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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Dalam bab III akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi: populasi, lokasi dan subjek penelitian; definisi 

operasional; metode penelitian;  data, sumber data dan instrumen; teknik dan 

langkah pengumpulan data serta analisis data.  

A. POPULASI, LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN  

Sukmadinata (2005) membedakan populasi menjadi populasi target dan 

populasi terukur atau accessable population. Populasi terukur merupakan populasi 

yang secara riil dijadikan sebagai dasar penarikan sampel dan secara langsung 

merupakan sasaran keberlakuan kesimpulan, sedangkan populasi target adalah 

populasi yang memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi target adalah guru-guru sekolah dasar negeri 

di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat karena pada dasarnya memiliki 

kesamaan karakteristik dan budaya.  Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil 

penelitian berlaku bagi guru-guru sekolah dasar di wilayah Kabupaten Bandung 

Barat dan Kota Cimahi.  

Terdapat beberapa alasan mengapa guru-guru di sekolah dasar negeri di 

Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat dijadikan sebagai populasi target. 

Pertama, hasil dari kajian pra penelitian, guru-guru di Kota Cimahi dan Kabupaten 

Bandung Barat kurang dapat mengembangkan pembelajaran IPA, jarang 
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dilibatkan dalam pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran IPA maupun 

kurikulum dan tidak ada catatan prestasi tentang pendidikan IPA di kedua wilayah 

ini seperti misalnya menjadi peserta olimpiade sains tingkat provinsi atau 

nasional. Satu-satunya catatan prestasi pendidikan yang diraih Kota Cimahi 

adalah sebagai kota yang memiliki inovasi tinggi dalam percepatan penuntasan 

wajar Diknas 9 tahun pada tingkat provinsi. Kedua, akses peneliti terhadap 

sekolah di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi lebih tinggi 

dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini dikarenakan kemudahan perijinan 

untuk melakukan penelitian. Dengan jarangnya penelitian dan pelatihan 

diselenggarakan di wilayah Kota Bandung Barat dan Cimahi, Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pendidikan (UPTD Pendidikan) di kedua wilayah ini sangat 

mendukung peneliti untuk melakukan penelitian di kedua wilayah ini.  Ketiga, 

penelitian tentang kebutuhan guru yang berkaitan dengan pembelajaran IPA 

belum pernah dilakukan di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, sehingga 

ungkapan mengenai kebutuhan (needs) dari para guru lebih natural dan memiliki 

validitas tinggi. 

Penarikan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Borg & Gall 

(2003) menyatakan: ”in purposeful sampling the goal is to select cases that are 

likely to be information rich which respect to the purposes of the study”. Dalam 

pemilihan sampel secara purposive, peneliti tidak bermaksud untuk mengambil 

sampel yang secara akurat menggambarkan keseluruhan populasi, tetapi lebih 

pada memilih kasus atau kejadian yang memungkinkan informasi dapat digali 

secara lengkap berdasarkan kepentingan dari penelitian yang dilakukan (Borg & 
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Gall, 2003). Tujuan dari purposive sampling adalah memilih sampel untuk 

mengembangkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang dipelajari 

berdasarkan kepentingan penelitian. Fenomena yang diamati dapat dilakukan 

terhadap subjek yang dapat merupakan tempat, karakteristik manusia ataupun 

manusianya sendiri.  

Langkah yang dilakukan dalam purposive sampling ini adalah sebagai 

berikut: Pertama, menentukan wilayah penelitian yaitu kecamatan yang berada di 

wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Dari kedua wilayah 

tersebut, dipilih beberapa kecamatan sebagai tempat penelitian. Pertimbangan 

pemilihan kecamatan berdasarkan kesamaan karakteristik wilayah yaitu berada di 

daerah perkotaan wilayah yang dianggap sebagai pusat kota dari wilayah tersebut. 

Dengan demikian diharapkan sekolah, siswa dan guru yang berada di wilayah 

tersebut memiliki kesamaan karakteristik. Pertimbangan lain adalah kemudahan 

akses untuk melakukan penelitian pada wilayah-wilayah tersebut karena mudah 

dijangkau oleh peneliti. Selain kemudahan akses, kemudahan perijinan yang 

diberikan oleh kecamatan dijadikan pula pertimbangan oleh peneliti untuk 

mengambil kecamatan tersebut menjadi wilayah yang diambil sebagai tempat 

penelitian.  

Dengan berlandaskan pada pertimbangan di atas, maka peneliti 

menetapkan dua kecamatan yang berada di wilayah Kota Cimahi, yaitu 

Kecamatan Cimahi Tengah yang dianggap sebagai pusat kota Cimahi dan 

Kecamatan Cimahi Utara yang wilayahnya terletak tidak jauh dari pusat kota 

Cimahi. Sedangkan di Kabupaten Bandung Barat dipilih tiga kecamatan, yaitu 
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Kecamatan Lembang, Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Ngamprah. 

Kecamatan Ngamprah diambil sebagai wilayah penelitian karena merupakan 

pusat kota dari Kabupaten Bandung Barat, sedangkan Kecamatan Parongpong dan 

Lembang merupakan dua wilayah yang berdekatan dengan Kecamatan Ngamprah. 

Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Lembang selain terletak berdekatan 

dengan Kecamatan Ngamprah juga merupakan wilayah yang memiliki 

karakteristik perkotaan karena menjadi kota pariwisata.  

Setelah menentukan wilayah penelitian, peneliti memilih sekolah yang 

berada di ke lima kecamatan yang telah ditentukan. Pemilihan sekolah didasari 

oleh pengelompokkan kategori, yaitu sekolah yang termasuk ke dalam kualifikasi 

tinggi dan rendah berdasarkan nilai rata-rata UN tertinggi dan terendah di 

wilayahnya. Penentuan sekolah menjadi kategori tinggi dan rendah ditentukan 

pula atas pertimbangan UPTD Pendidikan dan masyarakat setempat.  

Peneliti meminta masukkan dari UPTD Pendidikan dan masyarakat 

setempat untuk menentukan kategori sekolah tinggi dan rendah. Sekolah kategori 

tinggi merupakan sekolah yang memiliki rata-rata nilai UN tinggi dan dianggap 

sebagai sekolah favorit dengan banyak peminat dari masyarakat sekitar. Sekolah 

favorit dikriteriakan sebagai sekolah kategori tinggi. Sedangkan kriteria sekolah 

kategori rendah adalah sekolah yang memiliki nilai rata-rata UN rendah dan 

kurang diminati oleh masyarakat setempat. Sekolah-sekolah yang termasuk 

kategori tinggi merupakan sekolah-sekolah yang menampung siswa 

berpenghasilan cukup dan memiliki jumlah siswa yang banyak karena banyak 

diminati oleh masyarakat sekitarnya. Sedangkan sekolah-sekolah yang termasuk 
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dalam kategori rendah merupakan sekolah yang menampung siswa dengan rata-

rata penghasilan orang tua rendah dan memiliki jumlah siswa sedikit karena 

kurang diminati oleh masyarakat sekitar. Sekolah-sekolah yang tergolong kategori 

rendah memiliki siswa yang kebanyakan bertempat tinggal di daerah 

perkampungan yang jauh dari lokasi sekolah.  

Kedua, peneliti melayangkan surat perijinan dan mendatangi kepala 

sekolah pada sekolah-sekolah yang sudah direkomendasikan oleh UPTD 

Pendidikan dan masyarakat setempat. Dari langkah ini, beberapa kepala sekolah 

ada yang merespon baik permohonan peneliti dan ada pula yang menolak 

permohonan peneliti. Penolakan dari kepala sekolah untuk tidak mengijinkan 

sekolahnya digunakan sebagai tempat penelitian merupakan kendala bagi peneliti. 

Alasan penolakan kepala sekolah adalah ketakutan pihak sekolah bahwa 

penelitian ini akan melakukan penilaian terhadap sekolah. Kendala ini diatasi 

dengan melakukan pendekatan pada kepala sekolah untuk meyakinkan bahwa 

penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai sekolah, melainkan untuk mencari 

kebutuhan guru untuk melangsungkan pembelajaran IPA. Dari hasil pendekatan 

peneliti terhadap kepala sekolah, di beberapa sekolah peneliti mendapat ijin untuk 

melakukan penelitian, tetapi ada pula sekolah yang tetap tidak mau dilibatkan. 

Untuk kasus demikian, peneliti mengambil tindakan dengan mendatangi kembali 

UPTD Pendidikan dan menanyakan pada masyarakat setempat, sekolah lain yang 

berada di kecamatan yang sama yang memiliki kesamaan karakteristik dengan 

sekolah yang harus digantikan. Melalui prosedur yang ditempuh, maka hasil yang 

diperoleh tertera pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 

Wilayah Kecamatan dan Sekolah Yang Terlibat Dalam Penelitian 

 
Wilayah Kecamatan Kualifikasi 

Tinggi Rendah 

Kabupaten 

Bandung Barat 

Parongpong SDN 1 Parongpong SDN 4 Parongpong  

Lembang SDN Pancasila SDN Pager Wangi 2 

Ngamprah SDN Karya Mulya SDN Ciledug 2 

Kota Cimahi Cimahi utara SDN Cipageran Mandiri 1 SDN Cipageran Mandiri 4 

Cimahi Tengah SDN Cimahi Mandiri 1  SDN Baros 4 

 

Langkah selanjutnya adalah mendata guru yang mengajar di kelas 4 dan 

kelas 5 di sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Penentuan responden dilakukan 

melalui convinience sampling. Castillo (2009) menyatakan bahwa convinience 

sampling merupakan teknik penarikan sampel secara non-probabilitas dimana 

subjek dipilih berdasarkan kenyamanan, kemudahan akses dan kedekatan subjek 

dengan peneliti. Subjek dalam convinience sampling dipilih karena mereka 

memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan peneliti. Dalam penelitian ini 

pemilihan subjek dilakukan melalui convinience sampling berdasarkan 

pertimbangan bahwa peneliti harus melakukan observasi terhadap pembelajaran 

yang dilangsungkan oleh guru. Oleh karena itu subjek yang memiliki keinginan 

untuk bekerja sama akan menampilkan pembelajaran yang lebih natural dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan observasi. Langkah yang dilakukan dalam 

memilih subjek dengan convinience sampling ini adalah sebagai berikut: pada 

sekolah yang telah mewakili kecamatan dan mewakili kualifikasi tinggi atau 

rendah, peneliti mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian di 

sekolah mereka.  

Di beberapa sekolah, terdapat kelas paralel sehingga jumlah guru untuk 

setiap jenjang kelasnya lebih dari satu. Untuk kasus demikian, tidak semua guru 
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dalam sekolah tersebut dilibatkan dalam penelitian. Guru yang menolak untuk 

diobservasi pembelajarannya tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Penolakan 

beberapa guru di sekolah yang memiliki kelas paralel untuk diobservasi bukan 

merupakan suatu kendala bagi peneliti, namun di sekolah yang tidak memiliki 

kelas paralel merupakan kendala yang harus peneliti hadapi. Langkah untuk 

mengantisipasi hal ini adalah dengan meyakinkan guru yang tidak ingin 

diobservasi pembelajarannya bahwa penelitian ini bukan dimaksudkan untuk 

menilai pembelajaran mereka. Setelah peneliti melakukan pendekatan pada guru, 

pada akhirnya guru setuju untuk diobservasi.  

Berdasarkan prosedur yang ditempuh, maka diperoleh jumlah guru yang 

terlibat sebagai responden dari setiap sekolah sebagaimana yang tercantum pada 

tabel 3.2.  

Tabel 3.2 

Daftar lokasi dan jumlah subjek yang terlibat dalam penelitian kebutuhan 

guru untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran IPA 

 
Lokasi Kelompok 

sekolah 

Kelas Jumlah 

Guru di 

Sekolah 

Jumlah responden Jumlah total 

responden yang 

terlibat dalam 

penelitian 

Kecamatan 

Cimahi 

Tengah 

Tinggi 4 4 guru 4 guru  

 

10 guru 

 

5 4 guru 2 guru 

Rendah 4 2 guru 2 guru 

5 2 guru 2 guru 

Kecamatan 

Cimahi Utara 

Tinggi 4 2 guru 2 guru  

4 guru Rendah 5 2 guru 2 guru 

Kecamatan 

Lembang 

Tinggi 4 2 guru 2 guru  

4 guru Rendah 5 2 guru 2 guru 

Kecamatan 

Ngamprah 

Tinggi  4 4 guru 4 guru 8 guru 

Rendah 5 4 guru 4 guru 

Kecamatan 

Parongpong 

Tinggi 4 2 guru 2 guru 4 guru 

Rendah 5 2 guru 2 guru 

Jumlah keseluruhan Sampel                                                                                        30 guru 
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Penelitian dilakukan pada guru yang mengajar di kelas 4 dan kelas 5, 

dengan didasari atas sifat pembelajaran yang dilangsungkan di kelas empat dan 

kelas lima. Di kelas empat dan kelas lima pembelajaran IPA dilangsungkan 

sebagai mata pelajaran yang tidak diintegrasikan dengan mata pelajaran lain 

seperti halnya pembelajaran IPA di kelas kelas satu sampai kelas tiga. Sedangkan 

di kelas enam pembelajaran lebih difokuskan pada persiapan untuk ujian nasional. 

