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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk

mengeksplorasi, mengklarifikasi, menggambarkan keadaan obyek/subyek

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan jalan mendeskrikan sejumlah

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, demikian menurut

Basrowi (1998) dalam Budi Koestoro dan Basrowi (2006 : 96).  Metode deskriptif

dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan

menganalisis masalah yang sedang dihadapi yakni mengenai persepsi guru IPS

tentang authentic assessment pada tingkat SMP di Kecamatan Negerikaton

Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2009/2010.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998:115).

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah guru-guru IPS pada seluruh

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Negerikaton Kabupaten
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Pesawaran tahun pelajaran 2008/2009. Banyaknya populasi dalam penelitian ini

yaitu berjumlah 30 orang guru.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti yang

dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan

teknik tertentu (Mohamad Ali, 1985 : 54).  Dalam penelitian ini tidak dilakukan

penarikan sampel karena jumlah populasi yang ada di wilayah penelitian

berjumlah 30 orang guru atau kurang dari seratus.  Hal ini sesuai dengan pendapat

Suharsimi Arikunto (1993:107) yang menyatakan bahwa: untuk sekadar ancer-

ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi.  Selanjutnya jika jumlah subjeknya

besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:96) variabel adalah objek penelitian, atau apa

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  Jadi, titik perhatian atau variabel

dalam penelitian ini adalah persepsi guru-guru IPS tentang authentic assessment

dengan sub variabelnya adalah a) Pengetahuan dan pemahaman guru dalam

penggunaan authentic assessment, b). Pengukuran semua aspek pembelajaran, c)

Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian d) Pemanfaatan sumber belajar, e)

Pengumpulan data penilaian selain dengan tes, f) Tugas-tugas cerminan
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kehidupan nyata siswa, g) Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian

siswa.

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana cara mengukur suatu variabel.  Dengan kata lain, definisi operasional

adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu

variabel (Masri Singarimbun, 1989:46). Persepsi guru-guru IPS tentang authentic

assessment merupakan variabel yang diangkat berdasarkan prinsip-prinsip

penilaian sebenarnya. Maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Pengukuran pengetahuan dan pemahaman authentic assessment

Sebelum dan dalam pelaksanaannya seorang guru idealnya memiliki

pengetahuan dan pemahaman mengenai authentic assessment. Hal ini sangat

penting karena akan mempengaruhi dalam implementasinya terhadap

pelaksanaan authentic assessment. Selain guru harus memiliki pengetahuan

mengenai authentic assessment, juga harus paham agar lebih mudah dan efektif

dalam penerapannya. Sehingga guru tidak ragu dan tidak takut melakukan

kesalahan jika sudah paham mengenai authentic assessment.

b. Pengukuran semua aspek pembelajaran

Aspek pembelajaran yang diukur meliputi proses, kinerja dan produk.  Guru

dapat mengukur ketiga aspek tersebut dengan menggunakan penilaian prestasi

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal siswa mendapat nilai 6 - 6,5 untuk mata

pelajaran IPS tergantung pada kebijakan masing-masing sekolah dengan
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melihat kemampuan siswa dan sarana pendukungnya. Aspek kinerja dan

produk dapat dinilai menggunakan penilaian proyek dan penilaian produk.

Penilaian dapat menggunakan check-list atau skala penilaian (rating-scale)

untuk mengetahui kinerja dan kemampuan siswa.

c. Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian

Pelaksanaan authentic assessment yang secara bersama dan terintegrasi

selama kegiatan pembelajaran menuntut kedisiplinan dan alokasi waktu yang

cermat, efektif, dan efisien agar proses pembelajaran dan penilaian berjalan

dengan baik.  Waktu yang tersedia dalam jadwal untuk setiap pelajaran untuk

tiap semester dan 1 tahun ajaran sangat terbatas sehingga perlu pengaturan

waktu agar siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar untuk tujuan

pengajaran.  Pengaturan waktu dapat dilakukan pada saat menyusun rencana

pembelajaran.

d. Pemanfaatan sumber belajar

Pemanfaatan segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar,

termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran dan lingkungan untuk

mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang diinginkan.  Pengukuran dilihat

dari pemanfaatan sumber belajar oleh guru.

