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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan upaya-upaya yang digunakan peneliti agar 

tercapainya semua tujuan penelitian. Penelitian ini mencoba untuk mencari 

hubungan anatara pemahaman guru tentang penilaian autentik terhadap hasil 

belajar peserta didik diukur dari kompetensi gruu dalam mentranslasi, 

menginterpretasi, dan mengektrapolasi pada penyusunan/pengembangan 

instrument penilaian autentik, palaksanaan penilaian autentik, dan menganalisis 

hasil penilaian autentik kaitannya dnegan hasil belajar peserta didik pada 3 ranah 

yaitu pengetahun, keterampilan, dan sikap.  

Penelitian ini menggunakan penelitian survei. Menurut Ali (2014 : 42) 

studi survei dilakukan untuk menghimpun data dari subjek dalam jumlah besar 

dalam upaya memperoleh penjelasan tentang fenomena yang dihadapi. Sedangkan 

menurut sangarimbun (2012 : 3) Penelitian survei adalah “ penelitian yang 

mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner dan test 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. Menurut Fraenkel dan Wallen dalam 

Arifin (2014 : 64) : 

”Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi 

dari suatu sampel dengan menanyakannya melalui angket atau wawancara 

untuk menggambarkan berbagai aspek dari populasi. Tujuannya yakni 

untuk (a) mencari informasi faktual yang mendetail yang menandakan 

gejala yang ada, (b) mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan 

justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani, (c) untuk 

mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran 

penelitian dalam memecahkan masalah, sebagai bahan penyusunan 

rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang”. 

 

Pendekatan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif 

kontribusi, menurut Musianto (2002:125) “ Pendekatan kuantitatif ialah 

pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, 

analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan 

aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik”. Maka 
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penelitian ini akan menggunakan analisis statistik yaitu perhitungan persentase 

dan korelasi spearman sebagai alat analisis penelitian ini. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri yang berada di Kabupaten 

Subang yang sudah menggunakan kurikulum 2013. Di Kabupaten Subang 

terdapat 17 SMA Negeri, dan yang sudah melaksanakan kurikulum 2013 yang 

awalnya  dicanangkannya hanya 7 SMA Negeri saja yang menggunakan 

kurikulum 2013 sebagai sekolah percontohan kurikulum 2013 di Kabupaten 

Subang. Sehingga lokasi penelitian ini yaitu SMA – SMA Negeri yang ada di 

Kabupaten Subang yang berjumlah 17 sekolah yaitu SMAN 1 Subang, SMAN 2 

Subang, SMAN 3 Subang, SMAN 1 Pagaden, SMAN 1 Ciasem, SMAN 1 

Pamanukan, SMAN 1 Blanakan, SMAN 1 Compreng, SMAN 1 Pusakanagara, 

SMAN 1 Kalijati, SMAN 1 Paburan, SMAN 1 Jalancagak, SMAN 1 Patokbeusi, 

SMAN 1 Serangpanjang, SMAN 1 Purwadadi, SMAN 1 Cipeundey dan SMAN 1 

Tanjungsiang. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi yang diambil pada penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup 

wilayah penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (1998 : 115) “Populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi”. Populasi pada penelitain ini adalah seluruh guru dan peserta didik di 

SMA Negeri di Kabupaten Subang. Berdasarkan data dari Dinas Kabupaten 

Subang tahun 2016, terdapat 17 SMA Negeri di Kabupaten Subang dengan 

jumlah guru geografi 28 orang dan peserta didik yang berjumlah 15881 orang. 
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Tabel 3.1  

Populasi Guru dan Peserta didik di SMA-SMA Negeri  

Kabupaten Subang 

NO Nama Sekolah Guru 

Geografi 

Peserta 

Didik 

1. SMAN 1 Blanakan 1 722 

2. SMAN 1 Ciasem 2 1053 

3. SMAN 1 Cipeundeuy 1 357 

4. SMAN 1 Compreng 1 466 

5. SMAN 1 Jalancagak 2 1411 

6. SMAN 1 Kalijati 1 647 

7. SMAN 1 Pabuaran 1 549 

8. SMAN 1 Pagaden 3 1277 

9. SMAN 1 Pamanukan 2 1256 

10. SMAN 1 Patokbeusi 1 727 

11. SMAN 1 Purwadadi 2 1246 

12. SMAN 1 Pusakanagara 2 863 

13. SMAN 1 Serangpanjang 1 543 

14. SMAN 1 Subang 3 1101 

15. SMAN 2 Subang 2 1540 

16. SMAN 3 Subang 2 1333 

17. SMAN 1 Tanjungsiang 1 790 

JUMLAH 28 15881 

 

