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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan metode penelitian dimana data penelitian berupa angka-

angka dan dianalisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017: 13). Berdasarkan 

jenisnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif, yaitu dalam 

penelitian ini peneliti membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 

dua sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang, prodi 

PGSD. Waktu penelitian dilaksanakan pada saat perkuliahan semester genap 

tahun ajaran 2018 – 2019, bulan Februari 2019.  

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi PGSD 

Universitas Muhammadiyah Malang. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang 

dipilih dari populasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik 

penarikan nonprobability sampling design yaitu dengan menggunakan purposive

sampling. Sampel yang diambil adalah mahasiswa Prodi PGSD Universitas 

Muhammadiyah Malang yang menempuh perkuliahan semester 6 di tahun ajaran
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 2018 – 2019 dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut sudah menempuh 

beberapa mata kuliah dasar kependidikan dan keguruan dan sudah melaksanakan 

magang 1 dan magang 2 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi literatur, yaitu mengumpulkan referensi dari media cetak maupun 

internet berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel, dan jurnal yang 

mempunyai relevansi dengan paradigma pembelajaran abad 21 dan juga 

kurikulum 2013 untuk menambah informasi bagi peneliti tentang keterkaitan 

diantara kedua hal tersebut serta urgensi kurikulum 2013 dalam 

perkembangan pendidikan di Indonesia. 

2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (Sugiono, 

2017: 194). Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan bersifat tidak 

terstruktur. Peneliti berusaha untuk memperoleh informasi yang tepat terkait 

berapa jumlah mahasiswa baru peminat jurusan PGSD ke Panitia PMB, 

mencari informasi tentang mata kuliah terkait kependidikan dan profesi 

keguruan yang sudah ditempuh serta tentang praktek pengalaman mengajar 

yang sudah dilalui oleh mahasiswa Prodi PGSD angkatan 2016.  

3. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya (Sugiono, 2017: 199). Untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data primer yang berkenaan dengan variabel mandiri yang 
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diteliti yaitu TPACK mahasiswa Prodi PGSD maka instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Kisi - Kisi Kuesioner 

Dalam penelitian ini data diambil dengan menggunakan kuesioner. 

Penggunaan kuesioner dimaksudkan untuk memperoleh atau mengumpulkan data 

primer terkait dengan profil TPACK mahasiswa Prodi PGSD. Kuesioner TPACK 

selanjutnya disusun dengan mengadaptasi format TPACK Survey yang 

dikembangkan oleh Bilici, Yamak, Kavak & Guney (2013); Karaca (2015); 

Schimdt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, & Shin (2009a, 2009b) serta 

Valtonen, Sointu, Kukkonen, Lambert & Makitalo (2017). Kuesioner TPACK ini 

disusun untuk mengukur kemampuan pengajaran calon guru saat dan/atau setelah 

melaksanakan program kegiatan praktek mengajar di sekolah. Subjek diminta 

untuk mengisi kuesioner sesuai dengan apa yang dilakukan ketika mengajar di 

sekolah dan dampak yang didapatkan setelah melaksanakan program tersebut. 

Kisi – kisi kuesioner TPACK untuk mahasiswa calon guru SD dijabarkan dalam 

Tabel 3.1. 

Jenis kuesioner yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala Likert. Kuesioner tertutup adalah kuesioner 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih alternatif 

jawaban yang telah disediakan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, peneliti 

menggunakan skala Likert dengan empat alternatif jawaban untuk menghindari 

subjek penelitian memilih alternatif jawaban yang ada di tengah. Hal ini sesuai 

dengan penyataan Schreiber & Asner-Self (2011: 133) sebagai berikut. 
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“The tradition with a Likert scale is 1 to 5, but you will see 1 to 7 

or to 4. Notice that these have an odd number of categories. Odd 

number categories leaves the respondent a middle or neutral 

choice ... overall, we like an even number of categories (no middle 

or neutral category) because it forces the respondent to choose a 

side and a neutral category ...”. 

 

Alternatif jawaban setiap item instrumen dalam kuesioner diberi skor 

sebagai berikut.  

a. Angka 4 berarti: sangat tepat/sangat layak/sangat sesuai  

b. Angka 3 berarti: tepat/layak/sesuai  

c. Angka 2 berarti: kurang tepat/kuranglayak/kurang sesuai  

d. Angka 1 berarti: tidak tepat/tidak layak/tidak sesuai  

2. Uji Kuesioner 

TPACK Survey yang dikembangkan oleh Bilici, Yamak, Kavak & Guney 

(2013); Karaca (2015); Schimdt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, & Shin 

