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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Sugiyono (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

berikut: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

Erickson dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif 

adalah sebagai berikut. 

1. Intensive, long term participation in field setting 

2. Careful recording of what happens in the setting by writing field notes 

and interview notes by collecting other kinds of documentary evidence 

3. Analytic reflection on the documentary records obtained in the field 

4. Reporting the result by means of detailed descriptions, direct quotes 

from interview, and interpretative commentary 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian 

kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, 

mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap 

berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian 

secara mendetail. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk merumuskan suatu 

desain didaktis berdasarkan learning obstacle yang ditemukan pada siswa dalam 

materi reaksi oksidasi-reduksi. 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

desain didaktis (Didactical Design Research). Menurut Suryadi (2013), penelitian 

desain didaktis pada dasarnya terdiri atas tiga tahapan yaitu: 

a. analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa 

Desain Didaktis Hipotesis termasuk ADP (Antisipasi Didaktis dan 

Pedagogis) 
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b. analisis situasi didaktis saat pembelajaran (metapedadidaktik) 

c. analisis situasi didaktis setelah pembelajaran (retrosfektif), yakni analisis 

yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil 

analisis metapedadidaktis 

 Sehingga secara umum, terdapat tiga tahapan yang terdiri atas beberapa 

kegiatan dalam penelitian ini, diantaranya Tahap 1: Analisis Situasi Didaktis 

Sebelum Pembelajaran, Tahap 2: Analisis Situasi Didaktis Saat Pembelajaran 

(Metapedadidaktis), dan Tahap 3: Analisis Situasi Didaktis Setelah 

Pembelajaran (Retrosfektif). 

    

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari dua responden, yaitu responden 

awal dan responden akhir. Responden awal adalah responden yang akan 

mengikuti TKR awal, yaitu siswa sudah mendapatkan pembelajaran kimia materi 

reaksi oksidasi-reduksi. Jadi mereka adalah siswa kelas XI semester genap tahun 

ajaran 2014/2015. Sedangkan  responden  akhir adalah siswa yang akan diajarkan 

materi reaksi oksidasi-reduksi dengan pembelajaran desain didaktis berbantuan 

lesson analysis sebagai self reflection guru yaitu siswa kelas X semester genap 

tahun ajaran 2014/2015. Penelitian dilakukan di salah satu Sekolah Menengah 

Atas (SMA) di Bandung. 

 

3.3 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah-istilah dalam 

penelitian ini, maka peneliti melakukan penjelasan istilah sebagai berikut: 

a. Menurut Anwar (2014), “Didaktik” dalam arti sempit diartikan sebagai ilmu 

pengajaran.  Plomp (Mardiana, 2013), mengemukakan bahwa desain didaktis 

merupakan suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan dan 

mengevaluasi intervensi pendidikan (seperti program, strategi dan bahan 

pembelajaran, produk dan sistem) sebagai solusi untuk memecahkan masalah 

yang kompleks dalam praktik pendidikan.  Desain didaktis yang dibuat 

berupa Chapter Design (CD) dan Lesson Design (LD). 
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b. Chapter Design (CD) merupakan rincian materi suatu bahasan atau bab atau 

standar kompetensi yang disusun dengan memilah konsep esensial, alokasi 

waktu, cara belajar yang dipilih, tujuan siswa atau sasaran yang diharapkan 

dan penilaian yang dipilih. Sedangkan Lesson Design (LD) merupakan hasil 

turunan dari chapter design dengan menambahkan detail pada langkah-

langkah pembelajaran dalam bentuk prediksi respon siswa atas kegiatan yang 

dipilih dalam proses pembelajaran juga bantuan atau antisipasi guru yang 

disiapkan atas respon-respon siswa tersebut (Wijaya, 2012). 

c. Self-reflection merupakan kemampuan seseorang untuk me-review, 

memantau dan memonitor suatu proses solusi dari pemecahan masalah. Hal 

ini berarti melibatkan pertimbangan pribadi seseorang tentang proses 

belajarnya (Nindisari, 2011). 

d. Lesson Analysis merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis 

karakteristik pembelajaran, karakteristik interaksi di kelas dengan 

pembelajaran berpusat kepada siswa (student-centered) dan lebih kepada self-

reflection (refleksi diri) guru (Hendayana & Hidayat, 2013). 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2013) yang menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah 

fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian yang 

diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan. Jenis instrumen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah instrumen tes dan instrumen non tes.  

a. Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini yaitu Tes Kemampuan Responden 

(TKR). TKR dilakukan sebanyak dua kali, yaitu TKR awal diberikan 

kepada siswa SMA kelas XI IPA yang sudah mendapatkan pembelajaran 

mengenai konsep reaksi reduksi-oksidasi dan TKR akhir diberikan kepada 

siswa kelas X setelah implementasi desain didaktis materi reaksi oksidasi-

reduksi. Tes ini disusun berdasarkan indikator pembelajaran yang 

dituangkan didalam kisi- kisi tes kemampuan responden (TKR). 
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b. Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman 

wawancara, lembar observasi, lembar lesson analysis, dan dokumentasi. 

