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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengatisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan (sugiono, 2013:6). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian  kualitatif dengan analisis data deskriftip. Menurut 

sukamadinata (2005). dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang 

berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak interaktif dan suatu pertukaran 

pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif 

percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui 

penelahaan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial 

mereka (Danim, 2002). 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, metode adalah suatu cara yang digunakan 

secara sistematis untuk memecahkan masalah dan mendapat data yang tepat demi 

mencapai suatu tujuan. Untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan data 

mendapatkan data yang tepat, maka diperlukan metode yang dapat menunjang 

penyelesaian suatu masalah. Pemahaman terhadap suatu masalah sangat 
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diperlukan supaya dapat menentukan metode penelitian sesuai dengan masalah 

yang akan diteliti. Pemilihan metode yang tepat dapat memudahkan suatu 

penelitian. 

Penelitian yang dilaksanakan mengenaifaktor-faktor penyebab terhambatnya 

penerapanKurikulum 2013 dalam pembelajaran Sejarah di sma bandarlampungTahun 

2014, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

 

B.Variabel Penelitian  

Menurut Sumadi Suryabrata, variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan 

menjadi objek pengamatan penelitian sering pula dinyatakan variabel penelitian 

itu sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan 

diteliti  (Suryabrata, 1991,79). Menurut Sugiono, variabel penelitian pada 

dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulanya (Sugiono, 2011:60). 

 

C.Populasi dan Sampel Penelitian 

1.Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang talah ditetapkan peneliti untuk pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2012:117) adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya diartikan sebagai orang saja, 
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tetapi bisa juga objek dan benda-benda alam yang lain.pelaksanaan pelatihan 

implementasi kurikulum 2013, yang di lakukan di sekolah-sekolah 

BandarLampung.dengan 17 Sekolah Tingkat SMA Negri di BandarLampung. 

2.Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono,2013;118).Selain itu sampel juga didefinisikan sebagai 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi Arikunto,2010:174).Dalam 

hal ini yang akan menjadi sampel dari 17 Sekolah Tingkat SMA Negri di 

BandarLampung, adalah SMA Negri 5 dan SMA Negri 9 di BandarLampung 

dikarnakan cara penerapan kurikulum 2013 nya sudah lebih dari 2 

semester.Berdasarkan hasil pengambilan sampel dengan pengambilan sampel 

secara acak (simple random sampling) melalui undian maka yang terpilih adalah 

SMA Negri 5 dan SMA Negri 9 di BandarLampung. 

Tabel 3.1 jumlah sampel Guru SMA N 5 dan SMA N 9 di BandarLampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015 

No Guru 

Jumlah Guru 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1.  

SMA N 5 

BandarLampung 

21 50 

137 2.  

SMA N 9 

BandarLampung 

16 50 

 

Jumlah 
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Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMA N 5 dan SMA N 6 di BandarLampung  

Tahun Ajaran 2014/2015 

Dari tabel diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian yakni Guru  SMA N 

5 dan Guru SMA N 9 Bandar Lampung Simpang  yang berjumlah 137 guru terdiri 

dari 37 laki-laki dan 100 perempuan. 

3.1.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel acak (simple random sampling). 

Pengambilan sampel yang dilakukan secara acak atau random dari populasi yang 

memungkinkan setiap individu berpeluang untuk menjadi sampel penelitian, 

dengan cara rendomisasi atau dengan cara melalui undian (Iskandar,2008:70). 

 

Teknik sampling ini diberi nama demikian karena didalam pengambilan 

sampelnya, peneliti mencampur subjek-subjek didalam populasi sehingga semua 

subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama 

kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Oleh 

karena hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin 

mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel. Setiap 

subjek yang terdaftar sebagai populasi, diberi nomor urut mulai dari 1 sampai 

dengan banyaknya subjek. Didalam pengambilan sampel biasanya peneliti sudah 

menetukan terlebih dulu besarnya jumlah sampel yang paling baik. Untuk sekedar 

ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah 
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subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi 

Arikunto,2006:134). 

 

D.Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh responden 

(Margono,2007:167). 

Selanjutnya kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 

yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono,2013:199). 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner tertutup, berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah alternatif jawaban  yang disediakan. 

Responden dalam menjawab terikat pada sejumlah kemungkinan jawaban yang 

sudah disediakan.  

2. Wawancara 

wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan pada guru tingkat SMA di BandarLampung.  

mengenai faktor penyebab terhambatnya penerapan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran sejarah. dan menanyakan kepada responden untuk mengetahui 

faktor penyebab terhambatnya penerapan kurikulum 2013 tingkat SMA Negri di 

BandarLampung. 
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E.Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Instrumen penelitian perlu diuji kelayakanya dengan menggunakan uji validitas. “ 

validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur”( Masri Singarimbun, 1995:122). 

“Validitas suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur 

tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep” 

(Masri Singarimbun, 1995:128). 

Dalam penelitian ini, uji validitas alat ukur dikonsultasikan dengan para ahli yaitu 

dosen-dosen pendidikan Sejarah Universitas Lampung. 

2.Uji Reliabilitas 

Instrumen penelitian perlu diuji kelayakannya dengan menggunakan uji realibitas 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukur tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama pula “(Syofian Siregar, 2013:87). 

Reliabilitas suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk mendapatkan data kemampuan efektif 

digunakan dengan mengisi kuesioner sesuai dengan informasi yang dibutuhkan 

dalam peneliti ini yang telah dikonsultasikan dengan para ahli yaitu dosen-dosen 

Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. 
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F.Indikator Keberhasilan 

Dalam penelitian  ini indikator keberhasilan pelatihan implementasi kurikulum 

2013 dilihat berdasarkan tidak maksimalnya hasil pelatihan yang diperoleh oleh  

guru tingkat SMA di BandarLampung, Proses pendampingan yang dilakukan oleh 

guru inti, dan kepala sekolah belum berjalan secara maksimal, rumitnya sistem 

penilaian yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa setiap pelajaran apakah 

setelah melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum 2013 terhadap guru 

SMA di BandarLampung menjadi berhasil yang dilakukan selama empat bulan. 

 

G.Teknis analisis data 

“Analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh 

suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa” (Joko Subagyo, 

2006:106). 

Menurut Iqbal Hasan, “analisis data ialah memperkirakan atau dengan 

menentukan besarnya pengaruh secara kualitatif dan perubahan (beberapa) 

kejadian terhadap sesuatu (beberapa) kejadian lainya, serta 

memperkirakan/meramalkan kejadian lainya” (Iqbal Hasan, 2004:29). Ada pun 

langkah yang dilakukan dalam teknik analisis data kualitatif yaitu: 

1. Penyusunan data 

Penyusunan data ini merupakan usaha dari peneliti dalam memilih data 

yang  

sesuai dengan data yanjg akan diteliti dari data yang diperoleh. 
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2. Klafikasi data 

Merupakan usaha peneliti untuk menggolongkan data berdasarkan 

jenisnya 

3. setelah melakukan langkah-langkah di atas langkah terahir dari penelitian 

ini adalah menyimpulkan hasil dari penelitian sehingga akan memperoleh 

suatu kesimpulan yang jelas kebenaran (Muhammad Ali 1985:151). 
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