
 
 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Langkah-langkah Penelitian 

 

Langkah-langkah penelitian pada hakikatnya merupakan suatu persiapan dalam 

penelitian, yang bersifat sistematis dengan tujuan agar penelitian dapat berjalan sesuai 

dengan rencana. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, peneliti melakukan 

langkah–langkah penelitian sebagai berikut: 

1. Persiapan Pengajuan Judul 

 

Observasi lapangan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan dalam memulai 

suatu penelitian. Setelah menemukan masalah, maka peneliti mengajukan judul 

kepada dosen pembimbing akademik yang terdiri dari dua alternatif judul. Setelah 

satu judul disetujui, langkah selanjutnya adalah judul diajukan kepada ketua program 

studi PPKn. Dan pada tanggal 8 Oktober 2014 judul disetujui sekaligus 

ditetapkannya dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. 

 

2. Penelitian Pendahuluan 

 

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas dan 

Ilmu Pendidikan No. 5778/UN26/3/PL/2014, maka peneliti melakukan penelitian 

pendahuluan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian pendahuluan ini fokus 
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dilakukan kepada guru mata pelajaran IPS SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

Kegiatan penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan 

kondisi tempat penelitian serta untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah 

yang akan diteliti dalam menyusun proposal penelitian. Masalah yang diteliti tentang 

faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada mata pelajaran IPS 

di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015. Proposal penelitian 

ditunjang dengan berbagai literatur yang sesuai dan bimbingan dari dosen 

pembimbing. 

 

Hasil dari penelitian pendahuluan disusun dalam bentuk proposal penelitian untuk 

diseminarkan. Proposal disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 11 Desember 

2014, kemudian disetujui oleh pembimbing I pada tanggal 5 Januari 2015. Tindakan 

selanjutnya yaitu mendaftarkan pada koordinator seminar pada tanggal 7 Januari 

2015. Dan seminar dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2015, tujuan dari seminar 

proposal adalah untuk mendapatkan masukan baik itu kritik ataupun saran dari dosen 

pembahas dan pembimbing serta teman-teman mahasiswa agar proposal yang 

disusun sebagai skripsi menjadi lebih baik. 

 

3. Pengajuan Rencana Penelitian 

 

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, maka dilaksanakanlah 

seminar proposal setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan proposal dari 
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pembimbing I dan pembimbing II, maka seminar proposal dilaksanakan pada 

tanggal 17 Februari 2015, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan 

kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Setelah proposal diseminarkan maka 

penulis melakukan perbaikan sesuai dengan masukan dari dosen pembahas dan 

dosen pembimbing pada saat seminar proposal.  

 

4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data  

 

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, 

maka penulis mempersiapkan angket yang akan diberikan kepada responden yang 

berjumlah 8 orang dengan jumlah 20 item soal dengan 3 alternatif jawaban. Adapun 

langkah-langkah dalam pembuatan angket ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat kisi-kisi tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program 

pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

b. Mengkonsultasikan angket kepada Pembimbing I dan Pembimbing II 

c. Setelah angket tersebut disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, angket 

disebarkan kepada responden.  

d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pembimbing I dan Pembimbing II, 

peneliti mengadakan uji coba angket kepada sepuluh orang sebagai responden di 

luar sampel yang sebenarnya. 
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5. Pelaksanaan Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian di lapangan dengan membawa surat izin penelitian dari 

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan 

No.1705/UN26/3/PL/2015. Setelah mendapatkan surat pengantar dari Dekan, 

selanjutnya peneliti mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 15 

sampai dengan17 April 2015.  

