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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan desain 

penelitian deskriptif. Data hasil penelitian mengenai konstruksi pengetahuan 

kemudian akan ditafsirkan dan disimpulkan dalam bentuk deskripsi. 

Kelompok penelitian melakukan pembelajaran online dengan aplikasi zoom 

meeting Dalam proses pembelajaran, siswa akan diberikan permasalahan 

mengenai perubahan lingkungan. Kemudian siswa diharuskan menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan tersebut. Proses pembelajaran yang berlangsung 

dilakukan sesuai sintaks dari pendekatan problem solving. Seluruh proses 

pembelajaran dilaksanakan menggunakan zoom meeting dan google classroom, 

kemudian direkam untuk dianalisis apa saja fase konstruksi pengetahuan dan 

level kognitif yang diperlihatkan oleh siswa. 

 

3.2.Definisi Operasional  

1. Konstruksi Pengetahuan siswa pada pembelajaran lingkungan secara daring 

Konstruksi pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan siswa dalam berbagi atau membandingkan informasi, 

menemukan dan mencari disonansi atau inkonsistensi diantara peserta, 

negosiasi makna atau konstruksi pengetahuan, pengujian dan modifikasi 

sintesis atau konstruksi yang diusulkan, dan persetujuan pernyataan atau 

penerapan makna yang baru dibangun. Konstruksi pengetahuan ini dapat 

dianalisis menggunakan instrumen non-test berupa skema koding 

Interaction Analysis Model (IAM) dengan cara mendeskripsikan konstruksi 

pengetahuan yang dibangun oleh siswa dan mengkategorikan ke dalam 

skema koding Interaction Analysis Model (IAM). Pembelajaran ini 

berfokus pada materi lingkungan terdiri dari semua subab diantaranya 

pencemaran lingkungan, perubahan lingkungan, pelestarian lingkungan dan 

pengaturan limbah. Pembelajaran lingkungan dilakukan secara daring 
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melalui online learning berupa google classroom dan zoom meeting 

menggunakan pendekatan problem solving. 

2. Pembelajaran lingkungan secara daring dengan pendekatan problem solving 

    Pembelajaran lingkungan yang mencakup pencemaran lingkungan, 

perubahan lingkungan, pelestarian lingkungan dan pengaturan limbah 

dilakukan secara daring menggunakan pendekatan problem solving. 

Pendekatan problem solving dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengidentifikasi masalah lingkungan yang terjadi di sekitar lingkungan 

siswa, kemudian siswa harus mencari penyelesaian masalah yang tepat 

dengan berdiskusi melalui zoom meeting. Penyelesaian masalah dilakukan 

dengan langkah-langkah diantaranya menemukan penyebab dan dampak, 

mendiskusikan solusi atas masalah yang diberikan, menyampaikan hasil 

diskusi mengenai solusi atas permasalah yang diberikan, menyimpulkan 

hasil kegiatan diskusi. 

 

3.2.Responden Penelitian  

Partisipan yang menjadi subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X 

IPA di salah satu Sekolah Menengah Atas Kota Bandung. Kelas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 1 kelas dari total kelas X IPA 

di salah satu Sekolah Menengah Atas Kota Bandung. Guru yang mengajar 

adalah peneliti tanpa menggunakan tim dan observer dalam penelitian. 

 

3.3.Instrumen Penelitian 

3.6.1. Jenis Instrumen 

     Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

instrument non-test dan instrument test. Instrumen non-test yang 

digunakan berupa skema koding IAM yang diadopsi dari 

Gunawardhena, et al (1997) kemudian dimodifikasi agar disesuaikan 

dengan pendekatan yang digunakan yaitu problem solving. Instrumen 

non-test ini digunakan untuk menganalisis sebaran fase dan pola 

kontruksi pengetahuan. Instrumen test yang digunakan berupa soal 
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untuk mengukur kategori level kognitif yang dibangun oleh siswa. 

Kategori level kognitif siswa yang digunakan diadopsi dari Anderson 

dan Krathwohl (2001). 

