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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian memaparkan tentang paradigma penelitian, metode 

penelitian berupa Research and Development (R&D) dengan model 3D, lokasi 

dan subjek penelitian. Diuraikan juga mengenai instrumen penelitian dan teknik 

pengumpulan data. 

 

A. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengembangan pembelajaran ikatan kimia berbasis 

e-learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir reflektif bagi mahasiswa 

calon guru. Cara pandang dalam penelitian ini atau yang disebut dengan 

paradigma penelitian  dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

  

 
                                                Pembelajaran berbasis e-learning 

 

 

 

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian. 
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Calon guru kimia adalah mahasiswa pendidikan kimia yang dipersiapkan 

menjadi guru. Selama dalam pendidikan diharapkan  dapat memenuhi kompetensi 

penguasaan bidang studi kimia yaitu menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep 

esensial dalam kimia dan mengaitkan konsep-konsep kimia serta fungsinya untuk 

memahami dan memecahkan masalah-masalah kimia. Selain itu diharapkan calon 

guru kimia mampu mencari informasi yang berkaitan dengan ilmu kimia melalui 

media terutama internet. Diharapkan calon guru mampu menilai diri sendiri dan 

menggunakannya untuk memperbaiki kinerjanya. 

 Keterampilan berpikir reflektif adalah salah satu bentuk keterampilan yang 

diperlukan dan bermanfaat bagi calon guru maupun setelah menjadi guru. 

Keterampilan ini dapat mendorong calon guru belajar lebih lanjut yang 

bermanfaat untuk pengembangan konsep calon guru dan pengembangan 

profesional guru. 

Ikatan kimia adalah salah satu mata kuliah pada pendidikan calon guru 

kimia. Materi ini membahas landasan teori dan teori yang menjelaskan ikatan 

kimia. Pembelajaran dimulai dengan kajian  teori atom modern yang dititik 

beratkan pada teori atom mekanika kuantum, membahas bermacam ikatan antar 

atom dan antar molekul dan bagaimana menjelaskan sifat materi berdasarkan 

ikatan yang terdapat pada materi tersebut. Pembahasan juga mencakup geometri 

molekul dan bagaimana secara teori menjelaskan fakta- fakta menarik tentang 

materi ditinjau dari geometrinya. Pada penelitian ini materi yang dikaji adalah 

ikatan antar atom meliputi kestabilan atom, ikatan kimia, ikatan kovalen, ikatan 

ion, ikatan logam, geometri molekul dan teori ikatan. 
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Bahasan ikatan kimia lebih banyak pada daerah sub mikroskopik. Kondisi 

ini memerlukan bantuan media  atau metoda pembelajaran yang mendukung 

pemahaman, visualisasi dan interaksi yang dapat diakomodir dengan e-learning. 

Pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning yang dikembangkan berisi 

permasalahan yang berfungsi memancing pengetahuan awal mahasiswa. 

Permasalahan juga memancing interaksi dan belajar lebih  lanjut agar tujuan 

pembelajaran berpikir reflektif dapat terwujud. 

Permasalahan yang diangkat dalam pembelajaran merupakan permasalahan 

yang berkaitan dengan ikatan kimia. Pemecahan masalah menuntut pemahaman   

konsep dan dapat menjadikannya sebagai landasan pemecahan masalah. 

Mahasiswa diharapkan dapat memadukan beberapa konsep untuk saling 

menunjang jawaban yang diberikan. 

 

B. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan dengan  model 3D yang merupakan modifikasi  model 4D dari 

Thiagarajan, et al. (1974). Kegiatan 3D meliputi  Define yaitu  pengumpulan data 

dari berbagai sumber sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, Design dengan  

kegiatan merancang program  pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning 

untuk meningkatkan keterampilan berpikir reflektif. Kegiatan berikutnya Develop 

yaitu kegiatan mengembangkan pembelajaran. Desain penelitian secara jelas dapat 

dilihat pada Gambar 3. 2. 
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1. Studi Pendahuluan (Define) 

Studi pendahuluan bertujuan untuk persiapan pengembangan. Pada 

tahapan ini yang dilakukan adalah  studi pustaka dan lapangan. Studi pustaka  

mengenai  SKGP guru kimia dan NSTA yang berkaitan dengan pembekalan 

materi ikatan kimia untuk calon guru. Didapatkan kompetensi guru untuk ikatan 

kimia terdiri dari kompetensi inti, kompetensi tambahan dan kompetensi 

pendukung. Dimana kompetensi tersebut merupakan materi minimal untuk calon 

guru. 