 

6. Pelaksanaan Uji Coba Angket 

a. Analisis Validitas Angket 

Cara mengetahui validitas angket, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen 

yang ahli dalam penelitian di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung, khususnya dengan dosen Pembimbing I dan 

Pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

 

b. Analisis Reliabilitas Angket 

Sebuah alat ukur akan dinyatakan baik apabila mempunyai reliabilitas atau 

ketepatan suatu alat ukur yang baik pula. Hal ini dimaksudkan bahwa ketepatan 

alat ukur akan sangat berpengaruh dalam menentukan layak tidaknya suatu alat 

ukur untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk mengetahui 

reliabilitas angket yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti 

mengadakan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden. Pengolahan data 
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tentang uji coba angket ini digunakan rumus Product Moment yang kemudian 

dilanjutkan dengan rumus Spearman Brown. 

 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam upaya untuk menguji 

reliabilitas angket penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengadakan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden sebenarnya. 

2. Dari hasil uji coba, angket dikelompokkan ke dalam item ganjil dan item 

genap. Dan hasil uji coba angket tersebut akan terlihat pada tabel berikut ini: 

 

    Tabel 3  Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 orang di Luar  Responden             

         Untuk Item Soal Ganjil (X) 

 

No Nomor Item Ganjil (X) 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 Skor 

1 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 25 

2 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 20 

3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 22 

4 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 24 

5 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 23 

6 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 22 

7 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 25 

8 2 3 3 1 3 2 2 3 1 2 22 

9 3 2 3 1 3 3 2 3 2 1 23 

10 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 25 

Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2015 

Tabel 3 menjelaskan distribusi hasil uji coba angket dari 10 orang di luar 

responden untuk item soal kelompok ganjil (X). Dapat diketahui jumlah skor 

yang diperoleh cukup bervariasi. 
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   Tabel 4  Distribusi Hasil Uji Coba Angket dari 10 Siswa di Luar Responden  

                  Untuk Item Genap (Y) 

 

No Nomor Item Genap (Y) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Skor 

1 2 2 3 1 3 2 2 2 3 3 23 

2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 1 20 

3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 22 

4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 24 

5 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 23 

6 1 2 2 3 1 3 3 2 3 2 22 

7 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 25 

8 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 22 

9 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 23 

10 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 25 

  Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2015 

 

Tabel 4 menjelaskan tentang distribusi hasil uji coba angket dari 10 orang di luar 

responden untuk item soal genap (Y). dengan jumlah soal sebanyak 20 pertanyaan 

yang terdiri dari 4 indikator. Selanjutnya hasil pengolahan masing-masing nomor 

item soal ganjil dan item soal genap didistribusikan ke dalam tabel kerja untuk 

memudahkan analisis data bagi peneliti. Data tersebut didistribusikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel  5   Distribusi Antara Item Soal Ganjil (X) dan Item Soal Genap  (Y) dari 

Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden 

 

No 

Responden 

X Y X
2 

Y
2 

XY 

1 25 23 625 529 550 

2 23 20 529 400 460 

3 24 22 576 484 528 

4 22 24 484 441 462 

5 24 23 576 529 552 
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6 28 22 784 484 588 

7 21 25 441 625 420 

8 22 22 484 484 484 

9 23 23 529 529 529 

10 21 25 441 625 525 

Jumlah 233 222 5469 5130 5098 

Sumber: Analisis Data Hasil Uji Coba Angket Tahun 2015 

 

   Dari tabel di atas dapat diketahui:  

X = 223 

Y = 222 

X
2
 = 5469 

Y
2
 = 5130 

XY = 5098 

N = 10 

 

Berdasarkan data tabel di atas, maka untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya 

dikorelasikan dan diolah dengan rumus Product Moment sebagai berikut: 

    
 ∑     ∑    ∑   

√{ ∑     ∑   }{ ∑     ∑   }

 

 

Data tersebut dimasukkan dengan hasil sebagai berikut : 
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Selanjutnya untuk mencari reliabilitas alat ukur ini, maka dilanjutkan dengan 

penggunaan rumus Spearman Brown agar diketahui koefisien seluruh item dengan 

langkah sebagai berikut: 

 

rxy= 
       

       
 

rxy= 
        

        
 

rxy= 
    

    
 

rxy= 0,63 
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Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian peneliti mengkorelasikan dengan 

kriteria reliabilitas sebagai berikut : 

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi 

0,50 - 0,89  = reliabilitas sedang 

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah (Suharsimi Arikunto, 1998: 79) 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa item 

pertanyaan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengayaan pada 

mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 

menunjukkan angka koefisien reliabilitas 0,63 atau reliabilitas sedang. Berdasarkan 

reliabilitas tersebut, maka angket tersebut dapat dipergunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian selanjutnya. 