3.6.2. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang dilakukan ialah menggunakan 

instrument non-test dan instrument test. Instrumen non-test digunakan 

untuk mengidentifikasi jenis dan pola konstruksi pengetahuan pada 

siswa. Instrumen non-test menggunakan skema koding Interaction 

Analysis Model (IAM) yang diadopsi dari Gunawardhena, et al (1997) 

dan dimodifikasi untuk mengidentifikasi sebaran fase konstruksi 

pengetahuan yang dibangun oleh siswa. Data tersebut kemudian 

dinalisis secara statistika untuk memperoleh frekuensi sehingga dapat 

digambarkan pola konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh siswa. 

Instrumen test yang digunakan berupa soal uraian untuk mengukur 

kategori level kognitif yang dibangun oleh siswa. Kategori level 

kognitif siswa yang digunakan diadopsi dari Anderson dan Krathwohl 

(2001). 

Tabel 1. Jenis Data, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan 

Instrumen  
Jenis Data Sumber 

Data 
Metode Instrumen 

Jenis konstruksi 
pengetahuan Siswa 

Analisis Kontent 
Quantitatif (QCA) melalui 

rekaman video 
pembelejaran pada zoom 

Skema koding 
Interaction Analysis 

Model (IAM)   

Pola konstruksi 
pengetahuan Siswa 

Analisis Kontent 
Quantitatif (QCA) melalui 

rekaman video 
pembelejaran pada zoom 

Skema koding 
Interaction Analysis 

Model (IAM)   

Level kognitif  Siswa Analisis Kontent 
Quantitatif (QCA)  Soal uraian  

3.6.3. Contoh Instrumen 

a. Contoh Instrumen Non-test 

Tabel 2. Skema koding Interaction Analysis Model (IAM) 

diadopsi dari Gunawardhena, et al., (1997) 
Fase Kategori 

Fase I : Berbagi/Membandingkan Informasi A. Pernyataan observasi atau opini 
[PhI/A] 
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Fase Kategori 
B. Pernyataan persetujuan dari satu 

atau lebih peserta lain [PhI/B] 
C. Contoh-contoh yang menguatkan 

diberikan oleh satu atau lebih 
peserta [PhI/C] 

D. Mengajukan dan menjawab 
pertanyaan untuk memperjelas 
rincian pertanyaan [PhI/D] 

E. Definisi, deskripsi atau identifikasi 
masalah [PhI/E] 

Fase II : Penemuan dan Eksplorasi 
Ketidakpastian atau Ketidakkonsistenan 
Antara Ide, Konsep atau Pertanyaan 

A. Mengidentifikasi dan menyatakan 
ketidaksepakatan [PhII/A] 

B. Mengajukan dan menjawab 
pertanyaan untuk mengklarifikasi 
sumber dan tingkat 
ketidaksepakatan [PhII/B] 

C. Mengulangi posisi peserta dan 
mungkin mengajukan argumen atau 
pertimbangan dalam dukungannya 
dengan referensi pada pengalaman 
peserta, literatur, data formal yang 
dikumpulkan atau analogi yang 
relevan untuk menggambarkan 
sudut pandang [PhII/C] 

Fase III : Negosiasi Makna/Konstruksi 
Pengetahuan 

A. Negosiasi atau klarifikasi arti istilah 
[PhIII/A] 

B. Negosiasi bobot relative yang akan 
diberikan pada jenis argumen 
[PhIII/B] 

C. Identifikasi kesepatan atau tumpeng 
tindih antara konsep-konsep yang 
berlawanan [PhIII/C] 

D. Proposal dan negosiasi pernyataan 
baru yang mengandung kompromi, 
konstruksi bersama [PhIII/D] 

E. Proposal untuk mengintegrasikan 
atau mengakomodasi metafora atau 
analogi [PhIII/E] 

Fase IV : Pengujian dan Modifikasi 
Sintesis atau Konstruksi yang Diusulkan 

A. Menguji sintesis yang diusulkan 
terhadap “fakta yang diterima” 
seperti yang dibagikan oleh peserta 
dan atau budaya mereka [PhIV/A] 

