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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kompa-

ratif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan guru yang bertingkat pendidikan diploma 

II dan strata I dalam menyusun RPP tematik. Para 

guru yang diteliti berasal dari Kecamatan Kaloran, 

Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. 

 

3.2 Populasi Penelitian  

Menurut Sugiyono (2008) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian 

ini adalah guru-guru SD yang mengajar kelas I, II, dan 

III SD di Kecamatan Kaloran, berjumlah 84 orang 

terdiri dari 60 orang yang berlatar pendidikan S1 dan 

24 orang guru yang berlatar pendidikan D-II.  

Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil 

maka pengambilan sampel dilakukan teknik sampling 

jenuh atau juga dikenal dengan sensus dimana 

seluruh anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 

2010).  
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan studi dokumentasi yang 

ditujukan kepada subjek penelitian atau responden. 

Dokumentasi tersebut berupa RPP tematik yang dibuat 

oleh responen yaitu 60 guru lulusan S1 dan 24 guru 

lulusan D II, masing-masing guru kelas I, II, dan kelas 

III dari Sekolah Dasar membuat 1 RPP tematik. 

Sehingga RPP tematik yang terkumpul ada 84 RPP. 

Peneliti mengamati masing-masing RPP tematik ber-

dasarkan 7 indikator yang meliputi: Memuat Identitas, 

Tujuan Pembelajaran, Materi Ajar, Metode Pembela-

jaran, Kegiatan Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar, 

dan Sumber Belajar (Permendiknas Nomor 41 Tahun 

2007). Peneliti mengamati semua RPP dengan mem-

berikan skor tetinggi 4 dan skor terendah 1.  

 

3.4 Indikator Empirik dan Pengukuran 

Indikator untuk mengukur kemampuan guru 

dalam menyusun RPP tematik dibuat berdasarkan 7 

indikator yang meliputi: Memuat Identitas, Tujuan 

pembelajaran, Materi Ajar, Metode Pembelajaran, 

Kegiatan Pembelajaran, Penilaian Hasil Belajar, dan 

Sumber Belajar. Selanjutnya 7 indikator dijabarkan 

seperti pada Tabel 3.1. 

Skoring yang diberikan didasarkan atas banyak-

nya diskriptor yang muncul dalam pembuatan RPP 

guru. Karena setiap jumlah diskriptor berbeda-beda 
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maka skoring diatur seperti pada Tabel 3.1. Untuk 

skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. 

 

Tabel 3.1 
Komponen, Diskriptor dan Skor Kemampuan Guru 

dalam Menyusun RPP Tematik 

Komponen Diskriptor Skor  

Memuat 
Identitas 

 

Identitas dalam RPP terdiri 
dari: 
1. Nama sekolah. 
2. Mata pelajaran. 
3. Kelas. 
4. Semester. 
5. Standar kompetensi. 
6. Kompetensi dasar. 
7. Alokasi waktu. 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
sampai 3 diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 4 
sampai 5 diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 6 
sampai 7 diskriptor. 

Tujuan 
pembela-
jaran 

Tujuan pembelajaran dalam 
RPP terdiri dari: 
1. RPP  yang disusun 

memuat tujuan 
pembelajaran yang jelas. 

2. RPP  yang disusun 
merupakan bentuk 
operasional dari 
kompetensi dasar. 

3. RPP  yang disusun 
mempunyai satu atau 
lebih tujuan 
pembelajaran. 

4. RPP mengacu pada 
pengalaman belajar. 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 3 
diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 4 
diskriptor. 

 
 

Materi Ajar 
 

Materi Ajar dalam RPP terdiri 
dari: 
1. Bahan belajar sesuai 

dengan indikator 
pencapaian kompetensi.  

2. Bahan belajar mengacu/ 
sesuai dengan tujuan. 

3. Bahan belajar disusun 
secara sistematis. 

4. Menggunakan bahan 
belajar sesuai dengan 
kurikulum. 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 3 
diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 4 
diskriptor. 

 

Metode 
Pembela-
jaran. 

Metode Pembelajaran dalam 
RPP terdiri dari: 
1. Pemilihan metode 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
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Komponen Diskriptor Skor  

 disesuaikan dengan 
tujuan pembelajaran. 

2. Pemilihan metode 
disesuaikan dengan 
materi. 

3. Penataan alokasi waktu 
proses pembelajaran 
sesuai dengan proporsi. 

4. Penetapan metode 
berdasarkan 
pertimbangan 
kemampuan siswa. 

diskriptor. 
3. Skor 3 bila hanya ada 3 

diskriptor. 
4. Skor 4 bila hanya ada 4 

diskriptor. 
 

 

Kegiatan 
Pembela-
jaran. 

