
BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan atau memaparkan sistematika penelitian dan data hasil 

dari penelitian yang berupa angka. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas dimana perlakuan dilakukan pada kelompok siswa dalam satu kelas 

yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran dan mencari jalan keluar untuk 

meningkatkan proses belajar mengajar didalam kelas. Menurut Erihadiana (2013) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang bersifat 

analitis, sistematis dan reflektif dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan rasional dari tindakan yang dilakukan guru dalam memperbaiki atau 

meningkatkan praktik pembelajaran di kelasnya. 

3.2. Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting karena konsep 

dan perencanaan penelitian tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kehadiran 

peneliti sendiri. Peran peneliti sebagai berikut: 

1. Observer 

Tugas peneliti sebagai observer adalah mencari data dengan melihat 

kondisi didalam kelas ketika proses belajar mengajar untuk mencari permasahalan 

yang ada serta mengetahui ada atau tidaknya perkembangan ketika dilakukan 

perlakuan dengan metode yang diberikan.   
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2. Pelaku Penelitian 

Penelitian ini akan berjalan apabila peneliti sendiri yang melakukan 

peran utama saat mengajar dengan metode yang diharapkan, sehingga peneliti 

dapat mengetahui secara langsung perubahan yang muncul saat sebelum diberi 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Raden Fatah Batu. Waktu penelitian 

dilakukan pada bulan September 2017 pada semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018. Adapun subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VIII B SMP Raden Fatah Batu. 

3.4. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas VIII B SMP Raden 

Fatah Batu dengan jumlah siswa sebanyak 29 orang. 

3.5. Data dan Sumber Data  

Data didapatkan dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

biologi kelas VIII B SMP Raden Fatah Batu dan juga hasil observasi didalam 

kelas dengan melihat berjalannya Proses Belajar Mengajar disekolah tersebut. 

3.5.1. Guru 

Sumber yang didapatkan dari guru berupa data hasil observasi yang 

menunjukkan sikap dan praktek siswa didalam kelas untuk memperkuat latar 

belakang mengapa harus diadakan penelitian ini disekolah tersebut. 

3.5.2. Siswa  
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Hasil observasi didalam kelas akan didapatkan data dari kegiatan belajar 

siswa didalam kelas dan untuk menunjukkan bahwa adanya kekurangan sikap dan 

praktek siswa ketika pelajaran sehingga dapat diberi perlakuan dengan metode 

penelitian ini. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1. Teknik Penelitian  

Peneletian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas (Classroom 

Action Research) ini dilaksanakan melalui dua siklus, selain sebagai syarat utama 

penelitian tindakan kelas juga untuk mengetahui adanya peningkatan komunikasi 

dan kepercayaan diri siswa dengan menggunakan metode tutor sebaya, setiap 

siklus dilaksanakan mengikuti prosedur perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Melalui dua siklus 

tersebut dapat diamati peningkatan komunikasi dan kepercayaan diri siswa 

melalui metode belajar tutor sebaya.  

 

Gambar 3.1 Bagan rancangan penelitian PTK model spiral (Arikunto, 2006) 
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Tabel 3.1 Teknik Penelitian Pada Penelitian Tindakan Kelas 

 

  

Komponen Tindakan 
Hasil yang 

Diharapkan 
Pelaku 

1 2 3 4 

Perencanaan 

(Planning) 

Menyiapkan bahan diskusi, RPP, 

instrumen, lembar pengamatan kinerja 

dan lembar observasi. 

Ketersediaan 

Bahan 

Peneliti 

Pelaksanaan 

(Action) 

1. Membagi siswa dalam 5 kelompok 

masing-msing terdiri dari 5-6 orang 

2. Menentukan ketua kelompok yang 

akan menjadi tutor 

3. Memberikan materi diskusi 

4. Mempersilahkan masing-masing 

kelompok untuk berdiskusi, 

memperhatikan tutor dan mencatat  

5. Mengamati proses diskusi dan 

menilai kinerja setiap kelompok dan 

individu. 

6. Menyimpulkan hasil diskusi 

7. Melakukan evaluasi proses 

 Peneliti 

dan 

siswa 

Observasi Mengamati proses diskusi dan 

menilai tingkat komunikasi setiap 

individu dan cara mengajar ketua 

kelompok. Mencatat aktivitas siswa 

pada proses diskusi untuk diperbaiki 

sebagai tindakan pada siklus 

berikutnya. 

 

Adanya data 

hasil rekaman 

tentang 

proses 

pelaksanaan 

diskusi 

kelompok. 

Peneliti 

dan 

observer 

Refleksi Hasil test dan hasil observasi setiap 

siklus dianalisa dan menjadi bahan 

pertimbangan pada intervensi tindakan 

dalam siklus berikutnya 

 

Diketahui 

faktor-faktor 

yang 

menyebabkan 

rendahnya 

komunikasi 

dan rasa 

percaya diri 

pada siswa 

Peneliti 
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3.6.2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan 3 macam 

teknik , yaitu sebagai berikut: 

3.6.2.1. Observasi  

A. Penerapan metode tutor sebaya dalam meningkatkan komunikasi dan 

kepercayaan diri siswa 

Tahap pendahuluan guru masuk kelas dan mengucapkan salam. 

