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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan sebagai 

variabel dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan tentang istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini agar lebih efektif dan operasional. 

1. Iklim Kelas 

Iklim kelas adalah kondisi kelas yang diciptakan oleh guru dan siswa sehingga 

tercipta suatu kondisi yang dapat mempengaruhi berbagai faktor, seperti proses 

pembelajaran, suasana belajar, motivasi belajar siswa, dan kemampuan daya serap 

siswa. 

 

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian 

deskriptif ini cenderung tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, dan XII 

di SMAN 11 Bandung dan SMA PGII 1 Bandung. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 6 kelas sebagai subjek dalam tahap penerapan. Dari masing-masing sekolah 

diambil tiga kelas dan dari tiap kelas tersebut berasal dari tingkat kelas yang berbeda. 

Untuk tahap penerapan, pada SMAN 11 Bandung kelas X diambil satu kelas, kelas 

XI diambil satu kelas, dan kelas XII diambil satu kelas. Begitupun di SMA PGII 1 

Bandung diambil tiga kelas yang sama. Kelas XI MIA 6 SMAN 11 Bandung sebagai 

subjek dalam tahap uji coba. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
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sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau 

penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, pertimbangan penulis memilih 

SMAN 11 Bandung adalah karena penulis merupakan alumni dari sekolah tersebut. 

Sedangkan untuk SMA PGII 1 Bandung, penulis dekat dengan guru-guru yang ada di 

sekolah tersebut. 

 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12-18 Januari 2016 di SMAN 11 

Bandung dan SMA PGII 1 Bandung selama pembelajaran Biologi dilaksanakan. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan catatan kaki. 

1. Angket 

Angket ini bertujuan untuk menggali seberapa baik iklim kelas saat 

pembelajaran dari guru dan siswa sehingga angket dalam penelitian ini terdapat 

dua jenis yaitu angket untuk guru dan angket untuk siswa. Angket untuk siswa 

disusun dengan mengadaptasi dari angket CUCEI (College and University 

Classroom Environment Inventory) dari Fraser (1993) yang pernyatannya 

berjumlah 48 butir dan memuat tujuh aspek penilaian. Angket ini sebenarnya 

ditujukan untuk mahasiswa tetapi ternyata dalam pemaparan Fraser, Williamson, 

dan Tobin (dalam Fraser, 1993) angket ini juga cocok digunakan untuk siswa 

SMA di Australia Barat sehingga penulis tertarik untuk menggunakan angket ini 

dalam penelitian yang sedang dibahas. 

Untuk angket guru, pernyataan dan kisi-kisinya disesuaikan dengan angket 

siswa. Maksudnya adalah setiap pernyataan yang diberikan pada angket siswa, 

pada angket guru juga pernyatannya memiliki maksud yang sama. Letak 

perbedaannya hanya pada susunan kata dan kata ganti orang pertama. Pada angket 

guru, kata ganti “saya” ditujukan untuk guru, sedangkan pada angket siswa kata 
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ganti “saya” ditujukan untuk siswa. Hal ini untuk menunjang ada tidaknya 

keterkaitan antara pendapat guru dengan pendapat siswa mengenai iklim kelas. 

Berikut ini merupakan kisi-kisi angket iklim kelas untuk guru dan untuk siswa 

pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Iklim Kelas untuk Guru dan Siswa 

No. Aspek Penilaian Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

1 Personalisation 

(Kepribadian) 

a. Pertimbangan sikap terhadap siswa 1 

b. Sikap guru ingin membantu masalah siswa 8, 15, 22, 36 

c. Sikap guru yang jarang berkeliling pada 

siswa saat diskusi 

29 

d. Sikap ramah dan perhatian terhadap siswa 43 

2 Involvement 

(Keterlibatan) 

a. Keaktifan guru dalam kelas 2, 44 

b. Keaktifan siswa dalam kelas 9, 30, 37 

c. Atensi siswa terhadap diskusi kelas 16, 23 

3 Student cohesiveness 

(Kekompakan siswa) 

a. Siswa saling mengenal satu sama lain 3, 10, 24, 38 

b. Adanya persahabatan dalam kelas 17 

c. Ketertarikan untuk saling mengenal 31, 45 

4 Satisfaction 

(Kepuasan) 

a. Siswa tertarik dengan pembelajaran 4, 39 

b. Kepuasan siswa terhadap pembelajaran 11, 18 

c. Pandangan siswa terhadap pembelajaran 25, 32, 46 

5 Task orientation 

(Pengarahan tugas) 

a. Pemberitahuan pengerjaan tugas oleh guru 5, 19, 33 

b. Kepastian jumlah tugas 12 

c. Pengkondisian kelas 26, 47 

d. Ketepatan waktu pembelajaran 40 

6 Innovation 

(Pembaharuan) 

a. Ide baru dalam kelas 6, 41, 48 

b. Posisi tempat duduk siswa 34 

c. Inovasi cara mengajar guru dalam kelas 13, 20, 27 
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7 Individualisation 

