
III. METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, menurut

pendapat Muhamad Ali (1985:120), metode deskriptif adalah :

Metode deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa
sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data dan analisa atau pengolahan
data, membuat kesimpulan tentang suatu keberadaan secara obyekif dalam suatu deskripsi
situasi.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-

masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian dengan jalan menyusun data, menganalisa

dan menafsirkan serta memberikan kesimpulan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi  adalah  keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua

elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian

populasi (Suharsimi Arikunto 2006:130). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah

semua guru mata pelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama se-Kecamatan Tanjung

Senang Bandar Lampung yang berjumlah 25 orang baik SMP Negeri maupun Swasta dengan

rincian guru IPS di SMP Negeri berjumlah 18 orang dan guru IPS di SMP Swasta berjumlah

7 orang.

2. Sampel



Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini dapat

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil,

kurang dari 30 orang (Sugiyono,2008:122). Dalam penelitian ini jumlah populasi hanya 25

orang.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi atau yang menjadi titik tekan dalam

penelitian (Suharsimi Arikunto 2006:116). Dengan demikian  variabel adalah sesuatu yang

memiliki variasi nilai dan dapat dijadikan objek penelitian.

Variabel dalam penelitian ini adalah deskripsi kesulitan guru tentang pembelajaran IPS

terpadu di SMP Negeri dan SMP Swasta pada Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2009-2010 yaitu penguasaan materi IPS terpadu, penguasaan metode

pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dan kesiapan perangkat pembelajaran

(pembuatan RPP).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Penguasaan materi IPS terpadu



Dalam pembelajaran IPS terpadu di SMP guru harus dapat menguasai semua cabang ilmu

sosial yang tergabung dalam mata pelajaran IPS( geografi, sejarah, ekonomi dan

sosiologi). Adapun  indikatornya adalah

a. Sangat Sulit apabila:

 Guru sangat kesulitan dalam menguasai seluruh materi IPS terpadu yaitu geografi,

ekonomi, sejarah dan sosiologi. Hanya menguasai 1 materi yaitu materi yang sesuai

dengan latar belakang pendidikannya.

 Guru sangat kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran di luar kompetensi

yang dimiliki oleh guru tersebut.

 Guru sangat kesulitan dalam menjelaskan semua materi IPS terpadu.

b. Sulit apabila:

 Guru kesulitan dalam menguasai seluruh materi IPS terpadu yaitu geografi,

ekonomi, sejarah dan sosiologi, hanya menguasai 1 sampai 2 materi.

 Guru kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran di luar kompetensi yang

dimiliki oleh guru tersebut.

 Guru kesulitan dalam menjelaskan semua materi IPS terpadu.

c. Cukup sulit apabila:

 Guru cukup kesulitan dalam menguasai seluruh materi IPS terpadu yaitu geografi,

ekonomi, sejarah dan sosiologi, menguasai 3 materi.

 Guru cukup kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran di luar kompetensi

yang dimiliki oleh guru tersebut.

 Guru cukup kesulitan dalam menjelaskan semua materi IPS terpadu.

d. Kurang sulit apabila:

 Guru kurang kesulitan dalam menguasai seluruh materi IPS terpadu yaitu geografi,

ekonomi, sejarah dan sosiologi.



 Guru kurang kesulitan dalam mengembangkan materi pelajaran di luar kompetensi

yang dimiliki oleh guru tersebut.

 Guru kurang kesulitan dalam menjelaskan semua materi IPS terpadu.

e. Tidak Sulit apabila:

 Guru tidak kesulitan dalam seluruh materi IPS terpadu yaitu geografi, ekonomi,

sejarah dan sosiologi.

 Guru tidak kesulitan dalam materi pelajaran di luar kompetensi yang dimiliki oleh

guru tersebut.

 Guru tidak kesulitan dalam menjelaskan semua materi IPS terpadu.

2.  Penguasaan penggunaan metode pembelajaran IPS terpadu

Penggunaan metode pembelajaran IPS terpadu dalam penelitian ini adalah bagaimana

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Adapun indikatornya adalah

a. Sangat sulit apabila:

Guru sangat kesulitan dalam menggunakan semua metode pembelajaran. Guru

hanya menguasai 1 metode pembelajaran.

Guru sangat kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Guru sangat kesulitan dalam mengggunakan metode pembelajaran yang bervariasi

atau lebih dari dua metode pembelajaran.

b. Sulit apabila:

Guru kesulitan dalam menggunakan semua metode pembelajaran. Guru hanya

menguasai 2 metode pembelajaran.

Guru kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan

pembelajaran yang ingin dicapai.



Guru kesulitan dalam mengggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau

lebih dari dua metode pembelajaran.

c. Cukup sulit apabila:

Guru cukup kesulitan dalam menggunakan semua metode pembelajaran. Guru

hanya menguasai 3 metode pembelajaran.

Guru cukup kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Guru cukup kesulitan dalam mengggunakan metode pembelajaran yang bervariasi.

d. Kurang sulit apabila:

Guru kurang kesulitan dalam menggunakan semua metode pembelajaran. Guru

hanya menguasai 4 metode pembelajaran.

Guru kurang kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Guru kurang kesulitan dalam mengggunakan metode pembelajaran yang bervariasi.

e. Tidak Sulit apabila:

Guru tidak kesulitan dalam menggunakan semua metode pembelajaran. Guru

menguasai 5 sampai lebih metode pembelajaran.

