
Andiani Yasmin Pratiwi, 2021 
PENERAPAN METODE PEER TEACHING DALAM PERKULIAHAN PEMBELAJARAN SAINS UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBUAT RPPH BERBASIS STEAM-PBL PADA MAHASISWA CALON 
GURU PAUD  
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan tombak untuk melakukan perubahan menuju kondisi 

yang lebih baik. Hal ini termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan serta pembentukan watak 

dan peradaban. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif agar peserta didik turut 

terlibat dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kecerdasan, kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. 
 

Pendidikan merupakan strategi tepat dalam memajukan bangsa dengan 

membekali generasi penerus bangsa. Memasuki era revolusi pendidikan abad ke 21, 

proses pembelajaran diharapkan mampu membekali siswa dengan kemampuan life 

skill atau dikenal dengan istilah lain sebagai kemampuan kecakapan hidup yang 

tentunya disesuaikan dengan lingkungan dunia anak dan kebutuhan zaman. Tujuan 

pendidikan tidak akan dapat tercapai tanpa memberikan proses pembelajaran yang 

bermakna bagi siswa. Berkenaan dengan hal tersbut, Trilling, B. & Fadel, C. (2009, 

hlm. 48), menuturkan bahwa: 

“The core subject and interdisciplinary 21st century themes are 

surrounded by three sets of skills most in demand in the 21st century: 

(i)learning and innovation skills, (ii) information media and technology 

skills, (iii) life and career skill” 
 

Pemikiran di atas, menjelaskan bahwa keterampilan-keterampilan tersebut 

perlu dimiliki oleh setiap individu di era pendidikan abad ke-21 ini. Hal ini 

mengisyaratkan guru untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu 

mengkonstruksi ide-ide yang kreatif, berkolaborasi dengan para pemikir kritis dan 

mampu membentuk komunikasi yang aktif. Tantangan kemajuan abad 21 perlu 

dipikirkan secara matang untuk mengatasi masalah mendatang, oleh karena itu 
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peningkatan kualitas pendidikan perlu disiapkan. Seperti yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri  Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan: 

Bahwa guru harus menguasai empat kompetensi utama. Indikator dari 

empat kompetensi tersebut meliputi, kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional.  
 

Agar tercapainya pendidikan yang bermutu dan berkualitas, keempat 

kompetensi tersebut harus diintegrasikan dalam kinerja guru, termasuk salah 

satunya ialah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mengharuskan guru 

untuk dapat mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

berdasarkan kurikulum. Sebagaimana pada Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan:  

Kompetensi pedagogik adalah kecakapan seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang mendidik yaitu mencakup kemampuan 

dalam merancang pembelajaran, menerapkan pembelajaran, menilai 

proses dan hasil pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran serta 

bagaimana guru mengenal karakteristik dari setiap individu peserta didik 

secara mendalam.  
 

Maka dari itu, guru perlu berperan semaksimal mungkin agar perencanaan, 

impelentasi, penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran dapat berjalan sesuai 

harapan. Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Mulyasa (dalam 

Asmani, 2015, hlm. 71) mengungkapkan bahwa guru juga harus mampu 

mengembangkan kurikulum, silabus, dan rencana pembelajaran, menguasai cara 

mengajar dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, memberikan nasihat, 

melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi peserta didik, 

serta mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Selain guru berperan 

sebagai organisator lingkungan belajar sekaligus sebagai fasilitator belajar. Lebih 

lanjut, Hamalik (2008, hlm. 45) menjabarkan peranan guru sebagai berikut: 

Peranan utama guru yaitu meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, 

diantaranya; 1) Guru sebagai model, 2) Guru sebagai leader, 3) Guru 

sebagai perencana, 4) Guru sebagai peramal 5) Guru sebagai pembimbing 

ke arah pusat-pusat belajar. 
 

Dalam kaitan peranannya sebagai perencana, guru bertanggung jawab 

mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang 

operasional. Robert Yinger (dalam Sanjaya, 2015, hlm. 48) mengklasifikasikan 
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empat jenis perencanaan yang masing-masing membentuk sebuah siklus. 