(Individualitas) 

a. Mekanisme pengerjaan tugas siswa 7 

b. Penentuan cara pengerjaan tugas siswa 14, 28, 35 

c. Penentuan kegiatan di dalam kelas oleh siswa 21 

d. Kesempatan menunjukkan minat bagi siswa 42 

 

2. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan digunakan oleh peneliti ketika peneliti mengobservasi 

langsung ke lapangan mengikuti pembelajaran. Peneliti mencatat segala hal faktual 

yang terjadi dalamkelas saat pembelajaran berlangsung ke dalam catatan lapangan. 

Dengan catatan lapangan, peneliti dapat mengumpulkan data lebih mendalam, 

terinci, dan lengkap. 

Catatan lapangan dalam penelitian ini berupa catatan-catatan kecil yang 

dituangkan pada kertas yang mencakup fakta-fakta mengenai iklim kelas saat 

pembelajaran berlangsung. Proses pencatatan dilakukan secepat mungkin supaya 

semua detail kejadian yang diperlukan untuk membantu penelitian dapat diambil 

dengan baik.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Instrumen penelitian disusun yang terdiri dari lembar observasi, angket iklim 

kelas bagi guru, dan angket kelas bagi siswa 

2. Dilakukan judgement kepada dosen yang ahli dalam instrumen tersebut 

3. Dilakukan survey penelitian untuk diadakannya uji coba penelitian 

4. Hasil uji coba penelitian dianalisis 

5. Penelitian dilakukan 

6. Data dari hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasikan 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif 

diantaranya yaitu angket dan catatan lapangan. 

1. Angket 

Angket iklim kelas dibedakan menjadi angket iklim kelas untuk guru dan angket 

iklim kelas untuk siswa. Angket tersebut untuk mengetahui tanggapan dari siswa dan 

guru mengenai iklim kelas saat  pembelajaran berlangsung. Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah angket langsung dengan menggunakan skala Likert 5 poin 

(1: sangat tidak setuju menuju ke 5: sangat setuju). Pengisian angket dilakukan 

dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom interval untuk menunjukkan kondisi 

iklim kelas berdasarkan pendapat masing-masing siswa maupun guru. Untuk 

menganalisis kedua angket tersebut digunakan cara yang sama. Untuk menghitung 

persentase jawaban siswa untuk masing-masing indikator yang dinyatakan dalam 

perhitungan sebagai berikut: 

Jumlah jawaban siswa

Jumlah seluruh siswa
 X 100% 

Validitas angket dilakukan dengan pengujian validitas dengan bantuan SPSS 22.0 

for windows menggunakan korelasi product momment dan reliabilitas instrumen 

dengan alfa cronbach karena data berbentuk skala. 

2. Catatan Lapangan 

Data yang didapatkan dari catatan lapangan di dalam kelas selanjutnya dianalisis 

dan diinterpretasikan ke dalam paragraf deskriptif. Data yang telah dialisis dan 

diinterpretasi selanjutnya digunakan untuk menjadi tambahan yang menguatkan 

pernyataan mengenai iklim kelas yang ada saat pembelajaran berlangsung. 

 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk penelitian  ini dilakukan dalam dua tahap yaitu 

tahap validasi instrumen dan tahap penerapan instrumen iklim kelas.  

Validasi instrumen dilakukan terlebih dahulu agar didapatkan data perbaikan 

yang akan dijadikan dasar penyempurnaan instrumen angket yang selanjutnya akan 
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disusun kembali untuk tahap penerapan iklim kelas. Hasil yang diharapkan diperoleh 

data yang menunjukkan perbedaan iklim kelas dalam pembelajaran Biologi di SMA 

negeri dan swasta. Dalam penelitian ini didapatkan data berupa pendapat guru serta 

siswa mengenai iklim kelas ketika pembelajaran serta ada atau tidaknya kesesuaian 

antara pendapat guru, pendapat siswa, dengan hasil observasi mengenai iklim kelas 

saat pembelajaran. 

Instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi iklim kelas adalah angket 

untuk guru dan siswa. Kedua instrumen tersebut digunakan untuk mengetahui seperti 

apa iklim kelas saat pembelajaran Biologi berlangsung. Uji coba dilakukan pada 

angket iklim kelas bagi siswa saja. Hal ini dimaksudkan karena peneliti 

mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dalam menterjemahkan pernyataan-

pernyataan dalam angket tersebut. Angket iklim kelas untuk guru tidak diuji coba 

karena guru dapat dipastikan mengerti dengan apa yang dimaksudkan dalam angket 

tersebut.  

Sebelum pelaksanaan uji coba terdapat hal penting yang harus dilakukan yaitu 

mempersiapkan seluruh keperluan pelaksanaan penilaian iklim kelas. Uji coba 

dilaksanakan dengan memberikan angket pada siswa di akhir pembelajaran guru.  

Pada saat pelaksanaan uji coba angket siswa ditemukan beberapa kendala yang 

dialami untuk mengetahui iklim kelas saat pembelajaran guru. Kendala-kendala 

tersebut terangkum dalam catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan singkat 

mengenai peristiwa yang dialami saat penelitian dilaksanakan.  

Hasil dari uji coba instrumen diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Validitas angket dilakukan dengan pengujian validitas dengan bantuan 

SPSS 22.0 for windows menggunakan korelasi product moment dan reliabilitas 

instrumen dengan alfa cronbach karena data berbentuk skala (Raharjo,2014). 

Banyak sekali fakta yang didapat dari tahap uji coba ini yang dapat menjadi dasar 

perbaikan dari segi perangkat penelitian, tata cara, dan hal lain yang mungkin perlu 

ditambahkan. Selanjutnya hasil dari uji coba akan dijadikan bahan perbaikan 

instrumen penelitian untuk tahap penerapan penelitian.  



27 
 

Fajriah Muthmainnah Nurhasanah,2017 
ANALISIS IKLIM KELAS PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 
DAN SWASTA 
Universitas Pendidikan Indonesia | Respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 
 
 

Tahap pelaksanaan dilakukan pada enam kelas yang telah dipilih di SMAN 11 

Bandung dan SMA PGII 1 Bandung. Penyusunan angket siswa dan guru didesain 

sedemikian rupa berdasarkan pengalaman pada tahap uji coba sebelumnya. Angket 

yang dibuat dalam penelitian ini ditujukan untuk guru dan siswa.  

Langkah awal dalam penerapan penelitian ini yaitu meminta perizinan dari guru 

dan pihak sekolah untuk melakukan penelitian. Setelah didapatkan izin penelitian, 

ditentukan pula kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. Selama pembelajaran 

berlangsung, terdapat catatan lapangan untuk lebih menjelaskan iklim kelas yang 

tergambar saat pembelajaran guru tersebut. Catatan lapangan diperlukan karena ada 

hal-hal spontan dalam pembelajaran yang harus dicatat demi menunjang hasil 

penelitian. 

Setelah melakukan observasi kelas, siswa diberi penjelasan mengenai angket 

iklim kelas agar saat pengisian angket dapat menjawab sesuai dengan pendapat siswa 

masing-masing. Setelah itu, siswa diberi angket iklim kelas dan diminta untuk 

mengisi angket tersebut. Siswa yang sudah selesai mengisi angket lalu 

mengumpulkannya kembali. Angket iklim kelas untuk guru diberikan setelah 

pengisian angket siswa selesai dilaksanakan. Saat pengisian angket, guru juga 

menjelaskan kondisi kelas menurut pendapatnya. 

 

I. Hasil Uji Coba Instrumen 

Setelah melakukan judgement atau persetujuan dan pertimbangan dari dosen ahli 

dan dosen pembimbing skripsi, instrumen dalam hal ini angket iklim kelas yang telah 

dipersiapkan diuji coba untuk mengetahui kualitas instrumen yang dibuat. Uji coba 

dilakukan pada siswa kelas X MIA SMAN 11 Bandung yang berjumlah 40 orang. 

Analisis yang dilakukan mencakup uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan 

program SPSS for Windows versi 22.0. Berikut ini adalah proses dan hasil uji coba 

instrumen yang dilakukan. 

