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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

A.  Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dalam 

suatu penelitian. Menurut Maryaeni metode adalah cara yang ditempuh oleh 

peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan denmgan fokus dan tujuan 

yang ditetapkan. (maryaeni,2005:58). Dari pengertian tersebut maka dapat 

diartikan metode adalah : cara yang paling tepat yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan dari penelitian yang dilakukan. 

Dilihat dari tujuannya penelitian ini. Maka metode yang yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Menurut Moh. Nazir, 

metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti status kelompok, status 

obyek status kondisi suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang. (Moh. Nazir, 1988:63). Sedangkan menurut Muhammad 

Ali metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dalam 

menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan analisis 

pengolahan data membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif 

dan suatu deskriptif. ( Muhammad Ali, 1985:120). 

Beberapa pendapat di atas maka metode deskriptif adalah metode yang 

digunakan untuk meneliti suatu kelompok atau suatu obyek yang ditunjukan 
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pada pemecahan masalah yang ada pada situasi sekarang, yang dilakukan 

dengan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data dan pembuat 

kesimpulan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. 

B. Populasi dan sampel 

(Muh,Ali, 1987:54). Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik 

berupa manusia, benda, peristiwa maupun maupun berbagai gejala yang 

terjadi yang merupakan variabel yang ditentukan untuk memecahkan masalah 

dengan penelitian.  

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

program studi PPKn FKIP Unila yang telah melaksanakan Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik tahun 2011 angkatan 2008. 

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa pendidikan  PPKn Angkatan 
   2008 yang melaksanakan KKN Tematik 

NO. Mahasiswa pendidikan 
PPKn Angkatan 2008 

Jumlah 
Mahasiswa 

 

 Kelas Reguler 40 

 Kelas Mandiri 32 

 Jumlah 72 

Sumber: Data Mahasiswa pendidikan  PPKn Angkatan 2008 
 

 Berdasarkan data di atas diperoleh populasi dalam penelitian ini adalah 72 

orang yang terdiri dari 40 mahasiswa Reguler dan 32 mahasiswa Mandiri. 

Karena populasi dalam penelitian ini hanya kurang dari 100, maka peneliti 

mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Hal ini seiring dengan pendapat 

Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa “jika objeknya kurang dari 100, 
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lebih baik diambil semua, sehingga penelitianya merupakan penelitian 

populasi”. (Suharsimi Arikunto,1989:105). 

C. Variabel Penelitian dan rencana pengukuran variabel 

1. Variabel penelitian  

Variabel adalah sesuatu yang menjadi objek penelitian atau factor-faktor 

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Ari Kunto, 

1989:78), sedangkan menurut Suryabrata bariabel adalah suatu gejala 

yang akan menjadi obyek pengamatan (Suryabrata, 1983:126). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

variable penelitian adalah suatu konsep atau obyek yang diberi nilai 

untuk diteliti. Disamping itu variable penelitian sering juga di nyatakan 

sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang 

akan diteliti. 

Variabel yang digunakan dalam peneliatian ini adalah variabel Tunggal. 

Variable Tunggalnya yaitu persepsi mahasiswa program Studi PPKn 

terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas 

lampung.  

2. Definisi Operasional Variabel  

Secara operasional variable dalam penelitian definisi operasional 

variabelnya adalah persepsi mahasiswa terhadap KKN Tematik yaitu 

persepsi yang dilihat dari kesiapan sumber daya manusia mahasiswa yang 
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dipengaruhi oleh Tanggapan Mahasiswa  KKN Tematik dan Penafsiran 

Mahasiswa KKN Tematik. 

a) Tanggapan adalah Respon atau sanggahan terhadap apa yang 

telah dirasakan (dikerjakan, diketahui) yang berupa kritik ataupun 

komentar. Dalam hal ini tanggapan mahasiswa terhadap KKN 

Tematik adalah berupa kritik ataupun komentar yang telah di 

ketahui dan dirasakan oleh mahasiswa selama mengikuti KKN 

Tematik. 

b) Penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan suatu pemahaman 

terhadap suatu sumber dengan pikiran sendiri dan berdasarkan  

sumber tersebut. Dalam hal ini penafsiran mahasiswa KKN 

Tematik adalah upaya menjelaskan suatu pemahaman terhadap 

KKN Tematik berdasarkan pemikiran mahasiswa sendiri yang 

berdasarkan atas KKN Tematik yang telah dilaksanakan. 

