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III. METODOLOGI  PENELITIAN 
 

 

 

3.1 Setting Penelitian 
 

Menurut Mukhtar (2013:88) Situasi sosial adalah lokasi atau tempat yang 

ditetapkan untuk melakukan penelitian. Karena penelitiannya adalah riset sosial 

atau lingkungan manusia atau budaya maka dinamakan dengan situasi sosial 

(social setting). Situasi sosial secara langsung mengarahkan seorang peneliti 

seperti layaknya peneliti berada dalam sebuah rumah, ini dimaksudkan agar 

periset benar-benar fokus pada situasi di dalam rumah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah SMA negeri 1, 2 dan 3 Kota 

Bandar Lampung, lokasi sekolah yang sangat strategis dapat dijangkau dari segala 

penjuru. Lingkungan sekolah yang dihiasi dengan berbagai jenis pepohonan yang 

rindang dan taman yang indah menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang 

nyaman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar hal ini juga 

didukung oleh fasilitas yang cukup memadai sehingga mendapat sebutan sebagai 

sekolah favorit di tengah-tengah masyarakat. 

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah kompetensi pedagogik guru    

geografi di sekolah menengah atas negeri Kota Bandar Lampung, adapun yang 

menjadi subyek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran geografi di 

sekolah menengah atas  negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung berjumlah 7 

orang guru terdiri dari 2 guru laki-laki dan 5 guru perempuan. 
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3.2 Pendekatan Penelitian yang Digunakan 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriftif 

kualitatif fenomenologi dengan rancangan studi kasus. Pendekatan deskriptif 

kualitatif dipilih karena yang menjadi obyek dalam penelitian ini berupa proses 

kegiatan atau tindakan guru yaitu, kompetensi pedagogik guru dalam mata 

pelajaran geografi di SMA negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung. Untuk 

mengungkapkan substansi penelitian semacam ini diperlukan pengamatan secara 

mendalam dengan latar yang alami (natural setting), dan data yang diungkap 

bukan angka-angka tetapi berupa kata-kata, kalimat, paragraf dan dokumen. Data 

dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dan pengamatan langsung, 

kemudian dianalisis secara induktif.     

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka penelitian ini lebih tepat disebut 

penelitian dengan  pendekatan deskriptif kualitatif seperti dikemukakan oleh 

Bogdan dan Biklen (1998) serta Denzin dan Lincoln (1994) dalam Sumadi 2005. 

Berkenaan dengan pendekatan penelitian  kualitatif Bogdan dan Taylor (1975) 

mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif secara langsung menunjukkan setting 

dan individu-individu dalam suatu setting secara keseluruhan, serta tidak 

dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi 

merupakan suatu bagian secara keseluruhan. Adapun menurut Mantja (2005), 

metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata 

dan perilakunya yang nampak. 
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Pendekatan deskriftif kualitatif fenomenologi dipilih karena sesuai dengan 

tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena sosial yang 

terjadi secara nyata dan apa adanya (Dimyati, 1997).  

Menurut Moleong (2012) dalam pandangan deskriftif kualitatif 

fenomenologi peneliti berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-

kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penggunaan metode 

deskriftif kualitatif fenomenoogi dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan 

gejala atau fenomena yang nampak sebagaimana adanya dari obyek penelitian. 

Kompetensi pedagogik guru dalam mata pelajaran geografi di SMA negeri 1, 2 

dan 3 Kota Bandar Lampung adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar dan 

merupakan suatu peristiwa sosial dimana guru dengan peserta didik melakukan 

komunikasi sosial untuk mencapai tujuan tertentu yaitu tujuan pembelajaran. 

Rancangan studi kasus dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi tentang kompetensi pedagogik guru mata pelajaran 

geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung secara 

rinci dan menyeluruh dari fokus penelitian pada latar alami dengan karakteristik 

yang berbeda-beda dan untuk menemukan variabel yang ada dalam konteks nyata 

yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa, (Bogdan dan Biklen, 

1998).  