 

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat SMK Negeri 2 Bandar Lampung 

SMK Negeri 2 Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro 

Gedong Meneng Bandar Lampung merupakan salah satu Sekolah di Bandar Lampung 

yang banyak mempunyai prestasi yang diraih oleh sekolah dan siswa-siswinya, yang 

dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan dalam berbagai bidang keilmuan, 

kesiswaan, kreativitas, kesenian dan lainnya. Awal berdiri tahun 1962 merupakan 

sekolah SWASTA dibawah Yayasan Subsidi  tahun 1962 sampai dengan 1968 

menggunakan kurikulum 1964. Tanggal 25 Juli 1968 didirikanlah STM Negeri 
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Tanjungkarang, dengan surat keputusan  Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Departemen pendidikan dan Kebudayaan.  

 

Jurusan saat itu Bangunan Air dan Bangunan Gedung, tanggal 1 Februari 1977 

dikeluarkan surat No. 1.3:08.Kep.1977, dengan menambah Jurusan baru yaitu Mesin 

dan Listrik. Tahun  1986 dibuka Jurusan baru lagi yaitu Mekanik Otomotif dan Teknik 

Elektronika. Tanggal  29 Mei 1997 nama STM dirubah menjadi SM K  dengan surat 

keputusan Mentri Pendidikan : No. 034.035 dan 036/0 /1997 tahun 2003 / 2004 dibuka 

Program Baru, yaitu Teknik Informatika. Tahun 2008 / 2009 dibuka Program Baru 

Teknik Sepeda Motor, hingga saat ini Program Study yang ada 10 Program Keahlian.  

 

Kemudian dalam proses pembelajaran, baik normatif maupun adaptif guru harus 

memberikan program pembelajaran yang bervariasi guna mengembangkan potensi 

akademik dalam menunjang kualitas pendidikan. Ternyata beberapa guru memberikan 

program remedial bagi siswa yang belum tuntas KKM dengan caranya sendiri-sendiri, 

dan guru juga harus memahami program pengayaan sehingga bagi siswa yang tuntas 

KKM diberi kesempatan untuk mempelajari materi baru. Hal tersebut, dilakukan oleh 

guru agar tidak terjadi penghambat pelaksanaan program pembelajaran. 

 

C. Deskripsi Data 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan setelah uji coba angket sehingga dapat diketahui tingkat 

reliabilitasnya sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengadakan 
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penelitian dengan menyebarkan angket kepada responden sebanyak 8 guru mata 

pelajaran IPS di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya data hasil 

penelitian ini akan dideskripsikan dalam penjelasan berikutnya.  

 

2. Penyajian Data Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengayaan 

 

Setelah angket terkumpul dan diperiksa melalui 20 item pertanyaan, dengan jumlah 

responden 8 guru. Maka diperoleh data sebagai berikut: 

 

a. Indikator Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan 

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 8 guru jumlah skor masing-masing 

responden dari penyebaran angket dengan 5 item pertanyaan mengenai kemampuan 

guru memahami kegiatan pengayaan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut: 

 

Tabel 6 Distribusi skor angket dari indikator kemampuan guru memahami     

kegiatan pengayaan 

 

