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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah ex post 

facto. Penggunaan metode penelitian ex post facto ini dilakukan karena program 

MGMP penjas SMP di kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan pada semester I 

tahun ajaran 2009/2010, yang terdiri dari 12 pertemuan mulai tanggal 23 Juli 2009 

sampai dengan 28 Januari 2010. Sugiyono (1999:7) mengemukakan bahwa, 

“penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”. Dalam hal ini 

peningkatan kompetensi guru penjas sebagai dampak dari keikut sertaannya dalam 

program MGMP penjas SMP kabupaten Pandeglang. Penelitian ini tidak ada 

manipulasi langsung terhadap variable bebas (independen). 

Dalam bab ini dibahas tentang prosedur penelitian yaitu mengenai 

langkah-langkah yang ditempuh untuk memecahkan masalah penelitian yang 

meliputi : desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, , instrumen 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok, yang terdiri dari kelompok guru 

penjas yang sebelumnya telah mengikuti program MGMP penjas dan kelompok 

guru penjas yang tidak mengikuti porgam MGMP penjas pada semester I tahun 

ajaran 2009/2010. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 
Desain Penelitian Expost Facto 

 
 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang 

diteiliti. Lebih lanjut Sugiyono (2008:61) mengemukakan, bahwa “Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi bisa bukan berupa benda atau 

orang. Pendapat ini dikemukakan oleh Nazir (1998:3), yang mengatakan bahwa 

“Populasi adalah berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya”. Sedangkan 

Handari (1995:141) menjelaskan “populasi adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif 

dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap”.  
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Dalam penelitian ini populasinya adalah guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan SMP Negeri di kabupaten Pandeglang yang berjumlah 79 orang.  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan diambil 

datanya. Hal ini senada  dengan yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:117), 

bahwa, “Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti). Sampel penelitian ini adalah semua guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan yang mengikuti program MGMP pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan SMP Negeri di kabupaten Pandeglang dan pembandingnya yaitu guru 

penjas yang tidak mengikuti program MGMP yang diambil dengan purposive 

sampling. Riduwan (2008:61) menjelaskan, bahwa “Purposive sampling, yaitu 

cara pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan (peluang) pada 

setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel”. Lebih lanjut Lutan 

(2001:5.17) menjelaskan bahwa : 

Purposive sampling ini berbeda dengan convience sampling, dimana 
peneliti tidak mempelajari siapa saja yang tersedia, tetapi menggunakan 
pertimbangannya untuk menentukan sampel yang mereka percayai 
berdasarkan atas informasi terdahulu, dan akan memberikan data yang 
diperlukan. 

 
Sampel yang dipergunakan pada penelitian ini berjumlah  48 orang guru 

penjas yang terdiri dari 24 orang guru penjas yang mengikuti program MGMP 

penjas dan 24 orang guru penjas lainnya yang tidak mengikuti program MGMP 

penjas SMP kabupaten Pandeglang. Dengan pertimbangan tertentu diupayakan 

kedua kelompok sampel memiliki karakteristik yang relatif homogen dari segi 
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usia, status kepegawaian (PNS, honorer), lama mengajar, pendidikan, komposisi 

jumlah laki-laki dan perempuan. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian, adalah tempat, wilayah atau lokasi peneliti melakukan 

penelitian. Tempat penelitian  ini adalah sejumlah SMP yang berada di wilayah 

kabupaten Pandeglang propinsi Banten tempat sampel penelitian menjalankan 

tugasnya sebagai  guru penjas. 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Yang dimaksud dengan variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi 

obyek penelitian (Arikunto,2002:106). Variabel dalam penelitian ini adalah 

Kompetensi Guru penjas yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesional guru penjas yang mengikuti dan tidak mengikuti program MGMP 

penjas SMP Negeri  kabupaten Pandeglang.  

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini, adalah : 

a. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Penjasorkes SMP Sanggar 

Pandeglang adalah satu wadah berkumpulnya guru-guru Penjasorkes SMP 

kabupaten Pandeglang yang dipandang sangat penting dan strategis dalam 

kaitannya membangun sumber daya manusia yang bermutu. Oleh karena itu, 

dalam setiap bentuk kegiatan atau program kegiatan yang dilakukan senantiasa 

mencerminkan dedikasi dan profesionalisme.  



