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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed 

Methods). Menurut Sugiyono (2011:404) bahwa,  

Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu metode 

penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 

metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa, metode penelitian kombinasi adalah 

metode penelitian yang menggunakan dua metode yaitu metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan dalam suatu kegiatan penelitian. 

Sehingga diperoleh data yang lebih lengkap dan menyeluruh. Desain 

penelitian ini menggunakan Sequential Explanatory. Menurut Sugiyono 

bahwa, 

Model penelitian Sequential Explonatory design dicirikan dengan 

melakukan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap 

pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif 

pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang 

dilakukan pada tahap pertama. (Sugiyono, 2011: 409). 

 

 

Sesuai dengan definisi di atas maka desain penelitian ini menggunakan model 

Sequential Explonatory, yakni model penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama, 
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kemudian melakukan pengumpulan data dan menganalisis data kualitatif pada 

tahap kedua, selanjutnya menganalisis data secara keseluruhan untuk 

kemudian diambil kesimpulan dari analisis data tersebut.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian dalam suatu 

wilayah. Menurut Suharsimi Arikunto (2010:173),  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, 

maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru SD kelas IV yang sudah 

mengimplementasikan kurikulum 2013 pada wilayah Kota Bandar 

Lampung, dalam hal ini hanya 18 SD Kota Bandar Lampung yang 

sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan jumlah guru kelas 

IV adalah 52 guru. Jadi Populasi pada penelitian ini sebanyak 52 guru. 

 

3.2.2 Sampel dan Teknik Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari subyek populasi yang akan diteliti. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:177). Mengenai berapa banyaknya 

sampel yang diambil, maka peneliti perlu mempertimbangkan hal-hal 

berikut. 

 

 



33 

 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh peneliti. Untuk 

penelitian yang risikonya besar, tentu saja jika sampel besar, 

hasilnya akan lebih baik. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penelitian ini menggunakan teknik 

Purposive  Sampling. Menurut (Surhasimi Arikunto, 2010:183).  

Sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan cara  

mengambil subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa 

pertimbangan, misalnya: alasan keterbatasan waktu, tenaga, 

dan dana sehingga tidak dapat mengambil  sampel yang besar 

dan jauh. 

 

 

Berdasarkan teknik sampel di atas maka dari populasi 18 sekolah dasar 

dengan jumlah 52 guru, yang dijadikan sampel pada penelitian ini 

adalah 30 guru dengan jumlah 9 sekolah dasar. Jadi, besarnya sampel 

dalam penelitian ini adalah 9 sekolah dasar Kota Bandar Lampung 

dengan jumlah 30 guru. Berikut rincian sampel penelitian. 

Tabel 2. Sampel penelitian   

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Sekolah Dasar 
Status 

Akreditasi 

Jumlah Guru 

Kelas IV 

1 SD Negeri 1 Rawa Laut A 6 orang 

2 SD Negeri 2 Rawa Laut A 6 orang 

3 SD Negeri 1 Gotong Royong A 1 orang 

4 SD Negeri 1 Pengajaran A 2 orang 

5 SD Negeri 2 Labuhan Ratu A 3 orang 

6 SD Negeri 1 Surabaya A 1 orang 

7 SD Kartika II-5 A 7 orang 

8 SD Kartika II-6 A 2 orang 

9 SD IT Permata Bunda A 3 orang 

Jumlah 30 orang 
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3.3 Definisi Konseptual  

Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu 

Definisi konseptual pemahaman guru tentang pembelajaran terpadu pada 

penelitian ini adalah guru paham mengenai konsep pembelajaran terpadu baik 

dalam definisi, maupun yang berkaitan dengan keterpaduan dan paham akan 

prosedur penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu, prosedur 

pelaksanaan pembelajaran terpadu dan prosedur evaluasi pembelajaran 

terpadu. 

 

3.4 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

Variabel 

Pemahaman  
Aspek Indikator Item 

Nomor 

item 

Pemahaman 

Guru 

Tentang 

Pembelajaran 

Terpadu 

Konsep 

pembelajaran 

terpadu 

Konsep 

pembelajaran 

terpadu 

Guru mengetahui definisi 

pembelajaran terpadu 

1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Guru dapat memilih tema 

pembelajaran terpadu 
7, 8, 9 

Prosedur 

Penyusunan 

perencanaan 

pembelajaran 

terpadu 

Memahami 

strategi 

pembelajaran 

terpadu 

Guru mengetahui 

langkah-langkah 

merencanakan 

pembelajaran terpadu 

10, 11, 

12, 13, 

14, 15 

Prosedur 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

terpadu 

Peranan guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

Guru memahami 

peranannya pada kegiatan 

di awal, inti dan penutup 

pembelajaran 

16, 17, 

18, 19, 

20 

Peranan peserta 

didik dalam 

pembelajaran  

Guru memahami peserta 

didik dalam pengelolaan 

pembelajaran 

21, 22, 

23, 24, 

25, 26 

Prosedur 

evaluasi 

pembelajaran

terpadu 

Menilai hasil 

belajar peserta 

didik 

Memahami cara penilaian 

kepada peserta didik 

27, 28, 

29, 30 
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3.5 Pengembangan Instrumen 

Berdasarkan indikator dari beberapa aspek mengenai pemahaman guru 

tentang pembelajaran terpadu dikembangkan pada instrumen penelitian 

berbentuk tes. Diketahui penelitian ini memiliki enam indikator yang 

kemudian menjadi acuan untuk menyusun instrumen. Secara keseluruhan 

terdapat tiga puluh pernyataan item tes untuk mengetahui pemahaman guru 

mengenai konsep pembelajaran terpadu, prosedur penyusunan perencanaan 

pembelajaran terpadu, prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu dan 

prosedur evaluasi pembelajaran terpadu.  