1. Uji Validitas Instrumen 
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Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Pengujian validitas untuk data ordinal 

seperti skala Likert, digunakan korelasi product moment (Arikunto, 2013). Berikut 

ini rumus korelasi product moment: 

 

 

Keterangan: 

∑X: jumlah skor seluruh siswa pada item tersebut 

∑Y: jumlah skor total sluruh siswa pada tes 

N   : jumlah seluruh siswa 

X  : skor tiap siswa pada item tersebut 

Y  : skor total tiap siswa 

r xy : koefien korelasi = validitas item 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas kemudian 

akan diperoleh angka koefisien korelasi. Dari hasil analisis didapat nilai korelasi 

antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r 

tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dan 0,01 dengan uji dua pihak dan 

jumlah data (n) = 30, jika r hitung kurang dari r tabel maka butir pernyataan pada 

angket tidak valid atau perlu dilakukan perbaikan (revisi). Sebaliknya, jika r hitung 

lebih besar dari r tabel maka butir pernyataan pada angket valid. Berikut ini 

rekapitulasi hasil uji instrumen angket iklim kelas. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Uji Validitas Intrumen 

Aspek 

Penilaian 

No. 

Uji 

Validitas Aspek 

Penilaian 

No. 

Uji 

Validitas 

Personalisation 

Q1 Revisi 

Involvement 

Q2 Valid 

Q8 Revisi Q9 Revisi 

Q15 Valid Q16 Valid 

Q22 Valid Q23 Valid 

Q29 Valid Q30 Valid 

Q36 Revisi Q37 Valid 

Q43 Revisi Q44 Revisi 

r xy =  
N ∑XY – (∑X) (∑Y) 

√ {N∑X2 – (∑X)2} {N∑Y2 – (∑Y)2} 
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Student 

Cohesiveness 

Q3 Revisi 

Satisfaction 

Q4 Valid 

Q10 Revisi Q11 Valid 

Q17 Revisi Q18 Valid 

Q24 Revisi Q25 Revisi 

Q31 Revisi Q32 Valid 

Q38 Revisi Q39 Valid 

Q45 Valid Q46 Valid 

Task Orientation 

Q5 Valid 

Innovation 

Q6 Valid 

Q12 Valid Q13 Valid 

Q19 Valid Q20 Valid 

Q26 Valid Q27 Revisi 

Q33 Valid Q34 Revisi 

Q40 Valid Q41 Valid 

Q47 Valid Q48 Valid 

Individualisation 

Q7 Revisi *) 31 item pernyataan valid, 17 

item pernyataan direvisi. Setelah 

direvisi dan dilakukan pengujian 

selanjutnya, didapatkan bahwa 

semua item pernyataan valid 

untuk dijadikan instrumen. 

Q14 Revisi 

Q21 Revisi 

Q28 Valid 

Q35 Valid 

Q42 Valid 

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu instrumen dikatakan mempunyai 

taraf konsistensi dan kepercayaan yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat 

memberi hasil yang tetap atau tidak berubah-ubah sesuai dengan kenyataan 

(Arikunto, 2012). Menurut Arikunto (2013), instrumen yang baik tidak akan 

bersifat tendensius (kecenderungan) mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Dalam penelitian ini, instrumen angket iklim kelas ini 

diuji reliabilitasnya melalui metode Alpha (cronbach). Rumus Alpha digunakan 

untuk mencari reliabilitas instrumen yang berbentuk angket atau soal uraian 

(Arikunto, 2013). Adapun rumus Alpha yang digunakan adalah sebagai berikut. 

r11 =
𝑛

𝑛 − 1
(1 −  

∑𝜎2(𝑏)

𝜎2(𝑡)
) 
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Keterangan: 

r11       : reliabilitas instrumen 

n     : jumlah butir soal 

∑𝜎2
(b) : varians skor sebuah butir soal 

𝜎2 (t)   : varians total 

 

Adapun kriteria acuan untuk reliabilitas berdasarkan Arikunto (2012) dapat 

dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Kriteria Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas  Interpretasi 

0,80-1,00 Sangat tinggi 

0,60-0,80 Tinggi 

0,40-0,60 Cukup 

0,20-0,40 Rendah 

0,00-0,20 Sangat rendah 

 

Dari hasil analisis uji reliabilitas, diperoleh nilai Alpha sebesar 0,734. 

Artinya, tingkat reliabilitas instrumen angket iklim kelas CUCEI yang telah 

disusun termasuk tinggi, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya serta 

memiliki konsistensi sebagai alat pengumpul data kesadaran metakognitif siswa. 

 

J. Alur Penelitian 

Tahap Persiapan 

Menyusun proposal 

Seminar proposal Revisi proposal 

Menyusun instrumen 

(angket lembar observasi) 

Melakukan judgement 

instrumen 

Merevisi instrumen 

Tahap Pelaksanaan 

Melaksanakan uji coba 

instrumen 
Merevisi instrumen 

Menerapkan instrumen 

iklim kelas 
Observasi kelas 


