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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP 

kelas VIII Laboratorium Percontohan UPI Bandung sebanyak 3 kelas semester 1. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP kelas VIII C semester 1 Tahun 

Ajaran 2012/2013 di SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel dengan 

menggunakan teknik purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). 

Pemilihan kelas pada penelitian ini berdasarkan observasi awal dan 

wawancara non formal dengan guru Biologi kelas VIII, dipilih kelas yang 

memiliki nilai rendah dalam pembelajaran biologi. Kelas VIII-C ini merupakan 

kelas uji coba sekaligus kelas yang digunakan sebagai kelas penelitian, karena 

untuk membiasakan siswa dalam menggunakan self assessment of ways of 

learning. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif 

bertujuan untuk membuat pencandraan atau gambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat dari fakta-fakta atau sampel yang diteliti. Penelitian ini termasuk ke 

dalam penelitian kualitatif yang cenderung fokus terhadap suatu permasalahan 

(Sugiyono, 2010).  Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

penilaian penerapan self assessment of ways of learning sebagai asesmen alternatif 

untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa SMP DI kelas VIII pada materi 

sistem pernapasan manusia. 
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C. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maka beberapa istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

1. Self assessment of ways of learning merupakan proses asesmen alternatif 

untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa berupa pengisian lembar 

penilaian oleh siswa dilanjutkan identifikasi dan diagnosis oleh guru. 

2. Kesulitan belajar adalah daftar kendala yang dihadapi siswa dalam 

menguasai konsep sistem pernafasan manusia pada penilaian diri yang 

dicek dengan pengerjaan soal pilihan ganda, tes uraian tertulis (essay) yang 

dinilai dengan rubrik penilaian berskala (rating scale) dan wawancara.  

3. Asesmen Alternatif kesulitan belajar siswa adalah penilaian atau refleksi 

tentang kesulitan belajar siswa dan latar belakang kesulitan belajar siswa. 

Perangkat asesmen alternatif ini berupa perangkat self assessment of ways 

of learning.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data yaitu 

berupa tes pilihan ganda, tes uraian tertulis, format self assessment of ways of 

learning, angket, wawancara siswa dan guru,  

1. Format self assessment of ways of learning 

Format self assessment of ways of learning, merupakan salah satu penilaian 

asesmen alternatif yang diisi oleh siswa selama proses pembelajaran sistem 

pernapasan manusia. Self assessment of ways of learning digunakan untuk 

mengungkap penilaian diri siswa pada konsep sistem pernapasan manusia; untuk 

mengungkap kekuatan dan kelemahannya dalam memahami konsep sistem 

pernapasan pada manusia; untuk mengungkap tentang rencana siswa untuk 

mengatasi kelemahannya; untuk mengungkap kesulitan belajar siswa dalam 

materi sistem pernapasan manusia. 
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2. Tes pilihan ganda  

Tes pilihan ganda digunakan sebagai data pendukung dalam mengungkap 

kemampuan kognitif (pengetahuan) siswa mengenai sistem pernapasan manusia. 

Tes pilihan ganda yang digunakan merupakan tes pilihan ganda biasa bukan 

pilihan ganda beralasan. Soal pemahaman konsep menurut taksonomi Bloom 

berdasarkan jenjang C1 faktual, C2 konseptual, C3 prosedural, dan C4 analisis 

dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban untuk mengukur 

pemahaman siswa pada konsep sistem pernapasan manusia sebanyak 15 soal. 

Adapun soal tes pilihan ganda yang diberikan yaitu menggunakan soal yang telah 

dikembangkan sebelumnya oleh Salimah dan Nurpianti (2010). 

3. Angket 

Angket digunakan untuk mengungkap tanggapan atau kendala yang 

dihadapi siswa ketika menggunakkan self assessment of ways of learning. 

4. Pedoman wawancara 

Wawancara dilakukan kepada guru dan siswa. Wawancara pada guru 

dilakukan untuk mengetahui tanggapan guru tentang penerapan self assessment of 

ways of learning. Sedangkan wawancara kepada siswa dilakukan untuk validasi 

terhadap jawaban siswa pada tahap penerapan self assessment of ways of learning, 

selain itu wawancara kepada siswa juga bertujuan untuk menilai apakah perangkat 

asesmen alternatif tersebut dapat mendiagnostik kesulitan belajar siswa. 

