
III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Setiap kegiatan penelitian, dalam upaya untuk menemukan data yang valid,

dan serta dalam usaha mengadakan analisa secara logis rasional di perlukan

langkah-langkah pengkajian dengan menggunakan metode penelitian agar

tujuan penelitian dapat tercapai seperti yang diharapkan. Metode penelitian

sangat diperlukan untuk menentukan data dan pengembangan suatu

pengetahuan dan serta untuk menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan.

Penggunaan dari suatu metode itu sendiri harus juga memperhatikan jenis

ataupun karakteristik, serta objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dimana suatu metode

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara tepat

keadaan tertentu dalam masyarakat serta mendeskripsikan tentang keadaan

yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang sngat

penting untun diketahui manfaatnya dengan cara terjun langsung ke lapangan.

Menurut Suyatna (1978 : 27 ), Metode deskriptif adalah “suatu penyelidikan

yang bertujuan untuk menggambarkan atau menunjukkan keadaan seseorang,

lembaga atau masyarakat tertentu pada masa sekarang ini berdasarkan pada
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faktor-faktor yang nampak saja (surface factor) di dalam situasi yang

diselidikinya”.

Selanjutnya Mohamad Ali ( 1985 : 120 ) mengemukakan bahwa :

Metode penelitian deskriptif  dipergunakan untuk memecahkan masalah
atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang,
dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dengan
analisis atau pengolahan data, menarik kesimpulan atau melaporkan
dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan dengan
cara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

Sedangkan Menurut Winarnao Sukrakman (1948:139), Metode deskriptif

merupakan “penyelidikan yang menuturkan, menganalisis,

mengklasifikasikan, penyelidikan dengan survey, dengan teknik interview,

studi komperaktif, studi gerak dan waktu”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penggunaan metode deskriptif ini sangat

tepat dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini penulis ingin

menggambarkan bagaimana  pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf

internasional (SBI) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung serta bagaimana

tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional

(SBI) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung.

B. Populasi

Dalam suatu penelitian dikenal istilah populasi. Menurut Fraenkel dan Wallen

(1990:68) Populasi adalah “kelompok yang menarik peneliti dimana

kelompok tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai objek untuk

menggeneralisasikan hasil penelitiannya”.
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Sedangkan Muhammad Ali (1993:70) menyatakan bahwa Populasi adalah

“keseluruhan objek peneliti baik berupa manusia, benda, peristiwa, atau

berbagai gejala yang terjadi karena itu merupakan variabel yang diperlukan

untuk memecahkan masalah atau penunjang keberhasilan dalam penelitian”.

Berdasarkan penelitian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah para pendidik yang berada di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang

berjumlah 53 orang.

C. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam

penelitian. Menurut Mohammad Ali (1987 : 62), sampel merupakan “sebagian

besar yang diambil dari keseluruhan objek penelitian yang dianggap mewakili

populasi dan pengambilannya menggunakan teknik tertentu “.

Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti berpedoman pada pendapat

Suharsimi Arikunto (1989 : 107), yaitu “Apabila subjek penelitian kurang dari

100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitianya merupakan penelitian

populasi, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 maka dapat diambil antara

10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Karena populasi dalam penelitian ini subjeknya kurang dari 100 orang maka

sampel yang diambil sebanyak jumlah pendidik yang berada di SMP Negeri 2

Bandar Lampung, yaitu sebanyak 53 orang. Dan penelitian ini merupakan

penelitian populasi.
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D. Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Sanafiah Faisal (1991:23), Variabel adalah “penjabaran lebih

lanjut tentang konsep yang terjadi pada judul selanjutnya dideskripsikan

dimensi yang dapat diukur atau dapat diambil masing-masing yang

bersangkutan”.

Di dalam penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu :

a. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah standar minimum

pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang

meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan dan standar

penilaian pendidikan.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil penilaian

keterlaksanaan pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional

(RSBI).
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2. Definisi Oprasional Variabel

Untuk memahami obyek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas,

maka perlu didefinisikan variabelnya secara operasional sebagai berikut :

a. Standar pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional adalah

kriteria minimum dalam menyelenggarakan rintisan sekolah bertaraf

internasional. Adapun standar minimal Sekolah Bertaraf Internasional

terdiri dari  Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan

kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan ruang lingkup standar nasional pendidikan meliputi :

1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan,

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan

silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik

pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

2. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan

pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

3. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria

pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta

pendidikan dalam jabatan.
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5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi

dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk

menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan

kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

7. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen

dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku

selama satu tahun.

8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

b. Hasil penilaian pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional

adalah hasil penilaian dalam proses menyelenggarakan pendidikan

sekolah bertaraf internasional yang telah dilaksanakan oleh sebuah

sekolah agar memenuhi indikator standar minimum pelaksanaan

rintisan sekolah bertaraf internasional.
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E. Rencana Pengukuran Variabel

Yang diukur dalam variabel penelitian ini adalah hasil penilaian pelaksanaan

rintisan sekolah bertaraf internasonal.

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan alat ukur

berupa angket yang berisikan besaran tingkat keterlaksanaan pelaksanaan

rintisan sekolah bertaraf internasional, yaitu :

1. Memenuhi Standar.

2. Kurang Memenuhi Standar.

3. Tidak Memenuhi Standar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ada dua

sumber data yang digunakan, yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang terpenting dalam penelitian ini menyangkut

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang diambil

yaitu data yang mempunyai kaitan dengan standar pelaksanaan rintisan

sekolah bertaraf internasional di SMP Negeri 2 Bandar Lampung.

b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang mendukung data primer, data

tersebut mencangkup diantaranya tentang lokasi penelitian, dan data lain-

lain yang mendukung masalah penelitian.