Kegiatan Pembelajaran 
dalam RPP terdiri dari: 
1. Kegiatan pembelajaran 

pada RPP yang disusun 
memuat kegiatan 
pendahuluan. 

2. Kegiatan pembelajaran 
pada RPP  yang disusun 
memuat kegiatan 
elaborasi. 

3. Kegiatan pembelajaran 
pada RPP  yang disusun 
memuat kegiatan 
eksplorasi. 

4. Kegiatan pembelajaran 
pada RPP  yang disusun 
memuat kegiatan 
konfirmasi. 

5. Kegiatan pembelajaran 
pada RPP  yang disusun 
memuat kegiatan 
penutup. 

1. Skor 1 bila hanya ada 2 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 3 
diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 4 
diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 5 
diskriptor. 

 
 

Penilaian 
Hasil 
Belajar. 

Penilaian Hasil Belajar dalam 
RPP terdiri dari: 
1. Penilaian hasil 

pembelajaran mengacu 
pada tujuan. 

2. Mencantumkan bentuk 
penilaian hasil 
pembelajaran. 

3. Mencantumkan jenis 
penilaian hasil 
pembelajaran. 
 

4. Penilaian hasil 
pembelajaran 
disesuaikan dengan 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 3 
diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 4 
diskriptor. 
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Komponen Diskriptor Skor  

alokasi waktu yang 
tersedia.  

 

Sumber 
Belajar. 

Sumber Belajar  dalam RPP 
terdiri dari: 
1. Adanya sumber rujukan. 
2. Adanya judul buku 

referensi yang dipakai. 
3. Adanya nama 

pengarang dari buku 
referensi yang dipakai. 

4. Adanya halaman yang 
diacu dari buku referensi 
yang dipakai. 

1. Skor 1 bila hanya ada 1 
diskriptor. 

2. Skor 2 bila hanya ada 2 
diskriptor. 

3. Skor 3 bila hanya ada 3 
diskriptor. 

4. Skor 4 bila hanya ada 4 
diskriptor. 

 
 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen, 

analisis deskriptif, uji normalitas dan uji independent 

sample t-test. 

 
3.5.1 Analisa Deskriptif 

Analisa deskriptif digunakan untuk menganalisis 

sejumlah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 

sehingga diperoleh gambaran mengenai keadaan suatu 

variabel yang diteliti melalui data sampel atau populasi 

sebagaimana adanya (Sugiyono 2008). Ukuran yang 

digunakan adalah mean, standar deviasi, skor 

minimum dan skor maksimum.  

Untuk setiap bagian dalam penyusunan RPP 

tematik diberikan skor berdasarkan banyaknya 

diskriptor yang muncul di RPP yang disusun guru. 
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Semakin lengkap/banyak diskriptor yang diisi maka 

semakin baik pula kemampuan guru dalam menyusun 

RPP. 

Pengkajian jawaban responden dilakukan dengan 

berdasarkan kemungkinan jawaban tertinggi dikurangi 

skor terendah dibagi banyaknya kategori. Karena skor 

tertinggi 4 dan skor terendah 1 dan banyaknya 

kategori 4 maka interval kategori sbb: 

 Interval = nilai tertinggi – nilai terendah  (Hadi, 1982) 

  Jumlah interval 

 

Nilai untuk setiap kategori dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 
Kategori Kemampuan Guru dalam Menyusun RPP 

Kategori Interval 

Kurang 1.00 - 1.75 

Cukup 1.76 - 2.50 

Baik 2.51-3.25 

Baik Sekali 3.26 - 4.00 

 

3.5.2 Uji Independent Sample t-test 

Uji-t 2 sampel independen (bebas) adalah 

metode yang digunakan untuk menguji kesamaan 

rata-rata dari 2 populasi yang bersifat independen, 

dimana peneliti tidak memiliki informasi mengenai 
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ragam populasi. Independen maksudnya adalah 

bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau 

tidak berhubungan dengan populasi yang lain. 

Barangkali, kondisi dimana peneliti tidak memiliki 

informasi mengenai ragam populasi adalah kondisi 

yang paling sering dijumpai di kehidupan nyata. Oleh 

karena itu secara umum, uji-t (baik 1-sampel,           

2-sampel, independen maupun paired) adalah metode 

yang paling sering digunakan. 

Jika nanti dalam pelaksanaan uji sampelnya 

ternyata tidak terdistribusi dengan normal maka uji-t 

tidak akan digunakan. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan uji Mann Whitney yang merupakan uji 

non parametric. Uji non parametric dipilih karena data 

yang diuji tidak terdistribusi normal. Untuk menen-

tukan kebenaran hipotesis dapat dilakukan dengan 

melihat nilai probabilitas. 
 

 

 


