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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.  Metode 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang.  Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 

2005 : 54).  Penelitian ini diarahkan pada suatu penggambaran tentang sebaran 

dan kebutuhan guru IPS pada setiap SMP di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 

Timur Tahun 2014. 

 

B. Populasi Penelitian 

 

Sugiyono (2010 : 117) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

Menurut Nursid Sumaatmadja (1981 : 112) populasi penelitian geografi itu 

meliputi kasus (masalah, peristiwa tertentu), individu (manusia baik sebagai 

perorangan maupun kelompok), dan gejala (fisis, sosial, ekonomi, budaya, politik) 

yang ada pada ruangan geografi tertentu).  Dalam penelitian ini yang menjadi 
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populasi penelitian adalah seluruh guru IPS pada sembilan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) yang terdapat di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, 

yaitu sebanyak 22 guru.  Karena jumlah populasinya tidak mencapai 100 orang 

dan hanya berjumlah 22 orang, maka pada penelitian ini tidak menggunakan 

sampel, melainkan penelitian populasi. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 

1. Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010 : 61) adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  

Berdasarkan pengertian tersebut, varibel dalam penelitian ini adalah sebaran dan 

kebutuhan guru IPS pada setiap SMP di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU 

Timur tahun 2014.  Adapun yang menjadi indikator penelitian ini adalah: 

1. Kebutuhan guru IPS pada setiap SMP di Kecamatan Belitang. 

2. Kesesuaian guru IPS dengan latar belakang pendidikannya pada setiap SMP di 

Kecamatan Belitang. 

3. Sebaran guru IPS pada SMP di Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

a. Kebutuhan Guru 

 

Kebutuhan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah guru IPS yang 

dibutuhkan pada setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Belitang 

Tahun 2014. Kebutuhan guru pada penelitian ini ditentukan berdasarkan terpenuhi 

tidaknya kebutuhan guru IPS pada setiap SMP di Kecamatan Belitang. Untuk  
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kebutuhan guru IPS di Kecamatan Belitang dikatakan cukup jika hasil 

perhitungan yang diperoleh menggunakan rumus pada bab II sesuai dengan guru 

IPS yang ada pada SMP tersebut dengan beban jam mengajar memenuhi 24 jam 

per minggu, dan latar belakang pendidikan guru tersebut sesuai dengan bidang 

yang diajarkan yaitu lulusan S1 Pendidikan Jurusan IPS (S1 Pend. Sejarah, S1 

Pend. Geografi, S1 Pend. Ekonomi). Dikatakan tidak cukup jika guru IPS yang 

terdapat pada SMP lebih banyak dibandingkan hasil perhitungan dan mengalami 

kekurangan jam mengajar karena tidak memenuhi beban mengajar 24 jam per 

minggu dan latar belakang pendidikan guru tersebut tidak sesuai dengan bidang 

yang diajarkan yaitu lulusan S1 Non Pendidikan Jurusan IPS. 

 

b. Sebaran Guru IPS 

 

Letak atau penyebaran sekolah dalam konteks ruang perkotaan dapat diidentifikasi 

dengan melakukan analisis keruangan. Menurut Bintarto (1982 : 75-76), pada 

hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitikberatkan kepada 

3 unsur geografi yaitu jarak (distance), kaitan (interaction) dan gerakan 

(movement). Salah satu model dalam analisis keruangan adalah analisis tetangga 

terdekat (nearestneighbour analysis) yang menggambarkan pola penyebaran 

pemukiman dalam 3 bentuk yaitu: (i) type cluster atau mengelompok, (ii) type 

random, dan (iii) type reguler atau seragam. 

 

Dalam penelitian ini, sebaran guru IPS akan ditampilkan dalam bentuk sebuah 

peta. Penggunaan media peta ini diharapkan dapat mempermudah dalam 

memberikan gambaran visual dalam melihat sebaran maupun kebutuhan guru 
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yang diperlukan di lapangan. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam 

menentukan kebijaksanaan mengenai sebaran dan kebutuhan guru agar lebih 

terarah dan tepat sasaran.  

 

Berdasarkan penyebaran berbagai gejala geografi yang tertuang pada peta, kita 

dapat mengadakan interpretasi dan analisa keruangan terhadap gejala yang 

bersangkutan. Dari interpretasi dan analisa peta secara teliti berdasarkan pemetaan 

yang teliti pula, kita akan dapat membuat deskripsi dan penjelasan berbagai 

asosiasi dan korelasi geografi (Nursid Sumaatmadja, 1981 : 64). 