No 

Responden 

Nomor Soal Kategori 

1 2 3 4 5 Skor 

1 3 2 2 3 3 13 Memahami 

2 3 3 1 3 3 13 Memahami 

3 3 1 1 3 3 11 Tidak Memahami 

4 3 1 1 3 3 11 Tidak Memahami 

5 3 2 2 3 3 13 Memahami 

6 3 2 1 3 3 12 Kurang Memahami 

7 3 1 1 3 3 11 Tidak Memahami 

8 3 3 1 2 3 12 Kurang Memahami 

     Sumber: Hasil Data Sebaran Angket Penelitian 
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Berdasarkan data hasil sebaran angket tersebut, maka diketahui: 

Nilai Tertinggi  = 13 

Nilai Terendah = 11 

Kategori (K) = 3 

Kemudian untuk mengetahui interval dari skor angket digunakan rumus interval , 

maka: 

I = 
     

 
 

I = 
     

 
 

I = 
 

 
 

I = 0,67 dibulatkan menjadi 1 

 

Kemudian skor digolongkan menurut interval diperoleh: 

Skor  11 termasuk kategori tidak memahami berpengaruh pada 3 responden. 

Skor 12 termasuk kategori kurang memahami berpengaruh sebanyak 2 responden. 

Skor 13 termasuk kategori memahami berpengaruh sebanyak 3 responden. 

 

Selanjutnya untuk lebih jelas di bawah ini akan disajikan distribusi skor serta 

besarnya persentase hasil angket dari responden sebagai berikut: 

P = 
 

 
 x 100% 

P = 
 

 
 x 100% = 37, 5% 



68 
 

  P = 
 

 
 x 100% = 25% 

  P = 
 

 
 x 100% = 37, 5% 

 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  Tabel 7  Distribusi Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan 

 

No Kelas 

Interval 

Frekuensi Persentase Kategori 

1 11 3 37,5% Tidak memahami 

2 12 2 25% Kurang Memahami 

3 13 3 37,5% Memahami 

Jumlah 8 100%  

  Sumber: Analisis Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

 

  Dengan demikian intervalnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Frekuensi Indikator Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan pada 

kelas interval 11 (rendah) yaitu 3 responden atau 37,5% berdasarkan hasil 

angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan guru 

memahami kegiatan pengayaan tergolong dalam kategori tidak memahami. 

b. Frekuensi Indikator Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan pada 

kelas interval 12 (sedang) yaitu 2 responden atau 25% berdasarkan hasil 

angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan guru 

memahami kegiatan pengayaan tergolong dalam kategori kurang memahami. 

c. Frekuensi Indikator Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan pada 

kelas interval 13 (tinggi) yaitu 3 responden atau 37,5% berdasarkan hasil 
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angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa tingkat kemampuan guru 

memahami kegiatan pengayaan tergolong dalam kategori memahami. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, faktor-faktor penghambat dengan indikator 

kemampuan guru memahami kegiatan pengayaan di SMK Negeri 2 Bandar 

Lampung masuk ke dalam kategori kurang memahami. 

 

b. Indikator Kemampuan Guru Memberikan Kegiatan Pengayaan 

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 8 responden, masing-masing 

pertanyaan diperoleh skor tertinggi 23 dan skor terendah 14, dan jumlah kategori 

adalah 3. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah skor masing-masing 

responden dari penyebaran angket dengan 8 item pertanyaan mengenai 

kemampuan guru memberikan kegiatan pengayaan dalam bentuk tabulasi sebagai 

berikut: 

 Tabel 8  Distribusi skor angket dari indikator Kemampuan Guru Memberikan 

Kegiatan Pengayaan 

 

No 

Responden 

Nomor Soal Kategori 

6 7 8 9 10 11 12 13 Skor 

1 2 2 2 3 2 3 2 3 19 Kurang Mampu 

2 3 1 2 3 1 2 2 1 15 Tidak Mampu 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Mampu 