1) Pedoman wawancara 

Jenis wawancara pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur, 

dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam dari siswa terhadap 

pemahamannya terhadap materi reaksi oksidasi-reduksi.. Wawancara 

dilakukan dengan bantuan alat perekam (recorder). Keperluan 

penelitian menggunakan alat ini supaya informasi dapat terekam 

dengan baik dan dapat diputar ulang sehingga dapat menghasilkan 

interpretasi data yang lebih akurat.  

2) Lembar observasi 

Marshall dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa “though 

observation, the researcher learn about behavior and the meaning 

attached to those behavior.”  Melalui observasi, peneliti belajar tetang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dilakukan untuk 

memperoleh gambaran secara langsung aktivitas selama implementasi 

desain didaktis materi reaksi oksidasi-reduksi.. Observasi dilakukan 

dengan bantuan alat perekam (handycam). 

3) Lembar lesson analysis 

Lesson analysis Hendayana dan Hidayat (2013) adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis karakteristik pembelajaran kelas di 

Indonesia, karakteristik interaksi di kelas dengan pembelajaran berpusat 

kepada siswa (student-centered) dan lebih kepada self reflection 

(refleksi diri) guru. Hal ini sejalan dengan Matsubara (2012) lesson 

analysis adalah suatu metode untuk analisis pembelajaran dengan 

menggunakan transkrip yang berfokus pada respon siswa dan situasi 

pembelajaran. Lembar Lesson Analysis pada penelitian ini 

menggunakan kategorisasi berdasarkan Hidayat & Hendayana’s 

Framework. Lembar Lesson Analysis dibuat dalam format Ms. Excel 
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berdasarkan transkrip hasil rekaman implementasi desain didaktis 

materi reaksi oksidasi-reduksi.. 

4) Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik (Sukmadinata, 2011). Dokumen-

dokumen yang dihimpun diseleksi yang sesuai dengan tujuan dan fokus 

masalah. Dokumen-dokumen pada penelitian ini terdiri dari textbook 

kimia dan sumber ajar guru mengenai materi reaksi oksidasi-reduksi.. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap penelitian yang dapat dikaitkan 

dengan proses berfikir guru pada tiga fase yaitu: sebelum pembelajaran (plan), 

pada saat pembelajaran (do), dan setelah pembelajaran (see),  

a. Tahap Analisis Situasi Didaktis Sebelum Pembelajaran 

1) Melakukan kajian pustaka dari berbagai literatur seperti jurnal, buku dan 

laporan penelitian mengenai desain didaktis dan lesson analysis. 

2) Menentukan dan menganalisis konsep kimia yang akan menjadi bahan 

dalam penelitian. Konsep kimia dalam penelitian ini yaitu materi reaksi 

redoks. 

3) Menyusun instrumen tes, pedoman wawancara dan lembar observasi. Tes 

berupa Tes Kemampuan Responden (TKR), dengan menyusun indikator 

kemampuan tiap soal dan membuat atau memilih soal-soal yang variatif 

serta dapat memunculkan hambatan (learning obstacle, khususnya 

epistemologis) siswa mengenai materi reaksi redoks. 

4) Melakukan TKR awal dan melakukan wawancara untuk mengetahui 

hambatan siswa mengenai materi reaksi redoks. 

5) Menganalisis hasil dari TKR awal dan hasil wawancara untuk 

mengidentifikasi hambatan (learning obstacle, khususnya epistemologis) 

siswa mengenai materi reaksi redoks. 
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6) Merancang desain didaktis berupa chapter design dan lesson design 

pertama berdasarkan hambatan belajar siswa yang teridentifikasi pada 

materi reaksi redoks. 

b. Tahap Analisis Metapedadidaktis 

1) Mengimplementasikan desain didaktis  yang telah dirancang 

2) Menganalisis situasi, respon siswa, dan antisipasi terhadap respon siswa 

saat desain didaktis diimplementasikan. 