 Bogdan dan Biklen (1998) serta Denzin dan Lincoln (1994) dalam Sumadi 

2005. Berkenaan dengan pendekatan penelitian  kualitatif Bogdan dan Taylor 

(1975) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif secara langsung menunjukkan 

setting dan individu-individu dalam suatu setting secara keseluruhan, serta tidak  
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dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis, tetapi 

merupakan suatu bagian secara keseluruhan. Adapun menurut Mantja (2005), 

metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata 

dan perilakunya yang nampak. Pendekatan deskriftif kualitatif dipilih karena 

sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memeriksa secara rinci fenomena 

sosial yang terjadi secara nyata dan apa adanya (Dimyati, 1997). 

Menurut Moleong (2012) dalam pandangan deskriftif kualitatif peneliti 

berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-

orang biasa dalam situasi tertentu. Penggunaan metode deskriftif kualitatif 

dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan gejala atau fenomena yang nampak 

sebagaimana adanya dari obyek penelitian. Kompetensi pedagogik guru dalam 

mata pelajaran geografi di SMA negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung adalah 

suatu kegiatan proses belajar mengajar dan merupakan suatu peristiwa sosial 

dimana guru dengan peserta didik melakukan komunikasi sosial untuk mencapai 

tujuan tertentu yaitu tujuan pembelajaran. 

3.3 Kehadiran Peneliti 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menuntut kehadiran peneliti di 

lapangan dengan beberapa alasan: a) peneliti merupakan instrumen penelitian, b) 

pengarahan terhadap fokus dan penganalisaan penelitian dilakukan di lapangan, 

dan c) keputusan untuk mengakhiri studi di lapangan terletak pada diri peneliti. 

Kehadiran peneliti di lapangan harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti: 

menghormati etika pergaulan yang sudah dibangun oleh unit kerja sasaran 

penelitian, tidak mengubah latar penelitian, mengikuti peraturan dan ketentuan 
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yang berlaku, sehingga dalam penelitian tidak terjadi konflik antara peneliti dan 

subyek penelitian. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini dilakukan di Kota Bandar 

Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, 

(1992), maka sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran 

geografi SMA Negeri 1, 2, dan 3, Kota Bandar Lampung yang melaksanakan 

proses pembelajaran serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar 

mengajar dan bertanggung jawab terhadap kompetensi pedagogik yang dimiliki. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sampling 

purposif, agar data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan penelitian. 

Penentuan informan bukan dimaksudkan untuk mewakili populasi, 

melainkan didasarkan pada relevansi, kedalaman dan keluasan informasi serta 

didasarkan pada tema yang muncul di lapangan. Melalui teknik purposif akan 

diperoleh informan kunci, dan dari informan kunci dikembangkan untuk 

memperoleh informan lainnya dengan teknik sampel bola salju (snowball 

sampling) yang dilaksanakan secara terus menerus dari satu informan ke informan 

yang lainnya sehingga dapat diperoleh data yang semakin lengkap dan mendalam. 

Pencarian sampel dengan cara ini akan dihentikan setelah data yang diperoleh 

dirasa sudah jenuh. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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Dalam penelitian ini juga dipergunakan penetapan sampling waktu, yaitu 

pemilihan waktu yang tepat pada saat menjumpai informan untuk wawancara dan 

pada waktu pengamatan, dengan maksud agar diperoleh data yang akurat. Selain 

itu juga dipergunakan sampling internal, yaitu dengan cara pengamatan untuk 

memilih informan dan peristiwa-peristiwa yang akan diteliti secara mendalam. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka peneliti 

menggunakan penggabungan beberapa teknik pengumpulan data dan sumber 

pengumpulan data (triangulasi), dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber yang berarti teknik untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda  dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2008: 241). Teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewere yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu, (Moleong, 2012:186). Wawancara dilakukan terhadap informan 

menggunakan pertanyaan terbuka (open-ended) dan tidak terstruktur 

(unstructured). 

Data yang diperoleh adalah informasi yang mendalam tentang kompetensi 

pedagogik guru dalam mata pelajaran geografi di SMA negeri 1,  2,  dan 3  Kota 

Bandar lampung dengan indikator sebagai berikut:  1) Pemahaman wawasan dan 

landasan kependidikan, 2) Pemahaman terhadap peserta didik, 3) Perancangan 

pembelajaran, 4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 5) 
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Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 6) Evaluasi hasil belajar, 7) Pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Wawancara diusahakan dalam suasana informal, dengan memberikan 

kesempatan kepada informan untuk mengungkapkan apa yang menjadi 

perhatiannya, kemudian secara perlahan-lahan diarahkan kepada fokus penelitian. 