Alasan lain dari pemilihan subjek penelitian guru kelas empat dan guru kelas lima 

adalah pembelajaran IPA di kelas empat dan kelas lima mulai banyak dikenalkan 

konsep-konsep IPA, sehingga seringkali guru terjebak hanya pada pengenalan 

konsep-konsep sederhana atau dasar.  

 Guru yang terlibat dalam penelitian memiliki karakteristik rentang usia 

antara 26 sampai 56 tahun dengan kualifikasi pendidikan mulai dari D1 sampai 

S1, satu diantaranya sedang melanjutkan studi ke jenjang S2, jumlah guru laki-

laki 5 orang dan 25 orang lainnya adalah guru wanita. Pengalaman mengajar guru 

berkisar antara 3 tahun sampai 27 tahun dengan keterlibatkan guru dalam kegiatan 

pelatihan/workshop pembelajaran IPA bervariasi pula, yaitu dari yang tidak 

pernah mengikuti workshop dan ada pula yang mengikuti workshop pada skala 

nasional. Lebih detail data tentang latar belakang pendidikan guru, pengalaman 

mengajar guru dan keterlibatan guru dalam pelatihan/workshop disajikan pada 

Tabel 3.5, 3.7, 3.8 dan 3.9. Dari 30 guru yang terlibat dalam penelitian, 6 

diantaranya merupakan guru honorer dan 24 lainnya adalah guru yang telah 

diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Keseluruhan guru belum mengikuti 

sertifikasi guru, meskipun memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama.  
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B. DEFINISI OPERASIONAL 

Variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Latar Belakang Pendidikan Guru  

 Latar belakang pendidikan guru diartikan sebagai jenjang pendidikan 

formal yang ditempuh guru dan spesialisasi yang diambil oleh guru dalam 

pendidikan formal sebelum bertugas sebagai guru. Pendidikan formal sendiri 

diterjemahkan sebagai “the process of training and developing people in 

knowledge, skills, mind, and character in a structured and certified program” 

(SIL International, 1999). Latar belakang  pendidikan formal dalam penelitian ini 

merupakan respon guru terhadap pertanyaan mengenai pendidikan yang ditempuh 

guru di jenjang pendidikan tinggi dan spesialisasi/jurusan yang diambil oleh guru 

dan jenjang pendidikan sekolah menengah dan penjurusannya.   

 

2. Keterlibatan guru dalam program pelatihan pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran  

Pelatihan merupakan alat yang penting sebagai pedoman bagi pengambil 

kebijakan, pejabat pemerintah, pengembangan proyek, pengembangan tenaga ahli 

dan para ahli sebagai realisasi dari program atau rencana sebuah program 

(Wentling, 1996). Seringkali seseorang dihadapkan pada perlunya perubahan 

karena berkembangnya ilmu. Pelatihan merupakan jawaban terhadap kebutuhan 

orang terhadap ilmu-ilmu baru atau kecakapan yang diperlukan dalam 

mengimplementasikan perubahan. Program pelatihan guru merupakan salah satu 

aspek penting dalam pengembangan profesionalisme. Perkembangan ilmu 
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pengetahuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam yang begitu pesat menuntut 

adanya peningkatan kecakapan dan keterampilan untuk membelajarkan mata 

pelajaran IPA. Oleh karenanya guru senantiasa dituntut untuk mengembangkan  

diri untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPA tersebut melalui program-

program pelatihan. Dalam penelitian ini keterlibatan guru dalam program 

pelatihan pengembangan kurikulum dan pembelajaran merupakan frekuensi 

keikut sertaan guru dan jumlah jam keterlibatan guru sebagai peserta pelatihan 

yang berhubungan dengan kurikulum dan pembelajaran IPA.  

 

3. Pendapat guru.  

Pendapat guru dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapat mengenai 

ketersediaan fasilitas, hakikat IPA dan hakikat pembelajaran IPA. Dalam 

melangsungkan pembelajaran, guru harus ditunjang oleh fasilitas pembelajaran 

yang memadai. Dalam pembelajaran IPA keberadaan media sebagai sarana 

pembelajaran sangat menunjang dalam efektivitas pembelajaran yang 

dilangsungkan (Marsh, 2009). Pendapat tentang ketersediaan fasilitas dalam 

penelitian ini adalah respon guru terhadap pertanyaan tentang keberadaan media 

pembelajaran di sekolah dimana guru mengajar. Keberadaan media di sekolah 

tersebut dikomparasi dengan Peraturan Menteri (PERMEN) no 24 Tahun 2007 

Tentang Standar Sarana dan Prasarana. Dalam PERMEN tersebut media yang 

harus tersedia di sekolah meliputi: model kerangka tubuh manusia, model tubuh 

manusia, globe, model tata surya, kaca pembesar, cermin (datar, cekung, 

cembung), lensa (datar, cekung, cembung), magnet, poster IPA (metamorfosis, 
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hewan langka, hewan dilindungi, tanaman khas Indonesia, contoh ekosistem, dan 

sistem-sistem pernafasan hewan).  

Tyler (1934) dan Taba (1962) mempersepsikan kurikulum sebagai rencana 

program pengajaran atau rancangan pembelajaran di kelas. Kurikulum diartikan 

pula sebagai pengalaman atau kegiatan belajar siswa dibawah arahan program 

yang dikembangkan oleh sekolah (Parkay et al., 2006). Zais (1934) memaknai 

kurikulum sebagai daftar atau kumpulan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh 

siswa. Kurikulum sering pula dimaknai sebagai seperangkat rencana dan 

pengaturan tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (UU RI Nomor 23 Tahun 

2003). Zais (1976) mengemukakan bahwa kurikulum terdiri dari komponen 

tujuan, materi pelajaran, pengalaman belajar dan evaluasi. Sedangkan 

pembelajaran merupakan implementasi atau aksi dari kurikulum yang 

direncanakan (written curriculum). Parkay et al., (2006) menyatakan bahwa 

kurikulum dan pembelajaran merupakan sebuah kontinum yang tidak dapat 

dipisahkan. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan aktivitas untuk terjadinya  proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran, serta pembentukan sikap peserta didik.  

Pendapat guru tentang kurikulum dalam penelitian ini diartikan sebagai 

respon guru terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan stándar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan pendapat guru tentang 
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pembelajaran IPA diartikan sebagai respon guru terhadap pertanyaan yang 

berkaitan dengan hakikat IPA dan hakikat pembelajaran IPA.  

 

4. Kompetensi Guru dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran 

IPA 

 Secara luas kompetensi mencakup semua kecakapan, kebisaan, 

keterampilan yang diperlukan seseorang dalam kehidupannya (Sukmadinata, 

2004). Kompetensi guru berhubungan dengan kecakapan, kebisaan dan 

keterampilan yang diperlukan guru. Dalam melaksanakan tugasnya, guru 

bertindak sebagai pengembang kurikulum dan pelaksana kurikulum. Dalam 

penelitian ini kompetensi guru diukur dengan memberikan scoring/penilaian 

terhadap masing-masing komponen keterampilan/kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru, yaitu: membuat rencana pembelajaran IPA, memiliki pengetahuan 

tentang materi IPA,  pedagogi pembelajaran dan konten pedagogi IPA. Dalam 

penelitian ini, kemampuan terhadap komponen-komponen tersebut dinilai secara 

terpisah.   

 

a. Keterampilan dalam mengembangkan kurikulum IPA 

Keterampilan guru dalam mengembangkan kurikulum IPA diistilahkan 

pula pemahaman guru terhadap kurikulum (curriculum knowledge). Dalam 

penelitian ini curriculum knowledge dinilai dari kemampuan guru dalam membuat 

rencana pembelajaran IPA (RPP IPA) yang meliputi penilaian terhadap 

kemampuan guru dalam merumuskan indikator, merumuskan tujuan, 
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mengorganisasikan materi pelajaran, merencanakan langkah pembelajaran, 

menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran dan merencanakan 

evaluasi terhadap pembelajaran dengan menggunakan lembar penilaian yang 

dikembangkan oleh peneliti.   

 

b. Pengetahuan IPA (content knowledge) 

Content knowledge diartikan sebagai the science knowledge a teacher 

should possess (Enfield, 2009). Dalam penelitian ini pengetahuan guru terhadap 

materi isi (content knowledge) diperoleh melalui kegiatan observasi terhadap ada 

tidaknya miskonsepsi, kesalahan konsep, wawasan guru serta ketergantungan guru 

terhadap buku teks dalam proses pembelajaran yang dilangsungkan.  

 

c. Pengetahuan tentang pedagogi (pedagogical knowledge) 

Pedagogi diartikan sebagai the practice (or the art, the science or the 

craft) of teaching (Blatchford et al., 2002; Reece & Walker, 1997), but in the 

early years any adequate conception of educative practice must be wide enough to 

include the provision of learning environments for play and exploration  

(Blatchford et al., 2002). Dalam penelitian ini pengetahuan terhadap general 

pedagogy diartikan sebagai hasil observasi terhadap kemampuan guru dalam 

menggunakan strategi pembelajaran yang diamati dalam aspek-aspek: langkah-

langkah dalam membuka dan menutup pelajaran, menerapkan teknik bertanya, 

menggunakan media pembelajaran, serta menggunakan evaluasi pembelajaran. 
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d. Pengetahuan guru terhadap pedagogi materi/pedagogical content knowledge 

(PCK) 

Ball (1991) and Shulman (1986) mendeskripsikan PCK sebagai knowing 

the ways of representing and formulating the subject matter and making it 

comprehensible to students (Wong and Lai, 2009). Dalam penelitian ini 

kemampuan guru dalam memahami PCK merupakan hasil observasi terhadap: 

pemilihan strategi (pendekatan dan metode pembelajaran) sesuai dengan 

karakteristik materi yang diajarkan serta kemampuan guru menurunkan abstraksi 

materi pelajaran sesuai dengan tahap berpikir siswa. 

 

e. Kebutuhan Guru Mengembangkan Kurikulum dan Pembelajaran IPA  

 Dalam melangsungkan pembelajaran, guru memerlukan keterampilan 

dalam merencanakan pembelajaran yang akan dilagsungkan dan keterampilan 

untuk melangsungkan pembelajaran. Kebutuhan guru dalam mengembangkan 

kurikulum dan pembelajaran IPA merupakan keterampilan-keterampilan yang 

perlu ditingkatkan oleh guru untuk menyelenggarakan IPA sesuai dengan hakikat 

IPA. Kebutuhan dalam penelitian ini meliputi keterampilan dalam menyusun 

rencana pembelajaran (curriculum knowledge), keterampilan dalam memahami 

konten (content knowledge), keterampilan dalam memahami pedagogi 

(pedagogical knowledge), keterampilan dalam memahami konten pedagogi 

(pedagogical content knowledge) serta pengetahuan terhadap pembelajaran 

(knowing of learners).  
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C. METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis 

korelasional. Metode deskriptif digunakan dalam studi ini karena seperti 

dideskripsikan oleh Valentine (1997) sebagai: “Descriptive studies attempt simply 

to describe a phenomenon of importance to literacy educators. They are non-

experimental in nature and intent to describe rather than to "prove". Borg & Gall 

(2003) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian 

kuantitatif yang melibatkan deskripsi terntang suatu fenomena secara teliti. Dalam 

penelitian deskriptif tidak ada manipulasi terhadap variabel seperti halnya 

penelitian eksperimental (Borg and Gall, 2001). Selanjutnya Borg & Gall (2000), 

Sukmadinata (2005) menyatakan hal yang sama, bahwa penelitian deskriptif 

merupakan pendekatan paling dasar yang ditunjukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang mengkaji bentuk, aktivitas, kesamaan dan perbedaan 

fenomena. Penelitian deskriptif dalam bidang pendidikan dan kurikulum 

merupakan hal yang cukup penting untuk mendeskripsikan fenomena kegiatan 

pendidikan, pembelajaran dan implementasi kurikulum.  

