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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan. Sedangkan model penelitian yang digunakan adalah model 

rekonstruksi pembelajaran yang menyeimbangkan isu sains dengan sosial, 

pendidikan, menyeimbangkan konten sains dengan konsepsi peserta didik (Duit, 

1999 dalam Dahncke dan Duit, 2001). Satu ide penting pada model tersebut 

adalah struktur konten untuk pelajaran tidak bisa diambil secara lansung dari 

struktur konten sains, tetapi secara spesial direkonstruksi dengan memperhatikan 

tujuan pembelajaran kognitif dan pra konsepsi peserta didik (Duit et al., 2012). 

Model ini memiliki tiga komponen utama yaitu 1) Klarifikasi dan Analisis 

struktur konten, 2). Penelitian mengajar dan belajar, 3). Desain dan evaluasi 

pembelajaran. Hubungan ketiga komponen di atas dapat dilukiskan pada gambar 

berikut. 
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Gambar 3.1. Tiga komponen rekonstruksi pembelajaran (Dahncke and Duit, 2001) 

Secara ringkas model rekonstruksi pembelajaran meliputi klarifikasi 

analisis wacana, penelitian mengajar dan belajar, dan implementasi serta evaluasi 

dan hubungannya yang saling berkaitan. Ketiga komponen tersebut ditunjukkan 

pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Model Rekonstruksi pembelajaran (Duit, 2007) 

Analisis struktur konten adalah proses analisis untuk mengubah pengetahuan 

kebudayaan manusia seperti pengetahuan bidang sains menjadi pengetahuan 

untuk sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Kedua struktur 

secara substansi berbeda. Struktur konten sains yang terdapat dalam buku teks 

disajikan secara abstrak dan padat, yang tidak sesuai dengan kondisi peserta didik. 

struktur konten untuk topik tertentu harus diubah menjadi struktur konten untuk 

pembelajaran. Konten tersebut tidak hanya dibuat sedasar mungkin agar dapat 

diterima oleh peserta didik, tetapi juga diperkaya dengan meletakannya ke dalam 

konteks yang membuat peserta didik mengerti dan menambah rasa ingin tahu. 

Struktur konten sains untuk pembelajaran tidak hanya harus lebih dasar dari sudut 

pandang sains, tetapi harus lebih kaya (Duit et al., 2012). 
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Gambar 3.3. Langkah-langkah klarifikasi dan analisis wacana 

 Komponen kedua, yaitu penelitian tentang belajar dan mengajar, 

mencakup penelitian empiris tentang berbagai hal dalam seting pembelajaran. 

Penelitian tentang pra konsepsi peserta didik, termasuk konsep awal, dan variabel 

afektif seperti ketertarikan, konsep diri dan sikap memiliki peran penting dalam 

rekonstruksi pendidikan (Duit, 2007). Metode kualitatif seperti wawancara dan 

mempelajari proses pembelajaran diperlukan (Komorek et al., 2004 dalam Duit et 

al., 2012). Dari langkah ini kita dapat mengetahui kesulitan-kesulitan dalam 

mengajarkan konten tertentu, serta masalah yang dirasakan peserta didik selama 

belajar IPA. Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi pengembang untuk 

mengembangkan bahan ajar yang lebih baik, dan mampu menutupi kekurangan 

yang ada pada bahan ajar yang konvesional. 

 Komponen ketiga, yaitu mendesain dan mengevaluasi lingkungan belajar. 

Komponen ini terdiri dari mendesain bahan ajar, mendesain aktivitas 

pembelajaran, dan menentukan urutan pembelajaran (Duit et al., 2012). Selain 

harus memiliki isi yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, bahan 

ajar yang disusun juga harus dapat menarik perhatian peserta didik. peserta didik 

harus merasa senang mempelajari bahan ajar tersebut. Konsep-konsep yang akan 

diajarkan harus ditampilkan melalui pendekatan yang tidak membingungkan 

peserta didik, lebih konkret, serta urutan penyajian logis dan sistematis. 

 

B. Alur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian menggunakan alur penelitian proses rekonstruksi 

yang diadaptasi dari Duit (2012). Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian ditunjukkan dalam gambar berikut: 
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Gambar 3.4. Tahapan Pengembangan Bahan Ajar 

Berdasarkan alur penelitian pada gambar di atas, maka tahapan-tahapan pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis Literatur 

Pada tahapan analisis literatur, hal-hal yang dilakukan meliputi: 

a. Telaah standar isi mata pelajaran kimia SMK, telaah teks konten 

gugus fungsional (alkohol dan ester) sehingga didapatkan teks dasar 

1.  

b. Telaah kepustakaan literasi sains, dimensi literasi sains dan telaah 

signifikansi pendidikan.  

c. Telaah konteks pelajaran, analisis konteks biodiesel sehingga 

didapatkan teks dasar 2.  

