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BAB III 

       METODE PENELITIAN 
 

 

A. Pendekatan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan desain penelitian kuesioner (angket), survei. Menurut Kerlinger 

(2000:660) penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun kecil dengan 

menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan 

insidensi, distribusi dan interelasi relatif dari veriabel-veriabel sosiologis dan 

psikologis.  

Penelitian survei pada umumnya dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasikan dari pengamatan yang tidak mendalam namun generalisasi yang 

dihasilkan bisa akurat bila digunakan sampel yang representatif. Menurut Kerlinger 

(2000:660) penelitian survei ini mengkaji populasi (universe) yang besar maupun 

yang kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi. 

Dengan demikian bila ditinjau dari bagaimana variabel-variabel secara 

bersama-sama, penelitian ini termasuk deskriftif korelasional yaitu penelitian untuk 

menjawab pertanyaan tentang hubungan keadaan suatu fenomena dan melaporkan 

sebagaimana keadaannya (Hajar, 1999:274). Dalam penelitian ini  di jelaskan 

derajat dari dua veriabel kuantitatif di asosiasikan.   

Penelitian deskriptif ini menelusuri hubungan antara: 1) hubungan 
aktivitas guru penjas dalam KKG terhadap kompetensi pedagogik, 2)  
hubungan aktivitas guru pendidikan jasmani dalam KKG terhadap 
kompetensi Profesional, 3)  hubungan dukungan kepala sekolah terhadap 
kompetensi pedagogik, 4) hubungan dukungan kepala sekolah terhadap 
kompetensi profesional, 5) hubungan aktivitas guru penjas dalam KKG 
dan dukungan kepala sekolah secara bersama terhadap kompetensi 
pedagogik, 6) hubungan aktivitas guru penjas. dalam KKG dan dukungan 
kepala sekolah secara bersama terhadap kompetensi profesional 
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a. Variabel dan Kerangka Penelitian 

1. Variebel Penelitian  

Variabel adalah suatu akibat atau sifat asfek dari orang maupun obyek 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,  1990:20-21). 

Veriabel ini terdiri dari 4 (empat) veriabel, yaitu 2 (dua) variabel bebas, 

dan 2 (dua) variabel terikat. Variabel-Variabel tersebut adalah: 

Variabel yang dipelajari dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

yaitu “Aktivitas guru penjas dalam KKG” (X1) dan “Dukungan kepala sekolah”  

(X2) serta veriabel terikat yaitu “Kompetensi pedagoik “(Y1) Kompetensi 

profesional ” (Y2). 

Pola hubungan variabel-variabel, secara sederhana dan skematis dapat 

digambarkan  sebagai berikut: 

 

 

                rX1 Y1                                           rX1 Y2    

 

                                     r X1 X2 Y1                  rX1 X2 Y2               

 

               rX2 Y1                                           rX2 Y2    

Gambar 3.1 Kerangka pemikiran 

 

X1 

Y2 
Y1 

X2 
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          Keterangan: 

                X1           : Variabel Aktivitas guru penjas dalam KKG 

                               : Variabel Dukungan kepala sekolah                    

                               : Variabel Kompetensi pedagogik 

                               : Variabel Kompetensi profesional      

                               : Hubungan tunggal dan bersama-sama 

                               : Hubungan secara bersama-sama 

               rxy           : Kolerasi sampel 

 

C. Populasi dan  Sampel Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah guru penjas Kecamatan Kampar Timur 

sebanyak 30 orang guru penjas, dan jumlah Kepala Sekolah Kecamatan Kampar 

Timur sebanyak 17 orang. Dengan jumlah keseluruhan sebagai populasi dalam 

penelitian ini sebanyak 47 orang. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 

30 orang. Ini didasarkan pada pendapat Nana Sujana (1991:73) “Menimal sampel 

sebanyak 30 subyek, ini berdasarkan atas perhitungan atau syarat pengujian yang 

lazim digunakan dalam statistik”. 