Hakekat penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian ini. Penelitian 

tentang kebutuhan guru untuk melangsungkan pembelajaran IPA ini mengkaji 

fenomena dan menggali informasi tentang latar belakang pendidikan guru, 

pengalaman mengajar guru, keterlibatan guru dalam program pelatihan, pendapat 

guru tentang kurikulum dan pembelajaran IPA, kompetensi guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran (RPP) dan melangsungkan pembelajaran serta faktor-faktor 

yang berkorelasi dengan kompetensi guru dalam menyusun RPP dan 
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melangsungkan pembelajaran. Untuk melakukan hal tersebut, maka tidak perlu 

ada perlakuan atau manipulasi variabel yang harus dilakukan oleh peneliti 

terhadap subjek. Fenomena dan data sudah ada di lapangan dan sesuai dengan apa 

yang sudah dan sedang dilakukan. Dengan demikian metode deskriptif merupakan 

metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.  

Studi korelasional digunakan untuk mengungkap faktor-faktor yang 

berkorelasi dengan kebutuhan guru dalam mengembangkan kurikulum dan 

pembelajaran IPA. Wagner (2009) dan Waters (2005) menyatakan bahwa 

”correlational studies are used to look for relationships between variables”. 

Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan guru, keterlibatan guru dalam 

program pelatihan pengembangan kurikulum dan pembelajaran IPA serta 

pengalaman mengajar guru dikorelasikan dengan performansi guru dalam 

melangsungkan pembelajaran IPA di sekolah dasar serta kemampuan guru dalam 

menyusun rencana pembelajaran (RPP)  IPA.  

Menurut Schibechi & Hickey (2002), Arlington (2008), Kyriakides et al. 

(2008) dan Moeini (2009) keterlibatan guru dalam program-program peningkatan 

profesionalisme guru, pemahaman guru terhadap hakikat IPA, anggapan guru 

terhadap belajar dan mengajar (Widodo, 2004) serta  kemampuan guru dalam 

memahami materi pelajaran (Sterim, 2008; Tytler, 2004) merupakan aspek-aspek 

yang mempengaruhi kemampuan guru dalam melangsungkan pembelajaran.  

Di dalam studi korelasional terdapat tiga kemungkinan hasil, yaitu: 

korelasi positif, korelasi negatif dan tidak terdapat korelasi. Koefisien kolerasi 
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yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel berkisar antara – 1 dan +1. 

Korelasi positif mengindikasikan bahwa variabel-variabel meningkat atau 

menurun dalam waktu yang bersamaan. Koefisien korelasi mendekati +1 

menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat. Korelasi negatif mengindikasikan 

hal sebaliknya dari korelasi positif. Koefisien korelasi mendekati -1 menunjukkan 

korelasi negatif yang sangat kuat. Tidak terdapat korelasi mengindikasikan tidak 

ada korelasi antar variabel. Koefisien korelasi dengan nilai 0 menunjukkan tidak 

ada korelasi (Wagner, 2009;  Borg & Gall, 2003).  

  

D. DATA DAN SUMBER DATA  

 Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: latar belakang 

pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, keterlibatan guru dalam kegiatan 

pelatihan/workshop kurikulum dan atau pembelajaran IPA, pendapat guru tentang 

pembelajaran IPA, pendapat guru dan kompetensi guru dalam mengembangkan 

kurikulum pembelajaran IPA, pendapat guru tentang fasilitas dan sarana 

pembelajaran IPA, keterampilan guru dalam merancang pembelajaran IPA, 

pengetahuan guru tentang materi IPA, pengetahuan guru tentang pedagogi, 

pengetahuan guru tentang konten pedagogi dan pengetahuan guru tentang 

pembelajar.  

Sumber data untuk mengungkap latar belakang pendidikan guru, 

pengalaman mengajar guru, keterlibatan guru dalam kegiatan pelatihan kurikulum 

dan pembelajaran IPA serta pendapat guru tentang kurikulum dan pembelajaran 

IPA serta pendapat guru tentang fasilitas pembelajaran IPA adalah guru-guru yang 
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telah diminta dan bersedia menjadi responden. Sedangkan sumber data untuk 

mengungkap kemampuan guru dalam melangsungkan pembelajaran adalah 

performansi guru dan sumber data untuk mengungkap kemampuan guru dalam 

mengembangkan kurikulum IPA adalah kemampuan guru dalam menyusun RPP. 

Sumber faktor-faktor yang berpengaruh pada kompetensi guru dalam 

mengembangkan kurikulum dan pembelajaran IPA adalah guru, RPP serta 

performansi guru dalam melangsungkan pembelajaran IPA. 

 

E. INSTRUMEN PENELITIAN 

 Data dikumpulkan melalui instrumen berupa angket, lembar observasi dan 

lembar penilaian RPP. Keterkaitan antara data, sumber data dan instrumen 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3.  

Data, Sumber Data dan Instrumen Penelitian  

 
No Data yang diperlukan Sumber data Instrumen yang 

digunakan untuk 

memperoleh data 

1 Latar belakang pendidikan guru  Guru Angket 

2 Pengalaman Mengajar Guru Guru Angket 

3 Keterlibatan guru dalam kegiatan 

pelatihan/workshop pengembangan 

kurikulum dan atau pembelajaran IPA 

Guru Angket 

4 Pendapat guru tentang pembelajaran 

IPA, meliputi: 

· Pendapat guru yang berkaitan dengan 

proses pembelajaran 

· Pendapat guru tentang hakikat IPA 

dan hakikat pembelajaran IPA 

 

Guru Angket 

5 Pendapat guru tentang fasilitas 

pembelajaran IPA. 

Guru Angket 

5 Pendapat dan keterampilan guru  

tentang kurikulum meliputi: 

· Pendapat guru yang berkaitan dengan 

kurikulum (PERMEN 22 Tahun 

2006, PERMEN 23 Tahun 2006, SK 

& KD, Silabus dan RPP) serta 

 

 

Guru 

 

 

 

 

 

Angket 
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sumber yang digunakan 

untukmelangsungkan pembelajaran 

IPA 

· Keterampilan guru dalam menyusun 

RPP yang terdiri dari: keterampilan 

merumuskan indikator, keterampilan 

membuat tujuan pembelajaran , 

keterampilan dalam menganalisis 

materi pelajaran, keterampilan dalam 

membuat langkah-langkah 

pembelajaran, keterampilan dalam 

merancang media pembelajaran, 

keterampilan dalam mengembangkan 

evaluasi    

 

 

 

 

RPP yang 

dikembangkan guru 

 

 

 

 

RPP 

6 Kemampuan guru dalam memahami 

konten IPA (content knowledge) 

Performansi guru 

dalam pembelajaran 

IPA 

Video recorder dan 

lembar observasi 

7 Kemampuan guru dalam pedagogi 

(pedagogical knowledge) yang terdiri 

dari: keterampilan dalam membuka 

pelajaran, keterampilan dalam 

menggunakan media pembelajaran, 

keterampilan dalam menerapkan teknik 

bertanya, keterampilan dalam 

mengembangkan evaluasi dalam 

pembelajaran dan keterampilan dalam 

menutup pelajaran.  

Performansi guru 

dalam pembelajaran 

IPA 

Video recorder  dan 

lembar observasi 

 

8 

 

Kemampuan guru dalam konten 

pedagogi (pedagogical content 
knowledge) 

 

Performansi guru 

dalam pembelajaran 

IPA 

 

Video recorder dan 

lembar observasi 

9 Kemampuan guru dalam memahami 

pembelajar (knowing of learners) 

Performansi guru 

dalam pembelajaran 

IPA 

Video recorder dan 

lembar observasi 

10 Faktor yang berkorelasi dengan 

kompetensi guru dalam mengembangkan 

kurikulum dan pembelajaran IPA 

guru, RPP dan 

performansi guru 

Angket yang telah 

diskoring, lembar 

penilaian RPP yang 

telah diskoring dan 

lembar observasi 

yang telah di skoring  

 

Pengembangan instrumen yaitu angket, lembar observasi dan lembar penilaian 

RPP dilakukan dengan langkah-langkah yang akan diuraikan di bawah ini.  
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1. Angket 

Angket dikembangkan dari hasil kajian pustaka terhadap buku dan jurnal 

yang relevan dengan variabel dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan 

kurikulum dan pembelajaran IPA. Dari hasil kajian terhadap buku dan jurnal, 

terdapat dua hal yang dilakukan oleh peneliti. Pertama adalah menyusun 

pertanyaan untuk menggali pendapat guru tentang kurikulum dan pembelajaran 

IPA. Beberapa pertanyaan diambil dari penelitian yang telah dikembangkan oleh 

peneliti lain dalam jurnal, dan sebagian besar dikembangkan sendiri oleh peneliti 

berdasarkan hasil kajian buku dan jurnal yang berkaitan dengan kurikulum dan 

pembelajaran IPA.  

Setelah pertanyaan dirumuskan dalam angket, peneliti meminta tiga orang 

ahli pendidikan IPA untuk menguji validitas isi angket yang dikembangkan 

peneliti. Dari hasil pengujian terdapat beberapa perbaikan terhadap rumusan 

pertanyaan dalam angket. Perbaikan terutama dilakukan terhadap konstruksi 

kalimat pada pertanyaan yang dirumuskan. Dalam hal konten tidak ada perbaikan 

karena telah dinilai tepat untuk diajukan.  Setelah diuji, peneliti meminta masukan 

pada promotor/pembimbing untuk menyempurnakan isi angket sebelum angket 

diberikan pada guru. Berdasarkan masukan dari pembimbing, peneliti melakukan 

melakukan penyempurnaan baik terhadap isi maupun konstruksi kalimat yaitu 

dengan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan dijawab 

sama oleh guru. Pertanyaan tersebut adalah: “apakah anda memeriksa pekerjaan 

rumah siswa?” Pertanyaan tersebut dinilai tidak perlu ditanyakan pada guru 

karena kemungkinan besar seluruh guru akan menjawab “ya”. Dari hasil 
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bimbingan dan pengujian, pertanyaan dalam angket dikelompokkan ke dalam 

enam bagian, yaitu: 

a. Bagian A  

Pertanyaan pada bagian A terdiri atas pertanyaan untuk 

mengungkap identitas guru yang berisi tentang instansi mengajar, latar 

belakang pendidikan, instansi pendidikan terakhir, bidang studi yang 

diambil dalam pendidikan terakhir, tahun kelulusan pada pendidikan 

terakhir, pengalaman mengajar dan jenis kelamin.  

b. Bagian B 

Pertanyaan pada bagian B merupakan pertanyaan tentang 

keterlibatan guru dalam kegiatan peningkatan profesionalisme guru. 

Pertanyaan disajikan balam bentuk tabel untuk mengungkap tema kegiatan 

yang pernah diikuti oleh guru, jenis program pelatihan guru (apakah 

berupa workshop/pelatihan ataukah dalam bentuk seminar), tahun 

diikutinya kegiatan tersebut, kurun waktu diselenggarakannya kegiatan, 

level atau ruang lingkup dari kegiatan yang diikuti, instansi penyelenggara 

kegiatan dan nilai kemanfaatan dari kegiatan yang diikuti guru beserta 

alasan dari jawabannya. 

 

c. Bagian C 

Pertanyaan pada bagian C berisi pertanyaan yang berkaitan dengan 

kurikulum. Pertanyaan yang disajikan berjumlah 13 pertanyaan. 

Pertanyaan no 1, 2, 3, 7 dan 11 merupakan pertanyaan yang dijawab 
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dengan ya atau tidak tanpa memberikan alasan pemilihan jawaban. 

Pertanyaan no  8, 9, 10 merupakan pertanyaan dengan pilihan ya, tidak dan 

jawaban lain yang disertai dengan alasan atas jawaban yang dipilih. 

Sedangkan pertanyaan no 4, 5, 6, 12 dan 13 merupakan pertanyaan terbuka 

tanpa disediakan pilihan jawaban. 

 

d. Bagian D 

Pertanyaan pada bagian D merupakan pertanyaan yang berkaitan 

dengan pembelajaran IPA. Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini 

dikelompokkan ke dalam pertanyaan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran, sarana pembelajaran, hakikat IPA dan hakikat pembelajaran 

IPA.  

Pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran terdiri dari  

10 pertanyaan. Bentuk pertanyaan bervariasi sebagai pertanyaan dengan 

jawaban ya dan tidak disertai alasan pemilihan jawaban (pertanyaan no 2, 

4, 6, 8 dan 9), pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan 

(pertanyaan no 5, 7 dan no 10) serta pertanyaan yang bisa dijawab bebas 

oleh responden (no 1 dan no 3) pilihan bentuk aktivitas yang dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran.  

Pertanyaan yang berkaitan dengan sarana pembelajaran IPA terdiri 

dari 4 pertanyaan dengan bentuk pertanyaan tertutup yang disediakan 

pilihan jawaban (pertanyaan no 1 dan 2), responden dapat memilih lebih 

dari satu jawaban untuk kedua pertanyaan ini, pertanyaan dengan jawaban 
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ya dan tidak disertai alasan pemilihan jawaban dan pertanyaan tanpa 

disertai jawaban pilihan untuk mendata penerbit buku yang digunakan 

sebagai referensi guru (pertanyaan no. 4). Pertanyaan ini dapat dijawab 

dengan menuliskan lebih dari satu penerbit.  

Pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat IPA terdiri dari 8 

pertanyaan dengan bentuk sama, yaitu berupa pertanyaan yang sifatnya 

terbuka. Responden dapat menjawab dengan bebas untuk pertanyaan-

pertanyaan ini.  

 

e. Bagian E 

Pertanyaan pada bagian E merupakan pertanyaan tentang 

komunikasi guru dengan kepala sekolah dan komunikasi guru dengan 

teman sejawat. Bagian ini terdiri dari 5 pertanyaan, pertanyaan no 1 

merupakan pertanyaan tentang frekuensi guru dalam mengikuti kelompok 

kerja guru disingkat KKG. Pada pertanyaan ini disediakan pilihan jawaban 

mulai lebih dari 1 dalam kali satu bulan sampai tidak pernah mengikuti 

kegiatan KKG. Pertanyaan no 2 sampai no 5 merupakan pertanyaan 

dengan tiga pilihan jawaban yaitu: selalu, kadang-kadang dan tidak 

pernah. Pada setiap pertanyaan disediakan ruang untuk melengkapi alasan 

terhadap jawaban yang dipilih.  
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f. Bagian F 

Bagian F terdiri dari satu pertanyaan yang menanyakan tentang 

keinginan dan harapan guru terhadap kegiatan worksop atau pelatihan 

apabila mereka dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Pertanyaan 

yang diajukan berupa pertanyaan dengan sifat terbuka.  Lebih lengkap 

pertanyaan yang diajukan dalam angket dapat dilihat pada Lampiran 1.  

 

2. Lembar Observasi  

Lembar observasi dikembangkan berdasarkan hasil kajian pustaka 

terhadap literatur berupa buku-buku koleksi Prodi Pengembangan Kurikulum SPs 

UPI, koleksi pribadi peneliti dan jurnal-jurnal tentang pembelajaran IPA. Dari 

hasil kajian terhadap literatur, peneliti mengelompokan lima bidang kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru yaitu: pengetahuan tentang kurikulum (curriculum 

knowledge), pengetahuan tentang materi (content knowledge), pengetahuan 

tentang pedogogi (pedagogy knowledge), pengetahuan tentang konten pedagogi 

(pedagogical content knowledge) dan pengetahuan tentang pembelajar (knowing 

of learners).  

Dengan tidak mengurangi penghargaan peneliti terhadap rumusan area 

kompetensi yang dinyatakan dalam UU 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

yang menyatakan bahwa guru profesional merupakan guru yang memiliki 

kompetensi sebagai berikut: kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi pedagogi. Peneliti tidak mengambil area 

kompetensi yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Hal ini didasari oleh 
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karakteristik sampel, dimana guru yang dilibatkan sebagai sampel penelitian 

memiliki pengalaman mengajar bervariasi mulai dari 3 tahun sampai 23 tahun, 

sehingga sebagian dari guru-guru tersebut menurut pendapat peneliti  belum dapat 

dikategorikan sebagai guru professional. Apabila peneliti mengambil area 

kompetensi beradasarkan UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka 

peneliti mengalami kesulitan untuk mengamati kompetensi-kompetensi tertentu, 

terutama kompetensi sosial yang dinyatakan dalam UU tersebut. 

Lembar observasi berisi daftar/list keterampilan dari masing-masing aspek 

yang telah diuraikan di atas dan selanjutnya dijadikan sebagai standar. Standar ini 

merupakan keterampilan-keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh guru dan 

seharusnya ada dalam pembelajaran IPA yang dilangsungkan oleh guru. Lembar 

observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dari keterampilan 

yang seharusnya dimiliki oleh guru (yang tercantum pada standar) dengan 

keterampilan yang sudah dimiliki oleh guru berdasarkan hasil observasi terhadap 

rekamam pembelajaran yang dilangsungkan oleh guru.  

Dalam area kompetensi pengetahuan terhadap materi subjek (content 

knowledge), peneliti menetapkan empat standar yang harus dimiliki oleh guru, 

yaitu: keluasan wawasan guru terhadap materi yang diajarkan, tidak ada 

miskonsepsi dalam pembelajaran, tidak ada kesalahan konsep dalam pembelajaran 

dan konsep yang diajarkan relevan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai 

siswa.  

Dalam aspek pengetahuan terhadap pedagogi (pedagogical knowledge), 

peneliti menentukan aspek-aspek yang terdiri dari keterampilan membuka 
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pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan menggunakan media 

pembelajaran, keterampilan mengembangkan evaluasi dan keterampilan menutup 

pelajaran. Dalam membuka pelajaran terdapat empat standar yang harus dipenuhi 

oleh guru, yaitu: menarik perhatian & memotivasi siswa, memberi acuan 

pembelajaran, menggali pengetahuan siswa dan mengaitkan pembelajaran dengan 

pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki siswa. Pada keterampilan bertanya 

terdapat empat standar yang harus dipenuhi, yaitu: guru mendistribusikan 

pertanyaan pada sebagian besar siswa, memberi waktu tunggu, memberikan 

pertanyaan produktif untuk membangun konsep serta menggunakan berbagai 

macam pertanyaan untuk membangun konsep.  

Dalam area keterampilan menggunakan media pembelajaran terdapat 

empat standar yang harus dipenuhi guru, yaitu: media sesuai dengan konsep yang 

diajarkan, informasi yang disampaikan dalam media jelas, media disesuaikan 

dengan kondisi kelas dan penggunan media meningkatkan pemahaman siswa. 

Dalam keterampilan mengembangkan evaluasi terdapat empat standar, yaitu: 

melakukan penilaian terhadap proses belajar siswa, memberi umpan balik pada 

kinerja siswa, menggunakan hasil observasi untuk umpan balik pada siswa, 

menggunakan evaluasi yang diarahkan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

 Sedangkan pada keterampilan menutup pelajaran terdapat empat standar 

yang harus dipenuhi oleh guru, yaitu: meninjau kembali konsep yang telah 

dipelajari siswa, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah 

dilangsungkan, memberi tugas dari konsep yang telah dipelajari siswa dan 

menginformasikan atau memberi tugas untuk materi yang berikutnya.  
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Dalam aspek pengetahuan terhadap konten pedagogi (pedagogical content 

knowledge), peneliti menetapkan sebelas standar keterampilan yang harus 

dipenuhi oleh guru dalam pembelajaran mereka. Kesebelas standar tersebut 

adalah: menurunkan/menyederhanakan materi sesuai tingkat abstraksi siswa, 

memberi contoh yang relevan dengan tingkat abstraksi siswa, memberi contoh 

yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, menyampaikan/ 

mengorganisasikan konsep dimulai dari yang sederhana secara bertahap menuju 

yang lebih kompleks, menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman 

siswa, metode/pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik materi yang diajarkan, mendorong siswa untuk berinteraksi dengan 

bahan ajar melalui pemberian pertanyaan, mengembangkan keterampilan proses 

sains, mengembangkan kemampuan berpikir/bernalar, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berinteraksi dengan siswa lain, serta memfasilitasi siswa untuk 

menyusun kesimpulan sendiri atau mengidentifikasi konsep-konsep penting.  

Sedangkan dalam aspek pengetahuan tentang pembelajar (knowing of 

learners) terdapat enam standar yang ditetapkan oleh peneliti, yaitu: kedekatan 

guru dengan siswa, melangsungkan pembelajaran yang menyenangkan, memiliki 

sikap yang demokratis, memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya, memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengerjakan tugas atau memberikan pendapat dan 

memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas.  

 Cara pengisian lembar observasi dilakukan dengan menuliskan tanda 

ceklis pada kolom “ya” apabila keterampilan tersebut muncul dalam pembelajaran 
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atau menuliskan tanda ceklis pada kolom “tidak” apabila keterampilan tersebut 

tidak ditemukan dalam pembelajaran yang dilangsungkan oleh guru.  

Lembar observasi yang telah dikembangkan oleh peneliti diuji oleh tiga 

orang ahli pendidikan Biologi untuk memvalidasi konten. Dari hasil pengujian, 

tidak terdapat perbaikan terhadap lembar observasi yang dikembangkan oleh 

peneliti. Validasi konten dilakukan pula oleh pembimbing/promotor. Dari 

promotor peneliti mendapat beberapa masukan untuk memperbaiki lembar 

observasi isi yaitu pada standar-standar yang telah ditetapkan peneliti.  

 

3. Lembar penilaian rencana pembelajaran (RPP) 

Lembar penilaian RPP dikembangkan untuk mengungkap kemampuan 

guru dalam mengembangkan kurikulum atau aspek pemahaman guru terhadap 

kurikulum (curriculum knowledge). Lembar penilaian RPP dikembangkan dengan 

cara yang sama seperti halnya peneliti mengembangkan lembar observasi, yaitu 

dengan terlebih dahulu mengkaji buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

pendidikan IPA.  

 Dari hasil kajian jurnal dan buku tentang kurikulum dan pembelajaran 

IPA, peneliti menetapkan standar yang digunakan untuk mengidentifikasi 

kesenjangan guru yang berkaitan dengan pengetahuan terhadap kurikulum 

(curriculum knowledge) dengan keterampilan yang sudah dimiliki oleh guru 

berkaitan dengan kurikulum IPA. Dalam hal ini keterampilan yang sudah dimiliki 

guru berkaitan dengan kurikulum dinilai dari RPP yang dikembangkan guru.  
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 Dalam lembar penilaian RPP, ditentukan aspek-aspek yang dinilai yaitu: 

kemampuan merumuskan indikator, kemampuan menyusun tujuan pembelajaran 

khusus (TPK), kemampuan membuat analisis materi pelajaran, kemampuan 

membuat rencangan langkah pembelajaran, kemampuan merencanakan media 

pembelajaran, kemampuan mengembangkan evaluasi pembelajaran. Kemampuan 

membuat indikator terdiri dari empat komponen standar, yaitu: indikator 

dirumuskan berdasarkan aspek kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor), 

indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional (dapat diukur 

berupa hasil), indikator dirumuskan menggambarkan pencapaian sasaran aspek 

kompetensi dan indikator dirumuskan relevan dengan sasaran standar kompetensi. 

Kemampuan membuat rumusan TPK, terdiri dari enam komponen standar, 

meliputi: rumusan TPK menggambarkan pencapaian SK/KD, rumusan TPK 

menggambarkan pencapaian aspek kognitif, rumusan TPK menggambarkan 

pencapaian aspek afektif, rumusan TPK menggambarkan pencapaian aspek 

psikomotor, rumusan TPK mencerminkan tingkah laku yang dapat diukur dan 

rumusan TPK  memiliki satu tingkah laku/behaviour. 

