
 

Karlina Rosmawati, 2018 
ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU  
OLEH GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sugiyono (2012, hlm. 13) yaitu: 

Metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

 

Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, 

menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau 

berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat 

dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-

bahan dokumenter, Bungin (2005, hlm. 48-49). Sedangkan menurut Amiruddin 

(2010, hlm. 1) yang dimaksud penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan 

berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang 

diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif. Maka penelitian kuantitatif 

bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data. Data yang dimaksud berupa angka 

hasil pengukuran.  

Dalam penelitian ini, mendeskripsikan secara kuantitatif pemahaman 

konsep dan implementasi pembelajaran tematik terpadu oleh guru di Kabupaten 

Bandung.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapat data yang akurat dan dapat 

diukur dari satu populasi, dalam hal ini sekolah dasar negeri di Kabupaten 

Bandung yang telah menerapkan pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. 

Hasil dari angket yang telah di sebar kepada responden, kemudian hasil tersebut 

akan dideskripsikan bagaimana pemahaman guru yang ada di Kabupaten Bandung 

mengenai konsep dan implementasi pembelajaran tematik terpadu. 
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B. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini lokasi yang menjadi penelitian yaitu 40 sekolah dasar 

negeri dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung 

merupakan salah satu dari 27 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi 

Jawa Barat. Kabupaten Bandung memiliki 31 Kecamatan dan terbagi menjadi 7 

wilayah. Sekolah dasar negeri yang berada di Kabupaten Bandung dan tersebar di 

31 kecamatan sebanyak 1.326 sekolah dengan status akreditasi sekolah mulai dari 

akreditasi A, B dan C.  

Pada penelitian ini Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian diambil dari 4 

wilayah, yaitu wilayah 1 yang terdiri dari Kecamatan Ciwidey, Kecamatan 

Pasirjambu dan Kecamatan Soreang; wilayah 2 dari Kecamatan Katapang; 

wilayah 6 dari Kecamatan Baleendah; wilayah 7 dari Kecamatan Pameungpeuk 

dan Kecamatan Cangkuang. Penelitian yang di ambil dari 4 wilayah ini dengan 

pertimbangan kecamatan yang sekolah berakreditasi minimal B dan akreditasi A. 

Sasaran penelitian yaitu sekolah dasar negeri yang sudah menerapkan kurikulum 

2013 dan memiliki status akreditasi A dan B. dari 4 wilayah dengan kecamatan 

yang akan diambil seperti tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.3. Lokasi Penelitian di Kecamatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pasirjambu 40 28,6 28,6 28,6 

Katapang 8 5,7 5,7 34,3 

Pameungpeuk 10 7,1 7,1 41,4 

Baleendah 2 1,4 1,4 42,9 

Ciwidey 40 28,6 28,6 71,4 

Soreang 20 14,3 14,3 85,7 

Cangkuang 20 14,3 14,3 100,0 

Total 140 100,0 100,0  

 

 

Dari tabel 3.3. terdapat 7 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pasirjambu data 

yang diperoleh guru sebanyak 40 orang dari 10 sekolah dasar negeri dengan 

presentase 28,6; Kecamatan Katapang sebanyak 8 orang guru dari 4 sekolah dasar 
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negeri dengan presentase 5,7; Kecamatan Pameungpeuk sebanyak 10 orang guru 

dari 5 sekolah dasar negeri dengan presentase 7,1; Kecamatan Baleendah 

sebanyak 2 orang guru dari satu sekolah negeri dengan presentase sebesar 1,4; 

Kecamatan Ciwidey sebanyak 40 orang guru dari 10 sekolah dasar negeri dengan 

presentase 28,6; Kecamatan Soreang sebanyak 20 orang guru dari 5 sekolah dasar 

negeri dengan presentase sebanyak 14,3; dan Kecamatan Cangkuang sebanyak 20 

orang guru dari 5 sekolah dasar negeri dengan presentase sebanyak 14,3.  

 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan unit yang menjadi subjek 

penelitian. Menurut Ali (2014, hlm. 83) bahwa populasi pada dasarnya merupakan 

sumber data secara keseluruhan. Namun, dalam pelaksanaan pengumpulan data 

kebanyakan riset tidak melibatkan semua unit subjek anggota populasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar yang telah menerapkan kurikulum 2013 

di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari data pokok pendidikan dasar dan menengah direktorat jendral 

pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Bandung sebanyak 1.326 yang 

berada di 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung. 

Tabel 3.4. 

Populasi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Bandung 

No. Kecamatan 
Banyak  

Sekolah Dasar Negeri 

1. Baleendah 58 

2. Soreang 36 

3. Pasirjambu 43 

4. Katapang 29 

5. Pameungpeuk 30 

6. Ciwidey 33 

7. Cangkuang 20 

Total 249 

Sumber: dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut Sugiono (2012, hlm. 120). Sedangkan menurut Arikunto (2005, 

hlm. 120) mengemukakan bahwa, untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek 

kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Objek yang akan diteliti atau sumber 

data sangat luas yaitu sekolah dasar negeri yang ada di Kabupaten Bandung maka 

dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive, 

karena menentukan sendiri sampel yang akan diambil dengan adanya 

pertimbangan. 