2. Sampel 

Menurut Tika (2005:24) “sampel adalah sebgaian dari objek atau individu-

individu yang mewakili populasi”. Sedangkan menurut Arifin (2014:215) “sampel 

adalah populasi dalam bentuk mini (miniature population)”. Kriteria dalam 

pemilihan sampel berdasarkan keseluruhan sifat-sifat yang ada pada populasi yang 

dimiliki oleh sampel. 
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Sampel pada penelitian ini terdiri dari sampel utama yaitu guru geografi 

dan sampel penunjang yaitu peserta didik dan orang tua. Penentuan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan 2 teknik sampel, untuk sampel guru geografi 

menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode sampel jenuh 

(metode sensus). Menurut Sugiyono (2013:68) “sampel jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal 

ini dilakukan bila semua anggota populasi relative kecil yaitu kurang dari 30 

orang, atau penelitian ini membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil”. Sehingga seluruh populasi guru dalam penelitian ini dijadikan sampel yaitu 

guru-guru geografi yang terdapat di 17 SMA Negeri di Kabupaten Subang yang 

berjumlah 28 orang. 

Sampel Peserta didik pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Random sampling. Menurut Sugiyono (2006:122) Purposive Random Sampling 

adalah “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data 

yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang 

kompeten dibidangnya”.  

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus slovin sebagai berikut: 

 

  
 

     
   

    (Sugiyono , 2006:57) 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Taraf kesalahan (error) sebesar 0,10 (10%) 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka perhitungan samplenya adalah sebagai berikut: 

  
     

             
         (dibulatkan menjadi 100) 

Jadi sampe peserta didik adalah 100 orang dan di bagi 17 SMA negeri yang ada di 

Kabupaten Subang sehingga setiap sekolah terdiri dari 6 peserta didik. Dan untuk 
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sampel orang tua hanya diambil 5 sampel saja karena peneliti kesulitan dalam 

menemui sampel orang tua di lapangan. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat terkumpul maka 

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Angket/kuesioner 

Menurut Tika (2005:54) angket (kuesioner) adalah usaha mengumpulkan 

informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab 

secara tertulis oleh responden. Sedangkan Responden adalah orang yang 

memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam 

angket. 

Angket ini merupakan alat pengumpulan data untuk mencapai tujuan 

penelitian dan pembuktian hipotesis. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan dalam angket harus mengarah kepada tujuan penelitian dan pembuktian 

hipotesis.   

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari 

hasil observasi, dan terutama untuk data yang berupa pendapat atau sikap 

masyarakat terhadap masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik angket 

dilakukan kepada guru-guru geografi di SMA Negeri di Kabupaten Subang untuk 

mengetahui tentang pemahaman guru mengenai penilaian autentik. 

 

2) Observasi 

Menurut Tika (2005:44) mengemukakan bahwa observasi adalah cara dan 

teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. 

Sedangkan observasi lapangan yaitu observasi yang dilakukan terhadap objek di 

tempat kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada 

bersama objek yang diteliti.  

Melakukan pengamatan secara langsung berupa kondisi fisik maupun 

sosial di daerah penelitian sebagai data awal penelitian. Dalam melaksanakan 
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teknik ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke lapangan atau lokasi 

penelitian seperti pengamatan kondisi fisik dan sosial, pengambilan foto/gambar, 

pengambilan data penduduk (monografi), melakukan wawancara, dan data lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila berkenaan 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Dalam penelitian ini 

observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan penialain autentik (authentic 

assessment) pada pembelajaran geografi.  

  

3) Studi Dokumentasi 

Menurut Ridwan (2010:77) “studi dokumentasi ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku, peraturan, 

laporan kegiatan, foto-foto, film documenter dan data yang relevan dengan 

penelitian”. Tujuan dilakukannya studi dokumentasi ialah sebagai tahap awal 

penelitian/ pra-penelitian. Selain itu, studi dokumentasi juga dapat melengkapi 

data-data yang kurang dalam suatu penelitian.  