 Standar yang ditetapkan untuk keterampilan membuat analisis materi 

terdiri dari empat komponen, yaitu: materi ajar disusun mengacu kepada 

indikator, materi ajar disusun secara sistematis, materi ajar disusun dengan 

pencapaian standar kompetensi dan materi ajar dirancang proporsional untuk satu 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Dalam aspek menyusun 

langkah pembelajaran ditetapkan empat komponen standar, yaitu: skenario 

disusun untuk satu indikator, skenario disusun mencerminkan komunikasi guru-
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siswa yang berorientasi yang berpusat pada siswa, skenario disusun menyiratkan 

dan atau menyuratkan penerapan metode dan media pembelajaran dan skenario 

disusun berdasarkan alokasi yang proporsional. Standar pada aspek 

mengembangkan media pembelajaran ditetapkan empat, yaitu: media disesuaikan 

dengan tuntutan Standar Kompetensi (SK), media disesuaikan dengan 

karakteristik materi, media disiapkan untuk mendukung perkembangan potensi 

siswa, media disesuaikan relevan dengan sasaran indikator. Sedangkan untuk 

aspek mengembangkan evaluasi, ditetapkan empat standar yang terdiri dari: 

mencantumkan bentuk dan jenis evaluasi, butir soal relevan dengan indikator, 

butir soal menggambarkan tuntutan SK, butir soal sesuai dengan tuntutan waktu 

secara proporsional. 

 Pengisian lembar penilaian RPP dilakukan dengan menuliskan tanda ceklis 

pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan ada tidaknya keterampilan tersebut 

pada RPP yang dikembangkan guru. Validasi konten terhadap lembar penilaian 

RPP dilakukan dengan meminta pengujian dari tiga orang ahli pendidikan biologi 

di Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI dan promotor/pembimbing. Dari 

hasil pengujian terdapat beberapa perbaikan pada item lembar penilaian RPP. 

Lebih rinci, lembar penilaian RPP dapat dilihat pada Lampiran 3.  

 

F. TEKNIK DAN LANGKAH PENGUMPULAN DATA  

 Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen angket, lembar observasi 

dan lembar penilaian RPP. Langkah-langkah yang ditempuh untuk 
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mengumpulkan data melalui instrumen angket, lembar observasi dan lembar 

penilaian RPP di uraikan di bawah ini. 

   

1. Angket  

Angket digunakan untuk menjaring data tentang identitas guru yang 

meliputi: latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru, keterlibatan 

guru dalam kegiatan pelatihan/workshop kurikulum dan atau pembelajaran IPA 

serta komunikasi guru dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru. Selain itu 

melalui angket diungkap pula pendapat guru tentang: kurikulum, fasilitas dan 

pemanfaatan fasilitas belajar serta pendapat guru tentang pembelajaran IPA. 

Langkah-langkah dalam pemberian angket dilakukan sebagai berikut: 

angket diberikan pada guru satu minggu atau beberapa hari sebelum peneliti 

merekam pembelajaran yang dilangsungkan guru. Dalam satu minggu peneliti 

memberikan angket minimal kepada 2 orang guru pada sekolah yang sama dan 

maksimal kepada 8 orang guru, sesuai dengan jumlah guru yang telah bersedia 

untuk diobservasi pembelajarannya. Pada jadwal yang telah disepakati antara 

peneliti dengan responden, peneliti kembali mendatangi sekolah untuk 

mengumpulkan angket dan melakukan observasi pembelajaran. Tenggat waktu 

antara pemberian angket dan pengumpulan angket bervariasi antara 2 hari sampai 

2 minggu. Hal ini disesuaikan dengan kesediaan responden untuk diobservasi 

pembelajarannya. Langkah ini dilakukan sama untuk setiap sekolah. Perbedaan 

pada setiap sekolah terletak pada kesepakatan pengumpulan angket dan jadwal 

untuk observasi yang berbeda-beda.  
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Dalam satu hari peneliti mengobservasi maksimal dua pembelajaran. 

Dalam satu minggu peneliti dapat mengobservasi 6 pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan kegiatan melakukan observasi pembelajaran merupakan kegiatan 

yang memerlukan kekuatan fisik dan tidak semua hari dalam satu minggu dapat 

termanfaatkan oleh peneliti untuk mengobservasi pembelajaran dikarenakan 

jadwal yang tidak singkron antara peneliti dengan responden. Dengan demikian, 

pada sekolah yang kelasnya paralel seperti di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SDN 

Ciledug 2, observasi terhadap keseluruhan guru baru dapat diselesaikan dalam dua 

minggu.  

Sebelum peneliti masuk ke kelas dan merekam pembelajaran, peneliti 

meminta guru untuk menyerahkan angket. Angket diberikan pada 30 orang guru 

dan semua guru mengembalikan angket tersebut dengan waktu yang berbeda-

beda.  

 

2. Dokumen RPP dan Lembar Observasi  

 Dokumen RPP dan lembar observasi digunakan untuk menjaring data 

tentang kompetensi guru dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran 

IPA. Dokumen RPP dikumpulkan sebelum peneliti merekam pembelajaran yang 

dilangsungkan guru  atau pada saat yang bersamaan dengan penyerahan angket. 

Dari 30 guru yang diminta untuk mengumpulkan RPP dan angket sebelum 

observasi, satu orang guru tidak membuat RPP karena guru tersebut lupa telah 

membuat janji dengan peneliti. Akan tetapi karena jadwal observasi untuk guru 

lain di sekolah tersebut sudah tersusun, maka peneliti melakukan observasi tanpa 
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melihat RPP yang disusun guru. RPP baru diserahkan pada keesokan harinya 

ketika peneliti membuat jadwal dengan guru lain di sekolah tersebut.  

Sebanyak tiga orang guru di sekolah dengan klasifikasi rendah 

mengumpulkan RPP yang sama dengan alasan bahwa kelas mereka adalah kelas 

paralel, sehingga RPP disusun secara bersama-sama. Hal ini terjadi pula pada dua  

orang guru yang berasal dari salah satu sekolah dengan kualifikasi tinggi. Dengan 

jumlah sampel sebanyak 30 orang, maka pengumpulan data dilakukan cukup 

lama, yaitu selama satu tahun pada semester ganjil dan semester genap tahun 

ajaran 2009. 

Lembar observasi digunakan untuk mengobservasi pembelajaran yang 

dilangsungkan oleh guru. Lembar observasi ini tidak digunakan ketika 

pembelajaran dilangsungkan, namun digunakan untuk mengobservasi 

pembelajaran yang telah direkam oleh peneliti dengan menggunakan video 

recorder. Ketika merekam pembelajaran, peneliti berdiri di belakang kelas agar 

proses pembelajaran yang dilangsungkan tidak terganggu. Hasil rekaman dalam 

kaset kemudian ditansfer dalam bentuk VCD sebelum diobservasi dengan 

menggunakan lembar observasi.  Observasi dilakukan terhadap rekaman 

pembelajaran dengan tujuan agar observasi dilakukan lebih mendalam karena 

dengan menggunakan rekaman pembelajaran hal-hal yang kurang teramati secara 

langsung dapat diamati melalui rekaman. Dengan menganalisis melalui rekaman 

pembelajaran, peneliti dapat memutar kembali aktivitas-aktivitas yang menurut 

peneliti perlu mendapatkan pengamatan lebih detail, seperti misalnya kegiatan 

membuka pelajaran dan kegiatan bertanya guru ataupun siswa.  
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Menurut Bottorff (1994) penggunaan video dalam penelitian digunakan 

untuk menganalisis fenomena atau kejadian-kejadian sebagai berikut: aktivitas 

yang terjadi dalam waktu yang singkat, kejadiannya yang terjadi sedikit demi 

sedikit, atau ketika informasi khusus yang secara mendetail diperlukan dalam 

penelitian. Fenomena-fenomena tersebut sukar untuk diamati melalui pengamatan 

secara langsung. Dengan menggunakan rekaman video, maka peneliti dapat 

mengamati fenomena secara utuh, karena pengamatan dapat dilakukan berulang-

ulang (Bottorff, 1994). Rosentein (2002) dan Geertz (1973) mengemukakan hal 

serupa bahwa data yang direkam memberikan kesempatan untuk melakukan 

deskripsi yang lebih padat sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih 

kompleks.  

Peneliti merekam pembelajaran pada satu kali pembelajaran untuk masing-

masing guru, sehingga rekaman terhadap keseluruhan pembelajaran yang 

dilakukan oleh peneliti berjumlah 30 pembelajaran. Rekaman pembelajaran 

dilakukan dengan menggunakan video camera SONY dalam kaset mini DV. 

Berkaitan dengan kemudahan untuk membaca rekaman tersebut, maka rekaman 

dalam mini DV ditransfer ke dalam bentuk CD. Dengan ditransfer dalam bentuk 

CD peneliti dapat menggunakan rekaman dengan menggunakan komputer, untuk 

memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan observasi . Lembar 

observasi digunakan untuk mengobservasi rekaman pembelajaran yang diputar di 

komputer. Apabila terdapat bagian yang kurang teramati peneliti mengulang 

bagian tersebut berkali-kali sehingga diperoleh data yang sebenarnya terjadi 

dalam pembelajaran.  
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G. PENGOLAHAN DATA  

 Pengolahan data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk 

menemukan dan menyusun hasil angket, studi dokumentasi terhadap RPP serta 

hasil observasi. Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan 

pemahaman terhadap data yang terkumpul dan memungkinkan bagi peneliti untuk 

menyajikan data tersebut secara sistematis guna kepentingan interpretasi dan 

menarik kesimpulan (Bogdan & Biklen, 1992). 

 Analisis data yang dilakukan secara deskriptif melalui statistik deskriptif. 

Selain itu, analisis juga dilakukan melalui statistik korelasional. Deskriptif 

statistik digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum dari sekumpulan 

data. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk menyimpulkan sekumpulan data 

secara kuantitatif, bukan digunakan untuk mendukung pernyataan secara 

inferensial tentang populasi (Piper & Scharf, 2004). Statistik deskriptif 

menyajikan kesimpulan sederhana tentang sampel. Statistik deskriptif yang 

digunakan bersamaan dengan análisis grafik menyajikan sebuah bentuk análisis 

data kuantitatif. Dengan statistik deskriptif maka data yang dikumpulkan akan 

mudah untuk dideskripsikan (Trochim, 2006).  Sedangkan studi korelasional 

dilakukan untuk menggambarkan korelasi antara faktor-fator yang dinilai 

berkorelasi dengan kemampuan mengajar guru dan kemampuan guru 

mengembangkan RPP. Pengolahan data dilakukan melalui langkah sebagai 

berikut: proses penentuan standar, proses penentuan kode (coding scheme) dan 

penentuan skor.  
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1. Proses Penentuan Standar 

 Proses penentuan standar dilakukan dengan mengkaji literatur yaitu berupa 

buku dan jurnal yang berkaitan dengan kurikulum, pembelajaran IPA dan 

pembelajaran untuk sekolah dasar. Penentuan standar dimaksudkan untuk 

menentukan kriteria ideal yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan formal, 

keterlibatan guru dalam program pelatihan dan aktivitas komunikasi guru, 

pengalaman mengajar, pandangan tentang pembelajaran IPA dan fasilitas serta 

pemanfaatan fasilitas untuk melangsungkan pembelajaran IPA. Dari penelusuran 

pustaka diperoleh kriteria ideal dan standar untuk aspek-aspek berikut: 

a) Standar kualifikasi guru 

Standar kualifikasi guru diambil dari Permen No.16 Pasal 29 

ayat (2) Tentang Kualifikasi Akademik yang menyatakan bahwa guru 

SD minimal memiliki kualifikasi pendidikan S1 dari jurusan psikologi 

atau pendidikan. Standar untuk ketercapaian guru dalam kualifikasi 

pendidikan ditentukan sejumlah responden, yaitu 30 orang. Hal ini 

mengandung pengertian, keseluruhan responden yang berjumlah 30 

guru seharusnya memiliki kualifikasi S1.  

b) Standar keterlibatan guru dalam aktivitas pelatihan dan komunikasi 

guru 

Standar yang digunakan untuk menetukan keterlibatan guru 

dalam program pelatihan diambil dari pendapat Wei et al. (2009) 

dalam artikel “How Nation Invest in Teacher”. Dalam artikel tersebut 
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Wei et al., (2009) menyatakan bahwa di negara-negara yang memiliki 

kualitas pendidikan tinggi, program pelatihan guru diberikan secara 

reguler. Di Swedia, sebanyak 104 jam atau 15 hari dalam satu tahun 

dialokasikan untuk pelatihan guru dalam jabatan (in service training). 

Di Korea Utara guru diharuskan mengambil 90 jam pelatihan setiap 3 

tahun setelah mereka mengajar pada tahun keempat. Di Singapura 

pelatihan guru disediakan oleh pemerintah sebanyak 100 jam untuk 

setiap tahun.  