Mengenai besarnya sampel tidak ada ketentuan yang baku atau  rumus 

yang pasti. Sebab keabsahan sampel terletak pada sifat karakteristiknya mendekati 

populasi atau tidak bukan pada besar atau banyaknya. (Nana Sujana, 1991:72). 

Selain itu, besar sampel yang harus diselidiki dalam suatu penelitian 

tergantung pada keragaman karakteristik populasi sebab keadaan populasi 

  X1   

X2 

Y1 

Y2 
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penelitian yang heterogen karena perbedaan dari segi tugas dan tingkat 

pendidikan, maka 30 subyek dianggap cukup representatif.  

Pengambilan sampel dengan menggunakan cara random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak dengan posisi anggota populasi mempunyai hak 

yang sama untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 1999:60). 

Dengan demikian teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam 

penelitian ini secara operasional adalah masing-masing  guru penjas berjumlah  2 

orang guru setiap sekolah. Jumlah kepala sekolah Kecamatan Kampar Timur 

berjumlah sebanyak 17 orang, maka jumlah sampel yang diambil adalah 17 x 2 = 

34 orang. Maka jumlah responden dijadikan sampel yaitu sebanyak 30 orang. Hal 

ini sudah memenuhi syarat besar sampel menimal 30 subyek dari populasi guru 

penjas yang ada dua setiap sekolah. 

Guru penjas Kecamatan Kampar Timur memiliki 17 Sekolah Dasar 

Negeri. Setiap sekolah guru penjas memiliki 2 orang guru,   masing-masing guru 

memiliki latar belakang pendidikan.  Tamatan Sekolah Guru Olahraga (SGO) 2 

orang, tamatan  D2 30 orang, dan Sarjana satu (S1) 2 orang. Maka seluruh guru 

penjas kecamatan kampar timur berjumlah 34 orang yang dijadikan sampel 

sebanyak 30 orang guru penjas. 
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Tabel 3.1 Populasi dan Anggota Sampel 
 

No Sekolah Populasi Sampel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

SDN 001 Sawah Baru 
SDN 002 Pulau Rambai 
SDN 003 Koto Perambahan 
SDN 004 Pulau Birandang 
SDN 005 Koto Perambahan 
SDN 006 Tanjung Bungo 
SDN 007 Pulau Birandang 
SDN 008 Pulau Rambai 
SDN 009 Pulau Birandang 
SDN 010 Pulau Birandang 
SDN 011 Pulau Rambai 
SDN 011 Sei. Putih 
SDN 013 Sungai Tarap 
SDN 014 Deli Makmur 
SDN 015 Koto Perambahan 
SDN 016 Pulau Rambai 
SDN 017 Kampar 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

30 

 

 

 

 

 Jumlah 34 30 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah  alat yang menggunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun  sosial yang  diamati (Sugiyono, 1999:84), Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa lembaran kuesioner (angket) yang terdiri dari 

1) berupa lembaran kuesioner aktivitas guru penjas dalam KKG dengan indikator: 

aktivitas visual, aktivitas lisan (oral), aktivitas mendengarkan, aktivitas menulis, 

aktivitas mental, 2) kuesioner dukungan kepala sekolah dengan indikator: 

motivasi, sarana dan prasarana, merencanakan program pembelajaran, ketetapan 

waktu, 3)  kuesioner kompetensi pedagogik  dengan indikator: Menguasai 
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pemahaman wawasan atau landasan pendidikan (asfek fisik, moral, spritual, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual),  Menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik, Mengembangan kurikulum/silabus yang 

terkiat dengan mata pelajaran, Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis, Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Mamfasilitas 

pengembangan potensi peserta didik,  Berkomonikasi secara efektif, empatik, dan 

satuan, Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 

Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, Melakukan tindakan relatif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran,  4)   kuesioner    kompetensi profesional dan 

indikator: menguasai bahan,  mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, 

menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan,  pengelola intraksi 

belajar mengajar, menilai prestasi belajar siswa untuk kependidikan dan pengajaran, 

mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan,  mengenal 

penyelenggaraan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan penafsiran 

hasil-hasil penelitian. 