59 
 

 

b. Program MGMP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program MGMP 

Penjasorkes kabupaten Pandeglang tahun 2009/2010 yang terselenggara 

dengan bantuan dana block grant dari pemerintah melalui LPMP Propinsi 

Banten, yang terdiri dari 12 pertemuan mulai tanggal 23 Juli 2009 sampai 

dengan 28 Januari 2010 diikuti 24 guru penjas SMP Negeri kabupaten 

Pandeglang. 

c. Kompetensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi yang harus 

dimiliki guru penjas meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Guru dan Dosen 

no 14 tahun 2005. 

d. Kompetensi pedagogik, adalah berkenaan dengan kemampuan mengelola 

pembelajaran yang meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan, dan 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

e. Kompetensi kepribadian berkenaan dengan dimilikinya kepribadian yang 

mantap, jujur, disiplin, stabil, dewasa, arif (bijaksana), berwibawa, berakhlak 

mulia, dan menjadi teladan bagi peserta didik. 

f. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali, 

peserta didik, dan masyarakat sekitar, memiliki jiwa sosial, terlibat dalam 

kegiatan dan perkumpulan olahraga.  

g. Kompetensi profesional berkenaan dengan kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya dapat 
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membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang 

diharapkan. 

E. Instrumen Penelitian 

Untuk mengumpulkan data diperlukan instrumen.  Arikunto (1996: 91) 

menjelaskan, bahwa, “Instrumen tes adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya akan 

lebih baik, dalam arti cepat, lengkap, sistematis sehingga akan lebih mudah untuk 

diolah”.  Instrumen dalam penelitian ini berupa penyataan yang diajukan dalam 

bentuk angket yang  dikembangkan oleh peneliti atas dasar definisi operasional 

dari masing-masing variabel mengacu pada indikator yang telah dituangkan dalam 

kisi-kisi instrumen. Skala yang dipergunakan adalah skala Likert. Riduwan 

(2008:86) menyatakan, bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala 

sosial”.  

Dengan menggunakan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat 

diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak 

untuk membuat item instrumen berupa pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden. Pernyataan dalam instrumen penelitian ini terdiri dari pernyataan 

positif dan negatif. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau 

dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata bernilai 1 sampai 5, sebagai 

berikut : 
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Pernyataan Positif 
 

 Pernyataan Negatif 
 

Sangat Setuju (SS) = 5  Sangat Tidak Setuju (STS) = 5 
Setuju (S) = 4  Tidak Setuju (TS) = 4 
Tidak Tahu (TT) = 3  Tidak Tahu (TT) = 3 
Tidak Setuju (TS) = 2  Setuju (S) = 2 
Sangat Tidak Setuju (STS) = 1  Sangat Setuju (SS) = 1 

 
 

Tabel 3.1 
Kisi-kisi Instrumen Variabel Kompetensi Guru 

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Sub Indikator 

No Item 
Pertanyaan 
+ – 

Kompetensi 
Guru Penjas 
(UU No 14 
Th. 2005) 
 

Kompetensi 
Pedagogik 
 (PP No 74 
Tahun 2008) 

a. Memahami 
dengan baik ciri-
ciri peserta didik 

Pengetahuan, 
Sikap, 
Ketrampilan 
Gerak 

1, 9 19, 2 

Tahu nama 
siswa 

4  

b. Memahami 
potensi-potensi 
anak didik 

Keterampilan 
dasar   

6 5 

Kesegaran 
jasmani 

7  

Minat dan bakat 12 17 

  

c. Memahami 
penyusunan 
rencana 
pelajaran 

Menyusun RPP 
sendiri 

 11 

  
 Memahami 

Kompetensi 
Dasar 

10  

  
 Pertimbangan 

dalam membuat 
RPP 

16  

  

d. Mengusai 
pendekatan dan 
strategi 
pembelajaran. 