Penentuan purposive sesuai dengan banyaknya Kecamatan di Kabupaten 

Bandung, kemudian dipilih secara acak dan sederhana sehingga terpilih 7 

Kecamatan dari 4 wilayah, dari 7 kecamatan diambil 40 sekolah dasar dengan 

akreditasi A dan B. Kemudian diambil 140 guru yang terdiri dari kelas satu, dua, 

empat dan lima yang sudah menerapkan kurikulum 2013. Kemudian dilihat dari 

karakteristik responden yang memiliki karakteristik lulusan S1 jurusan yang 

sesuai dengan tugas yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar baik guru PNS 

maupun guru bukan PNS. Selain itu yang memiliki karakteristik dengan lama 

masa kerja dan usia responden. Dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Teknik Purposive 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

mendukung penelitian ini. Teknik tersebut adalah angket:  

1. Angket 

Menurut Sukmadinata (2012, hlm. 219) mengemukakan bahwa angket 

adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung 

(penelitian tidak langsung bertanyajawab dengan responden). Instrumen atau alat 

pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden. Angket ini berfungsi sebagai alat uji dan pengumpulan 

data bagi guru sekolah dasar negeri yang nantinya akan diteliti mengenai 

pemahaman guru sekolah dasar negeri dalam pembelajaran tematik terpadu. 

 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik angket 

dalam penelitian ini adalah wawancara. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau 

kecil Sugiyono (2013, hlm. 137). 

 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data 

yang tidak terungkap dalam hasil angket yang berkaitan dengan kendala guru 

dalam pembelajaran tematik terpadu. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data yang telah ditentukan dibutuhkan alat yang 

dipakai untuk mengumpulkan data, alat itulah yang disebut sebagai instrumen. 

Instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. 

Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan 

apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Dalam penelitian 

ini instrument yang digunakna adalah angket dan wawancara. 
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Instrumen utama dan pokok adalah angket, sedangkan instrumen penelitian 

lainnya merupakan pelengkap untuk memperkuat dan mendukung data yang 

diperoleh melalui angket.  

1. Angket 

Skala pengukuran instrumen pada penelitian ini digunakan skala likert, 

dengan rentang skor antara 1 sampai 4. Dalam angket terdapat 40 pernyataan 

dimana pernyataan yang diberikan dibagi menjadi 4 bagian yaitu, bagian pertama 

pemahaman tentang konsep pembelajaran tematik; bagian dua pemahaman 

tentang perencanaan pembelajaran tematik; bagian tiga pemahaman tentang 

prosedur pembelajaran tematik yang terdiri dari pemahaman terhadap kegiatan 

pendahuluan dalam pembelajaran tematik, pemahaman terhadap kegiatan inti 

dalam pembelajaran tematik dan pemahaman terhadap kegiatan akhir dan tindak 

lanjut dalam pembelajaran tematik; bagian empat yaitu pemahaman tentang 

penilaian pembelajaran tematik.  

Selain 40 pernyataan guru harus mengisi 40 pertanyaan untuk menunjukan 

bahwa guru tidak paham, kurang paham, paham dan sangat paham yang telah 

dijawabnya. Berikut ini penjelasan skor untuk setiap alternatif jawaban dalam 

tabel 3.5. 

 

Tabel. 3.5. Alternatif Jawaban Angket dan Skornya 

Alternatatif Jawaban Skor 

Sangat Paham  4 

Paham 3 

Kurang Paham 2 

Tidak Paham 1 

 

Sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian, instrumen penelitian 

yang berupa angket perlu diujicobakan untuk mengetahui tingkat validitas butir 

soal dan reliabilitasnya.  

 

F. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen dilakukan untuk menunjukan keabsahan dari 

instrumen yang akan dipakai pada penelitian. Menurut Arikunto (2006, hlm. 168) 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 
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kesahihan suatu instrumen”. Pengertian validitas tersebut menunjukan ketepatan 

dan kesesuaian alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel. Alat ukur 

dapat dikatakan valid jika benar-benar sesuai dan menjawab secara cermat tentang 

variabel yang akan diukur.  

Validitas juga menunjukkan sejauh mana ketepatan pernyataan dengan apa 

yang dinyatakan sesuai dengan koefisien validitas. Validitas yang diuji hanya 

validitas isi yang tervaliditasi oleh ahli. Pembuatan instrumen telah melalui 

konsultasi dari pembimbing dan membuat kisi-kisi berdasarkan variabel yang 

akan diteliti sebelum pembuatan instrumen. Penghitungan uji validitas ini 

menggunakan bantuan Statistical Package for the Social Science (SPSS).  