Penelitian terbaru tentang keterlibatan guru dalam aktivitas 

pelatihan menyarankan bahwa guru paling tidak terlibat dalam 80 jam 

pelatihan yang terintegrasi dengan kegiatan mengajar guru dan 

bersifat kolaborasi antar guru (Banilower, 2005).  Dari pendapat 

tersebut, standar yang digunakan untuk menentukan keterlibatan guru 

dalam aktivitas pelatihan adalah jumlah jam minimal guru terlibat 

dalam kegiatan pelatihan yang disarankan para ahli, yaitu di negara 

yang memiliki kualitas pendidikan sains tinggi, yaitu Korea utara. Di 

Korea Utara sekurang-kurangnya guru harus terlibat dalam 90 jam 

program pelatihan guru setiap tiga tahun sekali.  

Dari pernyataan-pernyataan di atas, ditarik kesimpulan jumlah 

jam ideal guru terlibat dalam aktivitas pelatihan dalam setiap 

tahunnya yaitu minimal 24 jam (3 hari). Dengan demikian standar 

untuk keterlibatan guru dalam aktivitas pelatihan/workshop adalah 30 
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sekurang-kurangnya terlibat dalam minimal 3 hari kegiatan pelatihan 

atau workshop.  

c) Kriteria pengalaman mengajar guru 

Berbagai hasil penelitian (Arlington, 2008; The Finance Project, 

2006) menyatakan bahwa pengalaman mengajar guru memiliki 

kontribusi besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Arlington (2008) 

menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika dan IPA 

diperlukan setidaknya 5 tahun pengalaman mengajar, sebelum guru 

tersebut memulai tugasnya sebagai guru. Namun tidak ada satupun 

hasil penelitian yang menyatakan berapa waktu yang diperlukan guru 

untuk dapat dikatakan memiliki pengalaman mengajar yang cukup. 

Dari pendapat yang dikemukakan di atas, penentuan kriteria ideal 

untuk pengalaman mengajar diambil dengan mengacu pada pendapat 

Arlington (2008), yaitu 30 guru sekurang-kurangnya memiliki 

pengalaman mengajar minimal 5 tahun .  

d) Kriteria fasilitas dan pemanfaatan fasilitas belajar 

Dalam pembelajaran IPA, fasilitas belajar merupakan hal yang 

mutlak diperlukan dalam menunjang dilangsungkannya sebuah 

pembelajaran. Kriteria ideal atau standar untuk fasilitas pembelajaran 

di Sekolah Dasar diambil dari Peraturan Menteri (PERMEN) No. 24 

Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana. Dalam PERMEN 

tersebut dinyatakan bahwa sekolah harus memiliki laboratorium IPA.  
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Laboratorium dapat memanfaatkan ruang kelas dengan di 

dalamnya dilengkapi oleh peralatan pendidikan berupa: model 

kerangka tubuh manusia, model tubuh manusia, globe, model tata 

surya, kaca pembesar, cermin (datar, cekung, cembung) lensa (datar, 

cekung, cembung) magnet, poster IPA (metamorfosis, hewan langa, 

hewan dilindungi, tanaman khas Indonesia, contoh ekosistem, dan 

sistem-sistem pernafasan hewan).  

Penelitian yang dilakukan oleh Setyani (2005), Susmiati (2009) 

memperoleh hasil bahwa pemanfaatan media kongkrit dalam 

pembelajaran IPA dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA baik 

dalam aspek proses maupun hasil. Dengan demikian keberadaan 

fasilitas berupa kolam dan kebun dapat dimasukan ke dalam fasilitas 

yang menunjang untuk melangsungkan pembelajaran IPA.  

Standar untuk ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas ditentukan 

sebagai berikut: sejumlah responden (30 guru) berpendapat memiliki 

fasilitas/alat-alat yang telah disebutkan dalam PERMEN 24 Tahun 

2007 di sekolah tempat mereka mengajar.   

e) Kriteria ideal pandangan guru terhadap pembelajaran IPA 

Brown (2002), Sandal & Barbara (2003).menyatakan bahwa 

sains mencakup produk, proses, dan nilai (value) atau sikap. Hal ini 

memberikan konsekuensi bahwa mempelajari IPA bukan hanya 

sekedar mempelajari kumpulan pengetahuan, tetapi juga menyangkut 

bagaimana metode ilmiah dan sikap ilmiah digunakan dalam 
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pembelajaran IPA serta bagaimana pembelajaran IPA digunakan untuk 

menanamkan nilai pada peserta didik. Kriteria ideal untuk pandangan 

guru adalah pandangan yang menyatakan bahwa IPA menyangkut 

ketiga aspek di atas, yaitu sebagai produk, proses dan value (nilai). 

Dengan demikian standar pandangan guru terhadap hakikat IPA dan 

pembelajaran IPA adalah sejumlah 30 guru menyatakan bahwa IPA 

merupakan produk, proses dan nilai.   

f) Penentuan standar untuk kemampuan melangsungkan pembelajaran 

IPA dan menyusun rencana pembelajaran (RPP) 

Standar untuk menilai kemampuan guru dalam melangsungkan 

pembelajaran IPA dan menyusun RPP diperoleh dengan menentukan 

aspek-aspek yang perlu dikembangkan pembelajaran dan penyusunan 

RPP. Dalam bahasan tentang instrumen angket dan lembar penilaian 

RPP, sebelumnya telah dijelaskan bahwa komponen-komponen yang 

seharusnya muncul dalam pembelajaran maupun RPP yang disusun 

guru dijadikan sebagai standar. Dengan demikian standar tersebut 

merupakan kriteria ideal yang seharusnya dimiliki oleh guru dalam 

melangsungkan pembelajaran IPA dan menyusun RPP dan digunakan 

sebagai instrumen untuk mengukur berapa komponen keterampilan 

yang telah dimiliki oleh guru ketika melangsungkan pembelajaran 

IPA dan menyusun RPP. Standar yang ditentukan untuk kemampuan 

guru melangsungkan pembelajaran IPA dan mengembangakan RPP 

adalah jumlah komponen dalam masing-masing aspek. Dengan 
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demikian, standar kemampuan guru dalam pemahaman konten 

(content knowledge) adalah 4, standar untuk kemampuan guru dalam 

pemahaman pedagogi (pedagogical knowledge) adalah 20,  standar 

untuk kemampuan guru dalam konten pedagogi (pedagogical 

knowledge) adalah 11, dan standar untuk kemampuan memahami 

siswa (knowing of learners) adalah 6.   

 

2. Proses Penentuan Pemberian Kode (Coding Scheme) dan Penentuan Skor  

Proses penentuan dan pemberian kode dilakukan pada data yang 

dikumpulkan melalui angket, dan proses penentuan skor (skoring) dilakukan 

terhadap data hasil observasi dan hasil penilaian terhadap RPP. 

   

a. Data Angket  

Data yang dikumpulkan dari angket yaitu latar belakang pendidikan guru, 

pengalaman mengajar dan keterlibatan guru dalam program pelatihan dikode 

dengan cara sebagai berikut:  

1) Penentuan kode latar belakang pendidikan 

Setiap jenjang diberi kode 1 dari mulai level pendidikan terendah 

yaitu D1 dan bertambah 1 angka untuk setiap kenaikan jenjang pendidikan 

serta relevansi latar belakang pendidikan dengan keperluan untuk 

mengajar IPA di sekolah dasar. Sehingga dengan demikian jenjang 

pendidikan D1 diberi kode 1, D2 diberi kode 2, D3 diberi kode 3 dan S1 

untuk jurusan non IPA diberi kode 4,  S1 dengan latar belakang fisika, 
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kimia, biologi diberi kode 5 dan S1 dengan latar belakang PGSD diberi 

kode tertinggi yaitu 6. Untuk lebih jelas pemberian kode untuk latar 

belakang pendidikan guru dan hasil angket tertera pada Tabel 3.4 

 

Tabel 3.4 

Kode Latar Belakang Pendidikan Guru Dan Kualifikasi Pendidikan 

Guru 

 

Kualifikasi 

Jurusan Kode 

Jumlah guru  

Tingkat 

pengukuran 

D2 PGSD 2 5 Ordinal 

D3  PGSD 3 1 

S1  

 

 

 

 

 

  

 

PLS 4 14 

Tarbiyah 1 

Matematika 2 

IPS 2 

Bahasa Indonesia 1 

Fisika, kimia, 

biologi 

5 

0 

PGSD 6 4 

 

Jumlah 30 orang 

 

2) Pemberian kode pengalaman mengajar 

Pengalaman mengajar guru dikode dengan terlebih dahulu 

mengelompokkan pengalaman mengajar berdasarkan rentang pengalaman 

mengajar. Langkah-langkah pemberian kode dilakukan sebagai berikut. 

Langkah pertama adalah mencari rentang dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

Rentang = nilai maksimal – nilai minimal 
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Dari angket diketahui bahwa pengalaman mengajar yang paling 

lama dari guru adalah 23 tahun dan pengalaman mengajar yang paling 

sedikit adalah 3 tahun, sehingga diperoleh selisih angka 20.  

Langkah kedua adalah menentukan banyak kelas dengan 

menggunakan rumus Sturges, yaitu sebagai berikut: 

Banyak kelas = 1 + 3,3 log n 

Jumlah n dalam penelitian ini adalah 30 (sejumlah responeden), 

sehingga diperoleh angka sebagai berikut: 

Banyaknya kelas = 1 + 3,3 log 30 

       = 1 + 3,3 (1,477) 

            = 1 + 4,87 

            = 5,57 = 6 

Dari hasil perhitungan di atas diperoleh banyaknya kelas adalah 6. 

Untuk menentukan rentang, maka dilakukan penghitungan dengan 

menggunakan rumus: 

   Rentang kelas = 20 : 6 

     = 3 

 Langkah ketiga adalah membuat pengklasifikasian pengalaman 

mengajar dengan rentang 3 tahun sesuai dengan hasil perhitungan di atas. 

Maka pengalaman mengajar diklasifikasikan sebagai berikut: 3 – 6 tahun, 

7 sampai 10 tahun, 11 sampai 14 tahun, 15 sampai 18 tahun, 18 sampai 21 

tahun dan 22 sampai 25 tahun. Dengan pengklasifikasian seperti yang 

telah di uraikan di atas, data disajikan untuk menunjukan persentase 
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jumlah guru sesuai dengan pengalaman mengajar dengan klasifikasi di 

atas. Setelah melakukan klasifikasi terhadap pengalaman mengajar guru, 

dilakukan kode terhadap klasifikasi. Hasil pemberian kode tertera pada 

Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Kode Pengalaman Mengajar Guru  

Dan Data Pengalaman Mengajar Guru 

 
RENTANG KODE JUMLAH GURU Tingkat 

Pengukuran 

7   - 10 tahun 2 1 Ordinal 

11 - 14 tahun 3 2 

15 - 18 tahun 4 0 

19 - 22 tahun 5 5 

23 - 25 tahun 6 16 

Jumlah guru 30 orang  

 

3) Pemberian kode keterlibatan guru dalam pelatihan/workshop dan 

aktivitas komunikasi guru 

Data tentang keterlibatan guru dalam pelatihan/workshop dikode 

berdasarkan level kegiatan yang diikuti oleh guru dan lamanya kegiatan. 

Level terendah adalah level sekolah dan kecamatan yang disebut sebagai 

level lokal yang divariasikan dengan kurun waktu penyelenggaraan 

worksop. Level selanjutnya adalah level provinsi dan nasional. 

