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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif kualitatif karena dengan penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang 

terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk 

segera dicari jalan keluarnya. Metode deskriptif kualititatif merupakan 

penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya situasi 

yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak tentang 

suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang nampak, 

pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya. 

 

Sejalan dengan definisi di atas maka penggunaan metode deskriptif kualititatif ini 

sangat cocok dalam penelitian ini, karena dengan jenis penelitian ini sasaran 

kajiannya yaitu studi tentang pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis 

portofolio pada kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 
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3.2 Populasi 

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru PPKn di SMP 

Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 4 orang. 

Karena populasi penelitian ini dibawah seratus orang ( kurang dari 100 orang), 

maka dalam penelitian ini tidak perlu menggunakan sampel. Jadi penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini variabel penelitiannya adalah : 

 

1. Variabel yang mempengaruhi atau yang disebut juga variabel bebas (X) 

adalah pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis portofolio pada 

kurikulum 2013 

2. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel terikat (Y) adalah 

ukuran pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis portofolio pada 

kurikulum 2013 

 

 

3.4 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional 

 

3.4.1 Definisi Konseptual 

 

Pemahaman guru adalah kemampuan dalam menyampaikan suatu materi 

atau bahan, kemampuan mendidik siswa, kemampuan untuk membentuk 

dan membangun kepribadian siswa menjadi seorang yang berguna bagi 

agama nusa, dan bangsa. 

 



69 
 

penilaian autentik adalah penilaian hasil belajar siswa untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa, dan guru menerapkan kriteria yang berkaitan 

dengan sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang berdasarkan 

pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan 

siswa. Informasi tersebut dapat berupa karya siswa dari proses 

pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes (bukan nilai), atau 

informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. 

 

Pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis fortofolio yaitu 

kemampuan guru dalam menilai atau mengevaluasi peserta didik dengan 

jenis penilaian autentik yang menggunakan jenis penilaian portofolio. 

Melalui penilaian portofolio guru akan mengetahui perkembangan atau 

kemajuan belajar siswa. Misalnya hasil karya mereka dalam menyusun 

atau membuat karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, 

lukisan, resensi buku, literatur, laporan penelitian, dan lain-lain. Atas 

dasar penilaian itu, guru dan siswa dapat melakukan perbaikan sesuai 

dengan tuntutan pembelajaran. 

 

3.4.2 Definisi Operasional 

 

Ukuran pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis portofolio 

yaitu merupakan ukuran kemampuan guru dalam melakukan penilaian 
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atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai 

hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil 

kerja peserta didik, dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Dalam 

pengembangan portofolio kelas yang perlu diperhatikan adalah spesifikasi 

portofolio (seksi penayangan dan seksi dokumentasi) dan kelompok 

portofolio (kelompok satu menjelaskan masalah, kelompok dua mengkaji 

kebijakan-kebijakan alternatif, kelompok tiga mengusulkan kebijakan 

publik, dan kelompok empat rencana tindakan). 

 

Tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian portofolio 

adalah menentukan tujuan portofolio, menentukan isi portofolio, 

menentukan fortofolio dan format portofolio (kelompok portofolio 

meliputi kelengkapan, kejelasan, informasi, dukungan, data grafis, 

dokumentasi, dan argumen kekonstitusional; serta portofolio keseluruhan 

meliputi persuasif, kegunaan, koordinasi, dan refleksi). 

 

Dalam hal ini indikator mengukur pemahaman guru terhadap penilaian 

autentik jenis portofolio, dilihat dari variabel (X), yang meliputi: 

a. Pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis portofolio 

b. Mengembangkan portofolio kelas 

c. Tahapan pelaksanaan penilaian portofolio 

 

Sedangkan ketercapaian ukuran pemahaman guru terhadap penilaian 

autentik jenis portofolio dilihat dari variabel (Y), yang meliputi: 
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a. Memahami 

b. Kurang memahami 

c. Tidak memahami 

 

 

3.5 Rencana Pengukuran Variabel 

 

Dalam pengukuran variabel dilakukan dengan kriteria pengukuran sebagai 

berikut: 

1. Memahami 

Apabila guru memiliki pemahaman terhadap penilaian  autentik jenis 

portofolio, memahami pengembangan portofolio kelas serta tahapan 

pelaksanaan penilaian portofolio maka ia dapat dinyatakan memahami. 

