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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Metode Penelitian 

Metodelogi penelitian mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian 

ilmiah. Dalam penelitian ilmiah dibutuhkan suatu metode yang sesuai dengan 

masalah yang akan diteliti, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 

Metode ini dibutuhkan karena untuk menentukan data penelitian, menguji 

kebenaran, menemukan dan mengembangkan suatu pengetahuan serta 

mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode deskrptif menurut Muhammand Nasir (1988: 

63) adalah “suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu kelompok, 

suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa 

masa sekarang”. Pendapat mengenai metode deskriptif juga dikemukakan 

oleh Muhammad Ali (1985: 120) bahwa metode deskriptif adalah “Metode 

yang digunakan untuk memecahkan yang sedang dhadapi pada situasi 

sekarang, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan 

data, klasifikasi data, dan analisis pengolahan data, membuat gambaran 

tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskriptif.  
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Sedangkan menurut Hariwijya dan Triton, (2005: 22) Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-

banyaknya dari suatu fenomena. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penggunaan metode deskriptif  ini 

sudah tepat karena dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana 

dampak dikeluarkannya permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang 

pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 bagi sisiwa terhadap 

psikologis siswa, kesiapan belajar dan hambatan belajar siswa. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Hadari Nawawi (1991: 141)” Populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian yang terdapat terdiri dari diri manusia, hewan, benda-

benda, tumbuhan, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data 

yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian”. 

Sedangkan menurut Basrowi, Ahkmad Kasinu (2007: 260) “Populasi 

adalah keseluruhan subjek atau obyek yang menjadi sasaran penelitian”. 

Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru di SMA Negeri 1 Seputih Agung 

Kabupaten Lampung Tengah, dengan jumlahsebanyak 47 orang. 
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3.2.2 Sampel 

Menurut Muhammad Ali (1987: 54) “sampel adalah bagian yang diambil 

dari keseluruhan obyek yang diteliti serta mewakili terhadap seluruh 

populasi dan diambil dengan teknik tertentu”. Sedangkan Suharsimi 

Arikunto (1998: 107) mengatakan bahwa: 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik mengambil semua, sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau tergantung setidak-

tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena 

hal itu menyangkut banyak sedikitnya dana 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh hasilnya yang 

akan lebih baik. 

Berdasarkan teori tersebut, maka penelitian ini mengambil sampel 

keseluruhan, yaituseluruh jumlah populasisebanyak 47 guru. 

3.3  Variabel Penelitian 

Suharsimi Arikunto (1986: 91) mengatakan “Suatu variabel penelitian 

terkandung konsep yang dapat dilihat dan diukur. Variabel adalah suatu 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi disebut 

dengan variabel X. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

permendibud 160/2014. 
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b. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi disebut dengan 

variabel Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi guru 

terhadap dikeluarkannya permendibud 160/2014 tentang 

pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. 

3.4 Definisi Operasional 

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas maka 

denifisian operasional adalah: 

a. Dikeluarkannya Permendikbud nomor 160/2014 tentang pemberlakuan 

kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 dinyatakan bahwa Satuan pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 

sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan 

Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 

sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 

2013. 

b. Dilihat dari permendikbud nomor 160/2014 tentang pemberlakuan 

kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 maka akan berpengaruh  pada 

terhadap psikologis, kesiapan belajar dan hambatan belajar siswa. 

3.5 Rencana Pengukuran Variabel 

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, 

maka diperlukan alat ukur yang tepat. Rencana pengukuran variabel dalam 

penelitian ini adalah dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada 

responden melalui angket dan wawancara langsung.  
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pokok 

Angket 

Teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dengan maksud menjaring data dan informasi langsung dari 

responden yang bersangkutan. Angket ditujukan kepada guru SMA 

Negeri 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Pelajaran 

2014/2015. Penelitian ini menggunakan angket tertutup yang jawaban 

dari pertanyaan sudah tersedia, sehingga responden tinggal memilih 

dari ketiga jawaban tersebut. 

Menurut M. Nasir (1988: 403). Setiap butir soal memiliki tiga alternatif 

jawaban dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang 

berbeda, yaitu: 

1. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan 

paling baik diberi skor 3 

2. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan 

sedang diberi skor 2 

3. Jika responden memilih alternatif jawaban yang digolongkan 

rendah diberi skor 1 
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3.6.2 Teknik Penunjang 

Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan. Teknik wawancara digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi-informasi secara langsung. Wawancara 

dilakukan terhadap guru SMA Negeri 1 Sepustih Agung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

3.7 Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:160) “validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu 

instrumen”. 

Menurut pendapat tersebut, validitas merupakan tingkt kepercayaan 

dan kekuatan instrumen penelitian yang dilakukan dengan indikator 

faktor. Untuk uji validitas dilihat dari logical validity dengan cara 

yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing dan 

berdasarkan konsultasi tersebut maka dilakukan perbaikan. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 221) “reabilitas menunjukkan 

pengertian bahwa suatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data, dikarenakan instrument tersebut sudah baik”. 
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Uji realibilitas angket dapat ditempuh dengan : 

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang diluar responden 

2. Hasil uji coba dikelompokan dalam belahan 1 (x) dan belahan 2 (y) 

3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan Product Moment, 

yaitu :  
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Keterangan :  

rxy = Koefesien korelasi antara X dan Y 

X =  Skor butir soal 

Y = Skor total 

N = Banyaknya responden 

(Suharsimi Arikunto, 2010 : 333) 

 

4. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas seluruh kuisioner 

digunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut : 

 rgg

rgg
xyr

1

)(2

  

 Dimana: 

 rxy : Koefisienreliabilitasseluruhtes 

 rgg : Koefisienkorelasiitemganjilgenap 

5. Adapunkriteriareliabilitasadalahsebagaiberikut: 

0,90-1,00 = Reliabilitaskuat 

0,50-0,89 = Reliabilitascukup 
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0,00-0,49 = Reliabilitaskurang 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul, 

yaitu dengan mengidentifikasi data, menyeleksi, dan selanjutnya 

mengklasifikasikan data kemudian langkah terakhir adalah menyusun data 

tersebut. Adapun tekniknya sebagai berikut : 

 
K

NRNT
I


  

Keterangan : 

I  : Interval  

NT : Nilai Tinggi 

NR : Nilai Rendah 

K : Kategori Interval 

Selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel 

kesimpulan. Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut: 

%100X
N

F
P 

 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Jumlah alternatif jawaban  

N = Jumlah antar item dengan responden 