Studi dokumentasi pada penelitian ini yaitu sebagai pelengkap data untuk 

proses analisis masalah yang diteliti, diperlukan informasi-informasi dan 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penilaian autentik (authentic 

assessment) dalam hal penyusunan instrumen penilaian autentik, analisis hasil 

penilaian autentik, dan tindak lanjut serta pemanfaatan dari penilaian autentik. 

 

4) Studi Kepustakaan atau literature 

Studi literature yaitu mempelajari buku, majalah, jurnal maupun internet 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik pendapatnya sebagai teori 

maupun sebagai pembanding dan memperkuan penjelasan  dalam pemecahan 

masalah dalam penelitian ini. 

Untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian ini yaitu permasalahan 

pemahaman guru terhadap penilaian autentik pada pembelajaran geografi, peneliti 

melakukan studi kepustakan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, 

diktat, surat kabar, hasil penelitian sebelumnya dan maupun bahan-bahan lainnya 

yang dianggap relevan. 



44 
 

 
Merry Agustini, 2017 
KOMPETENSI GURU DALAM IMPLEMENTASI  
PENILAIAN AUTENTIK (AUTHENTIC ASSESSMENT) PADA PEMBELAJARAN GEOGRAFI  
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

E. Variabel Penelitian  

Menurut Creswell (2012:76), “variable merujuk pada karakteristik atau 

atribut yang dapat di ukur atau di observasi”. Sedangkan, menurut Sugiono 

(2013:60), mengemukakan bahwa “variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Variabel mempunyai kaitan sangat erat dengan teori yang memiliki tujuan untuk 

memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Gambaran 

sistematis tersebut dijabarkan dengan menghubungkan variabel yang satu dengan 

yang lainnya dengan tujuan menjelaskan fenomena tersebut. 

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman guru terhadap 

penguasaan dan penggunaan penilaian autentik dalam pembelajaran geografi. 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu :  

1) Kompetensi guru mengenai penilaian autentik yang terdiri dari : 

 Pemahaman guru dalam penilaian autenti 

 Implementasi dalam penilaian autentik yaitu pembuatan instrument 

penilaian autentik, pelaksanaan penilaian autentik, dan pemanfaatan 

penialain autentik 

2) Tingkat kepuasan pendidikan terhadap pelaksanaan penilaian autentik di 

sekolah yang terdiri dari :  

 Peserta didik 

Tingkat kepuasan peserta didik pada penilaian autentik yaitu pencapaian 

nilai minimal/KKM pada pembelajaran autentik.  

 Orangtua  

Tingkat kepuasan orangtua yaitu mendapatkan laporan hasil penilaian 

autentik pada pembelajaran geografi.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya dilaksanakan 

analisis data sehingga data lebih mudah untuk dibaca, dipahami dan diinterpretasi 

sehingga mendapatkan tujuan yang akan dicapai. Model analisis data yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis persentase. Analisis persentase 

digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 

guru terhadap penilaian autentik.  

Pada penelitian ini, dalam mengukur kecenderungan jawaban dari 

responden maka digunakan analisis persentase dengan rumus sebagai berikut : 

   
 

 
        

Keterangan : 

P : prosentase 

f : frekuensi setiap kategori jawaban 

n : seluruh responden 

Untuk mengetahui jawaban responden maka digunakan angka indeks 

untuk membandingkan suatu objek atau data, baik bersifat faktual maupun 

perkembangan. Berikut ini menunjukan tabel kriteria prosentase skor yang 

didapatkan. 

Tabel 3.2 

Kriteria Penilaian Skor 

No Prosentase Skor Kriteria 

1 100 Seluruhnya paham  

2 75 – 99  Sebagian besar paham  

3 51 – 74  Lebih dari setengahnya paham  

4 50 Setengahnya paham  

5 25 – 49 Kurang dari setengahnya paham 

6 1 – 24  Sebagian kecil paham 

7 0 Tidak ada paham 

Sumber : Modivikasi dari Fithri (2014:43) 