e. Pengumpulan data penilaian selain dengan tes

Pengumpulan data dapat dilakukan tidak hanya dengan tes formatif dan

sumatif, tetapi juga bisa melalui penilaian proses, penilaian berkesinambungan

dan penilaian proyek.
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f. Tugas-tugas cerminan kehidupan nyata siswa

Tugas-tugas digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan

pengetahuan atau keterampilan dan sebagai jalan bagi siswa untuk

mempertunjukkan apa yang telah siswa pelajari.  Pengukuran dapat

menggunakan penilaian proyek, penilaian produk dan pengukurannya dapat

menggunakan check-list atau skala penilaian.

g. Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa

Pengetahuan dapat diukur melalui hasil belajar siswa berupa tes tertulis

maupun tes lisan untuk mengetahui aspek kognitif (pengetahuan) siswa.

Pengukuran didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang

ditetapkan yaitu 6 - 6,5 untuk mata pelajaran IPS disesuaikan dengan

kemampuan siswa dan menurut kebijakan masing-masing sekolah. Keahlian

siswa diukur dengan penilaian unjuk kerja dan penilaian proyek.  Pengukuran

dapat menggunakan penilaian proyek, penilaian produk dan pengukurannya

dapat menggunakan check-list atau skala penilaian melalui observasi guru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Teknik Angket

Dalam penelitian ini teknik angket digunakan untuk mendapatkan data tentang

persepsi guru IPS tentang authentic assessment pada tingkat SMP di Kecamatan

Negerikaton Kabupaten Pesawaran tahun pelajaran 2008/2009. Sebelum angket
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dibuat, terlebih dahulu disiapkan kisi-kisi instrumen yang terdiri dari indikator-

indikator, yaitu:

1). Pengukuran pengetahuan dan pemahaman authentic assessment

2). Pengukuran semua aspek pembelajaran

3). Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian

4). Pemanfaatan berbagai cara dan berbagai sumber penilaian

5). Pengumpulan data penilaian selain dengan tes

6). Tugas-tugas cerminan kehidupan nyata siswa

7). Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian  siswa

Penskoran menggunakan skala Likert yang biasanya menyajikan alternatif

jawaban kepada responden dalam lima alternatif. Masing-masing alternatif

jawaban diberi bobot nilai yang bertingkat. Misalkan alternatif jawaban ”sangat

setuju” diberi skor 5, ”setuju” diberi skor 4, ”ragu-ragu” diberi skor 3, ”tidak

setuju” diberi skor 2, ”sangat tidak setuju” diberi skor 1. Selain yang disebutkan,

alternatif jawaban dapat dapat menggunakan pernyataan lain yang bobot nilainya

tetap sama dari bobot nilai tertinggi sampai terendah.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Budi

Koestoro dan Basrowi, 2006:142). Cara pengumpulan data dokumentasi melalui

catatan-catatan tertulis seperti arsip-arsip, catatan-catatan, dan dokumen-

dokumen.  Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk
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mengumpulkan data mengenai jumlah dan profil guru-guru  (responden), keadaan

sekolah sebagai tempat penelitian, serta yang berhubungan dengan persepsi guru

IPS tentang authentic assessment pada seluruh SMP di Kecamatan Negerikaton

tahun pelajaran 2009/2010.

Teknik dokumentasi dilakukan melalui dokumen yang dimiliki oleh guru atau

sekolah. Walaupun data yang dikumpulkan dari teknik ini tidak digunakan sebagai

data utama tetapi digunakan sebagai pelengkap dalam pemberian makna data hasil

penelitian sebagai informasi penunjang yang dapat memperkuat kebenaran dari

data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

E. Uji Validitas Item dan Uji Reliabilitas Item

1. Uji Validitas Item

Instrumen telah dikonsultasikan kepada pakar teknologi pendidikan bidang

evaluasi hasil pembelajaran yaitu Drs. Fachri Thaib, M. Pd. Selanjutnya instrumen

dapat digunakan untuk mendapatkan informasi persepsi guru IPS tentang

authentic assessment. Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini.

