
BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian di Universitas Riau (UR)-Pekanbaru  dari bulan April sampai 

November 2015. Tempat pengumpulan data di kabupaten Lanny jaya-Papua pada bulan Mei 

sampai September  2014. 

  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sampel total yaitu semua populasi merupakan sampel 

penelitian yang terdiri dari 32 orang yang terdiri dari  laki-laki 12 orang dan perempuan 20 

orang. Peserta terdistribusi sebanyak 4 sampai 5 orang pada setiap distrik, di tujuh distrik 

yaitu: distrik Tiom, Poga, Makki, Nokapaka, Indawa, Guapaka dan distrik Dome. 

 

4.5 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada peserta SM3T di sekolah. Prosedur kegiatan 

berbasiskan projek yaitu menetapkan proyek dan produk (berupa laporan dan story), format 

laporan dan teknik melaporkan serta jadwal penilaian dan monitoring.  mencakup sikap 

kreativitas, sikap sosial, keterampilan  serta mutu pembelajaran dalam tiga tahapan yaitu : 

Awal atau sebelum pelaksanaan kegiatan  (input) sebagai informasi awal dalam 

membuat perencanaan tugas. Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam membangun 

pengetahuan peserta didik, kreativitas dan sikap sosial peserta SM3T. 

Produk pembelajaran setelah mengalami proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran berupa 

penilaian keterampilan peserta SM3T yang dinilai dari laporan dan story dari peserta SM3T-

UR.. 

Hasil belajar peserta didik dinilai dari laporan hasil tes yang disediakan oleh dinas terkait. 

 



 

 

 

 

(1)penilaian antar teman menggunakan Lembar observasi 

(2) Penilaian diri sendiri menggunakan Lembaran angket 

(3) Penilaian produk menggunakan Portopolio 

Gambar-1. Prosedur Penelitian 

 

4.6 Parameter Penelitian 

Parameter Penilaian, mencakup: 

Sikap Kreativitas peserta SM3T-UR, menggunakan instrumen lembar observasi 

penilaian antar teman. Sikap sosial peserta SM3T-UR menggunakan instrumen lembar 

observasi Penilaian diri sendiri. Keterampilan peserta SM3T-UR menggunakan instrumen  

Portopolio. Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan lembaran tes. 

 

 

 

4.6 Instrumen Penelitian 
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Penilaian sikap Kreatif mencakup , jenis / bentuk inovasi pembelajaran , orijinal ide,  

kesesuaian ide, implementasi ide, jenis /bentuk evaluasi proses kegiatan (lembaran observasi  

dan rubrik penilaian disajukan pada lampiran-1). 

Penilaian sikap Sosial oleh diri sendiri terdiri dari sikap jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli dan percaya diri (angket dan rubrik penilaian disajikan pada lampiran-

2) 

Penilaian Keterampilan menggunakan portopolio, dokumen yang dinilai yaitu tugas 

karangang story, laporan kegiatan, dokumen kegiatan berupa vidio pembelajaran, kliping 

publikasi/koran, media yang terkait dengan program kegiatan.Penilaian mencakup: 

1.persiapan (perencanaan, jadwal kegiatan, koordinasi kegiatan); 2.pelaksanaan (Kesesuaian 

program dengan kegiatan yang terlaksana, Kesesuaian jadwal perencanaan  dengan 

pelaksanaan, dokumentasi kegiatan, Perizinan, dan Kendala). 3 Produk berupa laporan 

kegiatan,penilaiannya  meliputi format laporan, isi kegiatan, Sistematik penulisan dan 

Dokumen bukti kegiatan). Instrumen penilaian dan rubrik penilaian disajikan pada lampiran 

3. 

 

4.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dikumpulkan dengan menggunakan lembaran observasi antar-teman untuk 

mengetahui sikap kreatif, lembar angket penilaian diri sendiri untuk mengetahui sikap sosial 

peserta dan lembaran portopolio untuk menilai keterampilan peserta.  

 Data dikumpulkan dalam 3 tahapan yaitu: 1. Pada tahap awal yaitu setelah 3 minggu 

peserta di lokasi. Data dikirim secara kolektif melalui email (internet). Tahap 2, pada masa 

minotoring pertama pada tanggal 2 sampai 8 Februari tahun 2014, data story dan laporan 

dikoleksi menggunakan Hardisc Eksternal oleh dosen pembimbing, selain itu juga 

disebarkan lembaran observasi antar teman dan angket sikap sosial oleh penilaian diri sendiri. 

Tahap 3, dilaksanakan pada saat monitoring kedua yaitu pada tanggal 28 April sampai 7 Mai 

tahun 2014. 

 

 

 

4.8 Teknik Analisa Data  

Untuk menentukan nilai sikap sosial dan sikap kreatif penilaian diri dan lembar 

observasi penilaian antar-teman, data yang telah diperoleh, dianalisis berdasarkan 

 a. Sikap Kreatif   



 Untuk data sikap kreatif berdasarkan lembar observasi penilaian anttar-teman dan 

sikap sosial berdasarkan lembar angket penilaian diri dianalisis berdasarkan keterangan dan 

rumus sebagai berikut  

Rumus  :              Jumlah skor yang diperoleh 

Hasil Observasi =                             x 100% 

                                 Jumlah skor maksimal 

 

Selanjutnya data hasil observasi sikap kreatif dan sikap sosial peserta dikelompokkan 

berdasarkan kategori konversi nilai Tabel-3 (Kemendikbud 2013). 

