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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1  Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Desain Didaktis 

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

didaktis pada dasarnya terdiri tiga tahapan, yaitu : 

1. Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran yang disebut analisis 

prospektif 

2. Analisis situasi didaktis saat pembelajaran yang disebut analisis 

metapedadidaktik 

3. Analisis retrospektif, yaitu analisis yang mengaitkan hasil analisis 

situasi didaktis setelah pembelajaran. 

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Tahap 1: Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran 

a. Melakukan kajian pustaka tentang desain didaktis. 

b. Melakukan analisis perangkat pembelajaran   

c. Melakukan wawancara kepada guru kimia mengenai hambatan yang 

dihadapi siswa dalam mempelajari bentuk molekul. 

d. Melakukan repersonalisasi dan rekontekstualisasi pada materi bentuk 

molekul 

e. Menentukan sharing and jumping task yang akan dimunculkan dalam 

lesson design 

f. Membuat prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat 

pembelajaran dan mempersiapkan antisipasi didaktis pedagogis dari 

respon siswa. 

g. Menyusun  desain  didaktis  berupa  lesson design awal. Desain 

didaktis awal divalidasi oleh dosen kimia dan guru kimia 



30 
 

Melinda Nugraha, 2018 
DESAIN DIDAKTIS BERBASIS SHARING DAN JUMPING TASKS PADA MATERI BENTUK MOLEKUL UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Tahap 2: Analisis situasi didaktis saat pembelajaran 

a. Mengimplementasikan desain didaktis yang telah disusun. 

b. Merefleksi situasi dari berbagai respon siswa pada saat desain didaktis 

diimplementasikan.  

 

Tahap 3: Analisis situasi didaktis setelah pembelajaran 

a. Menganalisis prediksi respon siswa dan antisipasi yang telah dibuat 

sebelumnya dengan respon siswa yang terjadi pada saat 

implementasi desain didaktis. 

b. Melakukan refleksi diri  berdasarkan hasil desain didaktis yang telah 

diimplementasikan 

c. Menyusun kembali desain didaktis revisi / desain didaktis kedua. 

d. Desain didaktis revisi divalidasi kembali oleh dosen kimia dan guru 

kimia. 

 

Setelah dilakukan revisi, desain didaktis revisi diimplementasikan di 

kelas yang berbeda (seperti pada tahap 2). Pada pertemuan selanjutnya 

diadakan Tes Kemampuan Responden siswa untuk melihat hambatan belajar 

yang masih mucul setelah implementasi lesson design. Secara singkat 

prosedur penelitian yang dilakukan tergambar pada alur penelitian yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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3.2   Tempat dan Partisipan Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Bandung. Subjek dalam penelitian ini adalah dua kelas siswa kelas X 

MIPA. Guru model adalah peneliti sendiri yang berkolaborasi dengan guru 

kimia, dosen, dan peneliti lainnya. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi 

terstruktur. Peneliti memilih wawancara semi terstruktur karena 

adanya kebebasan dalam bertanya namun tetap ada pedoman 

wawancara (Lampiran A.2) yang dijadikan sebagai patokan dalam 

membuat pertanyaan yang disesuaikan dengan tujuan wawancara. 

Peneliti bebas berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai 

dengan situasi dan alur alamiah. Wawancara dilakukan pada guru 

dengan bantuan  recorder. Rekaman ini ditranskrip dan diidentifikasi 

apa saja hambatan – hambatan belajar siswa pada materi bentuk 

molekul. Hasil transkrip (Lampiran A.3) dan identifikasi ini menjadi 

acuan dalam merancang desain didaktis berbasis sharing and jumping 

tasks pada materi tersebut. 

b. Observasi 

Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu 

(Herdiansyah, 2013). Observasi yang dilakukan untuk memperoleh 

gambaran secara langsung aktivitas selama proses pembelajaran. 

Interaksi yang terjadi antarai guru dengan siswa, atau siswa dengan 

siswa selama proses pembelajaran. Observasi juga dilakukan  untuk 

memperoleh gambaran mengenai implementasi desain didaktis awal 

yang telah disusun. Instrumen observasi berupa lembar observasi 

(Lampiran B.9) selama  observasi dilakukan, dibantu dengan alat 

perekam berupa handycam dan recorder. Handycam menghasilkan 

rekaman video yang memungkinkan terekamnya seluruh aktivitas 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
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pembelajaran. Hal serupa dikemukakan oleh Mertler (2011), rekaman 

video akan memungkinkan terekamnya seluruh aktivitas dan audio 

yang terekam menjadi semakin mudah karena jelas terlihat siapa yang 

berbicara walaupun dalam waktu yang bersamaan. Setelah 

implementasi kegiatan refleksi juga akan di rekam untuk merekam 

penyampaian hasil observasi oleh para observer.  

c. Analisis Dokumen 

Dokumen merupakan segala sesuatu yang dikumpulkan 

sebagai data bagi peneliti. Dokumen dan catatan dapat diambil dalam 

beberapa bentuk yang sudah ada (Mertler, 2011). Penelitian akan 

melakukan analisis dokumen sebelum dan setelah penelitian. Analisis 

dokumen yang pertama bersumber dari RPP (Lampiran A.1) dan 

bahan ajar yang digunakan guru. RPP dan bahan ajar dianalisis untuk 

melihat bagaimana rancangan pembelajaran guru pada meteri bentuk 

molekul. Analisis dokumen kedua bersumber dari hasil rekaman video 

selama penelitian. Hasil rekaman audio pembelajaran pada saat 

implementasi desain didaktis akan ditranskripkan (Lampiran C.1 dan 

C.2) untuk memperoleh teks dasar dari proses pembelajaran yang 

diamati. Hal ini dilakukan untuk melihat kualitas pembelajaran 

berdasarkan dialog dan kolaborasi guru dengan siswa serta siswa 

dengan siswa lainnya selama pembelajaran. 