Selanjutnya guru meminta murid untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai 

proses belajar, dan ketua kelas memimpin doa menurut kepercayaan masing-

masing. Selanjutnya guru mengabsen para murid dan para murid yang dipanggil 

menunjukkan tangan. Setelah itu guru memberikan intermezzo/icebreaking untuk 

murid agar tidak tegang dalam mengikuti pelajaran, sekaligus memotivasi anak 

murid dengan memberikan kuis yang mudah tentu berkaitan dengan topik 

pembahasan yang akan dibahas seperti operasi penjumlahan dan pengurangan 

agar para murid memiliki tingkat percaya diri yang tinggi. 

Tahap inti guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan jumlah 

anggota 5-6 siswa secara heterogen kemudian guru akan memberi materi kepada 

tutor dan membaginya kepada setiap kelompok. Tutor akan bertanggung jawab 

dalam menyampaikan materi kepada setiap anggota kelompoknya kemudian 

dilanjutkan dengan proses tanya jawab oleh masing-masing tutor dengan tutinya.  

Penutup  guru memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang telah disampaikan oleh para tutor kepada siswa sebagai cara untuk 

melihat hasil diskusi siswa.  
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B. Peningkatan komunikasi dan kepercayaan diri siswa 

Siswa akan diberikan materi melalui setiap tutor kelompok untuk diskusi 

didalam kelompok selanjutnya tutor akan bertugas sebagai penyampai materi 

kepada anggota kelompoknya. Setiap anggota kelompok akan mengutarakan 

pertanyaan pendapat maupun argumen berkaitan dengan pelajaran, dan tutor akan 

senantiasa memberi jawaban maupun pendapat untuk memberikan penegasan 

kepada anggota kelompok tentang materi yang disampaikan. Dalam proses diskusi 

akan ada pendamping yang melihat jalannya proses pembelajaran dengan metode 

tutor sebaya, bagi setiap anggota kelompok diharapkan mampu menyampaikan 

masalah maupun memberi pendapat bila ada hal yang kurang difahami. 

3.6.2.2. Instrumen penilaian 

A. Lembar observasi/catatan lapang 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati jalannya proses belajar 

mengajar dengan metode tutor sebaya. Lembar observasi diisi oleh setiap observer 

yang mendampingi kelompok diskusi yang akan digunakan sebagai alat refleksi 

pada akhir penelitian. 

B. Lembar pengamatan 

Lembar pengamatan berupa kolom-kolom yang berisi indikator-indikator 

pencapaian siswa pada komunikasi dan kepercayaan diri mereka. Lembar ini diisi 

oleh obserer yang mendampingi kegiatan diskusi kelompok. lembar pengamatan 

berisi skor yang akan menunjukkan seberapa besar pencapaian siswa pada 

komunikasi dan kepercayaan diri mereka. 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:335) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam menganalisa 

data penelitian ini digunakan teknik analisa data kuantitatif yang kemudian akan 

dideskripsikan untuk menjelaskan hasil dari data tersebut meningkat atau tidak. 

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif (komunikasi dan kepercayaan diri) akan dianalisis secara 

deskriptif untuk mengetahui kualitas berkomunikasi dan sikap percaya diri siswa. 

Peningkatan komunikasi dan kepercayaan diri siswa dapat diketahui dengan cara 

membandingkan skor perolehan siswa, yang diperoleh setelah menggunakan 

metode belajar tutor sebaya. Analisis data diperoleh dari skor angket yang diisi 

oleh observer setiap kelompok. Skor rata-rata siswa dihitung dengan rumus: 

  
 

 
 

  = Rata-rata skor 

  = Jumlah skor keseluruhan  

  = Jumlah indikator yang dicapai 

Nilai yang diperoleh melalui perhitungan tersebut akan digunakan untuk 

menetapkan kualitas hasil belajar siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. 
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Untuk memudahkan menginterpretasikan hasil belajar siswa maka akan disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya baru menetapkan kualitas 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Kriteria Ketuntasan Minimal Kelas VIII B SMP Raden Fatah adalah 3,5 

maka standar ketuntasan individu dinyatakan tuntas apabila mencapai skor 

minimal 3,5. Hasil tersebut ditentukan dengan rumus persentase dengan rentang 

skor 1 sampai 5 sehingga apabila siswa mencapai skor 3,5 yaitu apabila /100 

maka sama dengan 70. 