Perencanaan yang dimaksud diantaranya terdiri dari perencanaan tahunan (school 

year), perencanaan term (term/grading cycle), perencanaan unit, (unit plan 

development), dan perencanaan harian (daily lessons). Sejalan dengan pandangan 

Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum PAUD 2013, dokumen 

KTSP terdiri dari dua dokumen, peneliti akan mengambil fokus pada dokumen 

kedua.  

Pada dokumen kedua dalam KTSP terdapat tiga jenis perencanaan 

pembelajaran yang harus disiapkan guru sebelum menyelenggarakan 

pembelajaran, adalah: (1) program semester (PROSEM).; (2) rencana 

pelaksanaan pembelajaran mingguan (RPPM).; dan (3) rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH). 
 

Rencana program semester (Prosem) adalah penjabaran program tahunan yang 

isinya mencakup daftar tema satu semester termasuk alokasi waktu setiap tema 

dengan menyesuaikan kalender pendidikan yang bersifat fleksibel. RPPM yaitu 

kegaitan yang disusun untuk pembelajaran selama satu minggu. Sedangkan RPPH 

merupakan susunan perencanaan program harian yang akan dilaksanakan oleh 

pendidik disetiap harinya hal ini disesuaikan dengan program lembaga yang berlaku 

(Pamungkas et al., 2016, hlm. 833). RPPH berfungsi sebagai pedoman kegiatan 

pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran dalam satu hari (Sanjaya, 

2015, hlm. 59) 

RPPH dikembangan berdasarkan silabus yang merupakan acuan untuk 

mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. Muatan dalam omponen RPPH terdiri 

dari; 1) identitas program, 2) materi pembelajaran, 3) alat dan bahan, 4) kegiatan 

pembukaan, 5) kegiatan inti, 6) kegiatan penutup, dan 7) rencana penilaian 

(Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Masyarakat, 2015, hlm, 19). Berbeda 

dengan pemaparan komponen RPPH di atas, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 

2005 Bab IV pasal 20, menyebutkan bahwa:  

Perencanaan proses pembelajaran mencakup silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya lima 

komponen pokok, yakni tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran.  
 

Pada umumnya, guru sudah membuat RPPH sesuai dengan komponen-

komponen yang telah ditentukan. Namun secara substantif, gambaran pelaksanaan 
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pembelajaran pada RPPH yang telah dibuat menunjukkan bahwa pembelajaran di 

PAUD belum mengimplementasikan kegiatan yang mampu mengembangkan 

kemampuan anak pada kemampuan yang lebih tinggi seperti HOT dan 21st century 

skills. Di era ini, kedua kemampuan tersebut perlu dimiliki anak agar memiliki 

keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 

berkomunikasi dan berkolaborasi, serta berpikir kreatif dan inovatif (Trilling, B. & 

Fadel, C. 2009, hlm. 49). Kemampuan beprikir HOT dan 21st Century Skills dapat 

distimulus melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan relevan dengan 

tantangan perubahan kondisi kehidupan dan masyarakat saat ini. Salah satu strategi 

yang tepat adalah dengan menerapkan STEAM, Project based learning atau 

kombinasi diantara STEAM dan PBL.  

Salah satu ciri khas pembelajaran anak usia dini yang identik dengan aktivitas 

menyenangkan perlu mengintegrasikan konsep art atau seni untuk mengarahkan 

kreativitas anak. Integrasi seni pada pendidikan STEM menghasilkan akronim baru, 

yaitu STEAM, Science (Sains), Technology (Teknologi), Engineering (Teknik), Art 

(Seni) and Mathematic (Matematik). Sains dan seni saling menyempurnakan satu 

sama lain, sebab sains memberikan perlengakapan metodologis pada seni, dan seni 

memberikan model kreatif dalam pengembangan sains, hal ini dijelaskan Kim, et al 

dalam Development of STEAM Program Math Centered for Middle School Students 

in Proceedings of the 20th International Conference on Computers in Education 

(2012, hlm.2). 

Pendekatan STEAM yaitu kegiatan pembelajaran yang bersifat mengutamakan 

keterlibatan anak dengan lingkungan terdekatnya serta memberikan konteks nyata 

dalam tema, hal ini dikemukakan oleh (Prameswari & Lestariningrum, 2020, hlm. 

