
BAB III

METODOLOGl PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterampilan intelektual yang
mendasari eksplanasi guru dalam merepresentasikan konsep hidrolisis garam.

Keterampilan intelektual dan eksplanasi pedagogi dapat dipisahkan berdasarkan

hasil analisis teks dasar. Teks dasar digunakan untuk menurunkan proposisi dan

eksplanasi pedagogi guru. Penurunan proposisi dan eksplanasi pedagogi
merupakan data untuk memperoleh struktur pengajaran. Struktur pengajaran yang

dimaksud adalah struktur makro dan stuktur global, yang menggambarkan
rangkaian/turunan dari materi-subyek yang disajikan.

Analisis keterampilan intelektual yang mendasari eksplanasi guru dan

perbandingannya dengan buku paket ataupun buku teks, dilakukan dengan melihat

dan mempelajari perbedaan struktur globalnya.

Pengorganisasian kegiatan penelitian untuk mendapatkan transkrip wacana

sampai temuan dapat dilihat pada gambar 3.1.

B. Metoda Penelitian

Karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara

menyeluruh, dan data yang digunakan adalah suatu fakta berupa hasil eksplanasi

guru dan atau wacana didalam suatu kelas, maka metoda penelitian yang digunakan

adalah deskriptif analisis, sedangkan jenisnya adalah studi atau penilaian

komperatif. Data dan analisis bersifat kualitatif non eksperimental.
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Gambar 3.1

Desain Studi
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a. Belum adanya keterampilan intelektual standart teruji yang dapat

dijadikan acuan didalam eksplanasi pedagogi materi subyek, khususnya
untuk topik hidrolisis garam.

b. Data yang digunakan adalah rekaman pengajaran guru yang
diaktualisasikan kedalam teks dasar yang diperhalus.

c. Proses penilaian eksplanasi pedagogi guru dilakukan dengan cara

membandingkannya dengan buku paket dan buku teks Brady.

d. Penelitian ini terbatas kepada struktur materi subyek, tanpa menguji

pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan siswa didalam menyerap dan

memahami materi yangdiberikan.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metoda deskriptif analisis bersifat kualitatif

non eksprimental dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa

ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu

sendiri (Arief Furchon, 1992). Data yang dikumpulkan dapat juga berupa kata-kata,

gambar dan bukan angka-angka (Moleong, 1994).

Instrumen penelitian dibagi menjadi dua, yaitu instrumen utama dan

instrumen bantu, Instrumen utamanya adalah tape recorder dan peneliti. Tape

recorder berfungsi untuk merekam (menyalin) proses belajar-mengajar.

Peran peneliti sebagai instrumen utama dijelaskan oleh John W. Best (alih

bahasa oleh Sanafiah Faisal 1982) dalam penelitian kualitatif, bahwa peneliti

berperan sebagai instrumen utama, sedangkan rekaman (bukan alat perekam) dan

atau alat-alat lain merupakan alat bantu. Peranan alat bantu adalah alat bagi peneliti

untuk melengkapi perannya sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data.
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D. Cara Penyiapan Data

Sumber data penelitian ini adalah transkripsi pengajaran di dalam kelas.

Transkripsi adalah hasil pengalihan ucapan pengajar dan pembelajar ketika proses

belajar-mengajar berlangsung. Ucapan dalam proses belajar mengajar diperoleh berdasar

kan hasil rekaman yang menggunakan tape recorder. Pengalihan ke dalam bentuk tulisan

dilakukan menggunakan metode garis tema (thema line). Metode ini hanya menampil

kan tema-tema materi-subyek yang disajikan, tanpa melihat kejadian-kejadian yang

menyertai ucapan tersebut. Selanjutnya transkripsi diperhalus menjadi teks dasar.

Penghalusan dilakukan melalui 2 cara, yaitu: penghapusan dan penyisipan

kata-kata, frase atau kalimat. Penghapusan teks dilakukan terhadap kata-kata yang

diulang atau berlebih-lebihan tanpa mengurangi makna yang tersirat. Penyisipan

dilakukan supaya proposisi yang ada lebih tajam dan mengacu pada tema yang

dikandung oleh kalimat tersebut. Agar peneliti lebih memahami penyajian guru

selama proses belajar-mengajar, peneliti melakukan observasi langsung.

Mengingat materi yang diajarkan sering menggunakan papan tulis,

observasi dimaksudkan sebagai cara untuk melengkapi catatan lapangan. Di sini,

peneliti juga bertindak secara langsung sebagai instrumen yang mengamati alur

pengajaran guru mulai dari awal sampai akhir pelajaran.

Selaku instrumen penelitian, peneliti perlu kreatif dalam mengumpulkan

data, karena peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data,

penganalisis, dan pada akhirnya sebagi pelapor penelitian (Moleong, 1994).

Sejalan dengan pandangan bahwa kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas

merupakan wacana pengkonstruksian pengetahuan, oleh sebab itu perlu dilakukan
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observasi dan interview (Siregar, 1999). Kedua kegiatan ini perlu dipadukan

menjadi suatu sistem deskriptif agar berfungsi saling melengkapi. Sistem deskriptif

merupakan sistim konseptual dari proses penelitian di lapangan yang diperlukan

untuk memudahkan pengendalian kegiatan penelitian (area, judul dan tahapan

penelitian) secara menyeluruh (Siregar, 1998). Dalam bentuk yang lebih umum

sistem deskriptif ini dikenal sebagai desain penelitian.

E. Cara Memperoleh Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, pengambilan data

diarahkan hanya pada yang relevan dengan tugas menggambarkan pengajaran guru

dalam proses belajar mengajar. Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini tidak

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan suatu

keadaan, kondisi dari proses belajar mengajar apa adanya.

