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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi , Populasi, dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Prodi PKK Fakultas Pendidikan Teknologi 

dan Kejuruan (FPTK) – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jl. Dr. 

Setiabudhi No. 207 merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian guna 

memperoleh data mengenai kemampuan kolaboratif mahasiswa pada perkuliahan 

Bimbingan Perawatan Anak melalui kegiatan Lesson Study. 

2. Populasi dan Sampel penelitian 

Penelitian ini terbatas di Prodi PKK, yang menjadi populasi yaitu 

mahasiswa Prodi PKK angkatan 2011 FPTK-UPI yang sedang mengampu mata 

kuliah BPA yang berjumlah 26 orang. 

Sampel penelitian ini adalah sampel total maka sampel yang diambil yaitu 

seluruh mahasiswa Prodi PKK angkatan 2011 FPTK-UPI yang sedang mengampu 

mata kuliah BPA yang berjumlah 26 orang. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan 

untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan kolaboratif mahasiswa pada 

perkuliahan Bimbingan Perawatan Anak melalui kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan Lesson Study, khususnya pada pokok bahasan pemanfaatan benda di 

lingkungan rumah yang difungsikan sebagai APE. 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya 

kesalahpahaman antara pembaca dan penulis tentang istilah-istilah yang ada 

dalam judul penelitian. Istilah-istilah yang memerlukan definisi operasional, yaitu: 
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1. Kemampuan Kolaboratif Mahasiswa 

Kemampuan kolaboratif menurut Borich (1996) adalah kemampuan 

bekerjasama dengan melakukan tukar pikiran antara peserta didik yang satu 

sama lainnya pada tingkatan yang sama. 

2. Perkuliahan Bimbingan Perawatan Anak melalui Kegiatan Lesson Study 

a. Bimbingan Perawatan Anak merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam 

kurikulum Program Studi PKK dengan bobot mata kuliah 2 SKS yang sedang 

diampu oleh mahasiswa angkatan 2011, khususnya pada pokok bahasan 

pemanfaatan benda di lingkungan rumah yang difungsikan sebagai sarana 

APE. Pemanfaatan benda di lingkungan rumah yang difungsikan sebagai 

sarana APE, meliputi peralatan makan, perlengkapan mandi, perlengkapan 

tidur, tanaman bunga, foto keluarga, dan benda-benda yang ada di ruang 

tamu. 

APE adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau 

peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif (pendidikan) dan 

dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak (Direktorat Tenaga Teknis, 

2005:3).  

b. Lesson Study adalah suatu model pembinaan profesi pendidik melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan 

prinsip-prinsip kolegalitas dan mutual learning untuk membangun komunitas 

belajar (Gunawan Undang, 2009:12). 

Definisi operasional dari kemampuan kolaboratif mahasiswa pada 

perkuliahan Bimbingan Perawatan Anak melalui kegiatan Lesson Study yang 

dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada definisi yang telah diuraikan di atas, 

yaitu kemampuan mahasiswa bekerjasama di dalam kelompok kecil untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang dimanifestasikan dalam bentuk interaksi 

sosial pada perkuliahan Bimbingan Perawatan Anak melalui pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan.  
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar observasi 

kemampuan kolaboratif dengan menggunakan daftar checklist () untuk 

mengamati atau mengetahui proses kerjasama mahasiswa dalam kelompok ketika 

pembelajaran BPA berlangsung melalui kegiatan Lesson Study, dari siklus 1 dan 

siklus 2.   

Indikator-indikator yang digunakan dan dikembangkan pada lembar 

observasi merujuk pada 4 (empat) domain kemampuan kolaboratif menurut Hill & 

Tim (1993). Kisi-kisi lembar observasi dapat dilihat pada lampiran. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui observasi selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung dengan pengisian format lembar observasi 

aspek kemampuan kolaboratif mahasiswa dalam kelompok yang telah dibuat. 

Pengumpulan data dilakukan oleh 6 (enam) orang observer, dimana masing-

masing observer mengamati satu kelompok yang terdiri dari 3-5 orang 

mahasiswa. 

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011:203) adalah suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan 

dan ingatan.  

 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2011:207). Teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menjabarkan hasil perhitungan 

persentase jawaban masing-masing item sesuai jawaban yang terkumpul. Proses 

analisis dimulai dengan menelaah data yang tersedia melalui pengamatan atau 

observasi. Dari hasil perolehan data kemudian diolah dengan langkah-langkah 

sebagai berikut:  
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1. Persentase Data 

a. Memberikan skor pada setiap aktivitas mahasiswa yang diamati, tanda 

checklist () menunjukan bahwa mahasiswa memunculkan indikator yang 

sesuai dengan pernyataan dalam lembar observasi dan diberi skor 1 (satu), 

sedangkan tanda (-) berarti mahasiswa tidak memunculkan indikator dan 

diberi skor 0 (nol). 

b. Data observasi kemampuan kolaboratif mahasiswa pada siklus 1 dan siklus 2 

Lesson Study dianalisis dengan persentase menggunakan rumus persentase 

yang dikemukakan oleh Grinnell (1988) sebagai berikut :  

 

Percentage of agreement  =   agreement      x 100% 

    (disagreement+agreement) 

 

2. Penafsiran Data 

Penafsiran data dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

terhadap jawaban pertanyaan yang diajukan. Kriteria penafsiran data dalam 

penelitian ini berpedoman pada batasan yang dikemukakan oleh Ali, M 

(1985:184), sebagai berikut: 

100%  = Seluruhnya 

76% - 99% = Sebagian besar 

51% - 75% = Lebih dari setengahnya 

50%  = Setengahnya 

26% - 49% = Kurang dari setengahnya 

1% - 25% = Sebagian kecil 

0%  = Tidak seorang pun 

 

 Data yang telah dianalisis di atas selanjutnya ditafsirkan dengan 

berpedoman pada batasan yang dikemukakan oleh Riduwan (2012:41) dengan 

bahasa penafsiran menurut penulis sebagai berikut 

81% - 100%  = Sangat Tinggi     

 61% - 80%   = Tinggi 

 41% - 60%   = Cukup 

 21% - 40%    = Rendah 

 0% - 20%     = Sangat Rendah 

 


