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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Metode deskriptif tidak 

memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada varabel-variabel 

bebas, tetapi menggambarkan sesuatu kondisi apa adanya (McMillan dan 

Schumacher, 2001). Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang 

tertentu (Sukmadinata, 2010).  

B. Populasi dan sampel sekolah 

Populasi dalam penelitian ini adalah SMA Negeri di Kota Bandung. 

Sampel adalah tujuh SMA negeri yang diambil dari tiga cluster SMA negeri di 

Kota Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

stratified random sampling. Setiap cluster SMA diwakili oleh dua sekolah 

yang ditentukan secara acak, kecuali cluster 1 menggunakan tiga sekolah 

karena materi sistem ekskresi pada salah satu sekolah telah diajarkan sebelum 

pengambilan data dilakukan sehingga dilakukan penambahan sampel untuk 

materi sistem ekskresi saja.  

C. Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru biologi kelas X dan XI yang 

mengajar di sekolah sampel. Terdapat sepuluh orang guru yang terlibat dalam 

penelitian ini. Untuk menjaga etika dalam penelitian, maka identitas guru 

disajikan dengan kode 1 sampai 10 dan sekolah sampel diberi kode A, B, C, D, 

E, F, G. Sepuluh guru tersebut terdiri dari tiga guru dengan tingkat pendidikan 

S2 dan tujuh guru berpendidikan S1. Berdasarkan pengalaman mengajar, 

delapan orang guru telah mengajar lebih dari 20 tahun dan dua orang guru 

mengajar kurang dari 20 tahun. Profil guru disajikan dalam Tabel 3.1. 
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Pada penelitian ini, dari sepuluh orang guru, empat guru mengajar 

materi Plantae pada kelas X dengan Kompetensi Dasar yaitu, mendeskripsikan 

ciri-ciri Divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan 

hidup di bumi. Empat guru mengajar materi sistem ekskresi pada kelas XI 

dengan KD, menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta 

kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia dan hewan 

(misalnya ikan dan serangga). Dua orang guru lainnya mengajar kedua materi. 

Tabel 3.1. Profil guru subjek 

Guru Materi SMA/cluster Pendidikan 

terakhir 

Pengalaman 

mengajar 

Jenis 

kelamin 

1 Plantae A/1 S2- Biologi > 20 tahun Perempuan  

2 Ekskresi B/1 S1- Biologi > 20 tahun Laki-laki 

3 Plantae C/1 S1- Biologi 11-15 tahun Perempuan 

4 Ekskresi  C/1 S1- Biologi > 20 tahun Perempuan 

5 Plantae 

dan 

ekskresi 

D/2 S1- Biologi > 20 tahun Laki-laki 

6 Plantae 

dan 

ekskresi 

E/2 S1- Biologi > 20 tahun Perempuan 

7 Plantae F/3 S2- Biologi > 20 tahun Perempuan 

8 Ekskresi  F/3 S1- Biologi > 20 tahun Laki-laki 

9 Plantae G/3 S1- Biologi 11-15 tahun Perempuan 

10 Ekskresi  G/3 S1- Biologi > 20 tahun Perempuan 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, 

maka dibuat batasan masalah, yaitu:  
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1. Kompetensi Dasar (KD) yang dianalisis dalam penelitian ini adalah (1) KD 

3.3 pada kelas X, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri Divisio dalam dunia 

tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan hidup di bumi; (2) KD 3.5 

pada kelas XI yaitu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 

proses serta kelainan/penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi 

manusia dan hewan (misalnya ikan dan serangga). 

2. Pelaksanaan pembelajaran yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi 

aspek perencanaan yang dibuat guru (RPP) dan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa.  

3. RPP yang dianalisis kesesuaiannya dengan KD adalah pada aspek metode 

dan media yang digunakan dalam pembelajaran. 

4. Kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah adalah aktivitas yang terjadi 

dalam interaksi guru dan siswa pada pokok bahasan Plantae dan sistem 

ekskresi baik didalam maupun diluar kelas.  

5. Ujian nasional (UN) yang dianalisis adalah soal-soal UN lima tahun terakhir 

untuk materi Plantae dan sistem ekskresi. 

6. Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan KD dilihat dari metode dan 

alat bahan yang digunakan untuk mencapai Kompetensi Dasar.  

7. Implikasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran terhadap ujian nasional 

dianalisis menggunakan soal ujian nasional biologi SMA tahun lima tahun 

terakhir. 

E. Data dan sumber data 

Data dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan 

perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran biologi di sekolah 

sampel dan kesesuaiannya dengan Kompetensi Dasar yang diteliti. Data 

tersebut bersumber dari subyek dan perangkat pembelajaran di sekolah sampel. 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dokumen. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah silabus 

KTSP SMA, RPP yang dibuat guru di sekolah sampel dan perangkat 
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pembelajaran lain yang digunakan, seperti LKS dan lembar penugasan 

untuk siswa. 

2. Guru dan siswa. Peneliti melakukan observasi kegiatan pembelajaran, 

mengamati perilaku guru dan siswa dan merekam aktivitas pembelajaran 

yang berlangsung. 

F. Teknik pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi dilakukan terhadap aktifitas dan perilaku guru dan peserta 

didik saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Peneliti merekam apa yang 

dilakukan guru dan peserta didik kemudian mengamati dan menganalisis 

kegiatan yang mereka lakukan. 

Jenis teknik observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi non-partisipan. Peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang 

diamati melainkan hanya mengamati dan tidak secara langsung terlibat dalam 

situasi yang diamati. Teknik ini akan dilakukan untuk mendapatkan data 

tentang proses pembelajaran pada beberapa Kompetensi Dasar. 

2. Studi dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan Kompetensi Dasar yang diteliti dan pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan. Studi dokumen dilakukan diantaranya pada 

silabus KTSP SMA sampel dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang 

dibuat guru. 

3. Pengisian angket. Pengisian angket dilakukan untuk memperoleh data 

tambahan tentang profil dan pengalaman guru dalam mengajar. 

G. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data  yaitu: 
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1. Lembar observasi kesesuaian RPP dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

KD.  

Pengembangan instrumen ini diawali dengan analisis tuntutan 

Kompetensi Dasar sehingga indikator kesesuaian dapat dipetakan. Pada 

setiap KD memiliki dua karakter spesifik yang menjadi tuntutan untuk 

dikuasai oleh peserta didik. Karakter spesifik tersebut yaitu, muatan konsep 

materi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Berdasarkan 

analisis, pada KD Plantae, muatan materi mencakup 52 butir konsep tentang 

ciri-ciri divisio dalam dunia tumbuhan dan peranannya bagi kelangsungan 

hidup di bumi, sementara aspek kemampuan dasar yang harus dikuasai 

peserta didik adalah kemampuan mendeskripsikan 52 konsep tersebut. Pada 

KD sistem ekskresi, terdapat 29 butir materi dengan aspek kemampuan 

dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah kemampuan menjelaskan 

konsep-konsep tersebut.  

Indikator kesesuaian (RPP dan pelaksanaan pembelajaran) dengan 

KD didasarkan pada metode dan media pembelajaran yang direncanakan 

atau digunakan. Penentuan ini sesuai dengan pendapat Dick et al., (2005), 

bahwa penentuan metode dan alat bahan/media yang akan digunakan harus 

didasarkan pada identifikasi tujuan pembelajaran, sementara tujuan 

pembelajaran diturunkan dari KD. Jenis metode dan media yang sesuai 

untuk materi Plantae dan sistem ekskresi secara umum ditentukan dengan 

memperhatikan prinsip konstruktivisme dan belajar bermakna. Secara 

spesifik, ditentukan berdasarkan karakteristik konsep pada masing-masing 

materi tersebut, kesiapan siswa, dan fasilitas yang tersedia. Ini sesuai 

dengan pendapat Rustaman et al., (2003), bahwa untuk memberikan 

pengalaman belajar yang efektif guru hendaknya memperhatikan ketiga 

faktor tersebut.  