Pengkodean dilakukan seperti yang tertera pada Tabel 3.6  
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Tabel 3.6 

Kode Keterlibatan Guru Dalam Pelatihan/Workshop 

 
No. Level kegiatan Kurun waktu 

peyelenggaraan 

Kode Tingkat 

pengukuran 

1 Lokal (sekolah dan 

kecamatan) 

1 – 3 hari 1 Ordinal 

4 – 6 hari 2 

Lebih dari 1 minggu 3 

2 Provinsi 1 – 3 hari 4 

4 – 6 hari 5 

Lebih dari 1 minggu 6 

3 Nasional 1 – 3 hari 7 

4 – 6 hari 8 

Lebih dari 1 minggu 9 

 

Hasil tentang keterlibatan guru dalam kegiatan pelatihan/workshop 

yang berhubungan dengan kurikulum yang diperoleh dari angket tertera 

pada Tabel 3.7 sedangkan hasil tentang keterlibatan guru dalam kegiatan 

pelatihan/workshop yang berhubungan dengan pembelajaran IPA tertera 

pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.7 

Data Keterlibatan Guru Dalam Pelatihan/Workshop Kurikulum 

 
No. Level kegiatan Pola respon Kode Jumlah Guru  

1 Lokal (sekolah 

dan kecamatan) 

1 – 3 hari 1 9 orang 

4 – 6 hari 2 1 orang 

Lebih dari 1 minggu 3 0 

2 Provinsi 1 – 3 hari 4 6 orang 

4 – 6 hari 5 0 

Lebih dari 1 minggu 6 1 orang 

3 Nasional 1 – 3 hari 7 0 

4 – 6 hari 8 0 

Lebih dari 1 minggu 9 1 orang 

Jumlah guru yang mengikurti pelatihan kurikulum =                     18 orang 

 

Tabel 3.8 

Data Keterlibatan Guru Dalam Pelatihan/ 

Workshop Pembelajaran IPA  

 
No. Level kegiatan Kurun Waktu 

peyelenggaraan 

Kode Jumlah Guru 

1 Lokal (sekolah 

dan kecamatan) 

1 – 3 hari 1 6 orang 

4 – 6 hari 2 1 orang 
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Lebih dari 1 minggu 3 0 

2 Provinsi 1 – 3 hari 4 0 

4 – 6 hari 5 2 orang 

Lebih dari 1 minggu 6 0 

3 Nasional 1 – 3 hari 7 0 

4 – 6 hari 8 0 

Lebih dari 1 minggu 9 1 orang 

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan pembelajaran IPA =                 9 orang 

  

Data tentang aktivitas komunikasi guru dikode berdasarkan frekuensi 

keterlibatan guru dalam aktivitas komunikasi guru baik dengan sesama 

guru maupun dengan kepala sekolah. Kode yang diberikan dan hasil 

pengumpulan data  tertera pada Tabel 3.9. 

 

Tabel 3.9 

Kode Aktivitas Komunikasi Guru 

 
No Pertanyaan Pola respon (dalam 

frekuensi) 

Kode Jumlah 

respon 

Tingkat 

Pengukuran 

1 Dalam satu bulan 

kegiatan KKG 

yang diikuti guru 

Tidak pernah 1 13 Ordinal 

1 kali dalam satu bulan 2 16 

2 kali dalam satu bulan 3 1 

3 kali dalam satu bulan 4 0 

4 kali dalam satu bulan 5 0 

2,3,

4,5 

Komunikasi 

dengan guru lain 

dan kepala sekolah, 

kesempatan serta 

dukungan untuk 

mengikuti pelatihan 

Tidak pernah 1 5 

Kadang-kadang 2 19 

Selalu 3 6 

 

4) Pemberian kode pendapat guru mengenai pembelajaran IPA 

Data berupa pendapat guru yang berkaitan dengan pembelajaran 

IPA terdiri dari dua bagian yaitu tentang proses pembelajaran IPA dan 

pendapat guru tentang pembelajaran IPA. Pengkodean terhadap 

pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPA dilakukan 

sebagai berikut:  
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a) Pemberian kode untuk jawaban pertanyaan nomor 2 sampai 7 

dilakukan berdasarkan pola respon sesuai dengan jawaban yang 

diberikan yang dikelompokan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

pengembangan aspek pengetahuan (minds-on/produk IPA), 

pengembangan aspek keterampilan (hands-on/proses IPA), 

pengembangan aspek keterampilan dan pengetahuan (hands-on dan 

minds-on/produk dan proses IPA), pengembangan aspek nilai.  

b) Pemberian kode untuk jawaban pertanyaan nomor 8 dan 9 dilakukan 

berdasarkan respon ya dan tidak. Untuk jawaban ya diberi kode 1 dan 

tidak diberi kode 2 

c) Pemberian kode untuk pertanyaan no 10, dilakukan berdasarkan respon 

yaitu aspek yang dinilai sulit oleh guru, yang diberi kode 1 sampai 8.  

Pemberian kode untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat 

guru tentang pembelajaran IPA dilakukan sebagai berikut:  

1) Pemberian kode untuk pertanyaan 1 sampai 6 pola respon yang 

dikelompokan ke dalam dua kelompok, yaitu pengembangan 

proses IPA diberi kode 1 dan pengembangan produk IPA diberi 

kode2.  

2) Pemberian kode untuk nomor 7 dikode berdasarkan pola respon ya 

dan tidak. Respon ya diberi kode 1 dan tidak diberi kode 2 

3) Pemberian kode untuk nomor 8 diberi kode sesuai dengan jawaban 

guru. Belajar diberi kode 1, mengikuti pelatihan diberi kode 2 dan 

mengikuti latihan kelompok kerja guru (KKG) diberi kode 3.  
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d) Pemberian kode terhadap pandangan guru tentang fasilitas dan 

pemanfaatan fasilitas belajar untuk pembelajaran IPA. 

Pertanyaan mengenai fasilitas diajukan melalui pertanyaan terbuka, 

pola respon diberikan dengan cara berbeda-beda. Pada pertanyaan no 1 

pengkodean dilakukan dengan memberi nomor 1 sampai 3, karena 

jawaban yang disediakan berjumlah 3. Pada pertanyaan nomor 2 kode 

diberikan mulai dari angka 1 sampai 7 sesuai dengan pilihan jawaban 

berjumlah 7. Respon pertanyaan nomor 3 diberi kode 1 pada jawaban ya 

dan 2 pada jawaban tidak. Pengkodean untuk pertanyaan nomor empat 

dilakukan dengan memberi nomor 1 sampai 7 sesuai dengan jumlah nama 

penerbit yang disebutkan oleh guru.  

e) Pemberian kode pertanyaan pandangan guru tentang kurikulum   

Pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum memiliki pola respon 

yang berbeda, yaitu pertanyaan dengan pola respon ya dan tidak dan 

pertanyaan dengan jawaban bebas. Pada pertanyaan yang memiliki pola 

respon ya dan tidak dikode dengan memberikan angka 1 pada ya, dan 

angka 2 untuk jawaban tidak. Pertanyaan dengan pola terbuka diberi kode 

angka 1 untuk jawaban buku dan angka 2 pada jawaban contoh silabus 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).  

Pertanyaan tentang pembelajaran IPA terdiri dari dua bagian, yaitu 

pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPA dan 

pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat IPA dan pembelajaran IPA. 

Pertanyaan yang berkaitan dengan proses pembelajaran PA terdiri dari 10 
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pertanyaan dengan pola respon bervariasi. Pertanyaan no 1 dan 10 

memiliki pola respon jawaban yang telah disediakan dalam angket dan 

guru dapat memilih lebih dari satu jawaban. Pengkodean dilakukan sesuai 

dengan nomor dari jawaban yang telah disediakan pada angket. Pertanyaan 

no 2 memiliki pola respon dengan tiga jawaban, yaitu sering, jarang dan 

tidak pernah. Kode 1 diberikan untuk jawaban sering, 2 untuk jarang dan 3 

untuk tidak pernah. Dalam menjawab pertanyaan ini, guru hanya dapat 

memilih satu jawaban, sedangkan pertanyaan no 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 

memiliki pola respon ya dan tidak. Jawaban ya diberi kode 1 dan jawaban 

tidak diberi kode 2.  

Pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat IPA dan pembelajaran 

IPA memiliki pola respon jawaban bebas. Pada pertanyaan no 1, jawaban 

guru dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu menganut paham 

konstruktivis atau tabula rasa. Jawaban pada kelompok konstruktivis 

diberi kode 1 dan jawaban untuk tabula rasa diberi kode 2. Jawaban 

pertanyaan no 2, 4, 5 dan 6 dikelompokan menjadi tiga kelompok, yaitu 

pengembangan aspek pengetahuan, pengembangan aspek psikomotorik, 

pengembangan aspek nilai (untuk pertanyaan no 1, 3, 4 dan 5). Kode 1 

diberikan untuk pengembangan aspek pengetahuan, kode 2 untuk 

pengembangan psikomotor dan kode 3 untuk pengembangan nilai.  

Secara lengkap pemberian kode dan data hasil angket yang 

berhubungan dengan pandangan guru terhadap kurikulum dan 

pembelajaran IPA, pandangan guru terhadap fasilitas dan pemanfaatan 
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belajar serta pandangan guru terhadap kurikulum dapat dilihat pada Tabel 

3.10  

Tabel 3.10 

Pemberian Kode dan Hasil Angket Pandangan Guru terhadap 

Pembelajaran IPA, Fasilitas dan pemanfaatan fasilitas serta 

Kurikulum 

 
Aspek 

perta-

nyaan 

Nomor 

pertanyaan 

dan 

Pertanyaan  

Pola respon Kode Jumlah 

jawaban 

Tingkat 

pengu-

kuran 

Fasilitas 

dan 

pemanfaa

tan 

fasilitas 

belajar 

1. Cara siswa 

mempero- 

leh buku 

Membeli 1 18 Ordinal 

Tidak diwajibkan 

memiliki 

2 1 

Dipinjami buku BOS 3 28 

1. Sarana yang 

dimiliki 

sekolah 

Gambar 1 25 

Torso 2 16 

Kolam 3 6 

Kebun sekolah 4 12 

KIT IPA 5 22 

Model tiga dimensi 6 12 

Globe 7 1 

2. Apakah 

sarana yang 

dimiliki 

sekolah 

memadai 

Ya 1 7 

Tidak 2 23 

3. Buku 

sumber yang 

dimiliki 

sekolah 

Erlangga 1 21 

Grasindo 2 1 

Grafindo 3 9 

Sarana Panca Karya 4 20 

Yudistira 5 1 

BSE 6 7 

Tiga Serangkai 7 5 

Pembela-

jaran IPA 

    

Proses 

pembelaja

ran IPA 

1. Metode yang 

digunakan 

dalam 

pembelajar-

an IPA 

Ceramah (produk) 1 30 

Diskusi (produk) 1 16 

Percobaan (proses)  2 9 

Tanya jawab 

(produk) 

1 16 

2 &3 

Melakukan 

kegiatan ber 

IPA  

Sering 1 1 

Jarang  2 22 

Tidak pernah 3 7 

4 & 5 

Merancang 

sendiri kegiatan 

ber IPA ) 

 

Ya 1 15 

Tidak  2 8 
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Hakikat 

Pembela-

jaran IPA 

 

1. Pendapat 

tentang 

mengajar 

Pengembangan aspek 

pengetahuan 

1 28 

Pengembangan 

psikomotorik 

2 - 

pengembangan 

afektif 

3 2 

2.  Pendapat 

tentang belajar 

Konstruktivis 1 13 

Tabula rasa 2 17 

3. Pendukung 

yang diperlukan 

untuk 

melangsungkan 

pembelajaran 

IPA 

Sarana/prasarana 1 27 

Skill guru 2 8 

4. Bagaimana 

seharusnya 

pembelajaran 

IPA 

dilangsung-

kan?  

Memahami siswa 1 9 

Pedagogi 2 21 

5 Hal yang 

penting dalam 

pembelajaran 

IPA 

Konten IPA 1 16 

Percobaan 1 6 

Sarana/media 1 6 

Memahami 

karakteristik siswa 

2 2 

6 Keterampilan 

yang harus 

dimiliki guru 

untuk 

melangsung-

kan 

pembelajaran 

IPA 

konten 1 14 

Pedagogi (media, 

percobaan) 

2 14 

Pemahaman terhadap 

siswa 

3 6 

7 Guru 

memiliki 

keterampilan 

yang 

diperlukan? 