Selain kedua sumber data diatas, dalam penelitian ini teknik yang digunakan

dalam pengumpulan data menggunakan dua teknik, yaitu teknik pokok dan

teknik penunjang.
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1. Teknik Pokok

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan angket tertutup. Angket kuisioner yang berisi daftar

pertanyaan yang secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang

berkaitan dengan penelitian mengenai proses pelaksanaan rintisan sekolah

bertaraf internasional di SMP Negerti 2 Bandar Lampung dan akan

dijawab oleh responden penelitian yaitu para pendidik di SMP Negeri 2

Bandar Lampung.

Angket yang akan digunakan adalah angket tertutup, yaitu item-item dari

pertanyaan sudah disertai dengan alternatif jawaban yang harus dipilih

oleh responden. Menurut Muhammad Nasir (1988:403), berhubungan

dengan penggunaan angket mengemukakan bahwa :

Angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan
adalah angka-angka yang berupa skor nilai. Untuk memperoleh data
utama dan analisis dalam setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban
dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang berbeda,
yaitu:
1. Untuk jawaban (a) diberikan skor 3.
2. Untuk jawaban (b) diberikan skor 2.
3. Untuk jawaban (c) diberikan skor 1.
Dimana :
1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberikan nilai 3
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberikan nilai 2
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai degan harapan diberikan nilai 1

Untuk mengelolah nilai dalam tiap kelompok variabel, maka akan

diadakan pengkatagorian nilai, yaitu tinggi, sedang dan cukup yang

penskoran nilainya ditentukan oleh banyaknya item.
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2. Teknik Penunjang

Teknik penunjang alam penelitian ini menggunakan 4 cara, yaitu :

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara

tidak terstruktur hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan

oleh Suharsimi Arikunto (1990 : 183 ), pedoman wawancara tidak

terstruktur adalah “pedoman yang memuat garis besar yang akan

dinyatakan”. Sehingga hasil yang dicapai nantinya sangat tergantung

dari pewawancara.

Dalam proses wawancara penulis mengumpulkan data atau informasi

dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara

langsung dengan informan sehingga informasi yang di peroleh lebih

jelas. Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis dengan para

pendidik, sswa serta pihak-pihak di SMP Negeri 2 Bandar Lampung

yang berkaitan dengan permasalah dan variabel yang akan penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh dari

informasi-informasi dan dokumen–dokumen yang digunakan untuk

mendukung keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang

berhubungan dengan objek penelitian. Teknik ini dalam

melaksanakannya penulis mencatat data tertulis tentang informasi

tentang pelaksanaan RSBI di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, yang
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sumber datanya adalah dokumentasi atau arsip SMP Negeri 2 Bandar

Lampung.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang bersifat

teoritis yang berasal dari buku-buku atau jurnal-jurnal penelitian yang

berhubungan dengan evaluasi pelaksanaan ritisan sekolah bertaraf

internasional.

d. Observasi

Yaitu pengamatan secara lebih mendalam oleh peneliti pada

pelaksanaan ritisan sekolah bertaraf internasionaldi SMP Negeri 2

Bandar Lampung.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk menentukan uji validitas item soal dilakukan

kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator

yang dipakai. Uji validitas yang digunakan yaitu Logical Validity dengan

cara Judgment yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen

pembimbing yang ada dilingkungan program studi PPKn Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Berdasarkan

konsultasi tersebut diadakan revisi atau perbaikan sesuai dengan

keperluan.
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2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsini Arikunto (1982:151), reliabilitas menunjukan

pengertian bahwa “suatu instrument dapat dipercaya untuk dipergunakan

sebagai alat pengumpul data karena instrument sudah baik“. Untuk

membuktikan kemampuan alat pengumpulan data maka akan diadakan uji

coba angket.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh alam uji coba tersebut menurut

Sutrisno Hadi (1986:294) adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket yang dibentuk untuk uji coba kepada 10 orang

responden.

2. Untuk menguji reliabilitas soal angket menggunakan teknik belah dua

atau ganjil genap.

3. Kemudian mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap korelasi

product moment, yaitu :
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Dimana:

rxy : Hubungan variabel X dan Y

 X : Jumlah skor distribusi X

Y : Jumlah skor distribusi Y

 XY : Jumlah perkalian skor distribusi X dan Y

N : Jumlah responden X dan Y yang mengisi kuesioner
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 2X : Jumlah kuadrat skor distribusi

 2Y : Jumlah kuadrat skor distribusi

4. Selanjutnya dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus

Spearman Brown (Sutrisno Hadi, 1986:37) agar diketahui koefisien

seluruh item, yaitu:

 
 rgg

rgg
rxy




1

2

Dimana :

rxy = Koefisien reliabilitas

rgg = Koefisien korelasi item ganjil genap.

Adapun kriteria reliabel Manase Molo (1998:139) adalah sebagai berikut:

1) 0,90-1,00 = reliabel tinggi.

2) 0,50-0,89 = reliabel sedang.

3) 0,00-0,49 = reliabel rendah.

H. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam

penelitian 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

(1981:12), yaitu:

K

NRNT
I
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Dimana:

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Kemudian menurut Muhammad Ali (1984:184), untuk mengetahui tingkat

persentase digunakan rumus sebagai berikut:

%100x
N

F
P 

Dimana:

P = Besarnya persentase

F = Jumlah alternatif seluruh item

N = Jumlah perkalian antara item dan responden.

Sedangkan menurut Suharsini Arikunto (1986:196), untuk menafsirkan

banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut :

76% - 100% =   Memenuhi Standar.

56% - 75% =   Kurang Memenuhi Standar.

40% - 55% = Tidak Memenuhi Standar.