Bentuk 
pemanasan 

3  

  

e. Menguasai 
prinsip dan 
proses PBM 
yang efektif 

Jumlah Waktu 
Aktif Berlatih 

21  
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Tabel 3.1 (Lanjutan) 

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Sub Indikator 

No Item 
Pertanyaan 
+ – 

Kompetensi 
Guru Penjas 
(UU No 14 
Th. 2005) 
 

Kompetensi 
Pedagogik 
Kompetensi 
Pedagogik 
(PP No 74 
Tahun 2008) 

 PBM yang 
Aktif, Kreatif,  

20 8 

   
f. Membimbing 

anak bila 
menghadapi 
persoalan dalam 
pembelajaran 

Aktif 
membimbing 
siswa 

13 14 

   
   

  
g. Menilai 

kemajuan belajar 
peserta didik 
secara total 
 

Faktor 
penilaian 

15, 
18 

 

  
Waktu 
pemberian nilai 

 22 

 
Kompetensi 
Kepribadian  
(PP No 74 
Tahun 2008) 

a. Bekerja keras Pantang 
Menyerah 

1 2 

 
b. Memiliki akhlak 

yang mulia 
Baik hati  4 

  Ikhlas 11  
  Sabar 13  

  

c. Memiliki sikap 
arif dan 
bijaksana dalam 
bertindak 

Bijaksana 23 14, 
25 

  
d. Memiliki sikap 

demokratis 
Menerima 
kritikan 

 15, 
16, 
18 

  
Menerima 
perubahan 

24  

  
e. Memiliki 

wibawa di depan 
semua orang 

Menjaga 
wibawa 

 3, 6 

  
f. Memiliki sikap 

disiplin 
Disiplin 
berpakaian 

 9 

  
g. Bertanggung 

jawab 
Keselamatan 
siswa 

10  

  
 Melaksanakan 

tugas 
12 22 

  
h. Memiliki sikap 

percaya diri 
Memiliki 
kemampuan  

17 19 

 



63 
 

 

 
Tabel 3.1 (Lanjutan) 

 

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Sub Indikator 

No Item 
Pertanyaan 
+ – 

Kompetensi 
Guru Penjas 
(UU No 14 
Th. 2005) 

Kompetensi 
Kepribadian  
(PP No 74 
Tahun 2008) 

i. Menjadi teladan 
bagi peserta 
didik dan 
masyarakat 

Datang lebih 
awal 

5 8 

 Kompetensi 
Sosial 
(PP No 74 
Tahun 2008) 

a. Memahami 
komunikasi 
lisan, tulisan, 
isyarat secara 
santun dan 
efektif 

Bahasa Isyarat 13 3 

  Menyampaikan 
informasi hasil 
belajar tanpa 
diminta 

 9 

  Komunikasi 
verbal 

15, 
19 

 

   Memberi pujian 21, 
23 

22 

 

 

b. Bergaul secara 
efektif dengan 
peserta didik, 
sesama pendidik, 
tenaga kependi-
dikan, pimpinan 
satuan pendi-
dikan,orangtua 
peserta didik. 

Berinteraksi 
dengan siswa 

7 11 

 
 

 Berinteraksi 
dengan atasan 

 12 

 

 

c. Berjiwa Sosial Mengajarkan 
siswa berbagi 
tempat, 
peralatan 

10  

 
 

 Menjadi donor 
darah 

16  

 
 

 Mengkordinir 
bantuan 

17  
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Tabel 3.1 (Lanjutan) 

 

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Sub Indikator 

No Item 
Pertanyaan 
+ – 

Kompetensi 
Guru Penjas 
(UU No 14 
Th. 2005) 

Kompetensi 
Sosial 
(PP No 74 
Tahun 2008) 

d. Bersosialisasi 
dengan 
masyarakat sekitar 

Berolahraga 
dengan 
masyarakat 

1 6 

 
 Ikut organisasi 

kemasyarakatan 
2  

 
Bergaul dengan 
masyarakat 
sekitar 

 8 

  

e. Terlibat dengan 
organisasi baik 
yang 
berhubungan 
dengan olahraga 
atau profesi. 

Terlibat dalam 
organisasi 
keolahragaan 

5, 18 4 

  

f. Mengerti nilai-
nilai, budaya dan 
tradisi 
masyarakat 

Pelestari 
budaya 

14  

 

Kompetensi 
Profesional 
(PP No 74 
Tahun 2008) 

a. Menguasai 
substansi atau 
materi atau isi 
teaching subject 
atau mata 
pelajaran yang 
menjadi bidang 
keahlian. 