B. Pengujian terhadap skema kognitif 
yang ada [PhIV/B] 

C. Pengujian terhadap pengalaman 
pribadi [PhIV/C] 

D. Pengujian terhadap data formal yang 
dikumpulkan [PhIV/D] 

E. Pengujian terhadap kesaksian 
kontradiktif dalam literatur [PhIV/E] 

Fase V : Pernyataan Persetujuan/Aplikasi 
Makna yang Baru Dibangun 

A. Ringkasan kesepakatan [PhV/A] 
B. Aplikasi pengetahuan baru [PhV/B] 
C. Pernyataan metakognitif oleh 

peserta menggambarkan 
pemahaman mereka bahwa 
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Fase Kategori 
pengetahuan atau cara berpikir 
mereka (skema kognitif) telah 
berubah sebagai hasil dari interaksi 
konferensi [PhV/C] 

 
Tabel 3. Skema koding Interaction Analysis Model (IAM) 

diadopsi dari Gunawardhena, et al., (1997) dan dimodifikasi 

sesuai dengan pendekatan problem solving 
Fase Kategori Fase Konstruksi 

Fase I : 
Berbagi/Membandingkan 
Informasi 

F. Pernyataan observasi 
atau opini [PhI/A] 

G. Pernyataan 
persetujuan dari satu 
atau lebih peserta lain 
[PhI/B] 

H. Contoh-contoh yang 
menguatkan diberikan 
oleh satu atau lebih 
peserta [PhI/C] 

I. Mengajukan dan 
menjawab pertanyaan 
untuk memperjelas 
rincian pertanyaan 
[PhI/D] 

J. Definisi, deskripsi atau 
identifikasi masalah 
[PhI/E] 

A. Siswa menyatakan opini 
atau observasi mengenai 
materi perubahan 
lingkungan [PhI/A] 

B. Siswa menyatakan 
persetujuan mengenai 
penjelasan yang 
diberikan [PhI/B] 

C. Siswa memberikan 
contoh mengenai 
permasalahan 
lingkungan meliputi 
pencemaran dan 
perubahan lingkungan 
[PhI/C] 

D. Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
mengenai permasalah 
perubahan lingkungan 
yang terjadi di 
lingkungan rumah saat 
ini [PhI/D] 

E. Siswa mengidentifikasi 
masalah perubahan 
lingkungan yang terjadi 
di lingkungan rumah saat 
ini [PhI/E] 

Fase II : Penemuan dan 
Eksplorasi 
Ketidakpastian atau 
Ketidakkonsistenan 
Antara Ide, Konsep atau 
Pertanyaan 

D. Mengidentifikasi dan 
menyatakan 
ketidaksepakatan 
[PhII/A] 

E. Mengajukan dan 
menjawab pertanyaan 
untuk mengklarifikasi 
sumber dan tingkat 
ketidaksepakatan 
[PhII/B] 

F. Mengulangi posisi 
peserta dan mungkin 
mengajukan argumen 
atau pertimbangan 
dalam dukungannya 
dengan referensi pada 

A. Siswa menyatakan 
pernyataan bahwa 
masalah perubahan 
lingkungan yang terjadi 
di lingkungan rumah saat 
ini benar terjadi atau 
tidak terjadi [PhII/A] 

B. Siswa mengajukan 
pertanyaan atau 
menjawab pertanyaan 
mengenai masalah 
perubahan lingkungan 
yang terjadi di 
lingkungan rumah saat 
ini untuk mengklarifikasi 
kebenarannya [PhII/B] 
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Fase Kategori Fase Konstruksi 
pengalaman peserta, 
literatur, data formal 
yang dikumpulkan atau 
analogi yang relevan 
untuk menggambarkan 
sudut pandang [PhII/C] 

C. Siswa mencari penyebab 
dan dampak masalah 
perubahan lingkungan 
sesuai dengan 
pengalaman siswa di 
dukung oleh literatur 
data formal dan analogi 
yang relevan[PhII/C] 