3) Melaksanakan TKR akhir setelah implementasi desain didaktis awal 

materi redoks 

c. Tahap Analisis Retrosfektif  

1) Membuat lesson analysis berdasarkan transkrip implementasi desain 

didaktis awal  

2) Menganalisis prediksi respon siswa dan antisipasi guru pada desain 

didaktis awal dengan respon siswa dan antisipasi guru saat implementasi 

desain didaktis awal 

3) Melakukan refleksi diri (self reflection) guru melalui kolaborasi dengan 

peneliti 

4) Menganalisis hambatan belajar siswa setelah implementasi desain didaktis 

awal materi redoks. 

5) Menyusun desain didaktis revisi berdasarkan temuan hasil penelitian. 

Secara singkat prosedur penelitian yang akan dilakukan digambarkan dalam 

bentuk alur penelitian. Adapun alur penelitian yang akan dlakukan adalah sebagai 

berikut. 
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3.6 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Jenis triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi 

teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu tes, wawancara, observasi, 

dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data selengkapnya termuat dalam 

tabel berikut. 

Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data Sumber 

Data 

Teknik Pengumpulan 

Data 

Keterangan 

1 Hambatan 

belajar siswa 

Siswa  Tes kemampuan 

responden 

 Wawancara siswa 

Sebelum dan 

setelah 

pembelajaran 

Guru  Wawancara guru Sebelum 

pembelajaran 

2 Desain 

didaktis 

Guru dan 

siswa 
 Wawancara guru 

 Dokumentasi 

Sebelum 

pembelajaran 

3 Implementasi 

desain didaktis 

Guru dan 

siswa 
 Observasi Saat 

pembelajaran 

4 Self-reflection 

guru 

Guru  Lesson analysis 

 Wawancara guru 

Setelah 

pembelajaran 

  

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Berdasarkan apa 

yang diungkapkan Suryadi (2010) bahwa penelitian desain didaktis (Didactical 

Design Research) merupakan penelitian yang melalui tiga tahapan yaitu, analisis 

desain didaktis sebelum pembelajaran, analisis seaat pembelajaran 

(metapedadidaktik), dan analisis setelah pembelajaran (retrosfektif). Berdasarkan 

penjelasan diatas dalam penelitian ini melakukan tiga tahapan analisis data, yaitu : 

a. Analisis Situasi Didaktis Sebelum Pembelajaran 

Pada studi pendahuluan, data hasil TKR awal dianalisis. Analisis hasil TKR 

awal untuk mengidentifikasi hambatan belajar (learning obstacle, khususnya  

epistemologis) siswa mengenai materi reaksi oksidasi-reduksi, selain itu pada 

analisis ini disusun suatu desain didaktis pada konsep reaksi redoks dan 

mengidentifikasi model antisipasi dan situasi didaktis yang dapat dikembangkan 

berdasarkan analisis tanggapan siswa dan kecenderungan pola pikir siswa.  
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Peneliti dapat melakukan wawancara dengan responden untuk dianalisis 

apabila data hasil TKR dirasa belum cukup. Analisis hasil wawancara juga untuk 

mengidentifikasi hambatan belajar (learning obstacle) melalui wawancara 

diharapkan sama dengan hambatan  belajar (learning obstacle) siswa pada hasil 

TKR agar terjadi kesesuaian data.  

b. Analisis Situasi Didaktis Saat Pembelajaran (Metapedadidaktik) 

Analisis metapedadidaktik merupakan analisis respon siswa dan antisipasi 

guru pada saat implementasi desain didaktis pada konsep reaksi redoks. Data yang 

dianalisis pada tahap ini adalah hasil observasi berupa rekaman atau video 

pembelajaran. Tahap awal pada analisis metapedadidaktik ialah transkripsi data 

rekaman pembelajaran. Setelah transkripsi data rekaman pembelajaran, langkah 

selanjutnya ialah pengkodean data hasil observasi.  

c. Analisis Situasi Didaktis Setelah Pembelajaran (Retrosfektif) 

Analisis retrosfektif yaitu analisis respon siswa pada perencanaan 

dibandingkan dengan respon siswa pada saat implementasi desain didaktis, 

analisis hambatan belajar siswa untuk mengetahui apakah hambatan belajar siswa 

yang teridentifikasi sebelumnya masih ditemukan atau tidak, dan analisis refleksi 

diri guru berdasarkan lesson analysis yang diperoleh dari transkrip implementasi 

desain didaktis. Hasil refleksi diri (self reflection) guru digunakan untuk 

menyusun desain didaktis revisi dan desain didaktis untuk konsep selanjutnya. 

 

 


