
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memperoleh 

data yang faktual, tujuannya untuk mengadakan analisa secara logis dan 

rasional. Dalam penelitian diperlukan langkah-langkah pengkajian dengan 

menggunakan metode yang biasa disebut dengan metode penelitian, tujuannya 

adalah agar penelitian dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Metode 

penelitian sangat diperlukan untuk menentukan data dan pengembangan suatu 

pengetahuan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan. 

 
Penggunaan dari suatu metode harus memperhatikan jenis ataupun 

karakteristik, dan objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana suatu metode penelitian yang 

bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara tepat mengenai keadaan 

tertentu dalam suatu lingkungan atau masyarakat.  

 

Suyatna (1978: 27) mengatakan bahwa “Metode deskriptif adalah suatu 

penyelidikan  yang bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan 

keadaan seseorang, lembaga atau masyarakat tertentu pada masa sekarang ini 

berdasarkan pada faktor-faktor yang nampak saja (surface factor) di dalam 

situasi yang diselidikinya.” Selanjutnya (Sumadi Suryabrata. 2002: 18) 



mengatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan 

untuk membuat pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.  

 
Berdasarkan teori-teori tersebut, metode deskriptif memang sangat tepat untuk 

digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut karena sasaran dan kajian 

penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan menggambarkan keadaan 

seeorang pada masa sekarang, berdasarkan fakta yang terjadi atau terlihat 

dengan menggunakan teknik pokok angket dan teknik pelengkap wawancara 

serta dokumentasi.  Dalam hal ini untuk mengetahui seperti apa persepsi siswa 

terhadap Belajar Berbasis Aneka Sumber dalam pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

 

B. Populasi  dan Sampel 

 

1. Populasi 

Penentuan populasi sangat penting dalam melakukan suatu penelitian. 

Muh. Ali (1987: 54) mengatakan “populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa, maupun berbagai gejala 

yang terjadi yang merupakan variabel yang ditentukan untuk memecahkan 

masalah dengan penelitian.” Sedangkan Masri Sangarimbun dan Sofian 

Effendi (1987:152 ) mengatakan “populasi adalah seluruh masyarakat 

yang menjadi sasaran dalam penelitian.” 

 



Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah siswa kelas X di SMA Negeri 15 Bandar 

Lampung. 

 
Tabel 3. Jumlah Siswa Kelas X di SMA Negeri 15 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2010/2011.  

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. X1 32 

2. X2 32 

3. X3 40 

4. X4 40 

 Jumlah           144 

Sumber : Dokumentasi SMA Negeri 15 Bandar Lampung 

 

2. Sampel 

Berdasarkan data diatas,  karena subjek yang akan diteliti lebih dari 

100 orang, maka peneliti menggunakan penelitian sampel. Hal ini dengan 

pertimbangan waktu, tenaga dan dana.  

Sesuai pendapat dari Suharsimi Arikunto, yaitu sebagai berikut : 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 
sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Selanjutnya 
bila subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil 10 %-12 % atau 20 

%-25 % atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari : 
1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

2) Sempitnya wilayah pengamatan dari setiap subjek kerena 
menyangkut hal banyak sedikitnya data. 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. 

 
 

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini ditetapkan oleh peneliti 

sebanyak 25 % dari jumlah populasi. Dari 144 siswa kelas X SMA Negeri 



15 Bandar Lampung, akan diambil secara acak dari masing-masing kelas 

sebanyak 25 %. Dengan demikian jumlah siswa kelas X yang akan 

dijadikan sampel adalah 36 siswa 

1) Teknik sampling 

Teknik sampling diperlukan untuk mengetahui jumlah siswa kelas X 

yang akan dijadikan objek penelitian atau sampel dari masing-masing 

kelas. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan 

perhitungan Yatim Riyanto (1992: 60).  Dengan cara ini akan 

ditemukan karakteristik masing-masing strata sebanding dengan 

populasi masing-masing secara proporsional. Untuk mengetahui berapa 

besarnya sampel dari setiap kelas menggunakan perhitungan sebagai 

berikut: 

 
N= Jumlah siswa tiap kelas X     x  jumlah sampel 

     Jumlah seluruh siswa kelas X 
 

 
Siswa kelas X1 =  32  x 36  =  8 siswa 
      144 

 
Siswa kelas X2 =  32  x 36  =  8 siswa 

      144 
 
Siswa kelas X3 =  40  x 36  = 10 siswa 

      144 
 

Siswa kelas X4 =  40  x 36  = 10 siswa 
      144 
 

Jadi keseluruhan sampel adalah 36 siswa. 
 

 
 
 

 



C. Variabel Penelitian, Definisi Konseptual, Definisi Operasional dan 

Kriteria Rincian Pengukuran Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu persepsi siswa terhadap 

belajar berbasis  aneka sumber dalam pembelajaran PKn di SMA Negeri 

15 Bandar Lampung tahun pelajaran 2010/2011. Persepsi siswa adalah 

pendapat atau pandangan siswa terhadap belajar berbasis  aneka sumber 

dalam pembelajaran PKn. 