Keempat instrumen tersebut menggunakan Tes Penyekalaan (Rating 

Scale Likert) yang memberikan lima altenatif  pilihan yaitu Sangat Sering (SS), 

Sering (S), Kadang-Kadang (KK), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP). Kelima 

kriteria tersebut diberi bobot 5, 4, 3, 2, dan 1 untuk positif, dan 1, 2, 3, 4, dan 5 

untuk pernyataan negatif. 
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Bobot dari setiap pertanyaan tertera dalam tabel 3.2 

Bobot Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
5 SS TP 
4 S JR 
3 KK KK 
2 JR S 
1 TP SS 

 

Setelah intrumen penelitian  Aktivitas guru penjas dalam KKG, 

Dukungan Kepala Sekolah, Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional 

telah tersusun, keempat  instrumen tersebut agar mencapai tingkat validitas dan 

reliabilitas instrumen. Arikunto (1998) mengatakan validitas menunjukkan sejauh 

mana suatu instrumen itu mengukur apa yang ingin diukur dan untuk keperluan 

pengukuran validitas butir instrumen menggunakan rumus kolerasi product 

moment dari pearcon. 

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dua cara yaitu: 

(a) Validitas isi (content validity) dan (b) validitas konstruk (construnt validity). 

a) Uji validitas isi. 

Uji validilitas isi di lakukan dengan rational judgement yaitu mengukur 

seberapa jauh isi dari setiap item instrumen dapat mewakili secara representatif 

semua indikator dari karakteristik variabel yang diukur. Hal ini di lakukan dengan 

mengkonsultasikan setiap instrumen kepada dosen pembimbing tesis dan 

ahlipraktisi di lapangan. Dengan cara demikian maka akan diperoleh instrumen 

yang memenuhi dan mencerminkan keseluruhan isi yang hendak diukur. 
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Hajar (1999) mengemukakan semakin isi setiap butir instrumen 

representatif semakin tinggi tingkat validiritasnya. 

b) Uji validitas konstruk 

Uji Validitas konstruk di maksudkan untuk menunjukan sejauhmana 

suatu intrumen mengukur konstruk teori yang menjadi dasar penyusunan 

instrumen. Hadjar (1999:196) mengatakan tehnik ini digunakan untuk menguji 

validitas instrumen variabel yang hanya dapat diukur secara tidak langsung 

melalui inferensi, prosedur  pengujian ini sangat diperlukan untuk penelitian yang 

menguji hipotesis. Adapun reliabilitas instrumen berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap instrumen. Sumanto (1995) taraf kepercayaan instrumen akan tinggi bila 

instrumen tersebut memberikan hasil yang lain baik pada waktu yang sama 

maupun waktu yang berbeda. 

Suatu instrumen yang mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi dapat 

dipercaya untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan dan keputusan, karena 

itu untuk menguji tingkat reliabilitas instrumen ada beberapa teknik yang 

digunakan antara lain tes stabilitas, tes ekuivalensi dan tes konsistensi internal 

(Sugiyono. 1998:103). 

Dalam penlitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji tingkat 

reliabilitas instrumen adalah tes konsistensi internal sebab tes ini hanya 

memerlukan sekali pelaksanaan dan satu instrumen. Hal ini berdasarkan 

pertimbangan efektivitas dan efesiensi. 

Dari tiga macam teknik yang digunakan pada tes konsistensi internal 

yaitu  Kuder, Richadson dan Alpha Crombach maka peneliti memilih untuk 
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menggunakan Alpha Crombach sebab teknik ini paling cocok untuk menguji 

reliabilitas instrumen yang masing-masing butirnya mempunyai lebih dari satu 

alternatif jawaban. Hal ini berdasarkan pendapat Crombach dalam Hajar (1999) 

bahwa teknik alpha digunakan bila butir instrumen tidak diskor dengan benar atau 

salah. 