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Persepsi Kesulitan Guru IPS dalam
Menggunakan authentic assessment dengan Variabel Penelitian
adalah Kesulitan Guru dalam Penggunaan authentic assessment pada
Tingkat SMP di Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran TA
2009/2010

N
o

Subvariabel Indikator Sub Indikator No.
item

1 1.1 Pengetahuan
dan
pemahaman

 Pemahaman Mengingat 1

2 1.2 Pengukuran
semua aspek

 Pelaksanaan
pengukuran proses

Kompleksitas
Beban materi

2
3
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 Kinerja
 Produk

Minat siswa
Kesesuaian materi
Evaluasi

4
5
6

3 1.3 Alokasi
waktu

 Penyusunan
perencanaan

 Pelaksanaan yang terintegrasi
 Pengalokasian waktu
 Penyesuaian waktu dengan

materi

7
8
9

4 1.4 Pemanfaatan
sumber
belajar

 Ketersediaan Ketersediaan
Keberagaman

10
11

5 1.5 Pengumpulan
data selain
dengan tes

 Kesulitan penilaian
proses,
berkesinambungan
dan proyek

Menentukan jenis tes

Keberagaman tes

12

13

6 1.6 Tugas
cerminan
kehidupan
siswa

 Penentuan tugas
pemecahan
masalah siswa

Mengaitkan materi dengan
kenyataan

Memberi tugas yang
berhubungan dengan
kenyataan

14

15

7 1.7 Pengukuran
kedalaman
pengetahuan
dan keahlian

 Kognitif

 Afektif

 Psikomotor

Menggali pengetahuan siswa
(tugas)

Meningkatkan kemampuan
berpikir

Perubahan perilaku
Memotivasi
Menciptakan produk

16

17

18
19
20

2. Uji Reliabilitas item

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui bahwa suatu instrumen cukup dapat

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut

telah baik. Uji reliabilitas menggunakan rumus Spearman Brown.

r11 =
)2/1.2/11(

2/1.2/12

r

xr



Keterangan:

r11 : reliabilitas instrumen

r1/21/2 : rxy yang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrumen

(Suharsimi Arikunto, 2002:156)
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F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini  adalah teknik rata-rata skor dan

persentase dengan kategori-kategori yang disesuaikan dengan karakteristik dan

tujuan pernyataan dalam angket, untuk menilai kategori dalam sebuah variabel.

Kategori-kategori dan rumus  persentase tersebut yaitu  sebagai berikut :

P =
N

F
x 100%

Keterangan:

P : Persentase

F : Frekuensi jawaban

N : Jumlah responden (Sutrisno Hadi, 1981:382)

Untuk menafsirkan persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

1-25% : sebagian kecil

26-49% : hampir setengahnya

50% : setengahnya

51-75% : sebagian besar

76-99% : hampir seluruhnya

100% : seluruhnya (Suharsimi Arikunto, 1992:140)

Setelah data penelitian didapat kemudian diolah menggunakan rumus persentase,

selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis untuk mengetahui kesulitan guru-guru

dalam menggunakan authentic assessment dalam hal ini adalah sub variabel yang

terdiri atas:

1. Pengukuran pengetahuan dan pemahaman authentic assessment

2. Pengukuran semua aspek pembelajaran
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3. Keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian

4. Pemanfaatan sumber belajar

5. Pengumpulan data penilaian selain dengan tes

6. Tugas-tugas cerminan kehidupan nyata siswa

7. Pengukuran kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa

Sehingga dalam penelitian ini diperoleh kategori-kategori tingkat kesulitan guru-

guru  dalam menggunakan authentic assessment adalah :

1. Persentase nilai skor  1-25% artinya : sebagian kecil persepsi guru setuju

terhadap prinsip authentic assessment

2. Persentase nilai skor  26-49% artinya : hampir setengahnya persepsi guru

setuju terhadap prinsip authentic assessment

3. Persentase nilai skor  50% artinya : setengahnya persepsi guru setuju

terhadap prinsip authentic assessment

4. Persentase nilai skor  51-75% artinya : sebagian besar persepsi guru setuju

terhadap prinsip authentic assessment

5. Persentase nilai skor  76-99% artinya :hampir seluruhnya persepsi guru

setuju terhadap prinsip authentic assessment

6. Persentase nilai skor  100% artinya : seluruhnya persepsi guru setuju

terhadap prinsip authentic assessment.