5. Catatan lapangan 

Catatan lapangan, yang dibuat selama penelitian di lapangan berlangsung 

yang memuat kejadian-kejadian faktual selama penggunaan instrumen dan saat 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu terdiri 

dari tes pilihan ganda, self assessment of ways of learning) untuk mendiagnosis 

kesulitan belajar siswa, angket, dan wawancara kepada siswa dan guru. Rincian 

dari teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.1 Teknik dan instrumen pengumpulan data 

No Teknik Instrument Jenis data Sumber data 

1 Non tes 

penilaian diri 

dalam belajar 

Lembar self 

assessment of ways 

of learning 

Format self assessment 

of ways of learning 

Siswa  

2 Tes tertulis  Soal pilihan 

ganda  

 Soal uraian  

 Jawaban soal pilihan 

ganda 

 Soal essay 

Siswa 

3 Angket  Lembar angket Tanggapan siswa 

tentang pengalaman 

belajar dengan self 

assessment of ways of 

learning 

Siswa  

4 Wawancara Pedoman 

wawancara 

Tanggapan guru 

tentang pengggunaan 

self assessment of ways 

of learning dan materi 

sistem pernapasan pada 

manusia. 

Siswa dan 

guru mata 

pelajaran 

 

 

 

 

 

5 Dokumentasi Catatan penting Catatan hal-hal penting 

dan factual yang terjasi 

selama penelitian 

Aktivitas 

penggunaan 

semua 

perangkat 

penilaian 

(instrumen) 

 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini terdiri atas tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan 

penelitian, dan tahap akhir penelitian. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Melakukan studi literatur, telaah kurikulum KTSP dan survey pendahuluan 

untuk menyusun rencana pembelajaran konsep sistem pernapasan pada 

manusia. 

b. Menyusun proposal penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing. 

c. Melaksanakan seminar proposal 

d. Revisi proposal 

e. Merencanakan pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang pembelajaran 

sistem pernapasan manusia. 

f. Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari lembar self assessment of 

ways of learning, tes pilihan ganda, angket, dan pedoman wawancara. 



 

23 

 

Rizma Yuansih, 2014 
Penggunaan Penilaian Diri Dalam Belajar (Self Assessment Of Ways Of Learning) Sebagai Asesmen 
Alternatif Untuk Mendiagnosis Kesulitan Belajar Siswa Smp Pada Materi Sistem Pernapasan  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

g. Menentukan populasi dan sampel penelitian yang dilakukan secara 

purposive sampling yaitu di SMP Laboratorium Percontohan UPI Bandung 

dan terpilih kelas VIII C sebagai sampel penelitian sebanyak 1 kelas yang 

terdiri dari 19 orang siswa. 

h. Pembuatan surat izin penelitian ke UPI dan pihak sekolah tempat 

penelitian diadakan. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Penyusunan proses lembar self assessment of ways of learning 

1) Merumuskan sub pokok bahasan untuk menyusun self assessment of ways of 

learning yang memuat faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar 

siswa dalam mempelajari materi sistem pernapasan manusia. 

2) Membuat kriteria kesulitan belajar siswa berdasarkan sub pokok bahasan 

yang ada pada self assessment of ways of learning  

3) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada sub pokok bahasan 

yang ada pada self assessment of ways of learning setelah kegiatan validasi. 

b. Penyusunan pedoman wawancara 

1) Menyusun kisi-kisi pertanyaan wawancara untuk mengetahui tanggapan 

guru terhadap penggunaan self assessment of ways of learning dan 

menyusun pertanyaan wawancara untuk tahap validasi kepada siswa 

berdasarkan kesulitan-kesulitan yang siswa alami dalam mempelajari materi 

sistem pernapasan manusia. 

2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pertanyaan 

wawancara setelah kegiatan validasi (jika terjadi kesalahan). 

c. Penyusunan soal pilihan ganda  

1) Menyusun kisi-kisi soal pilihan ganda berdasarkan indikator pada 

pembelajaran. 

2) Membuat soal pilihan ganda menurut taksonomi Bloom berdasarkan jenjang 

C1 (faktual), C2 (konseptual), C3 (prosedural), C4 (konseptual). 

d. Tahap penerapan asesmen 

1) Melaksanakan pembelajaran. 

2) Melaksanakan tes uraian tertulis (tes essay). 
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3) Melaksanankan penerapan self assessment of ways of learning  

4) Melakukan penerapan atau penggunaan self assessment of ways of learning. 

Lembar self assessment of ways of learning diisi oleh siswa setelah proses 

pembelajaran materi sistem pernapasan manusia. 

5) Melaksanakan tes pilihan ganda setelah pembelajaran selesai. 

6) Pemberian angket kepada siswa. 

7) Melaksanakan penerapan pedomana wawancara kepada guru dan siswa 

8) Menganalisis hasil wawancara guru dan siswa 

 

3. Tahap Akhir Penelitian 

Mengolah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian penerapan asesmen 

dan menganalisis dengan mengintegrasikan semua data untuk mendapatkan 

kecenderungan atau pola bagi penyusunan kesimpulan tentang penerapan 

asesmen. Secara singkat, prosedur penelitian yang akan dilakukan digambarkan 

pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 
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G. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis self assessment of ways of learning berupa rubrik 

penilaian, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil 

wawancara dan catatan penting lapangan. 