 

E. Hasil Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen yang terdiri dari empat  instrumen yaitu:  Aktivitas 

guru penjas dalam KKG, Dukungan  kepala sekolah, Kompetensi Pedagogik dan 

Kompetensi Profesional guru penjas dilakukan terhadap 30 orang responden yang 

diambil secara acak. Tujuan pelaksanaan uji coba tersebut adalah untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sebagai syarat bagi suatu 

instrumen  agar layak digunakan dalam suatu penelitian. Data uji coba dan hasil 

analisis yang lengkap dapat dilihat lampiran. 

Adapun cara ringkas tingkat validitas dan reliabilitas hasil uji coba 

instrumen  berdasarkan variabel penelitian disajikan berikut ini: 

 

1. Aktivitas guru penjas dalam KKG (X1) 

Diedrich (dalam Rohani, 2004:9), mengembangkan beberapa keaktivitas 

belajar berikut ini, yaitu : 

1), aktivitas visual  2), aktivitas lisan 3), aktivitas mendengar 4), aktivitas menulis 

5), aktivitas mental 
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Sedangkan komponen-komponen dari Aktivitas guru penjas dalam KKG 

telah dijelaskan dalam tesis ini. Selanjutnya akan ditampilkan kisi-kisi kuesioner 

aktivitas guru penjas dalam KKG  sebelum digunakan untuk memperoleh data dan 

setelah dilakukan uji coba. Instrumen tes aktivitas guru penjas dalam KKG terdiri 

dari 15 indikator. Sedangkan Tabel 3.3 menunjukkan bobot pertanyaan aktivitas 

guru penjas dalam KKG. Berturut-turut akan ditampilkan di bawah ini.  

 

Tabel 3.3 

Bobot Pertanyaan Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 
 

Bobot Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
5 SS TP 
4 S JR 
3 KK KK 
2 JR S 
1 TP SS 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel 

Aktivitas guru penjas dalam KKG 

No Variabel Sub Variabel  Indikotor No 
Item 

1 Aktivitas guru 
penjas dalam 
KKG (X1) 
 
Diedrich (dalam 
Rohani, 2004:9) 

1. Aktivitas visual 1.1. Memperhatikan 
1.2. Mengamati          

1 
2 

2. Aktivitas  lisan 
(oral) 

2.1. Mengemukakan suatu fakta atau prinsip,     
2.2.  Menghubungkan suatu kejadian 
2.3. Mengajukan pertanyaan 
2.4.  Memberi saran 
2.5. Mengemukakan pendapat. 

3 
4 
5 
6 
7 

3. Aktivitas  
mendengarkan 

3.1. Mendengarkan penyajian bahan 
3.2. Percakapan atau diskusi kelompok 

8 
9 

4. Aktivitas    
menulis 

4.1. Menulis laporan  
4.2. Mengerjakan tes  
4.3. Mengisi angket. 

10 
11 
12 

5. Aktivitas 
mental 

5.1. Merenungkan 
5.2. Memecahkan masalah 
5.3.  Menganalisis. 

13 
14 
15 
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Instrumen soal 

Angket I Aktivitas guru penjas dalam KKG (X1) 

Petunjuk; 

 Pilihlah jawaban  angket  5 alternatif dibawah ini dengan memberi tanda cek  

(v ) didalam kolam yang tersedia; 

5 = Sangat Sering,  4 = Sering,  3 = Kadang-kadang,  2 = Jarang,  1 = Tidak pernah 

 

No 

 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S KK JR TP 

1 Saya memperhatikan apa yang di sampaikan tutor      

2 Saya mengamati kajian yang di sampaikan tutor      

3 Saya mengemukakan suatu fakta atau prinsip sendiri         

4 Menghubungkan suatu kejadian yang di sampaikan tutor      

5 Saya mengajukan pertanyaan yang kurang jelas dari 
tutor 

     

6 Saya memberikan saran kepada tutor      

7 Saya mengemukakan pendapat kepada tutor      

8 Saya mendengarkan penyajian bahan yang di sampaikan 
oleh tutor 

     

9 Betukar pendapat antara teman dalam kelompok      

10 Menulis laporan tentang pelaksanaan KKG      

11 Saya mengerjakan tes setelah PBM selesai di sajikan 
tutor 

     

12 Mengisi angket setelah PBM selesai di sajikan tutor      

13 Merenungkan PBM setelah di sajikan tutor 
 

     