Fase III : Negosiasi 
Makna/Konstruksi 
Pengetahuan 

F. Negosiasi atau 
klarifikasi arti istilah 
[PhIII/A] 

G. Negosiasi bobot 
relative yang akan 
diberikan pada jenis 
argumen [PhIII/B] 

H. Identifikasi kesepatan 
atau tumpeng tindih 
antara konsep-konsep 
yang berlawanan 
[PhIII/C] 

I. Proposal dan negosiasi 
pernyataan baru yang 
mengandung 
kompromi, konstruksi 
bersama [PhIII/D] 

J. Proposal untuk 
mengintegrasikan atau 
mengakomodasi 
metafora atau analogi 
[PhIII/E] 

A. Siswa mencari alternatif 
solusi atas masalah 
lingkungan yang terjadi 
di lingkungan rumah saat 
ini [PhIII/A] 

B. Siswa untuk berdiskusi 
mengenai berbagai 
alternatif solusi yang 
diberikan [PhIII/B] 

C. Siswa melakukan diskusi 
mengenai pernyataan 
positif atau negative dari 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
yang terjadi di 
lingkungan rumah saat 
ini [PhIII/C] 

D. Siswa menyatakan 
pernyataan baru 
mengenai alternatif 
solusi atas masalah 
lingkungan berdasarkan 
diskusi bersama [PhIII/D] 

E. Siswa menyatakan 
pernyataan baru 
mengenai alternatif 
solusi atas masalah 
lingkungan berdasarkan 
metafora atau analogi 
yang sesuai [PhIII/E] 

Fase IV : Pengujian dan 
Modifikasi Sintesis atau 
Konstruksi yang 
Diusulkan 

F. Menguji sintesis yang 
diusulkan terhadap 
“fakta yang diterima” 
seperti yang dibagikan 
oleh peserta dan atau 
budaya mereka 
[PhIV/A] 

G. Pengujian terhadap 
skema kognitif yang 
ada [PhIV/B] 

H. Pengujian terhadap 
pengalaman pribadi 
[PhIV/C] 

I. Pengujian terhadap 
data formal yang 
dikumpulkan [PhIV/D] 

A. Siswa menyatakan 
pernyataan mengenai 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
sesuai fakta atau budaya 
yang ada [PhIV/A] 

B. Siswa menyatakan 
pernyataan mengenai 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
berdasarkan 
pengetahuan yang 
dimiliki oleh siswa 
[PhIV/B] 

C. Siswa menyatakan 
pernyataan mengenai 
alternatif solusi atas 
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Fase Kategori Fase Konstruksi 
J. Pengujian terhadap 

kesaksian kontradiktif 
dalam literatur [PhIV/E] 

masalah lingkungan 
berdasarkan 
pengalaman pribadi 
siswa [PhIV/C] 

D. Siswa menyatakan 
pernyataan mengenai 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
berdasarkan data-data 
yang dikumpulkan yang 
berkaitan dengan 
masalah lingkungan 
[PhIV/D] 

E. Siswa menyatakan 
pernyataan mengenai 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
berdasarkan literatur 
atau sumber bacaan 
[PhIV/E] 

Fase V : Pernyataan 
Persetujuan/Aplikasi 
Makna yang Baru 
Dibangun 

D. Ringkasan 
kesepakatan [PhV/A] 

E. Aplikasi pengetahuan 
baru [PhV/B] 

F. Pernyataan 
metakognitif oleh 
peserta 
menggambarkan 
pemahaman mereka 
bahwa pengetahuan 
atau cara berpikir 
mereka (skema 
kognitif) telah berubah 
sebagai hasil dari 
interaksi konferensi 
[PhV/C] 

A. Siswa menyatakan 
kesepakatan alternatif 
solusi atas masalah 
lingkungan berdasarkan 
diskusi yang telah 
dilakukan [PhV/A] 

B. Siswa mengambil 
kesimpulan mengenai 
alternatif solusi atas 
masalah lingkungan 
berdasarkan diskusi 
yang telah dilakukan 
[PhV/B] 

C. Siswa menyatukan 
pernyataan 
seebelumnya dengan 
berbagai alternatif solusi 
pada saat berjalan 
diskusi menjadi 
pernyataan baru [PhV/C] 

b. Contoh Instrumen Non-test 

Tabel 4. Kisi-kisi Soal Level Kognitif Siswa 
Indikator Bentuk Soal Jenjang Jumlah Soal 