25). Sedangkan STEAM menurut Suryaningsih & Mu’minah (2020, hlm. 66) 

adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang membuka peluang untuk siswa 

memperluas pengetahuan, sains, serta humaniora, dan pada saat yang sama dapat 

pula mengembangkan keterampilan untuk berkembang pada abad 21 ini seperti 

keterampilan komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, kerja tim, dan keterampilan 

lainnya. Selain STEAM, pembelajaran saat ini perlu mengikuti perkembangan 

zaman di era globalisasi, salah satunya dengan mengintegrasikan pembelajaran 

berbasis proyek atau Project Based Learning. 
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Project Based Leraning (PBL) ialah model pembelajaran berbasis proyek, 

dimana pada pelaksanaannya berpusat pada siswa dan memberikan pegalaman 

belajar yang bermakna bagi siswa (Afriana, Permanasari & Fitriani, 2016, hlm. 

203). Siswa akan memperoleh pengalaman belajar dan pemahaman konsep yang 

dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dari pembelajaran berbasis proyek. 

PBL dalam pembelajaran sains dapat memberi pengaruh positif dalam pencapaian 

belajar khususnya di bidang kognitif (Baran & Maskan, 2010, hlm.252), 

membentuk sikap dan perilaku perduli terhadap lingkungan (Kılınç, 2010, hlm. 

504; Tseng, Chang, Lou, & Chen, 2013, hlm. 87), keterampilan proses sains (Özer 

& Özkan, 2012, hlm.133), dan pembelajaran yang efektif (Cook, Buck, & Park 

Rogers, 2012, hlm. 26; Movahedzadeh et al, 2012, hlm. 7).  

Pembelajaran berbasis proyek dipercaya lebih sesuai dalam penerapan 

pembelajaran interdisipliner, sebab kegiatan yang dilakukan anak secara alami akan 

melibatkan banyak keterampilan akademik yang berbeda, dan sesuai dalam 

membangun pemahaman konseptual melalui perpaduan bidang disiplin ilmu yang 

berbeda, hal ini dikemukakan oleh Capraro, et al (2013, hlm. 52). Dengan demikian, 

adanya kehadiran model pembelajaran Project Based Learning (PBL) diharapkan 

dapat membangun generasi abad 21 yang mampu bersaing di era global. 

Mendukung pernyataan tersebut, Gluckman, (2011, hlm. 4) mengungkapkan bahwa 

Proecet Based Learning merupakan inovasi perkembangan dari Problem Based 

Learning yang memuat beberapa konteks permasalahan, sehingga dalam menjawab 

kemungkinan permasalahan tersebut diperlukan keterampilan Higher Order 

Thinking untuk memecahkan masalah dan memberikan pengalaman kontekstual 

yang autentik dalam membangun pemahaman terhadap konsep-konsep STEM 

(Science, Technology, Engineering, Mathematic). Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Hayward & McComas (2014, hlm. 102) mengagaskan bahwa STEM/STEAM 

dianggap sebagai bagian penting dalam mempersiapkan generasi yang memiliki 

literasi ilmiah terhadap sains dan teknologi dimasa mendatang. 

Mendukung pemikiran tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Limbong, 

Munawar & Kusumaningtiyas (2019) menyimpulkan bahwa pembuatan 

perencanaan pembelajaran berbasis STEAM dalam PAUD merupakan komponen 

yang dapat memfasilitasi anak dalam mengembangkan seluruh potensi diri serta 
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menyukseskan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Perencanaan 

pembelajaran yang dimaksud salah satunya adalah RPPH yang disusun oleh guru. 

Perencanaan pembelajaran yang sudah terkonsep dengan matang akan sangat 

membantu anak melaksanakan keterampilan 4C, dengan adanya pembelajaran 

berbasis STEAM ini juga akan membantu anak dalam melatih kemampuan 

menganalisa baik sains, teknologi, teknik, seni maupun matematika, sehingga hal 

ini menjadi sebuah strategi agar mampu bertahan hidup di zaman yang serba cepat 

dan modern pada saat ini. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Tias & 

Octaviani (2018) didapatkan bahwa anak yang mendapatkan model pembelajaran 

Project Based Learning memiliki keterampilan proses sains dan keterampilan 

literasi sains yang lebih tinggi daripada anak yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