14 Mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi PBM      

15 Menganalisis masalah-masalah yang dihadapi PBM      

 

Berdasarkan hasil analisis data yang diolah dengan menggunakan 

bantuan program spss, butir-butir pernyataan untuk veriabel pertama yaitu 

aktivitas guru penjas dalam KKG menghasilkan 15 item soal.  
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Hasil perhitungan validitas tersebut dilakukan menggunakan rumus 

Kolerasi Product Moment dari Pearson dan membandingkannya dengan nilai r 

tabel = 10 (0,632) masrun (1979) mengatakan teknik kolerasi untuk menentukan 

validitas item ini paling banyak digunakan dengan syarat minimum untuk 

dianggap valid adalah jika r = 0,632 jadi kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,632  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan pada kritetia diatas maka diperoleh 15 item insrumen 

aktivitas guru penjas dalam KKG dinyatakan valid karena  r hitongan > r tabel. 

Sedangkan perhitungan reliabilitas instrumen aktivitas guru penjas dalam KKG 

yang menggunakan rumus Alpha Crombach diperoleh r = 0,962 dan sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Arikunto (1998) bahwa koefisien kolerasi tingkat 

reliabilitas suatu instrumen yang berada dalam jarak interval 0,50 digolongkan 

tinggi sedangkan yang berada dalam jarak diatas 0,80-1,00 dikategorikan sangat 

tinggi. Dengan demikian koefisien reliabilitas aktivitas guru penjas dalam KKG 

sebesar 0,962 sangat tinggi. 
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Hasil Analisis Validitas Butir Instrumen Aktivitas Guru Penjas dalam KKG 

 

No Korelasi Tabel Ket 

no1 ,808 0,632 Valid 

no2 ,633  Valid 

no3 ,776  Valid 

no4 ,759  Valid 

no5 ,759  Valid 

no6 ,769  Valid 

no7 ,711  Valid 

no8 ,761  Valid 

no9 ,739  Valid 

no10 ,716  Valid 

no11 ,952  Valid 

no12 ,660  Valid 

no13 ,781  Valid 

no14 ,775  Valid 

no15 ,706  Valid 

 

 

2. Dukungan Kepala Sekolah (X2)  

Kathleen M.Brown Susan R. Wyynn (2007) Teacher Retention Issues: 

How Some Principals Are Supporting and Keeping new Teachers:  

1), Dukungan nasehat 2),  dukungan administrasi 3), kepemimpinan 4), kondisi 5), 

struktural pendidikan 6), kekeluargaan 7),  sumber daya.  

Sedangkan komponen-komponen dari dukungan kepala sekolah  telah 

dijelaskan dalam tesis ini. Selanjutnya akan ditampilkan kisi-kisi kuesioner 

dukungan kepala sekolah  sebelum digunakan untuk memperoleh data dan setelah 

dilakukan uji coba. Instrumen tes dukungan kepala sekolah  terdiri dari 14 

indikator. Sedangkan Tabel 3.5 menunjukkan bobot pertanyaan dukungan kepala 

sekolah . Berturut-turut akan ditampilkan di bawah ini.  
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Tabel 3.5 

Bobot Pertanyaan Dukungan Kepala Sekolah 

Bobot Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
5 SS TP 
4 S JR 
3 KK KK 
2 JR S 
1 TP SS 

 

 

Tabel 3.6 
 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel 
 

Dukungan Kepala Sekolah terhadap Guru Penjas (X2) 
 