  Dilakukan analisis terhadap silabus ikatan kimia di Perguruan Tinggi 

LPTK ataupun non LPTK yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. Dilakukan  

studi mengenai standar kompetensi dan isi yang berkaitan dengan ikatan kimia di 

SMA. Studi pustaka juga mempelajari e-learning dalam pembelajaran kimia serta 

keterampilan berpikir reflektif sebagai keterampilan yang dibutuhkan calon guru. 

Dikaji juga mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan untuk melihat 

posisi penelitian ini. 

Dilakukan studi lapangan mengenai materi ikatan kimia yang dibutuhkan 

guru dengan cara memberikan kuesioner kepada 12 orang guru kimia. Dilakukan 

juga studi lapangan mengenai pembelajaran ikatan kimia di LPTK. Selanjutnya 

dilakukan kuesioner kepada calon guru kimia mengenai kebiasaan, fasilitas dan 

pendapat mahasiswa terkait e-learning. 
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2. Perancangan  Program Pembelajaran (Design) 

Berdasarkan kajian pustaka dan studi lapangan dilakukan analisis sehingga 

ditetapkan tujuan pembelajaran, materi yang mendukung pencapaian tujuan 

pembelajaran dan indikator yang digunakan. Perancangan dilanjutkan dengan 

pembuatan deskripsi pembelajaran yang menggambarkan hubungan antara 

konsep, indikator, pembelajaran dan asesmen yang digunakan. Asesmen yang 

digunakan adalah soal uraian yang membutuhkan pemecahan sesuai dengan 

indikator yang dikembangkan sebanyak 10 buah. Soal divalidasi bersamaan 

dengan deskripsi pembelajaran dan diujicobakan kepada mahasiswa calon guru. 

Data-data mengenai ujicoba soal dapat dilihat pada lampiran  Untuk mengukur 

pencapaian indikator dan tanggapan mahasiswa terhadap pembelajaran yang 

dikembangkan disusun instrumen penelitian berupa kuesioner dan soal penilaian 

keterampilan berpikir reflektif dan pemahaman calon guru terhadap konsep ikatan 

kimia. 

Tahapan selanjutnya adalah membuat storyboard dan pembelajaran            

e-learning teoritis. Storyboard dan pembelajaran teoritis  dikembangkan menjadi 

pembelajaran e-learning dengan mengajukan kepada pengembang web untuk 

didiskusikan mengenai pengembangannya. Pengembang mengembangkan web 

yang telah disepakati dan materi ikatan kimia yang sesuai dengan deskripsi 

pembelajaran dimasukkan ke dalam web. 
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3. Pengembangan Program Pembelajaran (Develop)   

Pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning yang sudah dirancang 

diujicoba dengan ujicoba terbatas yaitu penggunaan pembelajaran kepada tiga 

orang mahasiswa calon guru dan dilakukan perbaikan. Dilakukan juga validasi 

oleh tiga orang ahli, satu ahli bidang pendidikan IPA,  satu ahli bidang kimia 

fisika dan satu ahli pembelajaran jarak jauh. Hasil ujicoba terbatas dan validasi 

ahli digunakan untuk perbaikan pembelajaran. 

Pembelajaran yang sudah diperbaiki diujicoba ulang   kepada 19 orang 

mahasiswa calon guru  kimia. Mahasiswa yang melakukan ujicoba pembelajaran 

merupakan mahasiswa  salah satu perguruan tinggi di Bandung. Pembelajaran 

yang dilakukan adalah model pembelajaran e-learning.  

Sebelum melakukan pembelajaran mahasiswa dikumpulkan untuk 

melakukan pretes dan pengambilan identitas untuk dientri menjadi nomor user 

dan password. Nomor user dan password didistribusikan kepada mahasiswa  dan 

mahasiswa diminta melakukan pembelajaran ikatan kimia berbasis e-learning. 