Mengidentifikasi masalah 

lingkungan 

Essay C1 1 

Mengidentifikasi berbagai 

penyebab dan terjadinya 

masalah lingkungan  

Essay C1 1 
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Menjelaskan berbagai dampak 

akibat terjadinya masalah 

lingkungan 

Essay C2 1 

Menentukan alternatif solusi atas 

masalah lingkungan 

Essay C3 1 

Menganalisis alternatif solusi 

atas masalah lingkungan 

Essay C4 1 

Memilih solusi prioritas dari 

seluruh allternatif solusi atas 

masalah lingkungan 

Essay C5 1 

Merencanakan alternatif solusi 

atas masalah lingkungan 

Essay C6 1 

Jumlah Soal 7 

Tabel 5. Kategori Level Kognitif Siswa diadopsi dari Anderson et 

al., (2001) 
Kategori dan Proses 

Kognitif 
Nama Lain Definisi 

1. Mengingat (Mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang) 

1.1. Mengenali Mengidentifikasi Menemukan pengetahuan 
dalam memori jangka 

panjang yang konsisten 

dengan materi yang disajikan 

1.2. Mengingat kembali Mengambil kembali Mengambil kembali 

pengetahuan yang relevan 

dari memori jangka panjang 

2. Memahami (Membangun makna dari pesan-pesan instruksional, termasuk lisan, 

tulisan dan grapis) 

2.1. Menafsirkan Mengklarifikasi, 

memparafrasekan, 
merepresentasikan, 

menerjemahkan 

Mengubah dari satu bentuk 

representasi ke representasi 
yang lain 

2.2. Mencontohkan Mengilustrasikan, 

memberi contoh 

Menemukan contoh atau 

ilustrasi spesifik dari suatu 

konsep atau prinsip 

2.3. Mengklasifikasikan Mengkategorikan, 

menggolongkan 

Menentukan bahwa sesuatu 

termasuk ke dalam kategori, 
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Kategori dan Proses 
Kognitif 

Nama Lain Definisi 

mengklasifikasikan yang 

diamati atau dijelaskan 

2.4. Meringkas Mengabstraksi, 

menggeneralisasi 

Mengabstraksi tema umum 

atau poin utama 

2.5. Menyimpulkan Menutup, 

mengekstrapolasi, 

menginterpolasi, 

memprediksi 

Menarik kesimpulan logis 

dari informasi yang disajikan  

2.6. Membandingkan Mengkontraskan, 

Memetakan, 

menyesuaikan 

Mendeteksi korespondensi 

antara dua ide, objek san 

sejenisnya 

2.7. Menjelaskan Membangun model Membangun model sebab-

akibat dari suatu sistem 

3. Menerapkan (Menerapkan atau menggunakan prosedur dalam situasi tertentu) 

3.1. Melaksanakan Melaksanakan Menerapkan prosedur untuk 

tugas yang sudah dikenal 

3.2. Mengimplementasikan Menggunakan Menerapkan prosedur untuk 

tugas yang tidak biasa 

4. Menganalisis  (Memecahkan bahan menjadi bagian-bagian penyusunnya dan 
menentukan bagaimana bagian-bagian itu berhubungan satu sama lain) 

4.1. Mendiferensiasi Mendiskriminasi, 

membedakan, 

memokuskan, memilih 

Membedakan relevan dari 

bagian yang tidak relevan 

atau penting dari bagian 

yang tidak penting dari 

materi yang disajikan 

4.2. Mengorganisasi Menemukan, 

mengintegrasikan, 

menguraikan, menata 

Menentukan bagaimana 

elemen cocok atau berfungsi 

dalam struktur 

4.3. Menghubungkan Mendekontruksi Menentukan sudut pandang, 
bias, nilai, atau maksud yang 

mendasari materi yang 

disajikan 

5. Mengevaluasi (Membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar) 
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Kategori dan Proses 
Kognitif 