No Variabel Sub Variabel  Indikotor No Item 

2 Dukungan Kepala 
Sekolah (X2) 
 
Kathleen 

M.Brown Susan 

R. Wyynn (2007) 

1. dukungan nasehat 1.1. Nasehat oleh kepala sekolah 1 

2. Dukungan 
administrasi 

2.1. Mengisi daftar hadir 
2.2. Cacatan kemajuan siswa 

2 
3 

3. Kepemimpinan 3.1.  Kepemimpinan dalam 
pendidikan 
 

4,5 

4. Kondisi 4.1. Asfek dukungan dalam kondisi 
internal 

4.2. Iklim sekolah 
4.3. Veriasi proses pembelajaran 

6 
 
7 
8 

5. Sruktural kepala 
sekolah 

5.1. Hubungan atasan dan bawahan 
 

9 

6. Sumber daya 6.1. Pendidikan 
6.2. Orang tua 
6.3. Peserta didik 
6.4. Masyarakat 

10 
11 
12 
13 

  7. kekeluargaan 7.1. Kerja sama 
7.2. Merasa nasib seperjuangan 

14 
15 
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Istrumen soal 
 

Angket II Dukungan Kepala Sekolah terhadap Guru Penjas (X2) 

Petunjuk; 

Pilihlah jawaban  angket  5 alternatif dibawah ini dengan memberi tanda cek  

(v ) didalam kolam yang tersedia;  5 = Sangat Sering,  4 = Sering,  3 = Kadang-kadang, 

 2 = Jarang,  1 = Tidak pernah 

 
No 

 
Pernyataan 

Jawaban 
SS S KK J TP 

1 Kepala sekolah memberikan dukungan nasehat pada guru penjas 
dalam mengikuti KKG dan memberi dana bantuantransfor. 

     

2 Kepala sekolah menyuruh mengisi daftar hadir kepada guru 
penjas. 

     

3 Kepala sekolah menyuruh guru penjas melakukan pembinaan 
terhadap berbagai kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa 

     

4 Kepala sekoah mendukung atas kelancaran kepemimpinan guru 
penjas 

     

5 Kepala sekolah memberikan kepercayaan kepada guru penjas 
untuk memimpin KKG 

     

6  Asfek dukungan dalam kondisi internal terciptanya pengelolaan 
pendidikan yang efesien dan efektif oleh kepala sekolah 

     

7 Kepala sekolah selalu mencitakan Iklim sekolah dalam 
pelaksanaan pembelajaran dengan baik 

     

8 Kepala sekolah  menginstruksikan kepada guru penjas dalam 
proses pembelajaran ada veriasinya 

     

9 Hubungan  kepala sekolah dan bawahan (guru penjas) selalu baik      

10 Kepala sekolah memberikan memberikan dukungan kepada 
guru penjas tentang PBM. 

     

11 Kepala sekoah memberikan dukungan kepada guru penjas 
untuk menyampaikan kepada orang tua siswa tentang PBM. 

     

12 Kepala sekolah memberikan dukungan kepada guru penjas 
untuk menyampaikan  kepada siswa tentang PBM 

     

13 Kepala sekolah memberikan dukungan terhadap guru penjas 
untuk berkomunikasi dengan masyarakat. 

     

14 Kepala sekolah menyatukan guru penjas dengan guru kelas 
dalam KKG 

     

15 Kepala sekolah menyatukan guru penjas dengan guru kelas 
setiap pelaksanaan KKG 
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Berdasarkan hasil analisis data yang diolah dengan menggunakan 

bantuan program spss, butir-butir pernyataan untuk veriabel pertama yaitu 

dukungan kepala sekolah menghasilkan 15 item soal.  

Hasil perhitungan validitas tersebut dilakukan menggunakan rumus 

Kolerasi Product Moment dari Pearson dan membandingkannya dengan nilai r 

tabel = 10 (0,632) masrun (1979) mengatakan teknik kolerasi untuk menentukan 

validitas item ini paling banyak digunakan dengan syarat minimum untuk 

dianggap valid adalah jika r = 0,632 jadi kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,632  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan pada kritetia diatas maka diperoleh 15 item insrumen 

dukungan kepala sekolah dinyatakan valid karena  r hitongan > r tabel. Sedangkan 

perhitungan reliabilitas instrumen dukungan kepala sekolah yang menggunakan 

rumus Alpha Crombach diperoleh r = 0,862 dan sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Arikunto (1998) bahwa koefisien kolerasi tingkat reliabilitas suatu 

instrumen yang berada dalam jarak interval 0,50 digolongkan tinggi sedangkan 

yang berada dalam jarak diatas 0,80-1,00 dikategorikan sangat tinggi. Dengan 

demikian koefisien reliabilitas dukungan kepala sekolah sebesar 0,862 sangat 

tinggi. 
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Hasil Analisis Validitas Butir Instrumen Dukungan Kepala Sekolah 