Dalam melakukan wawancara peneliti meggunakan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta 

untuk dijawab atau direspon oleh responden guna mengumpulkan data penelitian 

tentang kompetensi pedgogik guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 

dan 3 Kota Bandar Lampung (Sukmadinata, 2012:206). Berikut ini merupakan 

pedoman wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini: 

Tabel 2. Panduan Wawancara Kompetensi Pedgogik Guru Geografi di 

               Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung 

 

No Tujuan Pertanyaan 

1 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek pemahaman   

wawasan dan landasan kependidikan  

(Pertanyaan penelitian 1) 

Bagaimanakah kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

pemahaman wawasan dan 

landasan kependidikan. 

 

2 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek pemahaman  terhadap 

peserta  didik (Pertanyaan penelitian 2) 

 

Bagaimanakah kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

pemahaman terhadap peserta 

didik. 

3 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek perancangan  

pembelajaran (Pertanyaan penelitian 3) 

Bagaimanakah kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

perancangan pembelajaran. 

4 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek pelaksanaan  

Bagaimanakah  kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

pelaksanaan pembelajaran yang 
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pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis (Pertanyaan penelitian 4) 

mendidik dan dialogis. 

5 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek pemanfaata teknologi 

pembelajaran. (Pertanyaan penelitian 5) 

Bagaimanakah  kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

pemanfaatan teknologi 

pembelajaran. 

6 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek: evaluasi hasil 

belajar. (Pertanyaan penelitian 6) 

Bagaimanakah  kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

evaluasi hasil belajar. 

7 

Untuk mengetahui, mendeskripsikan 

dan menganalisis kompetensi  

pedagogik guru mata pelajaran geografi 

dilihat dari aspek: pengembangan 

peserta didik untuk 

mmengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. (Pertanyaan 

penelitian 7) 

Bagaimanakah  kompetensi 

pedagogik guru mata pelajaran 

geografi dilihat dari aspek: 

pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

 

3.6.2 Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang intensitas kegiatan 

mengajar guru dalam mengaplikasikan kompetensi pedagogik yang dikuasai. 

Kompetensi pedagogik guru mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas 

negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung tersebut dilihat dari aspek: 1) 

Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan guru geografi, 2) Pemahaman 

terhadap peserta didik guru geografi, 3) Perancangan pembelajaran guru geografi, 

4) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis guru geografi, 5) 

Pemanfaatan teknologi pembelajaran guru geografi, 6) Evaluasi hasil belajar guru 

geografi, dan 7) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya guru geografi. 

Pedoman observasi berisi tentang butir-butir pernyataan yang digunakan 

pada saat melakukan observasi untuk mendapatkan data tentang kondisi di dalam 
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kelas. Pedoman observasi disusun dalam bentuk skala dengan rentang: baik 

sekali- baik- cukup- kurang baik seperti yang ditulis oleh Sukmadinata 

(2012:221). Berikut pedoman observasi yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3. Pedoman  Observasi Kompetensi Pedagogik Guru Geografi di 

               Sekolah Menengah Atas Negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung 

 

No Sub Fokus 

 

Indikator 

 

Skala Nilai 

Angka 

4 3 2 1 

1 1. Pemahaman 

    wawasan dan 

     landasan 

    kependidikan 

01. Guru memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan 

kemampuan belajarnya 

melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas 

yang bervariasi. 

02. Guru selalu memastikan 

tingkat pemahaman peserta 

didik terhadap materi 

pembelajaran tertentu dan 

menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat 

pemahaman tersebut. 

03. Guru dapat menjelaskan 

alasan pelaksanaan 

kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya, baik yang 

sesuai maupun yang berbeda 

dengan rencana, terkait 

keberhasilan pembelajaran 

04. Guru menggunakan berbagai 

teknik untuk memotiviasi 

kemauan belajar peserta 

didik. 

05. Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling 

terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik. 

06. Guru memperhatikan respon 

peserta didik yang 

belum/kurang memahami 
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materi pembelajaran yang 

diajarkan dan 

menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan 

pembelajaran berikutnya. 

2 2. Pemahaman 

     terhadap peserta 

    didik 

07. Guru dapat mengidentifikasi 

karakteristik belajar setiap 

peserta didik di kelasnya. 