 

2. Definisi Konseptual Variabel 

 

Persepsi adalah  proses identifikasi objek tertentu melalui panca indera 

untuk kemudian dipilih, diatur, dan diartikan menjadi sebuah informasi 

yang berarti. Persepsi siswa diartikan sebagai pandangan atau tanggapan 

siswa terkait Belajar Berbasis Aneka Sumber yang terlihat berdasarkan 

kriteria mendukung, netral, dan tidak mendukung. 

 
Belajar berbasis aneka sumber adalah pemanfaatan segala tempat atau 

lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dan 

dapat digunakan sebagai wahana bagi siswa untuk belajar. 

 

3. Definisi Operasional Variabel 

 

Definisi operasional sangatlah penting untuk memudahkan kinerja 

peneliti saat melakukan penelitian. Definisi operasional menurut Moh. 

Nazir (1999: 152) adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan 



atau memberikan suatu operasional yang diperlukan dalam mengukur 

kontrak variabel tersebut. 

 
1) Persepsi Siswa 

Persepsi siswa diartikan sebagai pandangan atau tanggapan siswa 

terhadap objek tertentu melalui panca indera berdasarkan faktor 

pengalaman dan pengetahuannya sendiri. 

Indikatornya meliputi: 

a. Pengalaman adalah: berkaitan dengan apa yang telah dirasakan 

atau sesuatu yang pernah dialami, diketahui, dan dikerjakan. 

Pengalaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengalaman siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan penerapan BEBAS. 

b. Pengetahuan adalah: berkaitan dengan penguasaan segala 

informasi dari siswa mengenai Belajar Berbasis Aneka Sumber. 

Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan siswa terkait dengan Belajar Berbasis Aneka 

Sumber dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

2) Belajar Berbasis Aneka Sumber 

 
Belajar Berbasis Aneka Sumber adalah suatu strategi belajar untuk 

membuat siswa membangun pemahamannya sendiri melalui 

berbagai sumber belajar.  

 



Pada hakikatnya sumber belajar itu sangatlah luas dan kompleks, 

lebih dari sekedar media pembelajaran. Segala hal yang 

diprediksikan mendukung dan bermanfaat untuk keberhasilan 

pembelajaran dapat dipertimbangkan menjadi sumber belajar. 

Dengan pemahaman ini maka guru bukanlah satu-satunya sumber 

tetapi hanya salah satu saja dari sekian sumber belajar lainnya. 

 

Indikatornya meliputi :  

1) Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learning 

resources by design), yakni semua sumber yang secara 

khusus telah dikembangkan sebagai komponen sistem 

instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang 

terarah dan bersifat formal. Misalnya buku paket, modul, 

dan lain sebagainya. 

2) Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yakni sumber belajar yang tidak 

secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran 

namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan 

untuk keperluan belajar. Misalnya media massa, pasar, 

tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. 

 
4. Kriteria Rincian Pengukuran Variabel 

 

 
Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik scoring 

pada alternatif jawaban dalam lembaran angket yang disebar ke 



responden dengan indikator persepsi siswa terhadap Belajar Berbasis 

Aneka Sumber dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.  

Kriteria rincian pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah:  

a.   Mendukung 

b. Netral 

c.   Tidak mendukung 

 

Kriteria rincian pengukuran variabel dikatakan mendukung apabila : 

1) Siswa memahami tentang konsep BEBAS 

2) Siswa dapat belajar melalui pengalaman yang dirasakan sendiri, 

mampu membangun pemahamannya sendiri, dan memperoleh 

pengalaman kongkret 

3) Siswa mampu belajar secara mandiri dan memecahkan masalah 

4) Siswa lebih tertarik, menikmati, dan termotivasi dalam proses 

atau kegiatan pembelajaran 

5) Siswa dapat menyerap materi pembelajaran dengan maksimal  

6) Siswa menjadi kreatif dan inovatif 

7) Siswa merasakan pembelajaran lebih interaktif, dinamis, dan 

menyenangkan 

8) Kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran dapat dihindari 

9) Siswa merasakan pembelajaran lebih efektif dan efisien 

10) Teratasinya keterbatasan indera siswa dan prestasi belajar 

meningkat 

 

 



Kriteria rincian pengukuran variabel dikatakan netral apabila : 

1) Proses pembelajaran dirasakan biasa saja 

2) Prestasi belajar siswa cenderung stagnan 

3) Prestasi siswa tidak terlalu dipengaruhi oleh Belajar Berbasis 

Aneka Sumber 

 

Kriteria rincian pengukuran variabel dikatakan tidak mendukung 

apabila : 

1) Siswa cenderung merasa jenuh  

2) Siswa pasif 

3) Siswa kurang berminat dan termotivasi dalam kegiatan 

pembelajaran 

4) Siswa mengobrol atau sibuk dengan aktivitasnya sendiri 

5) Siswa tidak bisa kondusif 

6) Prestasi belajar siswa cenderung menurun 

 
Mengenai pengukuran variabel, dilakukan dengan menggunakan 

indikator-indikator berupa pertanyaan pilihan ganda. Setiap butir atau 

item soal memiliki tiga kemungkinan jawaban dari kode (a), (b), dan (c). 