4 3 3 1 2 3 3 3 2 20 Kurang Mampu 

5 3 3 2 2 3 3 3 3 22 Kurang Mampu 

6 3 3 3 3 3 3 2 3 23 Mampu 

7 3 1 2 3 3 3 3 3 21 Kurang Mampu 

8 3 2 3 2 2 3 2 2 19 Kurang Mampu 

   Sumber: Hasil Data Sebaran Angket Penelitian 
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Berdasarkan data hasil sebaran angket tersebut, maka diketahui: 

Nilai Tertinggi   = 23 

Nilai Terendah = 15 

Kategori (K) = 3 

 

Kemudian untuk mengetahui interval dari skor angket digunakan rumus interval, 

maka:  

I = 
     

 
 

I = 
     

 
 

I = 
 

 
 

I = 2,67 dibulatkan menjadi 3  

 

 

Kemudian skor digolongkan menurut interval diperoleh: 

Skor  15 termasuk kategori tidak mampu berpengaruh pada 1 responden. 

Skor 19 - 22 termasuk kategori kurang mampu berpengaruh sebanyak 5 responden. 

Skor 23 termasuk kategori mampu berpengaruh pada 2 responden. 

 

Selanjutnya untuk lebih jelas di bawah ini akan disajikan distribusi skor serta 

besarnya persentase hasil angket dari responden yaitu: 
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 P = 
 

 
 x 100% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 12,5% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 62,5% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 25% 

 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 9  Distribusi Kemampuan Guru Memberikan Kegiatan Pengayaan 

 

No Kelas 

Interval 

Frekuensi Persentase Kategori 

1 15 1 12,5% Tidak Mampu  

2 19-22 5 62,5% Kurang Mampu  

3 23 2 25% Mampu 

Jumlah 8 100%  

     Sumber: Analisis Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

 

 Dengan demikian intervalnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Frekuensi indikator kemampuan guru memberikan kegiatan pengayaan pada 

kelas interval 15 (Tidak mampu) yaitu 2 responden atau 12,5% berdasarkan 

hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

memberikan kegiatan pengayaan masuk ke dalam kategori tidak mampu. 

b. Frekuensi indikator kemampuan guru memberikan kegiatan pengayaan pada 

kelas interval 19-22 (Kurang mampu) yaitu 5 responden atau 62,5% berdasarkan 

hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan guru 

memberikan kegiatan pengayaan masuk ke dalam kategori kurang mampu. 
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c. Frekuensi indikator kemampuan guru memberikan kegiatan pengayaan pada 

kelas interval 23 (Mampu) yaitu 2 responden atau 25% berdasarkan hasil angket 

kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan guru memberikan 

kegiatan pengayaan masuk ke dalam kategori mampu. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, faktor-faktor penghambat pelaksanaan 

program pengayaan dengan indikator kemampuan guru memberikan kegiatan 

pengayaan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung  masuk ke dalam kategori kurang 

mampu. 

 

 

   c. Indikator Kemampuan Guru Mengembangkan Teknologi Informasi dan    

Komunikasi 

  

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 8 responden, masing-masing 

pertanyaan diperoleh skor tertinggi 9 dan skor terendah 6, dan jumlah kategori 

adalah 3. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah skor masing-masing 

responden dari penyebaran angket dengan 3 item pertanyaan mengenai kemampuan 

guru mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk tabulasi 

sebagai berikut: 
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        Tabel 10  Distribusi skor angket dari indikator Kemampuan Guru     

Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

No 

Responden 

Nomor Soal Kategori 

14 15 16 Skor 

1 3 3 3 9 Tinggi 

2 3 2 2 7 Sedang 

3 3 3 2 8 Tinggi 

4 2 2 3 7 Sedang 

5 2 3 2 7 Sedang 

6 2 2 2 6 Rendah 

7 2 3 2 7 Sedang 

8 2 3 2 7 Sedang 

 Sumber: Hasil Data Sebaran Angket Penelitian 

 

Berdasarkan data hasil sebaran angket tersebut, maka diketahui: 

Nilai Tertinggi  = 9 

Nilai Terendah  = 6  

Kategori  = 3 

Kemudian untuk mengetahui interval dari skor angket digunakan rumus interval, maka: 

I = 
     

 
 

I = 
   

 
 

I = 
 

 
 

I = 1 

Kemudian skor digolongkan menurut interval diperoleh: 

Skor  6 termasuk kategori rendah berpengaruh pada 1 responden. 