d. Tes Kemampuan Responden (TKR) 

Instrumen tes yang akan digunakan adalah Tes Kemampuan 

Responden (TKR). Tes ini terdiri dari lima soal objektif yang dirancang 

khusus untuk mendeteksi apa yang dipikirkan siswa. Sehingga hasil tes 

dapat mengidentifikasi hambatan belajar siswa. Satu soal memiliki 

beberapa opsi, dimana masing – masing opsi tersebut memiliki indikator 

hambatan belajar sehingga ketika siswa memilih salah satu opsi tersebut, 

peneliti dapat langsung mendeteksi hambatan yang dimiliki siswa. 

Jawaban siswa  dilengkapi dengan alasan untuk menghindari anak 

menjawab asal – asalan.  Sebelum TKR dilaksanakan, dilakukan validasi 

isi terlebih dahulu pada instrumen tes melalui judgement guru dan dosen 
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pembimbing. Pelaksanaan TKR dilakukan pada waktu yang disepakati 

dengan guru, responden, dan peneliti setelah implementasi lesson design. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini  

yaitu gabungan dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen. 

Tabel 3.1 Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

N

o 

Jenis Data 
Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Keterangan 

1 
Hambatan  belajar 

siswa 

Guru Wawancara 
Sebelum 

Pembelajaran 

Siswa 

- Observasi  

- Dokumen 

(Transkrip) 

-TKR 

Saat  dan  

setelah 

pembelajaran 

2 Desain didaktis Guru 
- Wawancara  

- Observasi kelas 

Sebelum 

pembelajaran 

3 

 
Kualitas Pembelajaran 

Siswa - Dokumen  
Saat pembelajaran 

dan  

setelah 

pembelajaran 

Guru 
- Observasi  

 

 

3.4  Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction 

(mengorganisasi data), data display (membuat uraian terperinci), dan 

conclusion drawing/verification (melakukan interpretasi dan kesimpulan). 

Proses yang dapat dilakukan untuk mengorganisasi data adalah pengkodean 

(coding). Pengkodean dilakukan terhadap hasil transkrip yang diperoleh dari 

rekaman video pembelajaran. Pengkodean adalah suatu proses untuk 

mengorganisasikan data dan obtaining reduksi data. Hal ini merupakan hal 

esensial pada penelitian kualitatif untuk melihat apakah ada data pada 

penelitian ini (Wiersma, 2002). Pengkodean ini untuk melihat interaksi 

antara guru dengan siswa serta interaksi siswa dengan siswa dalam desain 



35 
 

Melinda Nugraha, 2018 
DESAIN DIDAKTIS BERBASIS SHARING DAN JUMPING TASKS PADA MATERI BENTUK MOLEKUL UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

didaktis berbasis sharing and jumping tasks. Selain itu juga ingin 

mengetahui respon siswa dan antisipasi guru yang terjadi selama 

implemetasi desain didaktis ini. 

Menurut Suryadi (2010) bahwa penelitian desain didaktis (Didactical 

Design Research) merupakan penelitian yang melalui tiga tahapan yaitu 

analisis situasi desain didaktis sebelum pembelajaran, analisis situasi desain 

didaktis saat pembelajaran, dan  analisis situasi desain didaktis setelah 

pembelajaran. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis situasi desain didaktis sebelum pembelajaran 

Hasil transkrip wawancara kepada guru dianalisis untuk 

mengetahui hambatan belajar siswa ketika belajar materi bentuk 

molekul. Sebelum merancang pembelajaran bentuk molekul, 

dilakukan observasi terhadap pembelajaran dengan cara 

menganalisis perangkat pembelajaran RPP dan bahan ajar guru yang 

digunakan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana cara guru 

melakukan kegiatan pembelajaran. Hasil analisis ini akan digunakan 

sebagai dasar penyusunan desain didaktis berbasis sharing and 

jumping tasks. 

2. Analisis situasi desain didaktis saat pembelajaran  

Peneliti menganalisis pembelajaran yang terjadi melalui 

refleksi guru saat pembelajaran, berupa antisipasi didaktis pedogis 

yang dilakukan guru terhadap respon – respon siswa yang muncul. 

Respon–respon siswa bersifat unpredictible maupun yang sudah 

diprediksikan sebelumnya oleh guru. Analisis saat pembelajaran 

dilakukan dengan mengidentifikasi dialog dan kolaboratif yang 

terjadi antar siswa maupun yang terjadi antara guru dan siswa.  

3. Analisis situasi desain didaktis setelah pembelajaran 

Hasil rekaman video ataupun audio dianalisis untuk 

menemukan dialog didagtis, sharing,  dan jumping yang terjadi. 

Hasil analisis tersebut dijadikan tolok ukur dari kualitas 

pembelajaran penelitian ini. Selain itu, juga dilakukan refleksi guru 
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dan analisis kegiatan pembelajaran setelah implementasi desain 

didaktis. Hal ini untuk mengetahui proses pembelajaran  

menggunakan desain didaktis berbasis sharing and jumping tasks 

untuk menghasilkan pembelajaran berkualitas. Tes kemampuan 

responden juga dianalisis pada tahap ini, untuk mengetahui 

hambatan setelah diimplementasikan lesson design.  

 