2. Kurang memahami 

Apabila guru hanya mengerti sebagian apa yang seharusnya dipahami oleh 

guru tentang indikator pemahaman guru terhadap penilaian autentik jenis 

portofolio. 

3. Tidak memahami 

Apabila guru tidak tahu sama sekali tentang indikator pemahaman guru 

terhadap penilaian autentik jenis portofolio. 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu: 

 



72 
 

3.6.1 Teknik Pokok 

 

Teknik dalam penelitian ini adalah angket. Teknik angket 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. Sasaran 

angket dalam penelitian ini adalah guru PPKn SMP Negeri 1 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

Dalam penelitian ini digunakan angket karena data yang diperlukan 

adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data 

utama dan dianalisis. Setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban yaitu (a), 

(b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi. Variasi nilai dari 

masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai tiga (3) 

b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai 

dua (2) 

c. Untuk menjawab yang tidak diharapkan akan diberi nilai satu (1) 

 

3.6.2 Teknik Penunjang 

 

a.  Teknik Dokumentasi 

 

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa 

bahan-bahan tertulis mengenai informasi-informasi dan data-data lain 

yang relevan. Teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data 



73 
 

tentang jumlah guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung, sumber data 

adalah dokumentasi SMP Negeri 1 Bandar Lampung. 

 

b. Teknik Wawancara 

 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi 

tambahan yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. 

Wawancara dilakukan terhadap guru mata pelajaran PPkn. 

 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

3.7.1 Uji Validitas 

 

Untuk mengetahui validitas alat tes dapat diukur melalui hasil pemikiran 

atau  validitas logis berpangkal dari konstruksi-kontruksi teori-teori yang 

ada sebagai landasan kerja dan standar bagi valid. Dalam penelitian ini uji 

validitas alat tes dilakukan berdasarkan validitas logis yaitu dengan cara 

mengkonsultasikan dengan para pembimbing. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 

Dalam melakukan suatu penelitian yang menggunakan uji coba angket, 

diperlukan uji reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas apabila tes 

tersebut menunjukkan hasil-hasil yang tetap dan mantap. Uji reliabilitas 

dapat di tempuh dengan : 

1. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 orang diluar responden 

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua 

atau ganjil dan genap 
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3. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan 

korelasi product moment, yaitu : 

rxy  = 
     

(  )(  )

 

√*      
 ( ) 

 
 + *    

 ( ) 

 
+
 

 

Dimana : 

rxy  = koefisien korelasi antara gejala x dan y 

x = Jariabel bebas 

y = Variabel terikat 

N  = Jumlah responden 

 

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

Spearman Brown agar diketahui koefisien seluruh item yaitu : 

    
  (   )

     
 

Keterangan : 

rxy = Koefisien reliabilitas seluruh tes 

rgg = Koefisien korelasi item ganjil genap 

 

5. Adapun kriteria reabilitas (Suharsimi Arikunto, 1998:196) adalah 

sebagai berikut : 

0,90 – 1,00 = Reliabel tinggi 

0,50 – 0,89 = Reliabel sedang 

0,00 – 0,49 = Reliabel rendah 
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3.8 Teknik analisis data 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan 

mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data 

kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut: 

 

Menurut Sudjana (2005:47) menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus 

interval yaitu : 

  
     

 
 

 

Keterangan :  

I   = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR  = Nilai Terendah 

K  = Kategori 

 

Kemudian untuk  mengetahui tingkat persentase (Suharsimi Arikunto 1998 : 196) 

digunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
        

 

Keterangan : 

P  = Besarnya Presentase 

F  = Jumlah alternatif seluruh item 

N  = Jumlah perkalian antar item dan responden 
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Untuk menafsirkan banyaknya presentase (Suharsimi Arikunto 2002:196) yang 

diperoleh di gunakan kriteria sebagai berikut : 

 

76% - 100% = Baik 

56% - 75% = Cukup 

40% - 55% = Kurang Baik 