Skor 7 - 8 termasuk kategori sedang berpengaruh sebanyak 5 responden. 
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Skor 9 termasuk kategori tinggi berpengaruh sebanyak 2 responden. 

 

Selanjutnya untuk lebih jelas di bawah ini akan disajikan distribusi skor serta besarnya 

persentase hasil angket dari responden sebagai berikut: 

 

 P = 
 

 
 x 100% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 12,5% 

P = 
 

 
 x 100%  = 62,5% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 25% 

 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel  11   Distribusi Kemampuan Guru Mengembangkan Teknologi Informasi    

                   dan Komunikasi  

 

No Kelas 

Interval 

Frekuensi Persentase Kategori 

1 6 1 12,5% Rendah  

2 7 5 62,5% Sedang  

3 8-9 2 25% Tinggi  

Jumlah 8 100%  

 Sumber: Analisis Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

 

 

 

 Dengan demikian intervalnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Frekuensi indikator kemampuan guru mengembangkan teknologi informasi dan 

komunikasi pada kelas interval 6 (Rendah) yaitu 1 responden atau 12,5% 
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berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan 

guru mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi masuk ke dalam 

kategori rendah. 

b. Frekuensi indikator kemampuan guru mengembangkan teknologi informasi dan 

komunikasi pada kelas interval 7 (Sedang) yaitu 5 responden atau 62,5% 

berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan 

guru mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi masuk ke dalam 

kategori sedang. 

c. Frekuensi indikator kemampuan guru mengembangkan teknologi informasi dan 

komunikasi pada kelas interval 8-9 (Tinggi) yaitu 2 responden atau 25% 

berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa kemampuan 

guru mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi masuk ke dalam 

kategori tinggi. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, faktor-faktor penghambat pelaksanaan program 

pengayaan dengan indikator kemampuan guru mengembangkan teknologi informasi 

dan komunikasi di SMK Negeri 2 Bandar lampung masuk ke dalam kategori 

sedang. 
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            Tabel  12  Distribusi skor angket dari indikator faktor waktu 

 

No 

Responden 

Nomor Soal Kategori 

17 18 19 20 Skor 

1 2 1 2 3 8 Kurang Efektif 

2 3 1 3 3 10 Efektif 

3 3 1 3 2 9 Kurang Efektif 

4 3 3 1 3 10 Efektif 

5 1 3 2 1 7 Kurang Efektif 

6 1 2 1 1 5 Tidak Efektif 

7 3 3 2 2 10 Efektif 

8 1 2 2 3 8 Kurang Efektif 

 Sumber: Hasil Data Sebaran Angket Penelitian 

 

 

Berdasarkan data hasil sebaran angket tersebut, maka diketahui: 

Nilai Tertinggi  = 10 

Nilai Terendah  = 5  

Kategori  = 3 

Kemudian untuk mengetahui interval dari skor angket digunakan rumus interval, maka: 

I = 
     

 
 

I = 
    

 
 

I = 
 

 
 

I = 1,66 dibulatkan menjadi 2  

 

Kemudian skor digolongkan menurut interval diperoleh: 

Skor  5 termasuk kategori tidak efektif berpengaruh pada 1 responden. 
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Skor 7 - 9 termasuk kategori kurang efektif berpengaruh sebanyak 4 responden. 

Skor 10 termasuk kategori efektif berpengaruh sebanyak 3 responden. 