(2009a, 2009b) serta Valtonen, Sointu, Kukkonen, Lambert & Makitalo (2017) 

ditulis dalam Bahasa Inggris. Oleh karena kuesioner TPACK untuk mahasiswa 

calon guru SD yang disusun dalam penelitian ini merujuk pada berbagai TPACK 

Survey di atas, maka terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia 

dan selanjutnya diujicobakan untuk mengetahui reliabilitas dan validitas item tiap 

pernyataan. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan agar kegiatan penelitian menunjukkan hasil yang 

akurat. Hal ini sesuai dengan penyataan Johnson & Christensen (2004: 132) dan 

Schreiber & Asner-Self (2011: 113), yaitu “… validity refers to the accuracy of 

the inferences or interpretations you make from the test scores…”. Setelah 

instrumen penelitian berupa kuesioner TPACK diuji reliabilitasnya dengan 
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Tabel 3.1 Penjabaran Kuesioner TPACK untuk Mahasiswa Calon Guru SD 

Domain Subdomain Indikator 

Knowledge 
Technological 

knowledge 
Berkaitan dengan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap TIK 

 
Content 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap 

materi terkait karakteristik pelajaran matematika 

  
Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap 

materi terkait karakteristik pelajaran ilmu sosial 

  
Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap 

materi terkait karakteristik pelajaran ilmu sains 

  
Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap 

materi terkait karakteristik pelajaran literasi 

 
Pedagogical 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap 

proses dan praktik atau metode pengajaran dan pembelajaran 

 

Pedagogical 

content 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru tentang 

konten dan pedagogik yang saling mempengaruhi. 

 

Technological 

content 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru tentang 

hubungan timbal balik antara materi dan konten pelajaran 

matematika 

  

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru tentang 

hubungan timbal balik antara materi dan konten pelajaran ilmu 

sosial 

  

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru tentang 

hubungan timbal balik antara materi dan konten pelajaran ilmu 

sains 

  
Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru tentang 

hubungan timbal balik antara materi dan konten pelajaran literasi 

 

Technological 

pedagogical 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa calon guru terkait 

mengidetifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan 

pedagogik. 

 

Technological 

pedagogical 

content 

knowledge 

Pengetahuan dan pemahaman ahasiswa calon guru terhadap konten 

(materi), pedagogik, dan teknologi. 

Sumber: diolah dari format TPACK Survey yang dikembangkan oleh Bilici, Yamak, Kavak 

& Guney (2013); Karaca (2015); Schimdt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra, & 

Shin (2009a, 2009b) serta Valtonen, Sointu, Kukkonen, Lambert & Makitalo (2017). 

 

diujicobakan kepada responden ujicoba yang memiliki karakteristik yang sama 

dengan responden yang akan dijadikan subjek penelitian (yaitu mahasiswa Prodi 

PGSD semester 6 kelas C) serta dengan melihat koefisien Cronbach Alpha, maka 

selanjutnya instrumen penelitian tersebut diuji validitasnya dengan 

membandingkan nilai Pearson Correlation dan r tabel. Kesimpulan uji validitas 

diperoleh dengan membandingkan tingkat validitas tiap soal yaitu r hitung dengan 

besarnya r tabel. Apabila tingkat r hitung item pernyataan lebih besar dari r tabel (r hitung 
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> r tabel), maka nomor pertanyaan tersebut valid, sedangkan apabila tingkat r hitung 

item pernyataan lebih kecil dari r tabel (r hitung < r tabel), maka nomor pernyataan 

tersebut tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Schreiber & Asner-Self (2011: 110) menyatakan bahwa reliabilitas adalah 

“... the consistency or stability of the values, test scores, or weight measurement”. 

Selaras dengan pernyataan Schreiber & Asner-Self,  Johnson & Christensen 

(2004: 132) mendefinisikan reliabilitas sebagai “… the consistency or stability of 

the test scores, …”. Reliabilitas instrumen diperlukan agar kegiatan penelitian 

atau pengujian menunjukkan hasil yang sama atau konsisten. Pada uji reliabilitas 

ini, kuesioner TPACK terlebih dahulu dibagikan dan diujicobakan pada responden 

ujicoba, yaitu mahasiswa Prodi PGSD semester 6 kelas C. Kemudian untuk 

menguji apakah instrumen penelitian tersebut reliabel atau tidak, maka ditetapkan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Ukuran Kemantapan Alpha 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

Antara 0.00 sampai 0.20 Sangat rendah 

Antara ˃ 0.20 sampai 0.40 Rendah 

Antara ˃ 0.40 sampai 0.60 Cukup 

Antara ˃ 0.60 sampai 0.80 Tinggi 

Antara ˃ 0.80 sampai 1.00 Sangat Tinggi 

Sumber: Arikunto (2006, 193) 

 

F. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017: 334) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 
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sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Data yang diperoleh melalui kuesioner TPACK untuk mahasiswa calon 

guru SD antara lain berupa informasi mengenai data kelas, jenis kelamin, IPK, 

tingkat penggunaan teknologi, pendidikan terakhir, pengalaman mengajar, alasan 

memilih jurusan PGSD serta skor dari masing – masing subdomain TPACK. Data 

tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif 

presentase. Untuk menentukan klasifikasi atau kategori kondisi tiap-tiap variabel, 

terlebih dahulu ditentukan perhitungan panjang kelas interval. Rumus yang 

dipakai untuk mencari panjang kelas interval adalah sebagai berikut. 

