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III. METODOLOGI  PENILITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam memecahkan masalah perlu diadakannya suatu metode penelitian,

Karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam

penelitian ilmiah, disini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah

yang akan diteliti sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Penelitian ini di rasa sangat perlu sekali untuk mendapatkan hasil data yang

akurat dan pengembangan pengetahuan serta menguji suatu kebenaran

didalam pengetahuan tersebut ini akan menentukan nilai ilmiah atau tidaknya

suatu hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan dan

memaparkan secara tepat sifat-sifat individu atau gejala-gejala keadaan di

dalam suatu lingkungan sosial.

Metode deskriptif adalah “suatu metode dalam penelitian suatu kelompok

manusia atau objek, suatu kondisi, atau suatu sistem pemikiran ataupun suatu

kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nasir, 1985 : 63)”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka penggunaan metode deskriptif ini sangat

tepat dalam penelitian ini karena sasaran penelitian ini berupa peran guru
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pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kecerdasan moral siswa

di SMP N 18 Bandar Lampung tahun 2013/2014.

B. PopulasidanSampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Kewarganegaraan di

SMP Negeri 18 Bandar Lampung yang keseluruhannya berjumlah 3 orang.

2. Teknik Sampling

Dengan memperhatikan keadaan populasi, maka sampel dalam penelitian

ini seluruh populasi dijadikan sampel. Dengan kata lain peneliti

menggunakan sampel total. Penulis menggunakan sampel total karena

jumlah guru Pendidikan Kewarganegaaran di SMP Negeri 18 Bandar

Lampung adalah 3 orang, sebagaimana yang penulis jelaskan dalam teknik

populasi.

C. VariabelPenelitian

Di dalam penelitian ini terdapat dua kelompok variabel :

1. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel yang menjadi

variabel bebas adalah peran guru pendidikan kewarganegaraan (X).

2. Variabel yang dipengaruhi atau juga variabel terikat dalam hal ini yang

menjadi variabel terikat adalah pengembangan kecerdasan moral siswa(Y).

D. Definisi Operasional Variabel

1. Peran Guru PendidikanKewarganegaraan (X)

Suatu upaya dari seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam

mengembangkan kecerdasan moral siswa untuk memberikan pengetahuan,
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pengawasan serta bimbingan kearah pendewasaan siswa untuk dapat

menyesuaikan dirinya pada lingkungan disekitarnya. Adapun rincian

indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Membelajarkan, yaitu memberikan pengetahuan kepada siswa berupa

materi pelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan yang dapa

tmenambah ilmu serta wawasan siswa mengenai hak dan kewajiban

warga Negara secara baik dan benar.

b. Mendidik, dalam hal ini tugas guru selain menyampaikan materi

kepada siswa guru juga diharuskan untuk mendidik siswa, seperti

memberikan nasihat-nasihat yang baik dan tepat serta sesuai dengan

tuntunan kebaikan secara baik dan universal agar siswa menjadi benar-

benar bisa menjadi contoh teladan yang baik.

c. Mengawasi, yaitu memberikan pengewasan terhadap siswa untuk

melihat dan mengamati tingkah laku siswa, agar siswa dapat selalu

terkontrol sikap dan perbuatannya selama siswa berada di sekolah.

2. Mengembangkan Kecerdasan Moral (Y)

Upaya pengembangan kecerdasan moral siswa bukan hanya tanggung

jawab guru saja khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan

tanggung jawab dari semua pihak, baik orang tua siswa maupun

masyarakat yang ada disekitar siswa yang terkait.

Karena pembinaan kecerdasan moral siswa sangat berpenaruh sekali

terhadap pola tingkah laku, perilaku, dan kepribadian siswa dan jika

penanganan ini dilakukan dengan baik dan tepat maka akan dihasilkan
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siswa yang berkualitas, sehingga siswa dapat mengontrol diri dari segala

perbuatan atau tindakan yang tidak baik yang akan dilakukannya dan dapat

mengurangi perbuatan anti-sosial di masyarakat, dan siswa dapat

melaksanakan fungsi sosial di masyarakat, adapun sikap yang ditimbulkan

yaitu sikap positif dan sikap negative dalam masyarakat.

1) Sikap Positif, yaitu sikap yang baik yang ditunjukan atau ditimbulkan

oleh siswa sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-

hari.

2) Sikap negatif, yaitu suatu perilaku atau sikap yang menyimpang yang

dilakukan oleh anak yang mengakibatkan timbulnya keresahan dalam

masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Teknik Pokok

a. Observasi

Yaitu proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, benda atau

kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi

dengan individu-individu yang diteliti. Dalam hal ini peneliti tidak

melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau

organisasi yang diamati.

b. Angket

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran guru

Pendidikan Kewarganegaraan dan perkembangan kecerdasan moral
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siswa. Skala pengukuran untuk data ini adalah interval sehingga

kuesioner yang digunakan berbentuk semantic differential.

2. Teknik Penunjang

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan

melakukan kajian dokemen untuk memperoleh data yang berhubungan

dengan masalah yang diteliti. Studi dokumentasi sebagai salah satu

sumber data penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara

melihat, menganalisis data-data yang berupa dokumentasi yang

berkaitan dan menunjang penelitian.

b. Kepustakaan

Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menguji, dan

mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan tertulis, hasil

putusan pengadilan dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan

masalah yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh

data teoritis yang sekitarnya dapat menunjang hasil dari penelitian

tersebut.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan kontrol

langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang

dipakai.



58
Validitas yang digunakan yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada

dosen pembimbing yang ada dilingkungan program studi PPKn

Universitas Lampung, berdasarkan konsultasi tersebut diadakan perbaikan

sesuai dengan keperluan.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (1998;12) ”Untuk membuktikan kemantapan alat

pengumpulan data maka akan diadakan uji coba angket, reliabilitas

menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk dipergunakan

sebagai alat pengumpulan data instrumen tersebut sudah baik”.

Menurut Sutrisno Hadi (1986:294) adapun langkah-langkah yang

ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyebarkan angket untuk uji reliabilitas kepada 10 orang diluar

responden

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua atau

ganjil genap.

3. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan

korelasi Product Moment, yaitu :

rxy ═
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rxy = hubungan variabel X dan Y

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

N = Jumlah responden

4. Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Spear

brown (Sutirno Hadi 1986:37) agar diketahuai koofisien seluruh item

yaitu :

rxy =
 
 rgg

rgg

1

2

Dimana :

rxy = Kooefisien reliabilitas seluruh tes

rgg = Koofisen korelasi item ganjil genap

Adapun kriteria realibel (Manase mallo, 1986:139) adalah sebagai berikut:

0,90-1,00 = Reliabilitas tinggi

0,50- 0,89 = Reliabilitas sedang

0,00- 0,49 = Reliabilitas rendah

G. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam

peneletian ini menggunakan suatu analisis data kualitatif yaitu dengan

menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis,

selanjutnya menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, yaitu:

I =
K

NRNT 
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Dimana :

I = Interval

NT = Nilai Tertinggi

NR = Nilai Terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase (Mohammad Ali, 1993:184)

digunakan rumus sebagai berikut :

P = %100x
N

F

Dimana :

P = bersarnya persentase

F = junlah alternatif seluruh item

N = jumlah perkalian antar item dan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase (Arikunto, 1998:196) yang

diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76 % - 100 % = Baik

56 % - 75 % = Cukup

40 % - 55 % = Tidak baik