Instrumen ini selanjutnya divalidasi dengan judgement dosen dan 

diujikan beberapa kali sehingga dapat menjaring data sesuai kebutuhan. 

Beberapa perubahan isi dan format instrumen dilakukan sesuai dengan saran 
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dan masukan dosen serta hasil uji coba. Format instrumen yang digunakan 

disajikan pada Lampiran 1 dan 2.  

2. Lembar observasi kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran  

Instrumen ini dikembangkan untuk melihat apakah skenario, metode 

dan media yang direncanakan dalam RPP dilaksanakan pada kegiatan 

pembelajaran di kelas. Instrumen digunakan dengan teknik check list. 

Format instrumen yang digunakan disajikan pada Lampiran 3.  

3. Alat perekam data elektronik (video camera). 

4. Angket. Lembar angket digunakan untuk menjaring informasi mengenai 

profil guru subjek penelitian.  

H. Analisis data 

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan ketentuan 

sebagai berikut. 

1. Data yang diperoleh dari masing-masing instrumen dalam penelitian ini 

diolah dan dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap kesesuaian antar 

tiap-tiap variabel yang dibandingkan. 

2. Tingkat kesesuaian ditentukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Menghitung jumlah skor kesesuaian pada tiap isi materi KD untuk tiap 

guru/ sekolah sampel. 

b. Menghitung presentase kesesuaian untuk RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran pada setiap sekolah sampel dengan rumus berikut.  

            
            

             
        

c. Merekap persentase kesesuaian pada RPP dengan KD, Pelaksanaan 

dengan KD dan RPP dengan pelaksanaan pembelajaran pada setiap 

sekolah sampel. 
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d. Merekap persentase kesesuaian pada RPP dengan KD, Pelaksanaan 

dengan KD dan RPP dengan pelaksanaan pembelajaran dari seluruh 

sekolah sampel. 

I. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan penelitian 

dan  pelaksanaan penelitian. 

1. Tahap Persiapan 

Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan. 

a. Membuat proposal penelitian dengan arahan dan bimbingan dosen 

pembimbing. 

b. Menyeminarkan proposal untuk memperoleh masukan dan saran untuk 

perbaikan rencana penelitian  

c. Melakukan analisis Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan materi dan 

kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. 

d. Menjabarkan muatan materi Kompetensi Dasar (KD) pada KD sampel. 

e. Menyusun lembar observasi kesesuaian RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran dengan Kompetensi Dasar. 

f. Menyusun lembar observasi kesesuaian RPP dengan pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. 

g. Validasi instrumen. Validasi instrumen dilakukan dengan judgement dan 

uji coba instrumen. 

h. Mengurus izin penelitian dan menentukan sekolah sampel serta subjek 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.   

a. Melakukan observasi dan merekam pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan kamera dari bagian depan dan belakang kelas. 

 

 

 

Papan tulis 

Meja guru 
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Gambar 3.1. Skema pengambilan video didalam kelas 

b. Mengumpulkan dokumen-dokumen guru yang diperlukan untuk analisis. 

c. Membagikan angket kepada para guru. 

d. Melakukan analisis kesesuaian metode dan media dalam RPP dengan 

Kompetensi Dasar.  

e. Melakukan analisis kesesuaian metode dan media yang digunakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan Kompetensi Dasar.  

f. Melakukan analisis kesesuaian RPP dengan pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. 

g. Merekap data dan melakukan analisis secara deskriptif. 

h. Menyusun kesimpulan dan laporan. 

Secara skematis prosedur penelitiannya dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3. 2. Alur penelitian 
 