Sedikit berbeda dari hasil penelitian diatas, hasil penemuan yang telah 

dilakukan mengenai tingkat kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran 

STEM, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anjarsari (2019) dengan judul 

“kesiapan guru terhadap penerapan pembelajaran STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics)” menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif 

pada guru TK Gunungpati, hasil survey menunjukkan bahwa guru di TK 

Gunungpati ini memiliki kesiapan sikap dan emosi atau Emotive-Ettitudinal 

Readiness, sebesar 70% pada kategori setuju atau siap, kesiapan kognitif atau 

Cognitive Readiness sebesar 69,33% pada kategori setuju atau siap, dan kesiapan 

perilaku atau Behavioral Readiness sebesar 65,11% pada kategori netral. Hasil 

survey tersebut menujukkan bahwa guru menyikapi STEM PAUD dengan sangat 

positif, namun berdasarkan hasil observasi, belum banyak guru yang menerapkan 

kegiatan pembelajaran berbasis STEM atau STEAM terlebih lagi dikombinasikan 

dengan Project Based Learning. Selain karena kedua strategi pembelajaran tersebut 

merupakan pembelajaran yang cukup baru untuk PAUD, sosialisasi tentang 

penerapan kedua strategi ini belum banyak dilakukan. Hal inilah yang 

menyebabkan pengetahuan guru tentang STEAM yang dikombinasikan dengan 

PBL menjadi minim.  

Upaya awal untuk mensosialisasikan tentang STEAM-PBL untuk PAUD dapat 

dilakukan dalam konteks pembinaan calon guru PAUD melalui strategi perkuliahan 



7 

 

Andiani Yasmin Pratiwi, 2021 
PENERAPAN METODE PEER TEACHING DALAM PERKULIAHAN PEMBELAJARAN SAINS UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBUAT RPPH BERBASIS STEAM-PBL PADA MAHASISWA CALON 
GURU PAUD  
Universitas Pendidikan Indonesia   repository.upi.edu   perpustakaan.upi.edu 

tertentu yang salah satunya adalah perkuliahan Pembelajaran Sains untuk Anak 

Usia Dini. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali calon guru memiliki 

berbagai penegtahuan terkini tentang pembelajaran di PAUD beserta cara 

merancang pembelajarannya. Salah satu model pembelajaran di PAUD yang 

dikenalkan pada mata kuliah ini adalah STEAM-PBL yang dilakukan dengan 

menerapkan metode Peer Teaching. Peer Teaching merupakan kegiatan bimbingan 

pembelajaran oleh teman sebaya yang lebih memahami materi pelajaran kepada 

mahasiswa/mahasiswi yang belum tentu paham terdahap materi yang diberikan 

oleh dosen (Yusup & Sari, 2020, hlm. 4).  

Berikut adalan penelitian yang pernah dilakukan mengenai tingkat 

keberhasilan penerapan metode Peer Teaching, yang dilakukan oleh Prasetya 

(2016), dengan diterapkannya metode Peer Teaching menujukkan bahwa 

penerapan Peer Teaching mampu meningkatkan hasil belajar, kreativitas dan sikap 

peserta didik. Hasil penemuan tersebut didukung oleh riset yang dilakukan Hayati 

& Sitompul (2017), bahwa dengan menggunakan metode Peer Teaching terhadap 

peningkatan aspek afektif mahasiswa didapatkan bahwa ranah sikap saat diberi 

perlakuan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan saat 

mahasiswa masih menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, 

penelitian lain yang mendukung hasil penelitian tersebut, yaitu research yang 

dilakukan oleh Yusup dan Sari (2020), menunjukkan bahwa penerapan metode 

Peer Teaching pada Mata Kuliah Kalkulus dapat meningkatkan hasil belajar atau 

dapat dikatakan mampu meningkatkan nilai kalkulus mahasiswa. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penerapan metode Peer Teaching mampu meingkatkan 

keaktifan dan hasil belajar siswa dan atau mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.  