Dalam hal ini responden tinggal memilih alternatif jawaban yang 

tersedia. Setiap jawaban memiliki skor yang berbeda, (a) dengan skor 3, 

(b) dengan skor 2, dan (c) dengan skor 1. 

 

 

 



 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Teknik pokok 

Teknik pokok pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik angket, bertujuan untuk mendapatkan data tentang 

persepsi siswa terhadap Belajar Berbasis Aneka Sumber dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Cara yang digunakan 

adalah dengan memberikan pertanyaan kepada responden berbentuk 

pilihan ganda berdasarkan tiga alternatif jawaban, (a),(b), dan (c) yang 

masing-masingnya diberi skor. Kriterianya adalah : 

a. Skor 3 untuk jawaban yang sesuai dengan harapan (mendukung) 

b. Skor 2 untuk jawaban yang mendekati harapan (netral) 

c. Skor 1 untuk jawaban yang jauh dari harapan (tidak 

mendukung) 

 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup sehingga 

responden tinggal memilih alternatif jawaban yang tersedia pada 

angket. 

 

2. Teknik pelengkap 

a. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan yang 

lebih jelas dari responden. Bentuk wawancaranya tidak terstruktur 

atau wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara 



yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih luas. 

 
b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis dan 

tercatat di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Baik mengenai jumlah 

siswa yang dijadikan subjek penelitian, maupun untuk mendapatkan 

data-data pelengkap lainnya yang relevan dan dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

 

E. Validitas dan Uji Reliabilitas 

 

1. Validitas 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Suharsimi Arikunto, 2002: 144). Untuk 

memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka alat ukur yang 

digunakan harus valid atau dapat mengukur secara tepat. 

 
Alat ukur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket, yang disajikan berdasarkan konstruksi teoritis. Untuk validitas 

angket, peneliti mengadakan uji coba dengan melihat indikator 

berdasarkan variabel yang diteliti, yang kemudian dikonstruksikan 

menjadi item-item pertanyaan. 
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2. Uji reliabilitas 

 

Penelitian yang menggunakan uji coba angket, dalam pelaksanaannya 

memerlukan suatu alat pengumpulan data yang harus diuji reliabilitasnya. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 :160), “reliabilitas menunjukan 

pengertian bahwa suatu intrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena intrumen tersebut sudah baik.“  

 
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan uji reliabilitas 

angket adalah sebagai berikut : 

a. Uji coba angket kepada 10 siswa di luar responden 

b. Hasil uji coba dikelompokkan dalam item ganjil dan item genap 

(teknik belah dua) 

c. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus Product 

Moment, yaitu :  

 
 

 

 

Keterangan : 

Rxy  =  Hubungan variabel X dan Y 

X    =  Variabel bebas  

Y    =  Variabel terikat 

N    =  Jumlah responden 

(Sutrino Hadi, 1986: 57) 
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d. Untuk reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Spearman 

Brown agar diketahui koefisien seluruh item, dengan cara sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan  : 

Rxy  : Koefisien reliabilitas seluruh item. 

         Rgg   : Koefisien korelasi item ganjil dan genap. 

 (Sutrisno Hadi, 1981 :37) 

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas 

dengan kriteria, sebagai berikut : 

0,90 - 1,00  : Tinggi. 

0,50 – 0,89 : Sedang.  

0,00 – 0,49  : Rendah.  

(Suharsimi Arikunto, 1998 :78). 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Setelah data diperoleh dari penyebaran angket, langkah selanjutnya ialah 

melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan 

fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut diteliti secara deskriptif dengan 

mencari dan mengumpulkan informasi-informasi yang mempunyai relevansi 

dengan tujuan penelitian. Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan 

dalam bentuk uraian, memberikan gambaran atas suatu keadaan yang sejelas 



%100X
N

F
P 

mungkin. Selanjutnya disimpulkan untuk mengolah dan menganalisis data, 

dengan menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi 

(1998:12), yaitu: 

 
I= NT-NR 

         K 
 

Keterangan: 

 I  : interval 

NT  : Nilai tertinggi 

NR  : Nilai terendah 

K   : Jumlah kategori 

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

Keterangan :  

P = Persentase 

F = Jumlah jawaban dari seluruh item 

N = Jumlah perkalian item dengan responden 

(Muhammad Ali, 1985 : 184) 

Menurut Suharsimi Arikunto, (1997:196), bahwa untuk menafsirkan 

banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria persentase sebagai 

berikut : 

 
76% - 100% : baik 40% - 55% : tidak baik 

56% - 75%   : Cukup   