 

G. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketetapan suatu instrumen (alat 

ukur) didalam mengukur gejala yang sama walaupun dalam waktu yang berbeda. 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 348) “Reliabilitas instrumen yaitu suatu instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

menghasilkan data yang sama”. Hasil pengukuran yang memiliki tingkat 

reliabilitas yang tinggi akan mampu memberikan hasil yang terpercaya. Tinggi 

rendahnya reliabilitas instrumen ditunjukan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas. Jika suatu instrumen dipakai dua kali untuk mengukur gejala 

yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh konsisten, instrumen itu 

reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini, menggunakan 

koefisien reliabilitas Alfa Cronbach (Arikunto, 2006, hlm.196) yaitu :   

r11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 -∑ 

𝛿𝑏

𝛿𝑡
2) 

Keterangan  : 

 r11 : reliabilitas instrumen 

 k : banyaknya butir pernyataan   

∑ 𝛿𝑏2 : jumlah varians butir 

∑ 𝛿𝑡2 : varians total 

  

Hasil perhitungan r11 dibandingkan dengan rtabel  pada a= 10% dengan 

kriteria kelayakan jika r11 > rtabel berarti dinyatakan reliabel, dan jika  r11 < rtabel 
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maka dinyatakan tidak reliabel. Perhitungan dalam pengujian reliabilitas 

menggunakan bantuan SPSS 24.  

 

H. Prosedur Penelitian 

Sebelum mempertimbangkan pustaka/literatur apa yang akan ditinjau dalam 

penelitian, hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi suatu topik yang akan 

diteliti, kemudian topik tersebut dipertimbangkan apakah layak untuk diteliti atau 

tidak Creswell (2014, hlm. 36). Menurut Cooper dkk., tinjauan pustaka memiliki 

beberapa tujuan utama yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil 

penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, 

menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-

celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya Creswell (2014, hlm. 40). Prosedur 

yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan meliputi penyusunan, seminar dan direvisi 

Proposal, menyusun instrumen, menyempurnakan instrumen dan memilih serta 

menetapkan sampel (Bab I, II, III , Instrumen, Penetapan Sampel). 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data penelitian dengan 

menggunakan instrumen Penelitian (data hasil penelitian). 

3. Tahap pengolahan data pengujian dan analisis hasil uji  

Dalam tahap ini meliputi entry data , pengelolaan dan pengujian data (hasil 

pengujian, Bab IV deskripsi hasil penelitian dan pembahasan). 

4. Tahap penyusunan Kesimpulan dan Laporan akhir 

Dalam tahap ini penyusunan Kesimpulan, Penyusunan Rekomendasi/saran 

(Bab V , Kesimpulan dan Rekomendasi). 

5. Laporan Hasil Penelitian. 
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I. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul yang dilakukan adalah analisis data, proses 

analisis data merupakan salah satu usaha untuk merumuskan jawaban dari 

pertanyaan penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari kebenaran 

data-data yang telah diperoleh, sehingga dapat diketahui hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan. Analisis data merupakan salah satu langkah penting untuk 

memperoleh temuan-temuan penelitian yang menuntun peneliti kearah temuan 

ilmiah Ali (2014, hlm. 413). Senada dengan pendapat Ruseffendi (1993) bahwa 

statistik diskriptif hanya berkenan dengan pengumpulan, pengolahan, 

penganalisisan dan penyajiaan sebagian atau seluruh data. 

Analisis data kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk menghitung 

jumlah ceklis yang terdapat pada lembar angket dan observasi penelitian dan 

menggunakan persentase untuk menghitung item dalam lembar angket. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan analisis data dengan teknik analisis 

statistik diskriptif dengan perhitungan persen yang disajikan dalam bentuk tabel, 

untuk mempercepat analisis data dibantu menggunakan SPSS 24. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase. Dari 

perhitungan persentase kemudian dimasukkan ke dalam lima kategori predikat. 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 269) lima kategori predikat tersebut yaitu seperti 

pada tabel berikut:  

 

Tabel 3.6. Persentase Kategori pemahaman guru sekolah dasar tentang 

konsep dan implementasi pembelajaran tematik terpadu 

 

No. Interval  Kategori 

1 81-100% Sangat baik 

2 61-80% Baik 

3 41-60% Cukup 

4 21-40% Kurang baik 

5 0-21% Tidak baik 

 

 Dari tabel 3.6. dapat dilihat rentang presentase dari 0-21% tidak baik, 21-

40% kurang baik, 41-60% cukup, 61-80% baik, dan 81-100% sangat baik. Jika 

responden yang menjawab paham sebanyak 82% maka dapat di bilang pada 



 
 

Karlina Rosmawati, 2018 
ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU  
OLEH GURU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

umumnya karena lebih dari setengahnya. Untuk mendapatkan berapa presentase 

dilakukan pengolahan secara frekuensi. 

Deskriptif presentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah 

responden dikali 100% seperti dikemukakan Sudjana (2001, hlm. 128) adalah 

sebagai berikut: 

P = F/N x 100% 

Keterangan :  

P  = Persentase jawaban 

F  = Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item 

N  = Jumlah Responden 

     100% = Bilangan Tetap  

 

Dalam penelitian ini yang menggunakan rumus presentase adalah jawaban dari 

angket yang telah disebar, kemudian masing-masing jawaban di analisis dengan 

rumus presentase yaitu banyaknya jawaban dibagi dengan jumlah keseluruhan 

responden kemudian dikali dengan bilangan tetap yaitu 100%. 