08. Guru memastikan bahwa 

semua peserta didik 

mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

09. Guru dapat mengatur kelas 

untuk memberikan 

kesempatan belajar yang 

sama pada semua peserta 

didik dengan kelainan fisik 

dan kemampuan belajar yang 

berbeda. 

10. Guru mencoba mengetahui 

penyebab penyimpangan 

perilaku peserta didik untuk 

mencegah agar perilaku 

tersebut tidak merugikan 

peserta didik lainnya. 

11. Guru membantu 

mengembangkan potensi dan 

mengatasi kekurangan peserta 

didik. 

12. Guru memperhatikan peserta 

didik dengan kelemahan fisik 

tertentu agar dapat mengikuti 

aktivitas pembelajaran, 

sehingga peserta didik 

tersebut tidak termarginalkan 

(tersisihkan, diolok-olok, 

minder, dsb.) 

    

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perancangan 

    Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

13. Guru merancang rencana 

pembelajaran yang sesuai 

dengan silabus untuk 

membahas materi ajar 

tertentu agar peserta didik 

dapat mencapai kompetensi 

dasar yang ditetapkan. 

14. Guru mengikuti urutan materi 

pembelajaran dengan 
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 memperhatikan tujuan 

pembelajaran. 

15. Guru memilih materi 

pembelajaran yang: a) sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, 

b) tepat dan mutakhir, c) 

sesuai dengan usia dan 

tingkat kemampuan belajar 

peserta didik, dan d) dapat 

dilaksanakan di kelas e) 

sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta 

didik. 

4 4. Pelaksanaan 

    pembelajaran 

    yang mendidik 

   dan dialogis 

16. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sesuai dengan 

rancangan yang telah disusun 

secara lengkap dan 

pelaksanaan aktivitas tersebut 

mengindikasikan bahwa guru 

mengerti tentang tujuannya. 

17. Guru melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang bertujuan 

untuk membantu proses 

belajar peserta didik, bukan 

untuk menguji sehingga 

membuat peserta didik 

merasa tertekan. 

18. Guru mengkomunikasikan 

informasi baru (misalnya 

materi tambahan) sesuai 

dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar peserta 

didik. 

19. Guru menyikapi kesalahan 

yang dilakukan peserta didik 

sebagai tahapan proses 

pembelajaran, bukan semata-

mata kesalahan yang harus 

dikoreksi. Misalnya: dengan 

mengetahui terlebih dahulu 

peserta didik lain yang setuju 

atau tidak setuju dengan 

jawaban tersebut, sebelum 

memberikan penjelasan 

tentang jawaban yang benar. 

20. Guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan 
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mengkaitkannya dengan 

konteks kehidupan sehari-hari 

peserta didik. 

21. Guru melakukan aktivitas 

pembelajaran secara 

bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan 

pembelajaran yang sesuai 

dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan 

mempertahankan perhatian 

peserta didik. 

22. Guru mengelola kelas dengan 

efektif tanpa mendominasi 

atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar 

semua waktu peserta dapat 

termanfaatkan secara 

produktif 

23. Guru mampu menyesuaikan 

aktivitas pembelajaran yang 

dirancang dengan kondisi 

kelas 

24. Guru memberikan banyak 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk bertanya, 

mempraktekkan dan 

berinteraksi dengan peserta 

didik lain. 

25. Guru mengatur pelaksanaan 

aktivitas pembelajaran secara 

sistematis untuk membantu 

proses belajar peserta didik. 

Sebagai contoh: guru 

menambah informasi baru 

setelah mengevaluasi 

pemahaman. 

 

5 5. Pemanfaatan 

    teknologi 

    pembelajaran. 

26. Guru dapat memanfaatkan 

  teknologi informasi   

dankomunikasi dalam 

pembelajaran pada mata 

pelajaran yang diampu. 

27. Guru menggunakan alat bantu 

mengajar, dan/atau audio-

visual (termasuk TIK) untuk 

meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai 
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tujuan pembelajaran 

6 6. Evaluasi hasil   

    belajar. 

28. Guru menyusun alat penilaian 

yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi tertentu seperti 

yang tertulis dalam RPP. 

29. Guru melaksanakan penilaian 

dengan berbagai teknik dan 

jenis penilaian, selain 

penilaian formal yang 

dilaksanakan sekolah, dan 

mengumumkan hasil serta 

implikasinya kepada peserta 

didik, tentang tingkat 

pemahaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dan 

akan dipelajari. 

