
 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Peran Guru dalam 

meningkatkan Minat Belajar Siswa untuk mengikuti Mata Pelajaran PKn di 

SMU Negeri I Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2009/20010, sehingga tergolong dalam penelitian deskriftif. Penelitian 

deskriftif menurut Moch. Ali menyatakan bahwa penelitian deskriftif adalah : 

“Suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang 
sedang dihadapi pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah 
pengumpulan data, membuat klasifikasi data dan analisis data atau 
pengolahan data. Membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama 
untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif 
dalam suatu deskriftif situasi”. 

 
Penelitian deskriftif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan 

kebutuhan dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskrifsikan secara 

terperinci mengenai fenomena-fenomena tertentu yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti, yaitu berusaha untuk mengetahui dan mengkaji 

serta menganalisis bagaimana Implementasi Peran Guru dalam meningkatkan 

Minat Belajar Siswa untuk mengikuti Mata Pelajaran PKn di SMU Negeri I 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2009/2010. 
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B. Populasi dan Sampel  

 
1. Populasi  

 
Populasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah 

penelitian. Hadari Nawawi (1991) menjelaskan bahwa populasi 

merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 

benda-benda, tumbuhan, fenomena, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu 

penelitian. 

 
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian yang diperoleh dari data yag ada di SMU Negeri I Katibung 

Lampung Selatan Tahun 2009/2010. berikut adalah data jumlah Guru dan 

Siswa di SMU Negeri I Katibung Lamsel yang akan menjadi populasi 

dalam penelitian ini : 

Tabel 3 : Data Guru PKn dan Siswa SMU N I Katibung Lamsel  
  Tahun  2009/2010 

 
 

No Subjek Penelitian 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Guru PKn - 1 1 

2 Siswa kelas X 1 28 17 45 

3 Siswa kelas  X 2 20 25 45 

4 Siswa kelas  XI IPA 10 28 38 

5  Siswa kelas XI IPS 1 23 15 38 

6  Siswa kelas XI IPS 2 22 15 37 

Jumlah  103 101 204 

Sumber : Data Primer Staf Tata Usaha  SMUN I Katibung Lamsel 
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2. Sampel  

 
Penarikan sampel pada penelitian ini tidak memiliki ketentuan yang pasti 

dan hanya tergantung pada populasinya. Jika keadaan populasi hetrogen, 

maka pengambilan sampel yang benar adalah sebanyak-banyaknya. 

Namun apabila keadaan populasinya homogen, maka pengambilan 

sampelnya cukup beberapa saja. Suharsimi Arikunto (1983:107) 

mengatakan apabila subjek kurang dari seratus, lebih baik di ambil 

semuanya sehingga penelitian tersebut menjadi penelitia populasi. 

Sedangkan apabila jumlah relatif besar, maka dapat diambil antara 10% 

sampai dengan 15% atau 20% sampai dengan 25%. 

 
Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 15% dari 204 

subjek penelitian di SMU Negeri I Katibung Lampung Selatan Tahun 

2009/2010 yang diambil secara acak dari masing-masing data. Dengan 

demikian jumlah keseluruhan adalah 31,45 kemudian dibulatkan menjadi 

32 orang dari subjek penelitian.  

Tabel 4 : Data Sampel Guru dan Siswa SMU N I Katibung Lamsel  
  Tahun 2009/2010 
 

No Subjek Penelitian Jumlah Oposional  Hasil  

1 Guru PKn 1 100% 1 

2 Siswa kelas X 1 45 15% 7 

3 Siswa kelas  X 2 45 15% 7 

4 Siswa kelas  XI IPA 38 15% 6 

5  Siswa kelas XI IPS 1 38 15% 6 

6  Siswa kelas XI IPS 2 37 15% 6 

Jumlah  204  33 
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C. Variable Penelitian 

 
Suharsimi Arikunto (1998:97) menyebutkan bahwa Variabel penelitian 

didefinisikan sebagai bentuk gejaa yang bervariasi yang menjadi objek 

penelitian. 

 
Adapun variablel dalam penelitian ini adalah : 

a. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga sebagai variabel bebas. 

Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah Implementasi Peran 

Guru PKn (X) 

b. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat. Dalam hal ini 

yang menjadi vatiabel terikat adalah Minat Belajar Siswa (Y). 

  
D. Definisi Operasional 

 
Untuk memahami obyek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka 

diperlukan pendefinisian variabel secara operasional.  

a. Implementasi Peran Guru PKn 

Implementasi Peran Guru PKn yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penerapan segala tindakan yang dilakukan oleh guru PKN yang 

menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukannya untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dengan usaha/rencana yang telah 

diprogramkan.  

b. Minat Belajar Siswa 
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Yang dimaksud dengan minat belajar siswa adalah keseluruhan kehendak 

atau keinginan untuk memperoleh pengalaman baru, perubahan dalam 

sikap, dan perubahan dalam kebiasaan atau memiliki keterampilan baru.  

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

 
1. Metode Angket/Kuisioner 

 
Teknik angket adalah teknik pokok yang penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara 

tertulis yang kemudian diajukan kepada responden mengenai 

implementasi peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa 

mengikuti mata pelajaran PKn di SMU N I Katibung Lampung Selatan 

Tahun 2009/2010. 