3. Rencana pengukuran variabel 

Yang diukur dalam variabel persepsi adalah besaran tingkat persepsi 

yang meliputi Tanggapan mahasiswa dan penafsiran mahasiswa  Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) Tematik, untuk mengukur variable dalam penelitian 

ini dengan menggunakan alat ukur berupa angket yang berisiskan besaran 

tingkat persepsi mahasiswa: 

a. Persepsi baik 

b. Persepsi kurang baik 

c. Persepsi tidak baik. 

 



32 
 

D. Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Pokok 

a. Angket 

Metode pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

angket yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat 

sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan 

maksud mendapatkan data dan informasi langsung dari responden 

yang bersangkutan. Sasaran angket adalah mahasiswa program studi 

pendidikan PPKn FKIP Unila angkatan 2008. 

Responden hanya memilih serta melihat jawaban yang telah 

disediakan  sesuai dengan keadaan subjek. Jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan tersebut memiliki tiga alternativ jawaban yang masing-

masing mempunyai skore atau bobot yang berbeda: 

a. Alternatif jawaban yang baik diberi skor 3 

b. Alternatif jawaban yang Kurang baik diberi skor 2 

c. Alternatif jawaban yang tidak baik diberi skor 1 

2. Teknik Pelengkap 

a. Teknik wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi mengenai objek penelitian berdasarkan 

sumber seorang responden dengan cara bercakap-cakap secara 
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berhadapan. Bentuk wawancara yang akan di gunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstuktur  

Wawancara Terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan 

terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk daftar 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. 

E. Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Validitas 

Penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan control 

langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indokator-indikator yang 

dipakai. Validitas yang digunakan yaitu logical validity dengan cara 

Judment yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing 

yang ada dilingkungan program stidi PPKn FKIP Universitas Lampung. 

Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan revisis atau perbaikan sesuai 

dengan keperluan. 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk membuktikan kemantapan alat pengumpul data maka akan 

diadakan uji coba angket, reabilitas menunjukan bahwa suatu instrument 

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data 

instrument tersebut sudah baik. (Suharsimi Arikunto:1982:151). 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah: 

1) Menyebar angket dan tes untuk diuji cobakan kepada 10 orang diluar 

responden  
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2) Untuk menguji reabilitas angket dan tes digunakan teknik belah dua 

atau ganjil genap. 

3) Kemudian mengkolerasikan kelompok ganjil dengan product 

moment, yaitu: 
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Di mana: 

Rxy : hubungan variable x dan Y 

X : Variabel Bebas 

Y : Variabel Terikat 

N : Jumlah responden 

 

4) Kemudian dicari reabilitasnya dengan menggunakan rumus Sperman 

Brow agar diketahui koofisien seluruh item, yaitu: 
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Dimana: 

Rxy : Koofisien reliabilitas seluruh tes 

Rgg : Koofisien kolerasi item ganjil genap 

 
Adapun criteria reliable adalah sebagai berikut: 

0,90-1,00 : Reliabel Tinggi  
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0,50-0,89 : Reliabel Sedang 

0,00-0,49 : Reliabilitas rendah 

(Manase Mallo, 1985:139) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka-

angka secara terperinci, selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan 

menganalisis data digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, 

yaitu: 

I = 
K

NRNT 
 

Keterangan : 

I : Interval 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

K : Kategori 

(Sutrisno Hadi, 1986 : 12) 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai 

berikut: 

P= %100x
N

F
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Keterangan: 

P : Besar persentase 

F : Jumlah alternative jawaban seluruh item 

N : Jumlah perkaitan antara item dengan responden 

(Muh Ali, 1984:184) 

Kriteria persentase sebagai berikut: 

76-100% : Baik 

56-75% : Cukup 

40-55% : Sedang 

0-30%  : tidak baik 

(Suharsimi Arikunto, 1989:196) 