 Guru tidak kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

 Guru tidak kesulitan dalam mengggunakan metode pembelajaran yang bervariasi

atau lebih dari dua metode pembelajaran.

3. Penguasaan media pembelalajaran IPS terpadu

a. Penguasaan media dalam penelitian ini adalah sejauh mana guru memanfaatan media

pembelajaran yang ada pada saat penyampaian materi.



Sangat sulit apabila

 Guru sangat kesulitan dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru sangat kesulitan dalam menggunakan semua media pembelajaran IPS terpadu.

Guru hanya dapat menggunakan 1 media pembelajaran.

Guru sangat kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang tidak tersedia

di sekolah.

Sulit apabila:

 Guru kesulitan dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru kesulitan dalam menggunakan semua media pembelajaran IPS terpadu. Guru

hanya dapat menggunakan 2 media pembelajaran.

 Guru kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang tidak tersedia di

sekolah.

Cukup sulit apabila

 Guru cukup kesulitan dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru cukup kesulitan dalam menggunakan semua media pembelajaran IPS terpadu.

Guru hanya dapat menggunakan 3 media pembelajaran.

Guru cukup kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang tidak tersedia

di sekolah.

Kurang sulit apabila:

 Guru kurang kesulitan dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru kurang kesulitan dalam menggunakan semua media pembelajaran IPS terpadu.

Guru hanya dapat menggunakan 4 media pembelajaran.

Guru kurang kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang tidak

tersedia di sekolah.



Tidak sulit apabila:

 Guru tidak kesulitan dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

 Guru tidak kesulitan dalam menggunakan semua media pembelajaran IPS terpadu.

 Guru tidak kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang tidak tersedia

di sekolah.

4. Kesiapan perangkat pembelajaran guru dalam pembelajaran IPS terpadu

Kesiapan guru dalam pembelajaran IPS pada penelitian ini adalah apakah guru

mengalami kesulitan dalam mempersiapakan perangkat pembelajaran sebelum proses

belajar mengajar dilaksanakan. Adapun   indikatornya adalah

Sangat sulit apabila:

 Guru sangat kesulitan dalam mengembangkan SILABUS

 Guru sangat kesulitan dalam membuat / menyusun RPP

 Guru sangat kesulitan dalam membuat / menyusun alat evaluasi

Sulit apabila:

 Guru kesulitan dalam mengembangkan SILABUS

 Guru kesulitan dalam membuat / menyusun RPP

 Guru kesulitan dalam membuat / menyusun alat evaluasi

Cukup sulit apabila:

 Guru cukup kesulitan dalam mengembangkan SILABUS

 Guru cukup kesulitan dalam membuat / menyusun RPP

 Guru cukup kesulitan dalam membuat / menyusun alat evaluasi

Kurang sulit apabila:

 Guru kurang kesulitan dalam mengembangkan SILABUS



 Guru kurang kesulitan dalam membuat / menyusun RPP

 Guru kurang kesulitan dalam membuat / menyusun alat evaluasi

Tidak sulit apabila:

 Guru tidak kesulitan dalam mengembangkan SILABUS

 Guru tidak kesulitan dalam membuat / menyusun RPP

 Guru tidak kesulitan dalam membuat / menyusun alat evaluasi

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Angket / Kuesioner

Teknik angket / kuesioner merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan

menyampaikan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh respoden (Hadari

Nawawi dalam Moh. Pabundu Tika, 2005:54). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan

informasi dari responden tentang deskripsi kesulitan guru tentang pembelajaran IPS terpadu

di SMP pada Kecamatan Tanjung Senang.

2. Teknik Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231) teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam

penelitian. Berupa catatan  atau arsip sekolah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

Selain itu juga monografi Kecamatan Tanjung Senang untuk mendapatkan gambaran wilayah

penelitian.



3. Teknik Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan

pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS terpadu di SMP pada Kecamatan

Tanjung Senang Bandar Lampung, cara guru dalam melaksanakan pembelajaran dan lokasi

sekolah di SMP pada Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

E. Uji Persyaratan Instrumen

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan untuk mengumpulkan

data. Dalam penelitian ini instrumennya adalah berupa angket / kuesioner, yang dalam

penyusunannya dibuat sebuah rancangan atau biasa dikenal dengan kisi-kisi.

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Hal ini

dikarenakan peneliti telah membuat angket / kuesioner berdasarkan pada kisi-kisi yang dibuat

sebelumnya dan telah dikonsultasikan kepada pembimbing yang telah menguasai dan dapat

dikatakan sebagai tenaga ahli sehingga instrumen ini dikatakan sudah valid karena secara

otomatis sudah teruji. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2006:

-kisi adalah agar validitas dan realiabilitas instrumen dapat

diperoleh dan diketahui oleh pihak-pihak di luar tim peneliti sehingga pertanggungjawaban

Dengan demikian meskipun tidak diadakan uji validitas dikarena sudah membuat angket /

kuesioner berdasarkan kisi-kisi maka angket / kuesioner sudah dapat dikatakan validitas isi

sudah teruji. Suatu angket / kuesioner yang sudah dikatakan valid sudah pasti reliabilitas.

F. Analisis Data



Dalam pengelolaan dan menganalisis data pada penelitian ini digunakan rumus  persentase

sebagai berikut:

Keterangan:

% : Persentase yang diperoleh

n : Jumlah nilai yang diperoleh (jawaban responden)

N : Jumlah responden

100 : Konstanta

(Mohammad Ali, 1985:184)

n
% =                100

N