 

Sebaran yang dimaksud dalam penelitian adalah persebaran guru IPS yang 

dikatagorikan menjadi dua, yaitu mengelompok atau tidak mengelompok. Sebaran 

guru dikatakan mengelompok  bila guru IPS tersebut mengelompok atau memusat 

pada satu desa tertentu namun masih terdapat beberapa SMP di desa lain yang 

mengalami kekurangan guru. Sedangkan sebaran guru dikatakan tidak 

mengelompok apabila guru IPS tersebut tersebar merata pada setiap SMP di desa 

tertentu. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh 

data yang diperlukan (Moh. Nazir, 2005 : 174).  Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
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1. Teknik Observasi 

 

Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan, biasanya pengamatan ini 

dilakukan sebelum penelitian atau disebut dengan survei.  Teknik observasi dalam 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui letak-letak SMP di Kecamatan Belitang 

untuk mempermudah penempatan letak SMP pada peta yang akan dibuat. Teknik 

observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek 

penelitian (Moh. Pabundu Tika, 2005 : 44).  

 

Menurut Nursid Sumaatmadja (1981 : 105) observasi lapangan merupakan teknik 

pengumpulan data yang terutama dalam penelitian geografi.  Tujuan dari teknik 

observasi ini adalah untuk mengetahui fakta dan kenyataan mengenai keadaan 

yang ada di lapangan secara langsung sesuai dengan kajian penelitian. 

 

2. Teknik Kuesioner 

 

Menurut Sugiono (2007 : 199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  Teknik pengumpulan data dengan 

kuesioner dalam penelitian ini dilakukan kepada seluruh guru bidang studi IPS 

pada setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Belitang.  

 

Kuesioner dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun 

kemudian ditujukan kepada guru yang mengajar bidang studi IPS pada setiap 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Belitang. Kegunaan teknik 

kuesioner pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan keterangan 
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mengenai jumlah jam bidang studi IPS per minggu, latar belakang pendidikan 

guru, bidang studi apa saja yang diajarkan, lama mengajar, dan status guru 

tersebut pada setiap SMP di Kecamatan Belitang. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002 : 206).   

Untuk melengkapi data dalam rangka analisa masalah yang sedang kita teliti, kita 

memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

obyek yang dipelajari.  

 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder berupa catatan dan keterangan atau referensi lain yang berhubungan 

dengan penelitian dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan OKU Timur berupa 

data guru dan jumlah sekolah meliputi jumlah kelas, jumlah murid, dan jumlah 

guru.  Proses dokumentasi ini akan dilakukan pada waktu pengumpulan data baik 

penelitian pedahuluan maupun penelitian hasil. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Sugiono (2010 : 244) mengemukakan bahwa: 

“analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data dalam katagori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting, dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.” 
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Dalam menganalisis data akan digunakan beberapa tahapan.  Penyajian data 

mengenai sebaran sekolah akan dituangkan dalam bentuk peta untuk 

mempermudah dalam memvisualisasikan data yang diperoleh.  Untuk mengetahui 

jumlah guru IPS yang dibutuhkan pada setiap SMP di Kecamatan Belitang 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

     
        

   
 

 

Keterangan: 

KG = Kebutuhan Guru 

JK = Jumlah Kelas 

JBP = Jumlah Jam Mengajar Per Minggu 

JMG = Jumlah Maksimal Wajib Mengajar Guru Per Minggu 

(Depdikbud, 1987). 

 

 

Beberapa data yang telah diperoleh dari teknik kuesiner kemudian disubtitusikan 

ke dalam rumus di atas sehingga diperoleh hasil berupa angka. Hasil perhitungan 

tersebut selanjutnya dibuat deskripsi yang sistematis dengan menginterpretasikan 

angka hasil perhitungan ke dalam bentuk kata-kata sehingga diperoleh pengertian 

yang jelas terhadap data yang terdapat dalam tabel, agar angka-angka dalam tabel 

dapat bermakna untuk kemudian dianalisis menjadi suatu kesimpulan sebagai 

hasil akhirnya. Dan untuk sebaran guru, akan ditampilkan dalam bentuk peta agar 

terlihat jelas bagaimana bentuk sebaran guru IPS tersebut, mengelompok atau 

tidak mengelompok. Sehingga dapat dijelaskan pula faktor-faktor yang 

menyebabkan guru IPS tersebut mengelompok pada satu desa ataupun tersebar 

merata pada desa-desa tertentu. 