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

tes dan wawancara 

a. Tes 

Salah  satu  alat  pengumpul  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini 

berupa tes, menurut Suharsimi Arikunto (2010:193) bahwa,  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka tes yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu tes tipe objektif benar-salah (true-false). Hasil akhir tes berupa 

skor dan data yang dikumpulkan melalui tes akan digunakan  untuk  

menjawab  serta  menemukan  seberapa  jauh  pemahaman guru tentang 

pembelajaran terpadu.  
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b. Wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi melalui guru 

tentang pembelajaran terpadu yang berhubungan dengan konsep dan 

prosedur pembelajaran terpadu sebagai tambahan yang dirasakan perlu 

untuk menunjang data penelitian, terutama dalam hal pembelajaran 

terpadu. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data, untuk 

menganalisis dua jenis data kuantitatif dan kualitatif maka digunakan analisis 

sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yakni, menggunakan dua 

metode penelitian dengan desain penelitian sequential explonatory. Maka, 

analisis data kuantiatif dijadikan sebagai metode utama sedangkan analisis 

data kualitatif  menjelaskan lebih dalam tentang data kuantitatif. Secara rinci 

dapat ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

  

Sumber: (Creswell dalam Sugiyono, 2011:409) 

 

Gambar 2. Proses penelitian dalam model urutan pembuktian  

(Sequential Explonatory) 
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Bagan penelitian di atas dinamakan model sequential explanatory.  

Explanatory Strategy in mixed methods research is characterized by the 

collection and analysis of quantitative data in a first phase followed by 

the collection and analysis of qualitative data in a sacond phase that 

build on the result of initial quantitative. (Creswell dalam Sugiyono, 

2011:409) 

 

Model penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama, kemudian melakukan 

pengumpulan data dan menganlisis data kualitatif pada tahap kedua, 

selanjutnya menganilis data secara keseluruhan untuk kemudian di ambil 

kesimpulan dari analisis data tersebut. Analisis data kuantitatif pada 

penelitian ini digunakan untuk menghitung skor dan persentase yang terdapat 

pada lembar tes. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk 

membuktikan, memperdalam, memperluas dan melengkapi gambaran yang 

diperoleh dari analisis data kuantitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata 

dalam kalimat secara sistematis.  

 

Cara yang dilaksanakan untuk menganalisis data kuantitatif adalah untuk 

mengetahui pemahaman yang diperoleh guru SD tentang pembelajaran 

terpadu, maka cara yang digunakan untuk menganalisis data hasil tes yaitu 

menggunakan rumus. 
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Keterangan: 

% = Hasil persentase yang diperoleh 

n   = Jumlah skor yang diperoleh 

N  = Jumlah skor maksimal 

(Suharsimi Arikunto, 1998:245) 

 

 

Selanjutnya  membuat  klasifikasi  pemahaman  dengan menententukan lebar 

interval terlebih dahulu dengan rumus. 

 

  
     

 
 

 

Keterangan: 

I  = Interval 

NT = Nilai Tertinggi 

NR = Nilai Terendah  

K   = Kategori 

(Sutrisno Hadi, 1986:12) 

 

 

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data ini melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan yakni, 

guru kelas empat mengenai pembelajaran terpadu, baik konsep dan 

prosedur pembelajarannya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi. 

2. Pemilihan data 

Pemilihan data dalam penelitian ini dengan cara menentukan sejumlah data 

dari hasil wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang 

konsep dan prosedur pembelajaran terpadu.  
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3. Pengkategorian 

Pengkategorian data dalam penelitian ini memiliki empat kategori yakni 

kurang memahami, cukup memahami, memahami, sangat memahami. 

4. Pembandingan  

Pembandingan data dalam penelitian ini dengan cara membandingkan 

hasil dengan konsep atau teori yang menjadi acuan pada pembelajaran 

terpadu. 

5. Penyatuan 

Penyatuan data dalam penelitian ini dengan cara menyatukan data 

kuantitatif yang dilaksanakan melalui penyebaran angket kemudian 

dijelaskan dengan melakukan analisis kualitatif yang dilaksanakan melalui 

studi wawancara mengenai bukti yang terjadi di lapangan dan 

dihubungkan dengan teori atau konsep. 

6. Penafsiran data 

Penafsiran data hasil analisis digunakan dengan mengadaptasi standar rata-

rata Saifuddin Azwar yang bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian 

yang telah dilaksanakan, dapat diketahui sebagai berikut. 

  Tabel 4. Kriteria Penilaian Rancangan Perangkat Peer Assesment 

No. Interval Nilai Kategori 

1 76 – 100 Sangat Memahami 

2 51 – 75 Memahami 

3 26 – 50 Cukup Memahami 

4 0 – 25 Kurang Memahami 

  Sumber: Saifuddin Azwar (2005:108) 


