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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat Dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di enam sekolah yang terletak di tiga
kabupaten/kota

Provinsi

Jawa

Tengah

(Surakarta,

Sukoharjo,

dan

Karangannyar) meliputi SMA Negeri 4 Surakarta, SMA Negeri 8 Surakarta,
SMA Negeri 1 Sukoharjo, SMA Negeri 1 Polokarto, SMA Negeri 1
Karanganyar, dan SMA Negeri Karangpandan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran
2020/2021. Penelitian ini terbagi ke dalam tiga langkah penelitian yang meliputi
tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian seperti pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian
Bulan keTahap

Kegiatan Penelitian

(dalam tahun 2020 – 2021)
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Analisis Masalah
Persiapan

Penyusunan Proposal
Penyusunan Instrumen Penelitian
Seminar Proposal
Permohonan izin penelitian

Pelaksanaan

Pengumpulan Data Penelitian
Pengolahan Data Hasil Penelitian

Penyelesaiaan

Penyusunan Laporan Skripsi
Ujian Skripsi
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B. Desain Penelitian
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah desain Mixed Method dengan
tipe Concurrent Triangulation. Desain Mixed Method menerapkan metode
kuantitatif dan kualitatif dalam jangka waktu yang sama dan dengan bobot yang
sama (Creswell, 2006). Adapun desain triangulasi merupakan gabungan berbagai
metode untuk mengkaji suatu fenomena dalam sudut pandang yang berbeda-beda,
sehingga peneliti memperoleh banyak data yang mendukung hasil penelitian
(Denzin & Lincoln, 2009). Menurut Denzin & Lincoln, (2009) triangulasi dapat
berupa triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi
antar peneliti.

Gambar 3.1 Desain Penelitian (Creswell, 2006).

Desain triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan dua
bentuk pertanyaan meliputi pertanyaan terkait sikap responden dan pengetahuan
responden dalam satu instrumen. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif
kualitatif untuk mengetahui profil pemahaman siswa dan guru. Data juga dianalisis
menggunakan bantuan aplikasi Analisis Rasch Model menggunakan Winsteps versi
3.73 untuk mengetahui kualitas butir soal dan respon siswa dan guru pada setiap
butir soal berdasarkan jenis kelamin, lokasi sekolah, pendidikan terakhir orang tua,
jenjang kelas, lama mengajar guru, dan keikutsertaan guru dalam seminar atau
pelatihan konservasi.
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C. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru biologi
dan siswa kelas X dan XI MIPA di SMA Negeri 4 Surakarta (N siswa = 737, N
guru = 4), SMA Negeri 8 Surakarta (N siswa = 796, N guru = 4), SMA Negeri 1
Sukoharjo (N siswa = 853, N guru = 5), SMA Negeri 1 Polokarto (N siswa = 505,
N guru = 5), SMA Negeri 1 Karanganyar (N siswa = 807, N guru = 4), dan SMA
Negeri Karangpandan (N siswa = 806, N guru = 5) dengan total populasi (siswa
dan guru) 4.531. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan
Tabel Issac and Michael (Lampiran 3.1) dengan tingkat kesalahan 10%.
Berdasarkan Tabel Issac and Michael (Sugiyono, 2010), jumlah sampel minimal
255, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 264 siswa dan 12 guru biologi.

D. Teknik Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel sekolah dilakukan dengan teknik purposive
sampling berdasarkan letak sekolah kota dan desa di Kabupaten Sukoharjo,
Karanganyar dan Surakarta. Penentuan sampel kelas siswa dilakukan dengan teknik
stratified sampling berdasarkan tingkatan kelas di SMA yang sudah mendapatkan
materi KD 3.2, yaitu kelas X dan XI. Kelas XII tidak digunakan sebagai sampel
karena sudah memasuki masa kelulusan SMA. Pengambilan sampel siswa
berdasarkan purposive random sampling. Berdasarkan Tabel Issac and Michael
(Lampiran 3.1) dengan tingkat kesalahan 10% ditemukan jumlah sampel minimal
255, dan peneliti mengambil sampel sebanyak 264 siswa. Setiap sekolah dipilih
secara acak sebanyak 44 siswa (22 siswa kelas X dan 22 siswa kelas XI), dan 12
guru biologi dipilih secara purposive, sehingga pada setiap sekolah dipilih 2 guru
biologi sebagai sampel penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian ini berupa profil pemahaman siswa dan guru yang
diperoleh dari angket yang terdiri dari angket sikap secara umum angket aksi nyata,
angket motivasi, angket tes pemahaman,; analisis materi; systematic literatur
review.
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1. Angket
Instrumen merupakan hasil adaptasi dan modifikasi dari instrumen
penelitian yang dirancang oleh Rosalino & Rosalino, (2012). Instrumen ini
berbentuk angket tes dengan Skala Likert dari skor 1 sampai dengan skor 4
sejumlah 21 soal. Pembobotan skor pada angket penilaian dapat dilihat pada
Tabel 3.2. Seluruh angket disebar secara online dengan menggunakan google
form. Indikator yang ditanyakan dalam angket profil pemahaman meliputi
sikap terhadap kegiatan konservasi secara umum, aksi nyata yang
mencerminkan kegiatan konservasi, motivasi dalam melakukan kegiatan
konservasi, dan pengetahuan tentang biokonservasi kasus tumbuhan langka
di Indonesia. Setiap angket memiliki pertanyaan data diri meliputi nama
siswa, jenis kelamin siswa (Laki-laki atau perempuan), domisili sekolah (desa
atau kota), tingkatan kelas (Kelas X dan Kelas XI) dan pendidikan terakhir
orang tua (tidak sekolah - SD/MI, SMP/MTs - SMA/SMK, perguruan tinggi),
sedangkan pada responden guru memiliki empat pertanyaan meliputi nama
guru, jenis kelamin (Laki-laki atau perempuan), lama mengajar guru (kurang
dari 5 tahun, 5-10 tahun, 10-15 tahun, 15-20 tahun, 20-25 tahun, 25-30 tahun,
dan lebih dari 30 tahun), pernah tidaknya mengikuti seminar atau pelatihan
terkait biokonservasi.
a. Angket Sikap
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Angket Kuisioner
Kriteria Penilaian
No
1 Sangat Setuju
2 Setuju
3 Tidak Setuju
4 Sangat tidak Tidak Setuju