Mengembang 
kan aktivitas 
fisik 

1, 3, 
12 

 

 
  Menguraikan 

materi pelajaran 
2  

 
  Memahami 

materi pelajaran 
 9,  

 

  Menghubung- 
kan dengan 
kehidupan 
nyata 

14  

 
  Mengikuti 

perubahan 
kurikulum 

 18 
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Tabel 3.1 (Lanjutan) 

  

Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator Sub Indikator 

No Item 
Pertanyaan 
+ – 

Kompetensi 
Guru Penjas 
(UU No 14 
Th. 2005) 

Kompetensi 
Profesional 
(UU No 14 
Tahun 2005, 
PP No 74 
Tahun 2008) 

b. Menguasai 
peralatan dan 
sumber pelajaran 
yang diperlukan 
dalam PBM 

Menguasai 
media audio 
visual.  

20 10,  

c. Mengusai 
pelaksanaan 
KBM yang 
efektif 

Berorientasi 
pada jumlah 
waktu aktif 
berlatih 

7  

  
 Variasi bentuk 

latihan 
8  

 

 d. Menambah 
pengetahuan 
untuk 
menunjang tugas 
pokok sebagai 
guru penjas 

Membaca buku  4, 5, 
19 

  

 
 

Berdiskusi 
dengan guru 
mata pelajaran 
lain 

6  

  Mengkuti diklat 11 17 

  

e. Menguasai dan 
menggunakan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 
dalam upaya 
meningkatkan 
efektivitas 
belajar anak. 

Memanfaatkan  
internet 

16 15 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

1. Tahap Persiapan : 

a. Menyiapkan Ijin Penelitian 

Ijin penelitian diajukan kepada SPS UPI Bandung dan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pandeglang oleh peneliti sebagai bentuk legalitas penelitian.  

b. Membuat kisi-kisi uji coba instrumen penelitian. 

Kisi-kisi uji coba instrumen dibuat berdasarkan komponen kompetensi guru 

yang akan diteliti terdiri dari 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Dari masing-masing kompetensi tersebut 

dikembangkan menjadi masing-masing 30 item, sehingga jumlah keseluruhan 

kompetensi yang akan dijadikan pernyataan dalam angket untuk dijadikan 

instrumen penelitian sebanyak 120 item pernyataan. 

c. Membuat instrumen uji coba berbentuk angket 

Instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi yang dibuat berbentuk angket yang 

berisikan pernyataan positif dan negatif. Angket pernyataan masing-masing 

kompetensi berjumlah 30. Sehingga jumlah semua pernyataan yang harus diisi 

oleh responden uji coba sebanyak120. 

2. Tahap Pelaksanaan Uji Coba 

a. Menyebarkan Angket Uji Coba 

Langkah selanjutnya menyebarkan angket uji coba kepada responden. 

Responden yang mengisi angket uji coba ini berjumlah 25 orang guru penjas 

SMP di luar wilayah kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari 13 orang guru 
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penjas SMP dari kota Serang dan 12 orang guru penjas SMP dari kabupaten 

Lebak. 

b. Analisis instrumen uji coba 

Setelah instrumen yang berbentuk angket diisi oleh responden uji coba 

selanjutnya instrumen tersebut dianalisis untuk diketahui tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. 

c. Pemantapan Instrumen 

Berdasarkan hasil analisis tersebut item-item yang valid ditetapkan menjadi 

instrument yang akan dipergunakan sebagai pengumpul data pada penelitian.  

3. Tahap pelaksanaan Penelitian : 

a. Menyebarkan angket kepada sampel  

Langkah selanjutnya menyebarkan instrument penelitian yang berbentuk 

angket kepada guru penjas yang mengikuti dan tidak mengikuti program 

MGMP penjas SMP kabupaten Pandeglang sebanyak 48 orang. 

b. Mengumpulkan angket penelitian 

Setelah 1-2 hari diberi waktu untuk mengisi angket penelitian selanjutnya 

angket tersebut diambil dari semua sampel untuk dilakukan analisis data. 

4. Tahap Akhir Penelitian 

a. Menganalisis Data 

Dari hasil angket yang diisi oleh kedua kelompok sampel selanjutnya 

dianalisis mempergunakan program SPSS 12.0 untuk diketahui gambaran 

masing-masing kompetensi dari kedua sampel tersebut. Setelah diketahui 
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gambaran masing-masing kompetensi kedua kelompok sampel, selanjutnya 

dibandingkan untuk mengetahui adanya perbedaan kompetensi pedagogik, 

kepribadian,  sosial, dan  profesional antara guru Penjas yang mengikuti dan 

tidak mengikuti program MGMP Penjas  SMP Negeri di Kabupaten 

Pandeglang. 