Bagi mahasiswa yang kesulitan login diadakan simulasi. Pembelajaran dilaporkan 

melalui format on-line. Selama pembelajaran dilakukan diskusi dan pemecahan 

permasalahan  yang diberikan. Setelah melakukan pembelajaran dilakukan postes. 

Ujicoba diperluas dilakukan pada dua tempat yaitu di salahsatu LPTK di 

Palu (LPTK A) dan Bandung  (LPTK B).  
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C. Lokasi dan Subyek Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat. Pengumpulan data studi 

pendahuluan berupa  kajian pustaka dilakukan di salahsatu perguruan tinggi di 

Bandung. Studi lapangan dilakukan di Sulawesi Tengah berupa survei kebutuhan 

guru (12 orang guru) dan karakteristik mahasiswa yang berkaitan dengan             

e-learning (30 orang). Karakteristik mahasiswa yang berkaitan dengan e-learning 

juga dikumpulkan di Bandung berupa kuesioner (30 orang yang mengembalikan 

27 orang).  

Ujicoba keterpakaian dilakukan oleh tiga mahasiswa calon guru  kimia dan 

ujicoba terbatas dilakukan di sebuah perguruan tinggi di Bandung yang 

melibatkan subyek penelitian   19 mahasiswa calon guru yang mengambil mata 

kuliah Kimia Fisika Empat.  Mata kuliah ini membahas materi Ikatan Kimia. Saat 

penelitian dilakukan mahasiswa belum memasuki materi Ikatan (materi yang 

sedang dipelajari adalah Hidrogen Like Ion yang merupakan materi sebelum 

Ikatan Kimia). Ujicoba lebih luas dilakukan di Palu dan Bandung. Masing-masing 

19  dan 28 mahasiswa. 

 

D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan data yang 

diperlukan dalam tiap tahapan. Studi pendahuluan dan perancangan pembelajaran 

memerlukan data mengenai materi yang diperlukan guru yang berkaitan dengan 

materi ikatan kimia. Karakteristik user dilakukan untuk mengetahui faktor 

pendukung pelaksanaan e-learning dari sisi user (mahasiswa). 
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Tahapan pengembangan memerlukan data penilaian deskripsi pembelajaran 

dan pembelajaran dari validator. Mahasiswa memberikan penilaian mengenai 

pembelajaran dengan mengisi format penilaian . Tahap pengujian memerlukan 

data mengenai keterampilan berpikir reflektif dan pemahaman mahasiswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran. Pengujian pemahaman dan keterampilan 

berpikir reflektif dilakukan melalui soal. Soal yang dikembangkan sebanyak 

sepuluh buah yang divalidasi  diujicobakan pada 45 orang calon guru.   Pendapat 

mahasiswa mengenai pembelajaran diungkap melalui kuesioner. Berikut disajikan 

Tabel 3.1 mengenai data yang diperlukan, sumber data, instrumen yang digunakan 

dan teknik pengumpulan data. 

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

No Data yang Diperlukan Sumber 

Data 

Instrumen Teknik 

Pengumpulan Data 
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3 
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berbasis e-learning 

 

Angket 



 

56 
 

Solfarina, 2012 
Pembelajaran Ikatan Kimia Berbasis E-Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir 
Reflektif Bagi Mahasiswa Calon Guru 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

E. Teknik Pengolahan Data  

Setelah data dikumpulkan dilakukan pengolahan dan analisis.Teknik 

analisis data penelitian dilakukan sesuai dengan jenis instrumen yang digunakan 

yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif meliputi pendapat 

guru mengenai materi ikatan kimia yang diperlukan, karakteristik mahasiswa yang 

berkaitan dengan e-learning, penilaian pembelajaran dan pendapat tentang 

pembelajaran dianalisis secara deskriptif. Demikian juga dengan data aktifitas 

mahasiswa diolah secara deskriptif. Data kuantitatif berupa keterampilan berpikir  

reflektif dan pemahaman  mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Skor 

pretes dan postes digunakan untuk menghitung N-gain (normalized gain) dengan 

rumus: 

N-gain=
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠   −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠
 

N-gain diinterpretasikan berdasarkan skala Hake (1998) yaitu tinggi jika bernilai 

0,71-1, sedang jika bernilai 0,31-0,70 dan rendah jika bernilai 0,00-0,30.. 

Selanjutnya data N-Gain diolah dengan SPSS 17. 