Berangkat dari pemikiran dan uraian di atas, maka peneliti mengambil fokus 

penelitian pada Penerapan Metode Peer Teaching dalam Perkuliahan Pembelajaran 

Sains untuk Meningkatkan Kemampuan Membuat RPPH Berbasis STEAM-PBL 

pada Mahasiswa Calon Guru PAUD. Hal ini merupakan upaya untuk mengadakan 

perubahan ke arah yang lebih maju dan upaya pengembangan skill calon guru 

PAUD dalam merancang RPPH berbasis STEAM-PBL yang merupakan 

pendekatan dan model pembelajaran terintegrasi sesuai tuntutan pendidikan abad 

21. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka 

secara umum rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Apakah ada peningkatan 

terhadap Kemampuan Membuat RPPH berbasis STEAM-PBL pada mahasiswa 

calon guru PAUD yang mengikuti metode Peer Teaching?”, adapun rumusan 

masalah secara khususnya, yaitu: 

1. Bagaimana kemampuan mahasiswa calon guru PAUD dalam membuat 

RPPH berbasis STEAM-PBL sebelum mengikuti metode Peer Teaching 

pada perkuliahan Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini? 

2. Bagaimana kemampuan mahasiswa calon guru PAUD dalam membuat 

RPPH berbasis STEAM-PBL setelah mengikuti metode Peer Teaching pada 

perkuliahan Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini? 

3. Apakah terdapat perbedaan signifikan kemampuan mahasiswa calon guru 

PAUD dalam membuat RPPH berbasis STEAM-PBL antara sebelum dan 

setelah mengikuti metode Peer Teaching pada perkuliahan Pembelajaran 

Sains untuk Anak Usia Dini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan terhadap kemampuan membuat RPPH STEAM-PBL 

mahasiswa calon guru PAUD, adapun tujuan secara khususnya, yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi kemampuan mahasiswa calon guru PAUD dalam 

membuat RPPH berbasis STEAM-PBL sebelum mengikuti metode Peer 

Teaching pada perkuliahan Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini. 

2. Untuk mengidentifikasi kemampuan mahasiswa calon guru PAUD dalam 

membuat RPPH berbasis STEAM-PBL setelah mengikuti metode Peer 

Teaching pada perkuliahan Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini. 

3. Untuk menganalisis signifikansi perbedaan kemampuan mahasiswa calon 

guru PAUD dalam membuat RPPH berbasis STEAM-PBL antara sebelum 

dan setelah mengikuti metode Peer Teaching pada perkuliahan 

Pembelajaran Sains untuk Anak Usia Dini. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

Penerapan Metode Peer Teaching dalam Perkuliahan Pembelajaran Sains untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membuat RPPH Berbasis STEAM-PBL pada 

Mahasiswa Calon Guru PAUD, sedangkan secara praktis manfaat yang diperoleh 

antara lain: 

1) Bagi Peserta Didik 

1. Membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam menggali keterampilan 4C. 

3. Meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami materi. 

2) Bagi Mahasiswa Calon Guru PAUD 

1. Menambah peahaman serta kemampuan dalam membuat rancangan 

RPPH berbasis STEAM-PBL. 

2. Lebih variatif saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3) Bagi Sekolah 

Untuk dijadikan masukan bagi guru-guru lainnya dalam meningkatkan 

kegiatan pembelajaran. 

4) Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai strategi 

pembelajaran yang dapat mengembangkan perkembangan anak guna 

menghadapi tantangan abad 21. 

5) Bagi Universitas Pendidikan Indonesia 

Memberi sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini untuk memilih 

model pembelajaran yang sesuai dengan abad 21 atau sekedar menjadi 

referensi. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Penulisan skripsi dilandasi pada pedoman penulisan karya ilmiah Universitas 

Pendidikan Indonesia tahun 2019. Skripsi ini disusun meliputi lima Bab yang terdiri 

dari: 
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1. Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Teori. Bab ini menguraikan teori yang terkait masalah 

penelitian. Berisikan pengertian metode Peer Teaching, kemampuan 

membuat RPPH, dan kegiatan pembelajaran berbasis STEAM-Project 

Based Learning. 

3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi desain penelitian, partisipan, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, dan analisis data. 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini mengkaji tentang hasil penelitian 

yang telah dicapai dan pembahasanya. 

5. Bab V Kesimpulan. Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini memberikan 

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, implikasi dan saran.  