30. Guru menganalisis hasil 

penilaian untuk 

mengidentifikasi 

topik/kompetensi dasar yang 

sulit sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan 

masing-masing peserta didik 

untuk keperluan remedial dan 

pengayaan. 

31. Guru memanfaatkan masukan 

dari peserta didik dan 

merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran 

selanjutnya, dan dapat 

membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, 

rancangan pembelajaran, 

materi tambahan, dan 

sebagainya. 

 

32. Guru memanfatkan hasil 

penilaian sebagai bahan 

penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

    

7 7. Pengembangan 

    peserta didik 

    untuk mengaktua- 

    lisasikan berbagai 

    potensi yang 

    dimilikinya. 

33. Guru menganalisis hasil 

belajar berdasarkan segala 

bentuk penilaian terhadap 

setiap peserta didik untuk 

mengetahui tingkat kemajuan 

dan potensi masing-masing. 
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 34. Guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang 

mendorong peserta didik 

untuk belajar sesuai dengan 

kecakapan dan pola belajar 

masing-masing. 

35. Guru merancang dan 

melaksanakan aktivitas 

pembelajaran untuk 

memunculkan daya 

kreativitas dan kemampuan 

berfikir kritis peserta didik. 

36. Guru secara aktif membantu 

peserta didik dalam proses 

pembelajaran dengan 

memberikan perhatian kepada 

setiap individu. 

37. Guru dapat mengidentifikasi 

dengan benar tentang bakat, 

minat, potensi, dan kesulitan 

belajar masing-masing 

peserta didik. 

38. Guru memberikan 

kesempatan belajar kepada 

peserta didik sesuai dengan 

cara belajarnya masing-

masing. 

39. Guru memusatkan perhatian 

pada interaksi dengan peserta 

didik dan mendorongnya 

untuk memahami dan 

menggunakan informasi yang 

disampaikan. 

J u m l a h 
 

 

Selanjutnya skala nilai angka pada pedoman observasi akan dihitung dengan 

menggunakan rumus hasil observasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

∑ hasil observasi yang didapat 

Nilai observasi =        _________________________ 

∑ Item aspek observasi 
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Ketentuan: 

Nilai Observasi Predikat 

1,00-1,99 Kurang baik 

2,00-2,99 Cukup baik 

3,00-3,99 Baik 

4,00 Sangat baik 

 

 

2.6.3 Pengkajian Dokumentasi 

Pengkajian dokumentasi dilakukan bertujuan untuk melengkapi informasi 

dan latar penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dalam hal ini 

peneliti melakukan pengkajian terhadap dokumentasi perangkat pembelajaran. 

Perangkat yang dikaji tersebut berupa Silabus dan RPP, Tinjauan Umum lokasi 

Penelitian, foto kegiatan wawancara, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh guru 

pengampu mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 

Kota Bandar lampung. Pengkajian dokumentasit ini diharapkan bisa memberikan 

kelengkapan dalam laporan penelitian. Berikut pedoman pengkajian dokumentasi 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4. Pedoman  Pengkajian Dokumentasi Perangkat Pembelajaran dan 

               Tinjauan Umum lokasi Penelitian 

 

No Komponen Indikator 

Keterangan 

Ada 
Tidak 

ada 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Silabus 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Identitas Silabus   

1.1.2. Kompetensi Inti   

1.1.3. Kompetensi Dasar   

1.1.4. Materi Pokok   

1.1.5. Kegiatan Pembelajaran   

1.1.6. Indikator   

1.1.7. Penilaian   

          a.Teknik   

          b.Bentuk instrumen   

          c.Contoh instrumen   

1.1.8. Alokasi Waktu   

1.1.9. Sumber Belajar   

1.2. RPP 1.2.1.  Identitas RPP   

1.2.2.  Satuan Pendidikan   

1.2.3.  Mata Pelajaran   

1.2.4.  Kelas/Semester   

1.2.5.  Materi Pokok   

1.2.6.  Alokasi Waktu   

1.2.7.  Kompetensi Inti   

1.2.8.  Kompetensi Dasar   

1.2.9.  Indikator   

1.2.10. Tujuan Pembelajaran   

1.2.11. Materi Pembelajaran   

1.2.12. Metode Pembelajaran   

1.2.13. Alat/ Media/ Bahan   

1.2.14. Skenario pembelajaran   

1.2.15. Penilaian   

            a.Teknik   

            b.Bentuk instrumen   

            c.Contoh instrumen   

 