Nama Lain Definisi 

5.1. Memeriksa Mengkoordinasi, 

mendeteksi, 

memantau, menguji 

Mendeteksi inkonsistensi 

atau kekeliruan dalam suatu 

proses atau produk; 

menentukan apakah suatu 

proses atau produk memiliki 

konsistensi batin; 
mendeteksi keefektifan suatu 

prosedur saat 

diimplementasikan 

5.2. Mengkritik Menilai Mendeteksi 

ketidakkonsistenan antara 

produk dan kriteria eksternal, 

menentukan apakah suatu 

produk memiliki konsistensi 

eksternal; mendeteksi 
kesesuaian prosedur untuk 

masalah yang diberikan 

6. Mencipta (Menyatukan elemen-elemen untuk membentuk keseluruhan yang utuh 

atau fungsional; mengatur ulang elemen ke dalam pola atau struktur baru) 

6.1. Menghasilkan Menghipotesis Memunculkan hipotesis 

alternatif berdasarkan kriteria 

6.2. Merencanakan Merancang Merancang prosedur untuk 

menyelesaikan beberapa 

tugas 

6.3. Memproduksi Membangun Menciptakan produk 

 

3.6.4. Pengembangan Instrumen 

Pengembangan instrument dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrument yang disusun merupakan instrument yang baik untuk 

penelitian.  

a. Instrumen Non-test 

     Sebelum instrument dikembangkan, draft instrument 

konstruksi pengetahuan harus disediakan. Draft instrument 
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konstruksi pengetahuan tersebut harus divalidasi kepada ahli 

agar draft tersebut dapat digunakan. (Lampiran 13) 

b. Instrumen test 

     Sebelum instrument dikembangkan, draft instrument level 

kognitif harus disediakan Draft instrument level kognitif harus 

divalidasi kepada ahli agar dapat digunakan. (Lampiran 14) 

 

3.4.Alur Penelitian  

Adapun tahapan penelitian dimulai dari persiapan hingga penarikan 

kesimpulan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

 
3.5.Prosedur Penelitian 

3.3.1. Tahap Persiapan  

a. Melakukan observasi ke sekolah dengan melihat aspek-aspek yang 

mendukung proses pembelajaran di salah satu SMA Negeri di kota 

Bandung sehingga akan menunjang penelitian yang dilakukan 

b. Menghubungi pihak sekolah untuk memberikan izin pengujian 

instrument (Lampiran 10) dan pengambilan data penelitian 

(Lampiran 11) 

c. Menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk 

membuat jadwal penelitian dan mendiskusikan perangkat 

pembelajaran 

d. Mengembangkan RPP yang disesuaikan dengan sintaks problem 

solving (Lampiran. 1) 

e. Membuat materi pembelajaran dengan menurunkan materi dari KD 

3.9. Menganalisis data perubahan lingkungan dan dampak dari 

perubahan-perubahan tersebut bagi kehidupan (Lampiran 1) 

f. Memilih kelas yang cukup kooperatif yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran untuk dilakukan penelitian 

g. Menyusun instrument penelitian mengenai konstruksi pengetahuan 

berupa lembar observasi (Lampiran 3) dan level kognitif berupa soal 

uraian (Lampiran 2) 

h. Melakukan judgement instrumen penelitian kepada ahli 

i. Melakukan orientasi pada kelas penelitian yang dipilih dengan 

memperhatikan guru mata pembelajaran yang bersangkutan untuk 

menemukan karakteristik siswa dari kelas tersebut 
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j. Melakukan survey untuk kemungkinan penerapan pembelajaran 

secara daring menggunakan zoom meeting dan google classroom 

k. Membuat akun zoom meeting sebagai tempat diskusi untuk 

mengukur konstruksi pengetahuan dan google classroom sebagai 

tempat untuk pengumpulan soal untuk mengukur level kognitif 

l. Melakukan uji coba instrument peneltian untuk memperoleh 

instrument penelitian yang sesuai (Lampiran 4) 

3.3.2. Tahap Pelaksanaan  

Tabel 6. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan 
ke- Kegiatan 

1 

Pendahuluan 1. Guru memberi salam, absensi, apresepsi, dan 
mengkomunikasikan tujuan pembelajaran  

Pembelajaran 

1. Guru memberikan penjelasan materi mengenai 
pencemaran lingkungan, perubahan lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan melalui zoom meeting  