 

Selanjutnya untuk lebih jelas di bawah ini akan disajikan distribusi skor serta besarnya 

persentase hasil angket dari responden sebagai berikut: 

 

 P = 
 

 
 x 100% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 12,5% 

P = 
 

 
 x 100%  = 50% 

  P = 
 

 
 x 100%  = 37,5% 

 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  Tabel 13  Distribusi Faktor Waktu  

 

No Kelas 

Interval 

Frekuensi Persentase Kategori 

1 5 1 12,5% Tidak Efektif  

2 8-9 4 50% Kurang Efektif  

3 10 3 37,5% Efektif 

Jumlah 8 100%  

   Sumber: Analisis Data Hasil Penelitian Tahun 2015 

  Dengan demikian intervalnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

a. Frekuensi indikator faktor waktu pada kelas interval 5 (Tidak efektif) yaitu 1 

responden atau 12,5% berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat 

diketahui bahwa faktor waktu masuk dalam kategori tidak efektif. 
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b. Frekuensi indikator faktor waktu pada kelas interval 8-9 (Kurang efektif) yaitu 4 

responden atau 50% berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui 

bahwa faktor waktu masuk ke dalam kategori kurang efektif. 

c. Frekuensi indikator faktor waktu pada kelas interval 10 (Efektif) yaitu 3 responden 

atau 37,5% berdasarkan hasil angket kepada 8 responden, dapat diketahui bahwa 

faktor waktu masuk ke dalam kategori efektif. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, faktor-faktor penghambat pelaksanaan program 

pengayaan dengan indikator faktor waktu di SMK Negeri 2 Bandar lampung 

masuk ke dalam kategori kurang efektif. 

 

 

    D. Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai faktor-faktor penghambat 

pelaksanaan program pengayaan pada mata pelajaran IPS di SMK Negeri 2 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015, maka peneliti menggambarkan dan 

menjelaskan keadaan dan kondisi yang sesuai dengan data yang diperoleh pada 

pembahasan berikut: 

 

1. Faktor Kemampuan Guru 

Setelah hasil angket tentang penghambat pelaksanaan program pengayaan (X) 

dengan empat sub indikator diketahui, maka diperoleh data dengan skor tertinggi 
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adalah 23 dan skor terendah adalah 5, sedangkan kategori berjumlah 3 dari sebaran 

angket tentang kemampuan guru dengan 16 item pertanyaan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data tentang kemampuan guru diketahui bahwa dari 

8 responden, 3 responden (12,5%) masuk ke dalam kategori rendah, ini berarti 

bahwa kemampuan guru dalam memahami dan memberikan program pengayaan 

bagi siswa yang tuntas KKM sangat kurang. Sementara itu 2 responden (37,5%) 

masuk ke dalam kategori sedang, ini berarti guru memahami dan mampu 

memberikan program pengayaan atau penguatan materi bagi siswa yang telah 

tuntas KKM. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka kemampuan guru dalam melaksanakan 

program pengayaan masuk ke dalam kategori sedang. Kategori sedang 

menunjukkan bahwa guru belum bisa optimal dalam memberikan program 

pengayaan bagi siswa yang tuntas KKM, seharusnya guru memiliki kemampuan 

yang luas dan profesional dalam mendidik para peserta didiknya. 

 

a. Indikator Kemampuan Guru Memahami Kegiatan Pengayaan 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel kemampuan guru dengan 

indikator kemampuan guru memahami kegiatan pengayaan dapat dilihat dari 8 

responden terdapat 3 responden atau 37,5% guru yang termasuk dalam kategori 

rendah. Hal ini berarti bahwa guru tidak memahami tentang kegiatan pengayaan. 
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Sementara itu 2 responden atau 25% termasuk dalam kategori sedang. Hal  ini 

berarti bahwa guru kurang memahami tentang kegiatan pengayaan. Kemudian 

terdapat 3 responden atau 37,5% yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

berarti bahwa guru sangat memahami tentang kegiatan pengayaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka tingkat kemampuan guru dalam 

memahami kegiatan pengayaan tergolong dalam kategori sedang. Kategori 

sedang menunjukkan bahwa guru kurang memahami tentang kegiatan 

pengayaan.  