d. Perumusan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif dan 

sikap. 

e. Validasi rancangan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif 

dan aspek sikap oleh para ahli. 

f. Analisis data hasil validasi rancangan indikator dan tujuan 

pembelajaran aspek kognitif dan sikap. 

g. Revisi indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif dan sikap  

2. Studi empiris 

Studi empiris ditujukan untuk mengetahui pra konsepsi peserta didik 

terhadap. Studi empiris dilakukan dengan menggunakan metode 

wawancara. Wawancara dilakukan pada 10 peserta didik kelas X dengan 

pertanyaan sebanyak 12 butir. Siswa dipilih dengan cara purposive 

sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan kebutuhan dan sampel 

dianggap representatif. Hasil dari studi empiris menjadi dasar penyusunan 

peta teks sekuensi (text sequence map) dan juga untuk perbaikan 

penyusunan indikator dan tujuan yang sebelumnya telah disusun.    

3. Klarifikasi konsep-konsep dasar (proses elementarisasi) 

a. Penghapusan dan penyisipan teks dasar menjadi konten dan konteks. 

b. Penggabungan (komposit) konten dan konteks 1. 
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c. Analisis wacana sehingga didapatkan lesson sequence map 

berdasarkan urutan pada tahapan STL. 

d. Analisis konsep sehingga didapatkan tabel konsep.   

4. Modifikasi teks  

a. Karakterisasi konsep 

b. Proses reduksi didaktik untuk konsep-konsep yang memiliki karakter 

sulit. 

c. Penyesuaian isi bahan ajar dengan urutan pada peta sekuensi dan 

disesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif 

dan sikap  yang telah divalidasi.  

5. Penyusunan bahan ajar (desain dan lay out). 

6. Validasi bahan ajar oleh para ahli. 

7. Revisi bahan ajar.  

8. Analisis dan pengolahan data hasil validasi bahan ajar.  

9. Tahap Akhir yaitu tahap penyusunan tesis. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini terdiri 

atas : 

a. Tabel validasi kesesuaian indikator dan tujuan pembelajaran aspek kognitif 

dengan KI, KD, konteks, konten dan kompetensi pisa 2012. (Lampiran C.1) 

b. Tabel validasi kesesuaian indikator dan tujuan pembelajaran aspek sikap 

dengan KI, KD, konten, serta aspek sikap PISA 2012 (sikap terhadap sains).  

c. Lembar validasi buku teks yang dikembangkan. (Lampiran C.2.) 

Penilaian ahli terhadap bahan ajar ini terdiri atas dua poin, yaitu kesesuaian 

konsep dengan tujuan pembelajaran dan ketepatan konsep. Validasi dilakukan 

oleh lima validator yang terdiri dari dosen dan guru. (Lampiran C.3.) 

d. Lembar uji keterbacaan buku dengan uji ide pokok  (Lampiran C.4.) 

Instrumen keterbacaan buku ini adalah berupa angket keterbacaan yang 

mencakup kolom paragraf dan ide pokok. Uji keterbacaan ini dilakukan oleh 

tiga puluh satu peserta didik SMK program keahlian kimia industri. Angket 



38 

 

 
Evi Novianti, 2015 
KONSTRUKSI BAHAN AJAR GUGUS FUNGSIONAL TURUNAN SENYAWA HIDROKARBON (ALKOHOL DAN 
ESTER) MENGGUNAKAN KONTEKS BIODIESEL UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA SMK 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

keterbacaan ini digunakan untuk mengetahui keterbacaan setiap materi pada 

buku ajar yang dikembangkan sehingga diperoleh informasi bahwa buku ajar 

tersebut dapat dipahami atau tidak menurut pandangan peserta didik. 

Diasumsikan bahwa peserta didik yang dapat menuliskan ide pokok telah 

dapat memahami isi paragraf.  

 

e. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk memperoleh secara langsung pra 

konsepsi dan ketertarikan peserta didik mengenai biodiesel serta bagaimana 

ketersedian bahan ajar kimia organik di sekolah. Pedoman wawancara ini 

terdiri dari 12 butir pertanyaan. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh pada hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab 4 

pertanyaan penelitian tentang: (1) Bagaimana pra konsepsi peserta didik terhadap 

konteks biodiesel? (2) Bagaimanakah karakteristik bahan ajar gugus fungsional 

turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan ester) menggunakan konteks biodiesel 

yang dikembangkan? (3) Bagaimanakah hasil penilaian ahli (expert judgment) 

terhadap bahan ajar gugus fungsional turunan senyawa hidrokarbon (alkohol dan 

ester) menggunakan konteks biodiesel yang dikembangkan?(4) Bagaimana tingkat 

keterbacaan bahan ajar yang dikembangkan? 