 
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan 

angket yang digunakan adalah angket tertutup setiap item soal memiliki 3 

alternatif jawaban sendiri dari kode a, b dan c sehinga responden dengan 

mudah memilih salah satu diantara jawaban yang tersedia. Adapun 

pemberian nilai (skor) menurut pendapat Santiah Faisal (1981:243) dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Memilih alternative a diberi skor 3 

b. Memilih alternative b diberi skor 2 

c. Memilih alternative c diberi skor 1 
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Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

relevan dengan tujuan survey, sasaran angket adalah siswa kelas X dan XI 

SMU N I Katibung Lampung Selatan.  

 
2. Dokumentasi 

 
Teknik yang digunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa 

bahan-bahan tertulis mengenai sejarah berdirinya sekolah dan data-data 

lain yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data adalah adalah data P1 

dan Profile SMU N I Katibung Lampung Selatan.  

 
3. Wawancara  

 
Kartini Kartono (1996: 189) menyebutkan bahwa interview atau 

wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang 

atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik diarahkan pada suatu 

masalah tertentu.  

 
Wawancara adalah tata cara pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan kepada responden secara langsung dilapangan guna 

mendapatkan jawaban yang sesuai dari penelitian tersebut. Adapun yang 

dapat dijadikan informan adalah kepala sekolah, guru PKn dan siswa di 

SMU Negeri 1 Katibung Lampung Selatan yang dianggap lebih 

memahami permasalahan peelitian ini. 
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4. Studi Kepustakaan 

 
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi teoritis 

yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sehingga penelitian yang 

dilakukan mengkaji dan menganalisis sebagai literatur serta bacaan yang 

relevan guna memberikan landasan yang kuat dan dapat mendukung 

penelitian ini.  

 
Data ini diperoleh penulis dengan mempelajari data yang bersumber dari 

peraturan yang berkaitan dengan kependidikan, literatur tentang 

implementasi, dan lain-lain. Dokumen-dokumen kegiatan berkaitan 

dengan apa yang peneliti teliti, dengan cara membaca, mencatat dan 

mengutif yang selanjutnya diklafisikasikan menurut bahasa masing-

masing. Teknik ini dilakukan peneliti dengan mencatat data tertulis yang 

berkaitan dengan penelitian.  

 
F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

 
1. Uji Validitas 

 
Uji validitas diadakan melalui kontrol langsung tehadap teori-teori yang 

melahirkan indikator variabel yang disesuikan dengan maksud dan isis 

butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan 

pembimbing. 
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2. Uji  Reliabilitas 

Untuk membuktikan kemantapan alat pengumpul data maka akan 

diadakan uji coba nagket, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data 

instrument tersebut sudah baik. (Suharsimi Arikunto, 1982 : 151).  

 
Pengujian reliabilitas angket diadakan uji coba dengan teknik belah dua 

yang menurut Sutrisno Hadi (1986 : 294)  langkah-langkahnya adalah  

sebagai berikut : 

a. Menyebarkan angket untuk uji coba kepada 10 orang di luar responden  

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

c. Mengkorelasikan ke dalam rumus Product Moment, yaitu sebagai 

berikut : 
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d. Selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

Sperman Brown (sutrisno Hadi, 1986: 37) untuk mengetahui koefisien 

keseluruhan item yaitu sebagai berikut : 
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G. Teknik Analisis Data 

 
Patton (J. Moleong, 2000 : 103) mendefinisikan analis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan 

satuan urutan dasar.  

Jadi, analisis data adalah proses mengatur urutan data, kategori sehingga bisa 

dijadikan pola yang memiliki relevansi dengan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian, yang kemudian dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

 
Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data kualitatif dan 

menggunakan tiga komponen analisis, menurut Mettew. Miles dan A. Michael 

Habermann (1992 : 16) yaitu : 

1. Reduksi Data 
Data yang diperoleh di lapangan dituangkan kedalam laporan atau 
uraia yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merupakan bentuk 
analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 
data yang tidak perlu dan mengorganisasikan sedemikian rupa, 
sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferifikasi. 

2. Penyajian atau Display Data 
Penyajian data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat 
data secara keseluruhan dan bagian-bagian penting. Bentuk peyajian 
data yang gunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif. Oleh 
karena itu informasi yang kompleks akan disederhanakan kedalam 
bentuk tabulasi yang selektif dan mudah dipahami.  

3. Verifikasi Data (Menarik Kesimpulan) 
Penelitian berusaha mencari arti, pola, tema, konfigurasi-kofigurasi 
yang mungkin, penjelasan akan sebab akibat dan sebagainya. 
Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung 
dalam hal ini dilaksanakan dengan cara penambahan data baru. 

 
 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada data primer, yaitu hasil 

wawancara. Data yang diperoleh diedit, dirangkum, difokuskan pada hal-hal 

yang penting dan dibuat kategori-kategori, sedangkan penyajian data 
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dilakukan dengan mendeskrifsikan proses Implementasi Peran Guru dalam 

meningkatkan Minat Belajar Siswa kelas XI untuk mengikuti Mata Pelajaran 

PKn di SMU Negeri I Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 

2008/2009.  

 

 