Ya 1 7 

Tidak 2 23 

8 Cara untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

guru 

Belajar/ membaca 1 19 

Mengikuti workshop 2 19 

Melanjutkan sekolah 

di bidang IPA 

3 3 

Mengikuti KKG 

dengan rutin 

4 2 

Kuriku-

lum 

 

1 Memiliki 

dokumen 

PERMEN 22 

Ya 1 12 

Tidak 2 18 

2 Memiliki 

dokumen 

PERMEN 23 

Ya 1 10 

Tidak 2 20 

3 Pernah 

membaca 

PERMEN 22  

Ya 1 16 

Tidak  

 

2 14 
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5 Pernah 

membaca 

PERMEN 23  

ya 1 15 

Tidak 2 15 

4,5,6 

(Dari mana 

mengetahui SD, 

KD dan SKL)  

Buku 1 4 

Contoh silabus BSNP 2 26 

7 Memiliki 

contoh silabus 

dari BNSP 

ya 1 26 

tidak 2 4 

8 SK mudah 

difahami 

Ya 1 17 

Tidak 2 13 

9 KD mudah 

difahami 

ya 1 18 

tidak 2 12 

10 Membuat 

RPP sendiri 

ya 1 19 

tidak 2 11 

11 acuan untuk 

menyusun RPP  

buku 1 12 

Silabus BNSP 2 7 

13 Acuan untuk 

melangsung-

kan 

pembelajaran 

bila tidak 

menyusun RPP) 

Buku 1 9 

RPP yang disusun 

dalam kegiatan KKG 

2 2 

 

 

b. Data Hasil Observasi   

Data hasil observasi diskoring berdasarkan keterampilan yang 

seharusnya dimiliki oleh guru. Keterampilan yang seharusnya ada tersebut 

selanjutnya disebut sebagai standar. Standar merupakan elaborasi dari 

keterampilan-keterampilan yang seharusnya muncul dalam pembelajaran 

dan RPP. Standar dikembangkan berdasarkan pendapat ahli pendidikan 

IPA yang dikaji dari buku dan jurnal. Data lembar observasi dan penilaian 

RPP di skor berdasarkan kemunculan keterampilan yang tertera pada 

standar.  Untuk setiap kemunculan standar, dituliskan skor 1, dan apabila 

tidak muncul maka dituliskan skor 0.  
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Pada bahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa kemampuan 

melangsungkan pembelajaran, peneliti menentukan  aspek yang perlu 

dimiliki oleh guru ke dalam 4 kelompok, yaitu: aspek content knowledge, 

aspek pedagogical knowledge, aspek pedagogical content knowledge dan 

aspek knowing of learners. Standar dan skor pada masing masing aspek 

berbeda sesuai dengan keterampilan yang masing-masing harus muncul 

pada aspek tersebut. Berdasarkan uraian tentang lembar observasi yang 

telah djelaskan sebelumnya, maka skor maksimal yang seharusnya 

diperoleh dalam masing-masing aspek berbeda-beda, tergantung dari 

jumlah komponen yang harus muncul pada aspek tersebut. Skor maksimal 

untuk masing-masing aspek pembelajaran tertera pada Tabel 3.11 

Tabel 3.11 

Skor maksimal setiap aspek pembelajaran 

 
No Aspek Jumlah standar/ 

Jumlah skor maksimal 

Skala pengukuran 

1 Content knowledge 4 Nominal 

2 Pedagogical knowledge 20 

3 Pedagogical content knowledge 11 

4 Knowing of learners 6 

 

 

c. Lembar penilaian rencana pembelajaran (RPP) 

Seperti halnya lembar observasi, lembar penilaian RPP diskoring 

berdasarkan keterampilan yang harus muncul pada setiap aspek/standar. Standar 

untuk kemampuan guru dalam mengembangkan RPP terdiri dari: kemampuan 

merumuskan indikator, kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran khusus 

(TPK), kemampuan menganalisis materi pelajaran, kemampuan menyusun 

langkah-langkah pembelajaran, kemampuan merencanakan media pembelajaran, 
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dan kemampuan mengembangkan evaluasi. Standar untuk masing-masing aspek 

tertera pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 

Standar dan skor maksimal untuk Lembar Penilaian RPP 

 

 
No Aspek  Jumlah skor maksimal Skala pengukuran 

1 Merumuskan indikator 4 Nominal 

2 Merumuskan TPK 6 

3 Membuat Analisis Materi 4 

4 Langkah KBM 4 

5 Pengembangan media 

pembelajaran 

4 

6 Pengembangan evaluasi  4 

 

 

3. Proses Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis deskriptif 

dengan menggunakan statistika deskriptif yang melibatkan penggunaan frekuensi, 

rata-rata (mean) dan analisis korelasional. 

 

a. Analisis Deskriptif 

Data diolah secara deskriptif dengan menggunakan statistika 

deskriptif. Data angket, dihitung berdasarkan frekuensi terhadap pemunculan 

pendapat atau kompetensi yang telah diberi kode. Kesenjangan atau 

discrepancy antara ”apa yang seharusnya dimiliki oleh guru” dan ” apa yang 

telah dimiliki oleh guru” dalam pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

analisis kerja (work anayisis) pada level performansi (performance level), 

sedangkan kesenjangan atau discrepancy antara ”apa yang seharusnya dimiliki 
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oleh guru” dan ”apa yang telah dimiliki oleh guru” dalam menyusun RPP 

dilakukan melalui analisis konten (content analysis) (Rossett & Sheldon, 

2001). 

Pengolahan data angket dilakukan dengan menghitung frekuensi 

kemunculan pendapat yang telah diberi kode. Hasil dari analisis deskriptif yaitu 

kesenjangan/discrepancy latar belakang guru yang terdiri dari kualifikasi 

pendidikan, pengalaman mengajar dan keterlibatan guru dalam 

pelatihan/workshop antara ”apa yang seharusnya ada” dengan ”apa yang 

ditemukan di lapangan” yang diperoleh dari hasil angket tertera pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Diagram kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang 

ditemukan pada latar belakang guru yang dijaring melalui angket 

  

 

 Kesenjangan/discrepancy ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas diambil 

dari data yang dikumpulkan melalui angket dan observasi. Data yang diperoleh 

yaitu frekuensi latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar, 

keterlibatan guru dalam pelatihan pembelajaran IPA dan kurikulum  dibandingkan 
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dengan standar yaitu jumlah responden yang terlibat dalam penelitian (n = 30). 

Hasil discrepancy antara standar, ketersediaan fasilitas dan pemanfaatan fasilitas 

disajikan dalam Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Diagram kesenjangan antara standar, ketersediaan fasilitas/media dan 

pemanfaatan fasilitas/media 

 

Hasil kesenjangan pandangan guru terhadap IPA diperoleh dari jawaban 

responden terhadap tiga pertanyaan, yaitu: 1) apa yang dimaksud dengan belajar 

IPA dengan respon dikelompokan menjadi tiga, yaitu: IPA sebagai produk, IPA 

sebagai proses dan IPA sebagai nilai, 2) apa yang dimaksud dengan mengajar IPA 

dengan respon dikelompokkan dalam pengembangan aspek kognitif, psikomotor 

dan afektif, 3) Bagaimanakah seharusnya pembelajaran IPA dilangsungkan 

dengan respon dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu: aspek sarana, konten, 

pemahaman terhadap siswa dan pedagogi. Hasil dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 
STANDAR MEDIA 
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Gambar 3.3 

Diagram kesenjangan antara pandangan Guru Terhadap Pembelajaran IPA 

 

 Dalam menentukan discrepancy antara kemampuan guru dalam 

melangsungkan pembelajaran dan kemampuan guru menyusun RPP, skor 

maksimal yang diperoleh guru pada masing-masing aspek pembelajaran 

dibandingkan dengan skor maksimal yang telah ditentukan dalam standar, yang 

ditampilkan dalam bentuk persentase kesenjangan. Kesenjangan/discrepancy 

kemampuan  guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan standar 

ditampilkan dalam gambar 3.4. Kesenjangan pada kemampuan  kompetensi yang 

kemudian diurutkan dari yang paling rendah sampai kemunculan yang paling 

tinggi dicapai oleh keseluruhan guru. Kompetensi yang tidak dimiliki oleh 

sebagian besar dari 50% guru ditentukan sebagai kebutuhan guru untuk 

ditingkatkan dalam program pelatihan. Selain itu dilakukan pula analisis terhadap 

prioritas kompetensi yang paling diperlukan untuk mengembangkan dan 
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melangsungkan pembelajaran IPA. Teknik ini digunakan untuk menentukan 

kebutuhan sesuai dengan yang disarankan oleh Wentling (1993) dan Kauffman 

(2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Diagram kesenjangan antara keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh 

guru dengan apa yang telah dimiliki oleh guru dalam aspek melangsungkan 

pembelajaran IPA 

 

 Gambar 3.4 menunjukan kesenjangan/discrepancy keseluruhan aspek dari 

kemampuan guru dalam melangsungkan pembelajaran. Dalam Bab IV akan 

disajikan secara detail kesenjangan untuk setiap aspek, sehingga dapat dikaji pada 

komponen mana guru memerlukan peningkatan untuk setiap aspeknya.     
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Kesenjangan/discrepancy antara pendapat guru terhadap kurikulum 

diperoleh dengan membandingkan hasil jawaban pada angket dari pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan kurikulum sedangkan kemampuan kemampuan 

guru dalam menyusun RPP dengan standar diperoleh dengan cara yang sama 

seperti kesenjangan antara kemampuan guru melangsungkan pembelajaran dengan 

standar. Hasil kesenjangan pendapat guru terhadap kurikulum disajikan pada 

gambar 3.5 dan kesenjangan antara kemampuan guru dalam menyusun RPP 

dengan standar disajikan pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Diagram kesenjangan pendapat guru dalam aspek kurikulum 
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Gambar 3.6 

Kesenjangan antara keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh guru 

dengan apa yang telah dimiliki oleh guru dalam menyusun RPP IPA 

 

Data lebih rinci akan disajikan selanjutnya di Bab IV untuk menunjukan 

pada komponen mana guru memiliki kelemahan untuk setiap aspek dalam 

mengembangkan RPP. 

 

b. Analisis Korelasi 

Pengolahan data juga dilakukan dengan statistik korelasional. Statistik 

korelasional digunakan untuk memperoleh informasi korelasi antara latar 

belakang pendidikan guru (X1), pengalaman mengajar guru (X2) dan keterlibatan 

guru dalam kegiatan pelatihan/workshop (X3) dengan kemampuan guru 

mengembangkan RPP (Y1) dan kemampuan guru melangsungkan pembelajaran 

IPA (Y2). Ketiga aspek, yaitu latar belakang pendidikan guru, pengalaman 

mengajar guru dan keterlibatan guru dalam kegiatan pelatihan/workshop dipilih 

berdasarkan pendapat Arlington (2006) yang menyatakan  bahwa kompetensi guru 

dalam melangsungkan pembelajaran dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu pendidikan 
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formal guru, kegiatan pengembangan profesional seperti workshop dan pelatihan 

serta lamanya guru menjalankan tugasnya sebagai guru. Penghitungan korelasi 

dilakukan melalui Spearman rank correlational (rho).  

Penghitungan korelasi antar variabel (rho) dihitung dengan menggunakan 

SPSS Versi 16.1. Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1. Nilai korelasi +1 

menunjukkan nilai korelasi positif tertinggi antara satu variabel dengan variabel 

lain. Nilai 0 menunjukkan tidak ada korelasi antara satu variabel dengan variabel 

lain, sedangkan nilai korelasi -1 menunjukkan korelasi negatif tertinggi antara satu 

variabel dengan variabel lain. Penghitungan korelasi tidak menunjukkan 

hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lain (Schimdt, 2009). 

Dalam penelitian ini penghitungan korelasi dilakukan terhadap aspek-aspek latar 

belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru dan keterlibatan guru 

dalam pelatihan/workshop dengan kemampuan guru dalam melangsungkan 

pembelajaran dan merancang RPP untuk menunjukkan faktor apakah yang paling 

berkorelasi di antara variabel-variabel tersebut, bukan untuk melihat apakah 

kemampuan guru dalam melangsungkan pembelajaran dan merancang RPP 

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar guru dan 

keterlibatan guru dalam pelatihan/workshop. Hasil penghitungan korelasi (rho) 

dengan menggunakan SSS Ver. 16.0 tertera pada Tabel 3.13. Sedangkan nilai rho 

antara kemampuan guru mengembangkan RPP dan kemampuan mengajar guru 

tertera pada Tabel 3.14. 
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Tabel 3.13 

Nilai korelasi (rho) antara belakang pendidikan guru, pengalaman mengajar 

guru dan keterlibatan guru dalam pelatihan/workshop dengan kemampuan 

guru dalam melangsungkan pembelajaran dan merancang RPP 

 
ASPEK LATAR 

BELAKANG GURU 

KEMAMPUAN GURU 

Melangsungkan 

Pembelajaran IPA 

Mengembangkan Rencana 

Pembelajaran IPA 

Kualifikasi Pendidikan  -.279 .091 

Pengalaman Mengajar  .143 -.164 

Keterlibatan dalam 

Pelatihan  
.015 -.185 

 

  

Tabel 3.14 

Nilai Korelasi (rho) antara kemampuan guru dalam melangsungkan 

pembelajaran dan merancang RPP 

 
Aspek  Kemampuan Mengajar (Y1) 

Nilai Korelasi (rho) 

Kemampuan Mengembangkan RPP (Y2) 0.409263 

  