Skor
4
3
2
1

Angket sikap secara umum memiliki dua pertanyaan dengan kode
soal B, yaitu soal B10 dan B11. Pertanyaan yang terdapat dalam angket
sikap menanyakan mengenai sikap siswa dan guru terhadap hilangnya
spesies, hilangnya habitat alami, dan kegiatan konservasi tumbuhan
langka. Pembobotan skor pada angket sikap dapat dilihat pada Tabel 3.2.
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b. Angket Aksi Nyata
Angket Aksi nyata memiliki empat pertanyaan dengan kode soal C,
yaitu soal C12, C13, C14, dan C15. Pertanyaan yang terdapat dalam
angket aksi nyata menanyakan mengenai kegiatan yang sudah pernah dan
sering dilakukan oleh responden yang mendukung kegiatan konservasi.
Skor 2 menunjukkan responden pernah melakukan kegiatan yang
ditanyakan dan skor 1 menunjukkan responden belum pernah
melakukannya.
c. Angket Motivasi
Angket motivasi memiliki lima pertanyaan dengan kode soal D,
yaitu soal D16, D17, D18, D19, dan D20. Pembobotan skor pada angket
sikap dapat dilihat pada Tabel 3.2. Pertanyaan yang terdapat dalam angket
motivasi menanyakan mengenai motivasi yang mendasari responden
dalam mendukung dan melakukan aktifitas terkait biokonservasi
tumbuhan langka Indonesia.
d. Angket Tes Pemahaman
Angket tes pemahaman memiliki sepuluh pertanyaan dengan kode
soal E, yaitu soal E21 hingga E30. Pertanyaan yang terdapat dalam angket
tes meliputi spesies terancam punah, penyebab kepunahan spesies,
dawasan konservasi, pemanfaatan, dan penelitian terkait spesies dan
habitat tumbuhan langka Indonesia. Pembobotan skor pada angket sikap
dapat dilihat pada Tabel 3.2.
2. Systematic Literature Review
Data hasil proses systematic literature review sebagai data
pelengkap. Metode yang dilakukan untuk melakukan systematic literature
review berdasarkan metode yang dilakukan oleh (Kitchenham et al., 2009)
sebagai berikut :
a. Menentukan Pertanyaan
Tujuan melakukan systematic literature review adalah untuk
mengetahui jenis-jenis media pembelajaran yang sudah dikembangkan
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dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Terdapat dua pertanyaan yang
dirumuskan yaitu:
1) Apasajakah media pembelajaran yang telah sudah dikembangan dalam
kegiatan pembelajaran materi konservasi tumbuhan ?
2) Bagaimanakah dampak penggunaan media pembelajaran terhadap
pemahaman siswa tentang kegiatan konservasi tumbuhan?
b. Melakukan Pencarian Artikel
Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan kata kunci
“learning media” “nature concervation” dan “media pembelajaran”
“konservasi” “biologi” melalui media pencarian elektronik Google
Scholar. Artikel yang dipilih merupakan artikel dalam bentuk jurnal
penelitian. Pencarian dengan kata kunci “learning media” “nature
concervation” menghasilkan 66 artikel. Sedangkan pencarian dengan kata
kunci “media pembelajaran” “konservasi” “biologi” menghasilkan 1.620.
Judul dan abstrak dari setiap artikel yang ditemukan dilakukan
pengecekan sesuai dengan kriteria inklusi, apabila di dalam judul dan
abstrak terdapat seluruh kriteria inklusi maka artikel tersebut
mendapatkan nilai 1 dan termasuk dalam artikel yang akan dianalisis.
Apabila satu atau lebih kriteria inklusi tidak terdapat dalam artikel maka
artikel mendapatkan nilai -1, sehingga artikel tidak termasuk dalam
kelompok yang akan dianalisis. Aktitiftas ini menghasilan 23 artikel
(Lampiran 2.1) yang siap dilakukan analisis secara lengkap seluruh
artikel. Akhirnya 23 artikel termasuk dalam kriteria inklusi. Artikel inilah
yang akan digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
c. Menentukan Kriteria Inklusi - Eksklusi dan Kualitas Artikel
Kriteria inklusi dan eksklusi ditentukan untuk memilih artikel
yang sesuai dengan tujuan dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.
Penentuan kriteria inklusi dan eksklusi dilakukan sebelum dilakukan
pencarian artikel. Kriteria inklusi dan eksklusi bersifat saling bertolak
belakang. Adapun kriteria inklusi yang digunakan yaitu: fokus pada
pengembangan media pembelajaran, materi keanekaragaman dan
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konservasi, media digunakan untuk siswa SMA, artikel terbitkan dalam
rentang waktu Januari 2010 hingga Desember 2020, dan artikel dalam
bentuk jurnal penelitian.
d. Mengumpulkan dan Menganalisis Informasi
Sumber utama dalam menjawab pertanyaan yang disusun
sebelumnya adalah 23 artikel terpilih. Kegiatan analisis dilakukan
berdasarkan kriteria informasi yang ditetapkan sebelumnya. Informasi
yang akan diambil dalam setiap artikel meliputi: desain penelitian, tujuan
penelitian, materi pembelajaran, jenis media yang dikembangkan, teknik
perolehan data, dan pengaruh media terhadap siswa meliputi keterampilan
afektif dan psikomotor (komunikasi, kolaborasi, interaksi, sikap, dan
sosialisasi) dan keterampilan kognitif (konsep pembelajaran, prinsip, dan
informasi tentang subjek tertentu melalui buku, media, lembaga
akademik, keterampilan akademik, maupun sumber lain)
3. Analisis Materi
Analisis materi dilakukan dengan membandingkan materi yang
seharusnya dipahami sesuai dengan tingkat usia sekolah. Perbandingan ini
dilakukan pada Kurikulum 2013 di Indonesia dari tingkat Sekolah Dasar
hingga Sekolah Menengah Atas terkait konsep biokonservasi dengan konsep
Learning