Analisis selanjutnya adalah uji normalitas data dan uji homogenitas.  Uji 

normalitas untuk mengetahui normal tidaknya data yang diteliti sedangkan uji 

homogenitas untuk mengetahui homogen dan tidaknya data penelitian. 

b. Pengujian Hipotesis dan Menarik Kesimpulan 

Uji hipotesis penelitian tentang perbedaan guru-guru Penasorkes SMP di 

Kabupaten pandeglang yang mengikuti program MGMP dengan guru-guru 

Penjasorkes SMP di Kabupaten pandeglang yang tidak mengikuti program 

MGMP dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, serta kompetensi profesional dilakukan dengan uji-t jika data masing-

masing kelompok berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

 

G. Alur Penelitian 

Alur penelitian ini merupakan gambaran serangkaian penelitian dalam 

pengumpulan data penelitian mulai dari penentuan populasi dalam penelitian ini 

adalah, kemudian sampel yang diambil variabel dari masing-masing sampel yang 

akan diuji, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional  

untuk kemudian dianalisis, hasil analisis inilah yang menjadi kesimpulan dari 

penelitian. Untuk lebih jelasnya di bawah ini digambarkan alur penelitian: 
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Gambar 3.2 
Alur Penelitian 

 

Populasi Guru Penjas 
SMP Negeri kabupaten 

Pandeglang 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 

Yang Mengikuti Program 
MGMP Penjas. 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 
Yang  Tidak Mengikuti 
Program MGMP Penjas. 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Kompetensi pedagogik 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Tes Kompetensi Sosial Tes Kompetensi Sosial 

Tes Kompetensi 
Profesional 

Tes Kompetensi 
Profesional 

Populasi Guru Penjas 
SMP Negeri kabupaten 

Pandeglang 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 

Yang Mengikuti Program 
MGMP Penjas. 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 
Yang  Tidak Mengikuti 
Program MGMP Penjas. 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Kompetensi pedagogik 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Populasi Guru Penjas 
SMP Negeri kabupaten 

Pandeglang 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 

Yang Mengikuti Program 
MGMP Penjas. 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 
Yang  Tidak Mengikuti 
Program MGMP Penjas. 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Kompetensi pedagogik 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Tes Kompetensi Sosial 

Populasi Guru Penjas 
SMP Negeri kabupaten 

Pandeglang 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 

Yang Mengikuti Program 
MGMP Penjas. 

Sampel Guru Penjas SMP 
kabupaten Pandeglang 
Yang  Tidak Mengikuti 
Program MGMP Penjas. 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Tes Kompetensi 
Pedagogik 

Kompetensi pedagogik 

Tes Kompetensi 
Kepribadian 

 

Tes Kompetensi Sosial 

Tes Kompetensi 
Profesional 
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H. Prosedur dan Teknik Pengolahan Data 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

  Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

instrumen penelitian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang 

digunakan dalam penelitian. Kalimat-kalimat pernyataan instrument didiskusikan 

dengan ahli bahasa Indonesia supaya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baku. Selanjutnya instrumen tersebut diuji cobakan kepada 25 orang responden. 

Berdasarkan data yang didapat dari ke 25 orang coba tersebut selanjutnya 

instrument tersebut diuji lagi untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitasnya.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas instrument, 

dengan uji validitas ini akan diketahui item-item instrument mana saja yang bisa 

digunakan sebagai instrument dalam penelitian ini.  Suharsimi Arikunto (2002: 

144) menyatakan “validitas ialah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Suatu isntrumen dapat dikatakan valid 

jika mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. 

Pengujian validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan korelasi Product Moment dari Pearson. Adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut: 
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Keterangan simbol-simbol tersebut, adalah : 

Rxy =  koefisien korelasi product moment dari Pearson 
X =  skor item 
Y =  skor total 
N  =  jumlah responden 
 
Selanjutnya, untuk melihat signifikansinya dilakukan dengan mendistribusikan 

rumus student t, yaitu: 

)1(

)2(
2r

nr
t xy

hit
−

−
=  

dengan kriteria : Jika thitung > ttabel, maka butir item valid dan signifikan. 

b. Uji Reliabilitas 

Selain harus valid atau sahih, intrumen penelitian ini juga harus reliable, 

yaitu memiliki tingkat keajegan yang baik. Untuk itu instrument penelitian inipun 

diuji tingkat reliabilitasnya. Suharsimi Arikunto (2002: 154) mengungkapkan 

bahwa, “reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu”. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik, tidak bersifat 

tendesius, dapat dipercaya, datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya 

hingga berapa kali pun diambil, hasilnya akan tetap sama. 