2. Guru melakukan pembelajaran sesuai fase 
pembelajaran konstruksi pengetahuan oleh 
Gunawardena et al., (1997). 

Orientasi Peserta Didik Pada Masalah  
1. Guru menanyakan masalah mengenai 

permasalahan lingkungan di lingkungan rumah saat 
ini 

2. Siswa mengidentifikasi masalah mengenai 
permasalahan lingkungan di lingkungan rumah saat 
ini  
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Pertemuan 
ke- Kegiatan 

 

2 

Pendahuluan 
1. Guru memberi salam, absensi, apresepsi, dan 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

Pembelajaran 

Mengorganisasikan peserta didik 
1. Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok  
2. Siswa dan guru mendiskusikan hal apa saja yang 

harus dikerjakan dan didiskusikan zoom meeting 
Membimbing penyelidikan individu dan kelompok  
Setiap siswa dari kelompok 1-6 dalam proses 
pembelajaran yang berlangsung harus menyelesaikan 
permasalahan tersebut dengan mengidentifikasi 
altematif solusi dari masalah yang diberikan dengan 
diskusi melalui zoom meeting 
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 
1. Setiap siswa dari kelompok 1 dan 2 dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung harus 
mempresentasikan hasil temuan atau solusi 
alternatif dari masalah yang diberikan dengan diskusi 
melalui aplikasi zoom meeting room 1 

2. Setiap siswa dari kelompok 3 dan 4 dalam proses 
pembelajaran yang berlangsung harus 
mempresentasikan hasil temuan atau solusi 
alternatif dari masalah yang diberikan dengan diskusi 
melalui aplikasi zoom meeting room 2 

3. Seluruh jawaban siswa direkam dari awal proses 
pembelajaran hingga akhir proses pembelajaran 
melalui fitur record pada apalikasi zoom meeting 
room 3 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 
masalah 
Setiap siswa dari kelompok 1 dan 2 melakukan analisis 
terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan 
siswa yang dituangkan dalam soal essay dan 
dikumpulkan melalui aplikasi google classroom. 
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Pertemuan 
ke- Kegiatan 

 

 

 
 

3.3.3. Tahap Pengolahan Data  

a. Menganalisis video saat pembelajaran melalui aplikasi zoom meeting 

kemudian percakapan ketika berlangsung diskusi dikategorikan ke 

dalam lembar observasi sebaran fase konstruksi pengetahuan yang 

diadopsi dari Gunawardhena, et al (1997) dan dimodifikasi sesuai 

sintaks problem solving. 
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b. Menghitung banyaknya frekuensi dari setiap fase konstruksi 

pengetahuan yang sudah dikategorikan dalam lembar observasi sebaran 

fase konstruksi pengetahuan kemudian dibuat pola sebaran konstruksi 

pengetahuan. 

c. Menganalisis jawaban siswa yang dikumpulkan mealui aplikasi google 

meeting dengan cara mengkategorikan jawaban siswa sesuai dengan 

kategori level kognitif yang diadopsi dari Anderson et al., (2001). 

d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan data dan 

pertanyaan penelitian. 

 

3.6.Pengolahan Data 

Data sebasaran fase konstruksi pengetahuan berupa deskripsi rekaman 

video pada saat pembelajaran berlangsung melalui zoom meeting pada setiap 

siswa yang mengikuti pembelajaran lingkungan. Data sebaran fase konstruksi 

pengetahuan pada siswa kemudian diidentifikasi menggunakan skema koding 

Interaction Analysis Model (IAM). Data tersebut kemudian dianalisis dengan 

Analisis Konten Kuantitatif (QCA) untuk dikategorikan ke dalam fase 

konstruksi pengetahuan (Lampiran 7). Data sebaran fase konstruksi 

pengetahuan kemudian dihitung banyaknya frekuensi dari setiap sebaran fase 

konstruksi untuk dianalisis pola konstruksi pengetahuan yang diperlihatkan 

oleh siswa.   

Data level kognitif berupa jawaban soal essay dari level kognitif C1, C2, 

C3, C4, C5 dan C6. Soal essay diberikan pada akhir pembelajaran setelah 

berlangsungnya diskusi pembelajaran. Jawaban soal dari setiap level kognitif 

kemudian dianalisis dan di kategorikan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilannya (Lampiran 9) 