Panjang Kelas Interval =   

 

Keterangan: 
Rentang  = (skor tertinggi - skor terendah) + 1 
Jumlah Kelas = sesuai jenjang pemberian pada instrumen 

 

Setelah ditentukan panjang kelas interval total nilai tiap item pernyataan 

dalam kuesioner dimasukkan ke dalam tiap interval, sehingga dapat 

difrekuensikan tiap klasifikasi. Dari frekuensi tersebut, skor yang didapat 

kemudian dihitung dengan tingkat persentase untuk selanjutnya dikualifikasi. 

Untuk menentukan besarnya persentase digunakan rumus: 

P =  x 100% 

 
Keterangan: 
P = persentase 

F = frekuensi (banyaknya responden yang menjawab) 
N = jumlah (banyaknya responden) 
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2. Uji Hipotesis 

a. Independent-Samples t Test 

Independent-Samples t Test adalah uji statistik yang digunakan untuk 

membandingkan perbedaan antara dua kelompok sampel yang bebas atau tidak 

terikat yaitu tidak ada hubungan diantara kedua kelompok sampel yang akan diuji 

tersebut. Dalam penelitian ini Independent-Samples t Test digunakan untuk 

menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

berdasarkan jenis kelamin dan pengalaman mengajar. Oleh karena itu terlebih 

dahulu dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut.  

H1 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara 

kelompok mahasiswa pria dan wanita 

H2 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara 

kelompok mahasiswa yang memiliki pengalaman dan tidak memiliki 

pengalaman mengajar 

Selanjutnya data hasil kuesioner berupa informasi mengenai jenis kelamin, 

pengalaman mengajar serta nilai dari masing-masing subdomain TPACK diuji 

dengan menggunakan independent-samples t test seperti yang telah dijelaskan diatas 

dengan menggunakan tingkat signifikansi atau α = 0,05. Hasil independent-samples t 

test ini kemudian digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan 

dalam mengintegrasikan TPACK. Analisis tersebut menggunakan kriteria sebagai 

berikut.  

1) Apabila hasil perhitungan menunjukkan Sig. (2-tailed) < α, maka ada perbedaan 

yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara kelompok mahasiswa 

berdasarkan jenis kelamin dan pengalaman mengajar. 
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2) Apabila hasil perhitungan menunjukkan Sig. (2-tailed) > α, maka tidak ada maka 

ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara 

kelompok berdasarkan jenis kelamin dan pengalaman mengajar. 

b. One Way Analysis of Varians (One Way ANOVA) 

One Way ANOVA atau analisa ragam satu arah adalah uji statistik yang 

digunakan untuk membandingkan mean kelompok sampel lebih dari dua. Dalam 

penelitian ini uji One Way ANOVA digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK berdasarkan nilai 

IPK, tingkat penggunaan teknologi, pendidikan terakhir, dan alasan memilih 

jurusan PGSD. Oleh karena itu terlebih dahulu dibuat hipotesis penelitian sebagai 

berikut. 

H3 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan kelas yang berbeda 

H4  = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa yang memiliki IPK dengan rentang 2,00 – 

2,75; 2,76 – 3,50 dan 3,51 – 4,00 

H5 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan tingkat penguasaan teknologi yang 

kurang, cukup, dan baik 

H6 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa dengan tingkat pendidikan terakhir yang 

berbeda 



47 

 

 

H7 = terdapat perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK 

antara kelompok mahasiswa yang memiliki alasan yang berbeda dalam 

memilih jurusan PGSD 

Selanjutnya data hasil kuesioner berupa informasi mengenai data kelas, nilai 

IPK, tingkat penggunaan teknologi, pendidikan terakhir, alasan memilih jurusan 

PGSD serta nilai dari masing-masing subdomain TPACK diuji dengan uji One 

Way ANOVA seperti yang telah dijelaskan diatas dengan menggunakan tingkat 

signifikansi atau α = 0,05. Hasil uji One Way ANOVA ini kemudian digunakan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan 

TPACK. Analisis tersebut menggunakan kriteria sebagai berikut.  

1) Apabila hasil perhitungan menunjukkan Sig. (2-tailed) < α, maka ada perbedaan 

yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara kelompok mahasiswa 

berdasarkan kelas, nilai IPK, tingkat penggunaan teknologi, pendidikan 

terakhir, dan alasan memilih jurusan PGSD 

2) Apabila hasil perhitungan menunjukkan Sig. (2-tailed) > α, maka tidak ada maka 

ada perbedaan yang signifikan dalam mengintegrasikan TPACK antara 

kelompok mahasiswa berdasarkan kelas, nilai IPK, tingkat penggunaan 

teknologi, pendidikan terakhir, dan alasan memilih jurusan PGSD 