 

b. Indikator Kemampuan Guru Memberikan Kegiatan Pengayaan 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel kemampuan guru dengan 

indikator kemampuan guru memberikan kegiatan pengayaan dapat dilihat dari 8 

responden terdapat 1 responden atau 12,5% masuk ke dalam kategori rendah. Hal 

ini berarti bahwa guru tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kegiatan 

pengayaan. 

 

Sementara itu 5 responden atau 62,5% masuk ke dalam kategori sedang. Hal ini 

berarti bahwa guru kurang memiliki kemampuan untuk memberikan kegiatan 

pengayaan. Dan sebanyak 2 responden atau 25% masuk ke dalam kategori tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa guru mampu memberikan kegiatan pengayaan.  
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Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka tingkat kemampuan guru tergolong 

dalam kategori sedang. Kategori sedang menunjukkan bahwa guru kurang 

memiliki kemampuan untuk memberikan kegiatan pengayaan.  

 

c. Indikator Kemampuan Guru Mengembangkan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada variabel kemampuan guru dengan 

indikator kemampuan guru mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi 

dapat dilihat dari 8 responden terdapat 6 responden atau 12,5% masuk ke dalam 

kategori rendah, hal ini terjadi karena kemampuan guru mengembangkan 

teknologi informasi dan komunikasi rendah saat memberikan kegiatan 

pengayaan. 

 

Sementara itu 5 responden atau 62,5% masuk ke dalam kategori sedang ini 

terjadi saat guru memberikan kegiatan pengayaan dengan mengembangkan 

teknologi informasi dan komunikasi. Dan sebanyak 2 responden atau 25% masuk 

ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa guru dalam 

mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada saat kegiatan 

pengayaan sangat tinggi atau mampu mengembangkannya. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka tingkat kemampuan guru 

mengembangkan kegiatan pengayaan yang dimiliki oleh guru tergolong dalam 

kategori sedang. Kategori sedang menunjukkan bahwa guru hanya mampu 
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mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi yaitu Microsoft office 

word dan power point. 

 

2.  Faktor Waktu 

Setelah hasil angket tentang faktor-faktor pengambat pelaksanaan program 

pengayaan dengan tiga sub indikator diketahui, maka diperoleh data dengan skor 

tertinggi adalah 10 dan skor terendah adalah 5, sedangkan kategori berjumlah 3 dari 

sebaran angket dengan 4 item pertanyaan. Berdasarkan hasil pengolahan data 

tentang faktor-faktor penghambat program pengayaan dapat diketahui bahwa dari 8 

responden, 1 responden (12,5%) masuk ke dalam kategori tidak efektif. Hal ini 

dikarenakan guru tidak mampu membagi waktu bagi siswa yang diberi pengayaan. 

 

Sementara itu 4 responden (50%) masuk ke dalam kategori kurang efektif. Hal ini 

berarti guru kurang efektif dalam memberikan kegiatan pengayaan. Dan sebanyak 3 

responden (37,5%) masuk ke dalam kategori efektif. Hal ini berarti bahwa guru 

sangat efektif memberikan program pengayaan dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan ini maka waktu yang dimiliki guru masuk ke dalam 

kategori kurang efektif. Kategori kurang efektif menunjukkan bahwa guru masih 

belum bisa optimal dalam memberikan kegiatan pengayaan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

Dengan demikian perlu dilakukan upaya oleh pihak sekolah dan para guru untuk 

mengoptimalkan kemampuan dalam memahami program pengayaan dan 



83 
 

memberikan kegiatan seperti guru bersikap terbuka dan menciptakan suasana akrab 

terhadap siswa, sehingga siswa tidak merasa canggung untuk mengikuti proses 

pembelajaran selama berlangsung. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran guru 

harus memberikan dorongan dan menekankan kepada siswa untuk berani 

mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. 

 

 

 


