempersiapkan tutor dalam tiap-

tiap kelompok. 

2.   Tahap pelaksanaan ( acting ) meliputi segala tindakan yang tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ),  adapun urutan kegiatan secara 

garis besar sebagai berikut : 

a. Mengawali pelajaran dengan pendahuluan yaitu menyampaikan tujuan 

pembelajaran, memberikan motivasi dan apersepsi. 

b. Memilih siswa pandai untuk dijadikan tutor. 

c. Membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 5 orang siswa. 

d. Memberi pengarahan tentang alur pembelajaran. 
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e. Setiap kelompok diberi materi yang akan dibahas. 

f.   Siswa berdiskusi dalam kelompok yang dipimpin masing-masing tutor, 

guru berkeliling melakukan pengamatan dan bimbingan seperlunya. 

g. Perwakilan siswa dari kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya dan kelompok yang lain memberikan tanggapan. 

h. Penguatan dan menyimpulkan materi yang dibahas bersama-sama. 

3.   Tahap pengamatan ( Observing ) meliputi pengamatan terhadap siswa yang 

meliputi: 

a. Partisipasi siswa selama pembelajaran baik dalam kerja kelompok maupun 

saat presentasi. 

b. Kemampuan siswa mengutarakan pendapat. 

c. Kemampuan siswa bertanya. 

d. Kemampuan siswa menjawab pertanyaan. 

e. Ketepatan waktu dalam kerja kelompok. 

4.   Tahap Refleksi ( Reflecting ) dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat 

dan masukan dari para ahli yaitu dosen-dosen di Unila. Mengevaluasi dan 

menganalisis langkah-langkah pembelajaran, partisipasi siswa  serta 

menentukan kemajuan dan kelemahan yang terjadi sebagai dasar perbaikan 

siklus selanjutnya. 

 

Untuk Siklus II dan Siklus III akan dilaksanakan seperti Siklus I. 
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Gambar 3.1 : Siklus PTK Model Kurt Lewin 
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C.  Indikator Keberhasilan 

 

 

Kriteria keberhasilan pada penelitian ini diperlihatkan oleh : 

1. 100% dari jumlah siswa terlihat aktif dalam membahas materi 

pembelajaran. 

2. 70% dari siswa mampu menyampaikan pendapat tentang materi yang 

sedang dibahas. 

3. 70 % siswa berani bertanya atau memberikan tanggapan terhadap 

presentasi yang disampaikan. 

4. 80% siswa dapat menjawab pertanyaan dari Guru atau teman sebaya. 

5. 100% menyelesaikan tugas kelompok tepat waktu. 

6. Rata-rata tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

mencapai 84%. 

7. 90% siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, hasilnya 

untuk memperoleh data tentang partisipasi siswa dalam pembelajaran. Sedangkan 

alat pengumpul data berupa lembar observasi untuk mengukur tingkat aktifitas/ 

partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika. Data kuantitatif diperoleh dari 

hasil belajar siswa berupa nilai tes yang dilaksanakan pada setiap akhir siklus 

dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah diberikan 

pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya. 
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E. Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh pada setiap kegiatan observasi dari setiap siklus, 

dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tehnik persentase untuk melihat 

kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kegiatan analisis meliputi: 

1.   Tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dengan kategori tinggi, 

sedang, kurang. 

2.   Tingkat keberhasilan metode tutor sebaya, dengan kategori berhasil, kurang 

berhasil dan tidak berhasil. 

3.   Tingkat prestasi belajar siswa dinyatakan dengan kategori Tinggi, Sedang dan 

Kurang. 

 