3.7.2 Analisis Data Siklus I 

Pada siklus I data kuantitatif diperoleh dari skor tiap siswa pada tabel 

observasi, kemudian akan dijumlahkan secara keleseluruhan dan dihitung rata-rata 

akhir yang diperoleh dengan rumus: 

  
 

 
 

  : Rata-rata 

  : Jumlah skor 

  : Indikator variabel 

Rata-rata skor minimal yang harus dicapai siswa yaitu 3,5 untuk 

mendapatkan hasil cukup dan 5 untuk hasil yang maksimal, dengan jumlah 

indikator variabel ada 3 untuk kepercayaan diri dan 4 untuk komunikasi.  

3.7.3 Analisis Data Siklus II 

Pada siklus II data kuantitatif diperoleh dari skor tiap siswa pada tabel 

observasi, kemudian akan dijumlahkan secara keleseluruhan dan dihitung rata-rata 

akhir yang diperoleh dengan rumus: 
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  : Rata-rata 

  : Jumlah skor 

  : Indikator variabel 

Pada siklus II rumus perhitungan kuantitatif sama dengan siklus I akan 

tetapi setelah perhitungan tersebut selanjutnya akan dijadikan perbandingan antara 

skor pada siklus I dengan siklus II, sehingga akan muncul data peningkatan skor 

siswa pada variabel kepercayaan diri maupun komunikasinya. Perbandingan skor 

diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

        

  : Skor akhir 

  : Rata-rata tiap siklus 

Skor dari hasil perhitungan diatas akan diketahui peningkatan yang 

didapatkan oleh para siswa, dengan rentang 1 sampai 5 dengan kriteria pencapaian 

sangat baik apabila mencapai skor 5, baik 4, cukup 3, kurang 2 dan buruk 1. 

3.8. Prosedur Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas berfokus pada permasalahan yang muncul 

didalam kelas sehingga dilakukanlah penelitian yang berusaha untuk memecahkan 

masalah tersebut. Penelitian ini juga tak lepas dari prosedur yang harus dijalankan 

agar jalannya penelitian bisa terarah dan tidak melenceng dari harapan. Langkah-

langkah tersebut adalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi 

(pengumpulan data),  refleksi dan tindakan lanjut. Sutau kegiatan pastinya 

memburuhkan rencana yang matang agar dapat berjalan sesuai keinginan begitu 

pula penelitian ini, perlu adanya perencanaan yaitu untuk membuat strategi serta 

metode yang tepat agar proses pelaksanaannya berjalan dengan lancar. 
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Pelaksanaan dapat dilakukan apabila proses telah terencana dengan baik dan 

tertata rapi. Pelaksanaan dari penelitian ini ada didalam kelas yang akan diawasi 

oleh guru dan responden yang bertugas sebagai observer serta siswa yang menjadi 

subyek utamanya. Refleksi dicantumkan dalam prosedur karena untuk mengetahui 

apakah pelaksanaannya berjalan baik atau masih kurang, selain itu juga untuk 

menentukan tindakan selanjutnya sehingga peneliti dapat mengkoreksi proses 

belajar mengajar pada pertemuan sebelumnya. Tindakan lanjut dibutuhkan apabila 

masih ada celah dan kekurangan ataupun belum ditemukan peningkatan sesuai 

harapan sehingga dengan kesempatan kedua peneliti mampu membandingkan 

secara detail. 

Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap dalam setiap siklus, 

3.7.1. Perencanaan 

Setelah mengidentifikasi masalah yang diperoleh dari hasil pengamatan 

terhadap kegiatan belajar mengajar di Kelas VIII B, peneliti menyiapkan bahan 

ajar berupa RPP dengan metode pembelajaran tutor sebaya serta mempersiapkan 

instrumen penelitian yang berupa angket penliaian komunikasi dan kepercayaan 

diri siswa. 

3.7.2. Pelaksanaan 

Tahap pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan: 

a. Peneliti membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil dengan jumlah 

siswa antara 5-6 pada setiap kelompok 
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b. Siswa akan diberikan masalah sesuai dengan materi yang diajarkan waktu

itu

c. Peneliti akan menunjuk salah satu dari setiap kelompok untuk dijadikan

konsultan dari kelompok tersebut untuk menjelaskan materi yang dibahas

dalam kelompoknya kekelompok lain

d. Para observer akan mengecek proses diskusi disetiap kelompok dengan

memberi penilaian langsung kemampuan komunikasi siswa dalam diskusi

e. Peneliti mewajibkan setiap siswa memberikan pendapat dan menanyakan

hal-hal yang berkaitan dengan bahasan yang dibawakan oleh tiap-tiap

pengajar

3.7.3. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang di buat termasuk proses diskusi yang dilakukan siswa 

secara mandiri dengan memberi pertanyaan sebagai bahan observasi untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah diajar oleh temannya sendiri. 

3.7.4. Refleksi  

Kegiatan refleksi diawali dengan memeriksa catatan hasil observasi 

siklus satu dan merevisi proses pembelajaran terhadap hal-hal yang masih 

dianggap sulit oleh siswa terkait dengan tindakan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung. 