1. Format self assessment of ways of learning yang digunakan untuk 

mengetahui kesulitan siswa diolah secara kualitatif dan kuantitatif. 

Pegolahan secara kuantitatif dihitung dalam bentuk presentase jumlah siswa 

yang mengalami kesulitan dengan rumus sebagai berikut: 

 

untuk presentase jumlah siswa yang memunculkan aspek kesulitan 

ditafsirkan sebagai berikut: 

Persentase Kategori 

0 % Tidak satupun 

1 % - 30 % Sebagian kecil 

31 % - 49 % Hampir setengahnya 

50 % Setengahnya 

51 % - 80 % Sebagian besar 

81 % - 99 % Hampir seluruhnya 

100 % Seluruhnya 

 

2. Analisis tes uraian tertulis  

Analisis tes uraian tertulis ini menggunakan rubrik. Rubrik ini akan berisi 

poin-poin untuk melihat kesulitan belajar siswa dan latar belakang kesulitan 

belajar siswa. Rubrik penilaian pada penelitian ini bisa dilihat di Lampiran B. 

3. Angket 

Data yang diperoleh akan diolah dengan mempresentasikan jawaban siswa 

dengan perhitungan sebagai berikut: 
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Presentase data angket diinterpretasikan dengan menggunakan kategori 

presentase berdasarkan Kuntjaraningrat (Novianti, 2011 dalam Shalena, 2011), 

yaitu: 

Tabel 3.2 Aturan Koentjaraningrat 

Persentase Kategori 

0 % Tidak ada 

1 % - 25 % Sebagian kecil 

26 % - 49 % Hampir setengahnya 

50 % Setengahnya 

51 % - 75 % Sebagian besar 

76 % - 99 % Pada Umumnya 

100 % Seluruhnya 

 

4. Analisis soal pilihan ganda  

Soal pilihan ganda diolah dengan menggunakan dua metoda. metoda yang 

pertama yaitu pengelompokan atas 3 ranking, untuk menentukan kedudukan 

seorang siswa. (Arikunto, 2012: 298). Kegunaan dan kedudukan tes tersebut 

merupakan sebagai data pembanding. Langkah-langkah dalam menentukan 

kedudukan siswa dalam 3 ranking. 

a) Menjumlah skor semua siswa 

b) Mencari Mean (X) 

 

Untuk mencari nilai rata-rata tinggal menjumlah semua skor kemudian 

dibagi dengan banyaknya siswa yang memiliki skor itu. 

Mencari Standar Deviasi (SD) 

2
 

Dimana: 

SD = standar deviasi 

  = tiap skor dikuadratkan lalu dijumlahkan kemudian N dibagi N 

( )
2 

=
 
semua skor dijumlahkan,

 
dibagi N lalu dikuadratkan 
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c) Menentukan batas-batas kelompok 

(1)  Kelompok atas 

Semua siswa yang mempunyai skor sebanyak skor rata-rata plus satu 

standar deviasi ke atas. 

(2)  Kelompok sedang 

Semua siswa yang mempunyai skor antara -1 SD dan +1 SD. 

(3)  Kelompok rendah 

Semua siswa yang mempunyai skor -1 SD dan yang kurang dari itu. 

Metoda yang kedua yaitu untuk mengukur peningkatan hasil belajar. Setiap 

jawaban benar diberi poin satu dan jawaban salah atau tidak menjawab diberi poin 

nol. Skala penilaian dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2012) 

 

5. Analisis wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada guru dan siswa. Hasil 

wawancara terhadap guru diolah dengan cara mentranskip hasil wawancara ke 

dalam bentuk tulisan. Lalu hasil wawancara tersebut digunakan sebagai data guru 

terhadap tanggapan penerapan self assessment of ways of learning sebagai 

asesmen alternatif. 

6. Analisis validasi 

Data hasil validasi berupa wawancara kepada seluruh siswa kelas VIII C di 

SMP Labschool, kemudian akan ditabulasi. Hasil tabulasi dicari persentasenya 

dengan menggunakan rumus: 

Persentase = jumlah kecocokan setiap pertanyaan/item x 100% 

jumlah skor kecocokan ideal 

Berdasarkan hasil persentase, setiap instrumen dikategorikan berdasarkan 

kategori yang dikemukakan oleh Ridwan (Dewi, 2011) sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 Kategori Validitas Data 

Persentase (%) Kategori 

0< x ≤ 20 Tidak valid 

21< x ≤ 40 Kurang valid 

41< x ≤ 60 Cukup valid 

61< x ≤ 80 Valid 

81< x ≤ 100 Sangat valid 

       Ridwan (Dewi, 2011) 

 