Perolehan data untuk pertanyaan penelitian pertama diperoleh dari 

wawancara. Sampel yang dijadikan sebagai subjek wawancara adalah sepuluh 

orang peserta didik SMK program keahlian kimia industri kelas X. Hasil 

wawancara kemudian ditransformasi dalam bentuk persentase dengan 

menggunakan rumus berikut ini. 

%𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖  𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎  𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑛𝑦𝑎
 x 100% 

Perolehan data untuk pertanyaan penelitian kedua berasal dari (1). analisis 

wacana yang terdiri dari penelaahan terhadap konteks biodiesel, konten (empat 

buku teks), studi literasi sains (kepustakaan), dan telaah kurikulum. (2). Analisis 
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prinsip pedagogi materi subjek. (3). Proses penghalusan teks asli. dan (4). Reduksi 

didaktis. Hasil telaah keempat bagian tersebut lalu dideskripsikan secara  

kualitatif.  

Perolehan data untuk pertanyaan penelitian ketiga diperoleh dari validasi 

yang dilakukan oleh para pakar sebanyak lima orang panelis. Instrumen yang 

divalidasi pada pertanyaan penelitian ketiga ini adalah rancangan bahan ajar 

secara keseluruhan yang merujuk pada tahapan STL, perumusan indikator dan 

tujuan pembelajaran yang telah divalidasi, dan peta teks sekuensi. Hasil validasi 

tersebut selanjutnya dihitung dengan menggunakan CVR (Content Validity Ratio). 

Indeks untuk menyatakan keshahihan berdasarkan validasi isi secara 

kuantitatif dapat diukur dengan CVR. Validasi isi berkenaan dengan kevalidan 

suatu alat ukur dipandang dari segi isi (content) materi pelajaran yang melibatkan 

para panelis untuk menilai. Adapun rumus CVR adalah :  

𝐶𝑉𝑅 =  
𝑛𝑒 − 𝑁/2

𝑁/2
 

Keterangan : 

ne : banyaknya pakar yang sepakat 

N  : banyaknya pakar yang memvalidasi  

 (Lawshe.1975: 576). 

Dalam menentukan apakah judgment pakar dapat dinyatakan valid pada 

taraf alpha 0,05 (uji satu sisi) maka nilai CVRhitung  harus lebih besar dari CVRtabel. 

CVRtabel yang diberikan oleh Wilson yang merupakan hasil perbaikan tdari 

CVRtabel Lawshe terdapat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.1. CVRtabel Wilson Hasil Perbaikan dari CVRtabel Lawshe 

Level of Significance for One-Tailed Test 

 0,1 0,05 0,25 0,01 

Level of Significance for Two-Tailed Test 

N 0,2 0,1 0,05 0,02 

5 0,573 0,736 0,877 0,99 

6 0,523 0,672 0,800 0,99 

7 0,485 0,622 0,741 0,974 

8 0,453 0,582 0,693 0,911 

        (Wilson. et al., 2012) 
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Setelah mengidentifikasi sub pertanyaan pada lembar validasi dengan 

menggunakan CVR, kemudian dihitunglah CVI (Content Validity Index). Secara 

sederhana CVI merupakan rata-rata dari nilai CVR untuk sub pertanyaan yang 

dijawab Ya. Perhitungan CVI diperoleh dengan menggunakan rumus : 

𝐶𝑉𝐼 =
 𝐶𝑉𝑅

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
 

(Alahyari. 2011:10).  

Hasil perhitungan CVR dan CVI adalah berupa rasio angka 0-1. Sesuai tidaknya 

suatu unit yang divalidasi bergantung kepada tercapainya nilai kritis CVR. 

Sedangkan untuk hasil uji keterbacaan dengan penulisan ide pokok 

dilakukan pengolahan data sebagai berikut: 

a. Menentukan ide pokok masing-masing paragraf pada bahan ajar yang diteliti.  

b. Menentukan skor jawaban untuk penulisan ide pokok. Setiap peserta didik 

yang menuliskan satu ide pokok dengan benar diberi skor 1.  

c. Memeriksa kesesuaian ide pokok yang dituliskan oleh peserta didik dengan 

ide pokok yang telah dibuat peneliti serta memberikan skor.  

d. Mengolah skor total penulisan ide pokok dalam bentuk persentase (%). Untuk 

menghitung persentase yang diperoleh peserta didik, digunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝑆 =
𝑥

𝑦
 𝑥 100% 

Keterangan: 

S= nilai akhir 

x= jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

y= jumlah paragraf 

e. Merata-ratakan persentase skor total. Untuk menghitung rata-rata persentase 

yang diperoleh, digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑋 (%) =
 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

Menafsirkan data persentase berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Penafsiran data persentase 

Persentase (%) Tafsiran 
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0 tidak ada 

1-25 sebagian kecil 

26-49 hampir setengahnya 

50 setengahnya 

51-75 sebagian besar 

76-99 hampir seluruhnya 

100 seluruhnya 

       (Koentjaraningrat, 1990) 


