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BAB III 

 METODE  PENELITIAN 

 

3.1 METODE 

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara 

mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, pemberian angket dan studi 

literatur. Menurut Suryasubrata (2003, hlm. 76 dalam Handayani 2013 ) penelitian 

deskriptif  adalah akumulasi data dasar dengan cara deskriptif yang semata–mata 

tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat 

ramalan atau mendapat makna dan implikasi,  walaupun penelitian yang bertujuan 

untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode deskriptif 

Sedangkan desain yang dipakai adalah Pre-Experimental Desaign(non 

desaign) dengan menggunakan one-shot case study paradigma dalam penelitian 

eksperimen model ini dapat digambarkan seperti berikut 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

Dengan x adalah treatmen yang diberikan (variabel independen), 0 adalah 

observasi (Sugiyono, 2014). Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana 

profil kinerja siswa sehingga tidak menggunakan pretest. Penelitian ini langsung 

memberikan treatment kepada sampel dan menilai siswa menggunakan rubrik 

kinerja. 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah wilayah generaliasai yang terdiri atas obyek /subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). populasinya

X 0 
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adalah siswa di salah satu SMA Kota Bandung. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). 

Sampel pada penelitian ini adalah salah satu kelas X di salah satu SMA  

Kota Bandug sebanyak 32 orang 14 laki-laki dan 18 Perempuan . Teknik 

sampling yang digunakan  purposive sampling adalah teknik penetuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

3.3 PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah meliputi kegiatan- kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan proposal 

Dalam menyusun proposal meliputi kegiatan kegiatan tersebut: 

a. Analisis konten materi berdasarkan kurikulum yang berlaku yaitu  

kurikulum KTSP 

b. Studi pendahuluan dan studi literatur 

c. Perumusan masalah 

d. Pemilihan metode dan desain penelitian 

e. Penulisan draft proposal  

2. Seminar proposal 

3. Perbaikan proposal 

4. Penyusunan Instrumen 

Penyusunan Instrumen meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan Instrumen yaitu task (LKS) dan rubric. 

b. Judgment Instrumen 

5. Pengujian instrumen 

Pengujian instrument meliputi kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Judgment Instrumen 

b. Pengujian validitas Instrumen 

c. Pengujian reliabilitas Imstrumen 
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6. Pengambilan data 

a. Pengambilan berupa pembelajaran dengan Menggunakan Pendekatan 

pendidikan STEM pada materi Rangkaian Listrik Tertutup dan melakukan 

penilaian terhadap kinerja siswa berdasarkan LKS dan rubrik yang sudah 

diuji. 

b. Observasi pembelajaran di kelas 

c. Pemberian angket 

7. Pengolahan data dan analisis data 

a. Mengolah data 

b. Analisis data  

c. Simpulan penelitian  

8. Pembuatan draft laporan 

9. Konsultasi draft laporan 

10. Perbaikan draft laporan 

11. Pengumpulan draft laporan 
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Gambar 3.2 Skema Alur Penelitiam  

 

 

3.4 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen yang digunakan adalah berupa tugas kinerja (Lembar kerja 

Siswa (LKS)). Setiap tugas kinerja akan mempunyai rubrik penilaian yang 

dimiliki oleh guru untuk menilai hasil dari kinerja siswa. Uji reliablitas dan 

validitas  tugas kinerja (LKS) dan rubrik menggunakan judgment ahli. Selain itu 

juga siswa di berikan lembar angket untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa 

terhadap kinerja dan penilaian kinerja yang telah diberikan.  

Sebelum instrumen dilakukan uji validitas, uji validitas yang digunakan 

adalah pengujian validitas konstrak (Construct Validity). Menurut Sugiyono 

(2014, hlm. 177) untuk menguji validitas konstrak dapat digunakan pendapat dari 

ahli (judgment expert). Dalam hal ini setelah instrument dikonstruksi tentang 

aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaska teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Pada penelitian instrument divalidasi 

oleh tiga ahli. Hasil valiadsi terdapat dalam lampiran A.   

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1.  Rubrik 

Rubrik yang digunakan utuk mengukur bagaimana kinerja siswa dalam 

melaksanakan tugas kinerja dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS). Rubrik 

penilaian kinerja berkisar dari 1-4 yang merepresentasikan bagaimana kinerja 

yang telah dilakukan siswa. Adapun contoh rubrik menurut para ahli adalah: 

Tabel 3.1 

Deskripsi Penilaian Kinerja Zainul (2007) 

Zainul(2007) 

4 Semua spesifik yang diberikan benar 

3 Sebagian besar spesifikasi yang diberikan benar 

2 
Hanya sebagian kecil spesifikasi yang diberikan 

benar 
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1 Spesifikasi yang diberikan pada umumnya salah 

 

 

 

2. Format penilaian 

Format penilaian adalah form yang digunakan untuk mengakumulasikan 

bagaimana kinerja siswa dalam berbagai aspek yang akan di niliai. 

3.  Angket  

Angket diberikan untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa terhadap 

kinerja dan penilaian kinerja yang sudah digunakan. 

3.6 ANALISIS DATA 

1. Format penialaian 

a. Menghitung presentase keterampilan kinerja melalui skor yang terdapat 

pada format penilaian dengan menggunakan rumus menurut Purwanto 

(2010, hlm. 102) 

    
 

  
        

   = Nilai persentase yang dicari 

  = Banyaknya siswa 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang diberikan 

b. Hasil perhitungan akan ditafsirkan kedalam beberapa kategori yaitu yang 

tercantum pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 

 Tafsiran Persentase Keterampilan Kinerja 

Harga (%) Tafsiran 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 
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41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

(Arikunto, 2010, hlm.271-272) 

 

 

 

2. Angket 

a. Menentukan jumlah siswa yang menjawab berdasarakan kategori 

jawaban yang sama untuk masing masing pertanyaan 

b. Pengubahan skor mentah ke dalam nilai presentase dengan 

menggunakan rumus dari Sudjana (2010, hlm 131) untuk masing 

masing kategori jawaban. 

    
 

 
        

   = Nilai persentase yang dicari 

  = Banyaknya siswa 

N = Jumlah siswa  

c.  Hasil perhitungan jumlah siswa  ditafsirkan berdasarkan harga 

presentase menurut Koentjoroningrat (Ornelis, 2009, hlm. 57 dalam 

Handayani, hlm. 49) seperti yang diklasifikasikan berdasarkan tabel 

Tabel 3.3 

Tafsiran Persentase Angket 

Harga (%) Tafsiran 

0 Tidak ada 

1-25 Sebagian kecil 

26-49 Hampir sebagian 

50 Sebagian 
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51-75 Sebagian besar 

76-99 Hampir seluruhnya 

100 Seluruhnya 

                            Koentjoroningrat (dalam Handayani, hlm. 49) 