Untuk menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus 

alpha dari Cronbach sebagaimana berikut: 
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Arti simbol-simbol tersebut, adalah : 

r11  =  reliabilitas instrumen 
k  =  banyak butir pernyataan atau banyaknya soal 
∑σb

2 =  Jumlah varians butir 
σt

2 =  varians total 
 

Selanjutnya, dengan menggunakan taraf signifikansi α = 0.05, nilai 

reliabilitas yang diperoleh dari hasil perhitungan diperbandingkan dengan nilai 

dari tabel korelasi nilai r dengan derajat kebebasan (n – 1). 

Jika ri > rtabel  → reliabel 

Jika ri ≤ rtabel  → tidak reliable 

2. Menguji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorof Smirnov terhadap masing-masing kelompok data yakni kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, serta kompetensi 

profesional dengan hipotesis; 

H0 : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria sebagaimana berikut; 

H0 diterima jika nilai sign Z > α (0,05) → data berdistibusi normal 

H1 diterima jika nilai sign Z < α (0,05) → data tidak berdistibusi normal 

Perhitungan statistik uji dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows. 
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3. Uji Homogenitas 

Dalam hal ini, dilakukan uji homogenitas varians antara data-data kelompok 

guru yang mengikuti program MGMP dengan data-data kelompok guru yang 

tidak mengikuti program MGMP. Hipotesis yang diajukan adalah; 

H0 : varians kedua kelompok data tidak berbeda (varians data homogen) 

H1 : varians kedua kelompok data berbeda (varians data tidak homogen) 

Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria berikut; 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel → varians data homogen 

H1 diterima jika Fhitung > Ftabel → varians data tidak homogen 

Perhitungan statistik dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows  

4. Uji Perbedaan Dua Sampel Independen/Bebas 

Tujuan uji t dua sampel bebas adalah untuk membandingkan (membedakan) 

apakah kedua sampel tersebut sama atau berbeda. Fungsinya adalah untuk 

menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian yang berupa 

perbandingan keadaan dari dua rata-rata sampel, rumus uji t dua sampel bebas 

adalah sebagai berikut. 

t  = 
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Arti simbol-simbol di atas, adalah : 

n  = jumlah sampel 
X = Nilai rata-rata data Guru yang mengikuti program MGMP penjas 
Y = Nilai rata-rata data Guru yang mengikuti program MGMP penjas  
S2

xy = Kovarians data sampel X dan Y 
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Adapun untuk mencari kovarians x dan y adalah sebagai berikut: 

2
yxS − = 

( ) ( )
2

11 22
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−+−
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yyxx

nn

nSnS
,  

Dimana : 

S2
xy  =  Kovarians data sampel X dan Y 

S2
x    =  Varians data sampel X/ Guru yang mengikuti program MGMP penjas  

S2
y   = Varians data sampel Y/ Guru yang tidak mengikuti program MGMP 

penjas 
N   =  jumlah sampel 
 

Adapun untuk mencari varians x dan y adalah sebagai berikut. 

2S = 

( )

n
n

X
X

2
2 Σ−Σ

 

5. Analisis Data 

a. Membuat Ha dan Ho model statistik : 

Ho : µ1 = µ2 

Ha : µ1 > µ2 

b. Dianalisis mempergunakan SPSS (uji beda).  Kriteria pengujian dua pihak : 

Jika – t tabel �  t hitung �  t tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak dan jika 

sebaliknya maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

c. Membandingkan t tabel dengan t hitung 

d. Menarik kesimpulan 

Dari hasil membandingkan t tabel dengan t hitung kita dapat menarik kesimpulan  
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Jika :  harga t hitung lebih kecil dari t tabel  maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya Tidak terdapat Perbedaan yang signifikan Kompetensi guru 

yang mengikuti dan tidak mengikuti program MGMP pendidikan 

jasmani di SMP Negeri Kabupaten Pandeglang 

Jika : harga t hitung lebih besar dari t tabel  maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya Kompetensi guru penjas yang mengikuti MGMP penjas lebih 

tinggi dibandingkan dengan guru penjas yang tidak mengikuti program 

MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