Data penelitian ini adalali rekaman audio pengajaran guru yang sedang

melakukan kegiatan belajar mengajar pada konsep hidrolisis garam. Data

pengamatan langsung dan catatan siswa dipakai sebagai tambahan.

F. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seorang guru kimia kelas III IPA pada salah

satu SMU Swasta di Bandung. Sarana dan prasarana sekolah yang diteliti sangat

minim dan guru tersebut merupakan satu satunya staf pengajar kimia di kelas III

IPA. Latar belakang pendidikan guru tersebut adalah sarjana pendidikan bidang

studi kimia dan sedang menempuh pendidikan program pascasarjana strata-2

bidang pendidikan, dengan pengalaman mengajar kurang lebih sepuluh tahun dan



44

cukup aktif mengikuti kegiatan penataran yang dapat memantapkan atau

meningkatkan kinerja guru. la juga telah mendapatkan pengetahuan

pengorganisasian materi-subyek.

G. Prosedur Penelitian

Berpedoman pada pemahaman bahwa dalam proses belajar mengajar adalah

proses yang rumit (Gudmundsdottir, 1991) dengan totalitas dan logika intemalnya

(Siregar, 1999) maka interaksi dalam proses belajar mengajar yang dikembangkan

gum dapat berbeda-beda, tergantung komponen dan kendala yang menyertainya.

Pemahaman ini dapat mempengaruhi metoda pengajaran (Hashweh, 1996).

Menurut Clark dan Peterson (1985), metoda pengajaran memainkan

peranan penting dalam pendidikan dan pembangunan ilmu pengetahuan alam

karena dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa (Czerniak dan Lump, 1999).

Untuk dapat memahami kerumitan dalam proses belajar mengajar tersebut tidak

ada cara lain kecuali memahaminya dengan analisis wacana yang terdapat dalam

kelas secara utuh dan alamiah.

Untuk mendapatkan wacaana kelas secara utuh seperti yang dimaksud,

dalam melaksanakan penelitian ini, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai

berkut:

(l)Mengobservasi pendahuluan dengan beberapa eksplanasi, antara lain;

menetapkan tempat penelitian, menghubungi guru bidang penelitian kimia

dan meminta kesediaannya sebagai subyek penelitian. Selanjutnya

menelaah materi pelajaran juga GBPP SMU kimia. Dari hasil observasi
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dapat ditemukan permasalahan, yaitu bagaimana eksplanasi pedagogi dan:

keterampilan intelektual dalam mengajar

(2) Melakukan perekaman dan pengamatan yang tidak mampu dijangkau oleh

audio tape rekorder seperti catatan dipapan tulis oleh guru maupun siswa

ataupun melengkapi data berupa catatan di lapangan nantinya yang terjadi

pada proses belajar mengajar di dalam kelas. Hasil rekaman yang berupa

data verbal dirubah menjadi bentuk transkripsi untuk memperoleh data

tekstual.

(3) Melakukan penghalusan teks yang menghasilkan teks dasar.

(4) Melakukan penurunan proposisi makro dan mikro.

(5) Melakukan pendekatan analisis wacana untuk mendapatkan kemudahan

dalam proses mengkonstruksi pengetahuan yang merupakan fenomena

wacana yang terjadi dalam lingkungan sosial yang beranggotakan guru dan

siswa sehingga nantinya didapatkan struktur global dan makro yang

merupakan representasi dari totalitas proses belajar mengajar.

H. Rencana Pengolahan Data

Berdasarkan teks dasar yang diperoleh dari hasil penghalusan transkripsi

pengajaran, dibuat penurunan proposisi mikro dan proposisi makronya, yaitu

penggabungan beberapa kalimat ke dalam paragraph serta paragraph menjadi unit-

unit yang lebih besar ditempuh melalui aturan makro. Aturan makro

mengendalikan penghapusan generalisasi serta konstruksi sederetan pemyataan

menjadi pemyataan yang lebih besar. Panduan aturan makro dengan struktur
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substansi dari topik merupakan dasar untuk menurunkan proposisi mikro dan

makro. Proposisi mikro diperoleh melalui penurunan langsung dari teks dasar,

sedangkan proposisi makro diperoleh dari penurunan proposisi yang diperoleh

sebelumnya. Penurunan terhadap proposisi mikro maupun makro dilakukan dengan

menggunakan aturan makro (Siregar, 1995). Aturan ini meliputi aspek yang terdiri

dari: penghapusan (proposisi-proposisi yang tidak diperlukan dalam

menginterpretasikan suatu teks dapat dihapus), generalisasi (melalui beberapa

proposisi dapat diturunkan satu proposisi tertentu melalui generalisasi sebagai

acuannya), konstruksi (dari beberapa proposisi dapat dikonstruksi suatu proposisi

bam secara bertahap).

Proposisi makro seluruhnya dipetakan menjadi model representasi mengajar

dengan menjaga hubungan hirarkinya. Penyusunannya harus memperhatikan

eksplanasi utama yang diberlakukan terhadap substansi yang dibawa oleh setiap

proposisi. Eksplanasi ini diperlihatkan oleh garis penghubung antar proposisi yang

lebih tinggi atau yang paling tinggi berupa topik pelajaran Seluruhnya

memperlihatkan keserasian antar hubungan hierarki dari materi-subyek dan

hubungan hierarki darieksplanasi yangmenyertainya.

Struktur global, makro dan keterampilan intelektual pengajaran gum

kemudian dibandingkan dengan stmktur global dan makro berdasarkan buku paket

dan buku Brady. Adapun yang menjadi tujuannya adalah untuk memperoleh

temuan penting untuk kesimpulan teori yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.