2.  2.1.1. Letak Geografis 

          SMANegeri 1, 2 dan 3 

          Kota  Bandar Lampung 

  

2.1.2.Sejarah berdiri 

          SMANegeri 1, 2 dan 3 

          Kota  Bandar Lampung. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

          SMANegeri 1, 2 dan 3 

          Kota  Bandar Lampung 
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2.1.4. Visi , Misi, Moto dan 

          Tujuan SMANegeri 1, 2 

          dan 3  Kota  Bandar 

          Lampung 

  

2.1.5. Keadaan Guru, Siswa, 

          Kelas, Jumlah Jam Mata 

          Pelajaran Geografi di 

          SMA Negeri 1, 2 dan 3 

          Kota Bandar Lampung 

  

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (Suharsimi 

Arikunto, 2010:337). Agar data yang terkumpul sesuai dengan kerangka kerja 

atau fokus  permasalahan, maka dalam menganalis data penelitian menggunakan 

teknik triangulasi data. Triangulasi adalah proses validasi yang dilakukan dalam 

riset untuk menguji kesahihan antara sumber data yang satu dengan sumber data 

yang lain dan atau metode yang satu dengan metode yang lain misalnya observasi 

dengan wawancara, (Mohammad Ali, 2011:266). Teknik ini digunakan untuk 

menganalisis data hasil observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dengan 

subjek utama guru mata pelajaran geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 

dan 3 Kota Bandar Lampung. 

Dalam mencari data peneliti akan mengakumulasikan pendapat dari 

berbagai subjek. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk membandingkan data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil 

observasi atau dengan melihat dokumen-dokumen yang ada. Jika terdapat 

kesamaan terhadap data yang diperoleh maka  dapat diambil kesimpulan secara 

langsung. Namun jika terdapat perbedaan antara subjek yang satu dengan yang 
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lain dalam suatu masalah tertentu maka data tersebut akan dianalisis secara 

objektif sehingga diperoleh data yang valid. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain, (Lexy J. Moleong, 2012:248). Berdasarkan 

pendapat tersebut analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriftif kualitatif yang hanya mengumpulkan, menulis dan menyimpulkan 

tanggapan dari sumber yang diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara 

langsung, observasi dan pengkajian dokumen. 

Proses analisis data dilakukan secara siklus dan bolak-balik (interaktif) 

selama dan setelah pengumpulan data. Proses pengumpulan data, analisis, dan 

pemaparan data serta penarikan kesimpulan secara interaktif dipilih berdasarkan 

model yang dikembangkan oleh Milles dan Hubermen (1992). Secara operasional, 

transkrip wawancara dibaca berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan 

fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan sub fokus penelitian dan sumbernya. 

Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakan data secara 

bolak-balik. Secara rinci, pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik 

pengumpulan data, kelompok informan, dan lokasinya. Proses analisis data 

meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

data. 

a) Reduksi data yaitu proses pemilihan, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengabstraksi mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan, (Mohammad 
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Ali, 2011:415). Artinya dalam menempuh langkah ini peneliti akan memilih-

milih mana yang benar-benar data dan mana yang bersifat kesan pribadi dan 

kesan-kesan pribadi itu dieliminasi dari proses analisis data. 

b) Penyajian data adalah langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan 

informasi yang padat atau kaya makna, sehingga dapat dengan mudah dibuat 

suatu kesimpulan, (Mohammad Ali, 2011:415). Penyajian data yang dimaksud 

adalah sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang telah disusun, 

diatur, diringkas dalam bentuk kategori-kategori sehingga makna yang 

terkandung di dalamnya mudah untuk dipahami. Dengan demikian, setelah 

data dipilah-pilah disederhanakan dan difokuskan, kemudian akan peneliti 

kelompokkan sehingga data yang ada menjadi satu kesatuan yang saling 

berhubungan antara yang satu dengan yang lain dengan cara membuat 

semacam grafik atau matriks. 

c) Menarik Kesimpulan. Dalam analisis kualitatif langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan dan terferifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, jika 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal dapat ditemukan bukti-bukti yang 

valid dan konsisten pada saat peneliti terjun kembali ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang digunakan dalam penelitian 

adalah yang terakhir. 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dimulai dari longgar, tetap terbuka dan 

skeptis. Mula-mula penarikan kesimpulan belum jelas, kemudian meningkat 

menjadi rinci, selanjutnya mengakar dengan kokoh. Penarikan kesimpulan ini 
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dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data maupun sesudah 

pengumpulan data berakhir dan kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh 

setelah pengumpulan data berakhir. 