Progression

NRC

terkait

konsep

keanekaragaman

dan

perlindungannya.

F. Teknik Validasi Instrumen
Intrumen yang digunakan memerlukan validasi ulang sebelum digunakan
untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam membaca perintah maupun
pernyataan dalam angket. Instrumen angket yang telah divalidasi oleh pakar
(Lampiran 3.2) dapat disebar untuk memperoleh data kuantitatif maupun kualitatif.
Uji skala kecil (Lampiran 4.3) juga dilakukan untuk menguji keterbacaan setiap
butir pertanyaan oleh siswa selain responden yang dilanjutkan dengan analisis
kevalidan, reliabilitas intrumen, pengujian daya beda dan tingkat kesulitan butir
soal menggunakan pemodelan Rasch dengan bantuan software Winsteps versi 3.73.
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G. Teknik Analisis Data Penelitian
Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis
statistik deskriptif, dan analisis pemodelan Rasch. Data profil pemahaman siswa
dan guru dianalisis dengan mengunakan teknik deskriptif kualitatif, statistik
deskriptif dan pemodelan Rasch dengan bantuan software Winsteps versi 3.73.
Hasil output table pada software Rasch yang digunakan adalah item measure,
person measure, person misfit order, summary statistic, dan DIF measure untuk
memperoleh nilai logit setiap item soal yang dijawab dan kondisi bias dari setiap
jawaban renponden. Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh rata-rata,
nilai maksimal, dan nilai minimal setiap nilai jawaban siswa sehingga profil
pemahaman siswa dan guru dapat diketahui. Analisis materi berdasarkan learning
progression NRC terkait biokonservasi yang dibandingkan dengan Kompetensi
Dasar terkait biokonservasi dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
Atas juga dilakukan sebagai data pendukung hasil penelitian.

H. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi
tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Tahap
persiapan terdiri atas kegiatan menganalisis topik, penyusunan instrumen, dan
perizinan penelitian. Tahap pelaksanan dalam penelitian ini peneliti adalah
mengujicoba instrumen melalui uji skala kecil dan melaksanakan pengujian
instumen kepada responden. Tahap penyelesaian ini dilakukan pengolahan seluruh
data yang telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan
menggunakan model Rasch, statistic deskriptif, dan deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian dideskripsikan dalam bentuk tulisan sehingga lebih mudah untuk
disimpulkan, sehingga penulis memperoleh hasil akhir berupa profil pemahaman
siswa dan guru mengenai biokonservasi tumbuhan langka di Indonesia dan
perbedaan profil pemahaman antar siswa dan antar guru terkait biokonservasi
tumbuhan langka di Indonesia