Data sikap kreatif dan sikap sosial, masing-masingnya ditabulasi, dihitung frekuensi, 

persentase. Data keterampilan dinilai dengan menggunakan lembar fortopolio (Tabel-2), 

kemudian ditabulasi, penilaian keterampilan dinilai secara berkelompok atau tim pada setiap 

distik, dan selanjutnya dilakukan konversi nilai dan dianalisis secara deskriptif. 

Tabel-1 Konversi Nilai Akhir 

Konversi nilai akhir Predikat 

(Pengetahuan dan 

Keterampilan) 

Sikap 
Skala 100 Skala 4 

86 -100 4 A 
SB 

81- 85 3.66 A- 

76 – 80 3.33 B+ 

B 71-75 3.00 B 

66-70 2.66 B- 

61-65 2.33 C+ 

C 56-60 2 C 

51-55 1.66 C- 

46-50 1.33 D+ 
K 

0-45 1 D 

(Sumber Kemendikbud 2013). 

 

 

 

Tabel-2. Penilaian Keterampilan menggunakan portpopolio 

Nama  : Tempat Tugas :                  Hari/Tgl  : 

No Komponen yang dinilai Skor Per 

item 

% Per 

group 

Total 

   

A Persiapan    

 Perencanaan/program kegiatan  P1= 

15%xR1 

 

 

N1 

 Jadwal kegiatan  

 Koordinasi kegiatan  



 Rerata R1 

B Pelaksanaan   

 Kesesuaian program dengan kegiatan yang 

terlaksana 

 P2= 

25%xR2 

 

 

 

 

N2 

 Kesesuaian jadwal perencanaan  dengan 

pelaksanaan. 

 

 dokumentasi kegiatan  

 Perizinan  

 Kendala  

 Rerata R2 

C Poduk    

 Laporan Kegiatan  P3= 

35%XR3 

 

 

 

N3 

 Format laporan  

 Isi laporan  

 Sistematik penulisan  

 Dokumen bukti (foto) kegiatan  

 Dokumen bukti (vidio) kegiatan  

 Dokumen bukti (publikasi) kegiatan  

 Rerata R3 

 Laporan Story    

 Format penulisan  P4= 

25%XR4 

 

 

 

N4 

 

 Sistematik dan gaya bahasa  

 Isi tulisan  

 Informasi / dokumentasi pendukung  

 Ketepatan waktu penyerahan.  

             Rerata R4  

TOTAL NILAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Road Map Penelitian 

Rangkaian peta jalan penelitian yang telah dan akan dilaksanakan tergambar sebagaimana 

berikut: 

 

Tabel-3 Peta alir kajian yang sudah, rencana kajian dan rencana kedepan 

Kajian yang sudah dilakukan Rencana kajian Rencana ke depan 

Kajian pemetaan mutu 

pendidikan di propinsi Riau dan 

propinsi Kepulauan Riau, sumber 

dana hibah bersaing Dikti Tahun 

2010-2011. 

Penerapan model peningkatan 

mutu pendidikan di kabupaten 

kepulauan Anambas, sumber 

dana hibah bersaing pengabdian 

IBW. 

Kompetensi dan keterampilan 

abad 21 pada perempuan 

pendidik di kabupaten Siak, 

penelitian unggulan perguruan 

tinggi. Sumber dana BUPTN 

tahun 2012-2013. 

Kontribusi penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Bagi peserta SM3T untuk 

meningkatkan kepedulian dan 

profesional dalam dunia 

pendidikan. 

Bagi peserta didik untuk 

mempercepat meningkatkan hasil 

belajar, 

Bagi guru tempatan adalah peluang 

berbagi pengalaman dan 

meningkatkan motivasi dan gairah 

mendidik. 

Bagi dinas pendidikan dan 

pemerintahan kabupaten Lanny 

jaya adalah untuk masukan tentang 

kinerja peserta SM3T dalam 

membantu percepatan 

pembangunan mutu pendidikan di 

kabupaten  Lanny  jaya.  

Produk penelitian ini yaitu: 

Menghasilkan beberapa model dan 

media pembelajaran inovatif dapat 

berupa vidio maupun laporan 

publikasi (koran lokal) 

Menerbitkan buku story 

“MUTIARA DI UFUK TIMUR” 

Menghasilkan 2 buah artikel 

ilmiah. 

 

 

Kajian  ini akan 

merupakan kajian yang 

konprehensif untuk 

mendiskripsikan 

tentang penilaian 

kinerja peserta SM3T 

yang inovatif untuk 

peningkatan mutu 

pendidikan di daerah 

3T. 

Tersusunnya pola 

pemantauan kinerja 

peserta SM3T secara 

terukur sebagai 

masukan dalam 

mengatasi kendala-

kendala yang berpotensi 

menghambat efektifitas 

program tersebut.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