Untuk melakukan deskripsi analisis data, maka peneliti menggunakan 

metode berpikir induktif  yaitu metode berpikir yang dimulai dari pengetahuan 

yang bersifat khusus. Dengan kata lain kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang 

bersifat khusus kemudian digeneralisasikan. Adapun alur analisis data penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Analisis Data Penelitian Model Interaktif dari Miles dan 

                  Hubermen dengan modifikasi (1984). 

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Data 

 

Pengecekan keabsahan data penelitian menurut (Moleong, 2012), dapat 

dilakukuan melalui empat cara yaitu: 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) 

keteralihan (transferability), 3) kebergantungan (dependability), dan 4) kepastian 

(confirmability) data penelitian. 

Penyajian 

data 

Pengumpulan 

data 

 

Penarikan Kesimpulan 

atau Verifikasi 

Reduksi  

data 
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Pengecekaan kredibilitas atau derajat kepercayaan data diperoleh melalui langkah-

langkah sebagai berikut: 1)  perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian, 2) ketekunan pengamatan agar dapat ditemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan issue atau persoalan yang sedang 

dicari, 3) triangulasi metode yaitu wawancara mendalam dengan informan, 

pengamatan terhadap proses kegiatan mengajar guru dan pengkajian terhadap 

dokumen yang terkait dengan kompetensi pedagogik guru, 4) pemerikasaan 

melalui diskusi yang mendalam dengan teman sejawat atau satu profesi dengan 

peneliti, dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan Dra. Rina Isnelly dan 

Dra. Hj. Fatma, M.Pd guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 9 Kota Bandar 

Lampung, Drs.Hi. Hariyanto guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 2 Kota 

Bandar  Lampung, Iskandar, S.Pd guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 16 

Kota Bandar Lampung, kemudian pengecekkan oleh  Bapak Prof. Dr. Hi. 

Sudjarwo, M.S. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sumadi, M.S. selaku 

pembimbing II sebagai auditor. 5) penyediaan referensi yang cukup sebagai alat 

untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik, 6) analisis kasus negatif 

dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan 

kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan, 7) pengecekan terhadap 

anggota yang terlibat dalam penelitian diminta untuk memberikan reaksi terhadap 

data yang telah diorganisir peneliti. 

Pengecekan transferabilitas atau keteralihan diperoleh melalui uraian rinci 

(thick description) yakni deskripsi secara rinci temuan-temuan di lapangan yang 

dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Peneliti dituntut agar dapat melaporkan 

hasil penelitiannya seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks 
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tempat penelitian dilaksanakan. Laporan penelitiannya harus mengacu pada fokus 

penelitian, dan uraiannya harus mengungkap secara khusus segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh pembaca agar temuan-temuan yang diperoleh dapat dipahami. 

Penemuan tersebut berupa penafsiran dalam bentuk uraian rinci dengan segala 

macam pertanggung jawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata. 

Pengecekan dependabilitas atau kebergantungan data diperoleh melalui 

pemeriksaan terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

auditor yang dipandang dapat memberikan koreksi dalam konteks penelitian ini 

para auditor terutama adalah para pembimbing yaitu Bapak prof. Dr. Hi. 

Sudjarwo, M.S. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sumadi, M.S. selaku 

pembimbingII sebagai auditor. 

.Pengecekan konfirmabilitas atau kepastian data diperoleh melalui 

pemeriksaan secara berulang-ulang terhadatap data hasil penelitian. Langkah-

langkah pengecekan konfirmabilitas meliputi: 1) memeriksa kembali data hasil 

penelitian secara berulang-ulang, 2) mencocokan kembali dengan data 

pendukung, dan jika data tersebut sudah koheren maka dapat dikatakan telah 

memenuhi konfirmabilitas. 

3.9 Pemaparan Data 

Pemaparan data merupakan penyusunan data secara sistematis, penulisan 

data dalam teks deskriptif naratif, dan penyajian temuan. Penyusunan data secara 

sistematis dimulai dengan  hasil analisis data kedalam matriks cek data, kemudian 

dilanjutkan dengan menyajikan data lengkap dalam bentuk kalimat yang dibuat 

berdasarkan pernyataan informan dan disusun sesuai dengan sub-fokus penelitian. 

Matriks ceklis data dipergunakan untuk memudahkan dalam penentuan tingkat 
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kejenuhan data pada setiap sub-fokus penelitian selanjutnya ditentukan proses 

pengumpulan data, apakah perlu dilanjutkan atau tidak, (Moch Alip,2003:74). 

Penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif dibuat secara singkat dan 

komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca yang ingin memperoleh 

gambaran makro tentang apa yang terjadi pada objek penelitian. Temuan 

divisualisasikan dalam bentuk penjelasan dan gambar. Setelah pemaparan data 

langkah selanjutnya adalah pembahasan temuan berdasarkan teori yang ada untuk 

dicari maknanya dan dibuat dalam bentuk kesimpulan penelitian. 

 

3.10 Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Tahap persiapan penelitian, 

dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a) mencari issue yang unik, menarik 

dan layak untuk dijadiakan topik penelitian, b) mengkaji beberapa literatur yang 

berkaitan dengan topik penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan 

September 2014, c) menetapkan substansi penelitian berdasarkan pada kajian 

literatur dan pengamatan awal terhadap fenomena kompetensi pedagogik guru  

mata pelajaran geografi di SMA negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung 

dilakukan pada bulan Juli 2014, d) menyusun rencana (proposal) penelitian 

dilakukan dari bulan Mei hingga September 2014, e) melaksanakan konsultasi 

dengan para pembimbing yang telah ditetapkan oleh program studi dilakukan dari 

bulan Mei hingga September 2014 dengan Bapak Dr. Sumadi, M.S. Selaku 

pembimbing II dan Bapak Prof. Dr. Hi. Sudjarwo, M.S. Selaku pembimbing I,  f) 

melaksanakan seminar rencana penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 26 
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September 2014 dan g) mengurus surat ijin penelitian dilakukan pada bulan 

Novemember 2014. 

2) Tahap peleksanaan penelitian merupakan tahapan studi terfokus dengan 

urutan kegiatan sebagai berikut: a) melaksanakan pengumpulan data secara 

mendalam di lapangan, sekaligus melakukan analisis data selama pengumpulan 

data penelitian maupun setelah data penelitian terkumpul dilaksanakan pada 

tanggal 18 dan 19 November 2014 di SMA Negeri 1 Kota Bandar Lampung, 

tanggal 20 dan 21 November 2014 di SMA Negeri 2 Kota Bandar lampung,  

tanggal 13, 14 dan 15 November 2014 di SMA Negeri 3 Kota Bandar lampung, b)   

data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk 

tulisan deskriptif naratif dilengkapi dengan tabel serta gambar (foto),  

c) melakukan pengecekkan hasil penelitian melalui teman sejawat atau seprofesi 

dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan Dra. Rina Isnelly dan Dra. Hj. 

Fatma, M.Pd guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 9 Kota Bandar Lampung, 

Drs.Hi. Hariyanto guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 2 Kota Bandar  

Lampung, Iskandar, S.Pd guru mata pelajaran geografi SMA Negeri 16 Kota 

Bandar Lampung, kemudian pengecekkan oleh  Bapak Prof. Dr. Hi. Sudjarwo, 

M.S. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sumadi, M.S. selaku pembimbingII 

sebagai auditor. 

3).Tahap terakhir adalah menyusun laporan hasil penelitian berupa draf laporan 

hasil penelitian untuk dikonsultasikan dengan para pembimbing yaitu dengan 

Bapak Prof. Dr. Hi. Sudjarwo, M.S. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Sumadi, 

M.S. selaku pembimbing II dilakukan sejak bulan Januari hingga Juni 2015 

selanjutnya dipersiapkan ketahap penilaian kelayakan naskah dan ujian tesis  
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yang telah dialaksanakan pada tanggal 11 Juni 2015 pukul 11.00 WIB bertempat 

di gedung Program Pascasarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 