 

No Korelasi Tabel Ket 

no1 ,708 0,632 Valid 

no2 ,733  Valid 

no3 ,865  Valid 

no4 ,759  Valid 

no5 ,659  Valid 

no6 ,769  Valid 

no7 ,711  Valid 

no8 ,808  Valid 

no9 ,739  Valid 

no10 ,636  Valid 

no11 ,952  Valid 

no12 ,660  Valid 

no13 ,781  Valid 

no14 ,775  Valid 

no15 ,706  Valid 

 

 

3 Kompetensi Pedagogoik Guru Penjas (Y2) 

Menurut Permendiknas nomor 17 tahun (2007:65) tentang kompetensi 

pedagogik guru, dirangkumkan dalam 10 kompetensi yaitu sebagai berikut:  

1) menguasai pemahaman wawasan atau landasan pendidikan (asfek 
fisik, moral, spritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, 2) 
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 
3) mengembangan kurikulum/silabus yang terkiat dengan mata pelajaran, 
4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 5) 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, 6) mamfasilitas 
pengembangan potensi peserta didik, 7) berkomonikasi secara efektif, 
empatik, dan satuan, 8) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses 
dan hasil belajar, 9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, 10) 
melakukan tindakan relatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 
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Sedangkan komponen-komponen dari kompetensi pedagogik telah 

dijelaskan dalam tesis ini. Selanjutnya akan ditampilkan kisi-kisi kuesioner 

kompetensi pedagogik sebelum digunakan untuk memperoleh data dan setelah 

dilakukan uji coba. Instrumen tes kompetensi pedagogik guru terdiri dari 34 

indikator.  

Dengan bobot pertanyaan kompetensi pedagogik. ditampilkan pada tabel 

3.7 di bawah ini.  

 

Tabel 3.7 

Bobot Pertanyaan Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 
 

Bobot Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
5 SS TP 
4 S JR 
3 KK KK 
2 JR S 
1 TP SS 
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Tabel 3.8a 

       Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel 

         Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 
 

No Variabel Dimensi Indikator 
3 Kompetensi 

Pedagogik 
Guru Penjas 
(Y1) 
 
Permendiknas 
No. 17 Tahun 
2007 halaman 
65 

1. Menguasai 
pemahaman 
wawasan atau 
landasan 
pendidikan (aspek 
fisik, moral, 
spritual, sosial, 
kultural, 
emosional, dan 
intelektual 

 

1.1. Memahami landasan 
kependidikan; 

1.2. Memahami kebijakan pendidikan; 
1.3. Memahami tingkat perkembangan 

siswa; 
1.4. Memahami pendekatan 

pembelajaran yang sesuai meteri 
pembelajaran; 

1.5. Menerapkan kerja sama dalam 
aktivitas pekerjaan 

1.6. Memfaatkan kemajuan iptek 
dalam pendidikan. 

2. Menguasai teori 
belajar dan prinsip-
prinsip 
pembelajaran yang 
mendidik  

 

2.1. Instruksi pembelajaran harus 
menyusuaikan kondisi setiap 
peserta didik. 

2.2. Memperhatikan dan melayani 
perbedaan–perbedaan perorangan 
peserta didik.  

2.3. Strategi pembelajaran yang 
berasaskan maju berkelanjutan 
(continous progress) 

2.4. Pembelajaran dipecah-pecah 
menjadi satuan-satuan kecil 

2.5. Peserta didik tidak akan 
diperkenankan belajar materi 
berikutnya apabila materi 
persyaratan belum tuntas 

2.6. Seorang peserta didik yang 
mempelajari satuan pelajaran 
tertentu dapat berpindah ke satuan 
pelajaran berikutnya apabila peserta 
didik yang bersangkutan telah 
menguasai sekurang-kurangnya 
75% indikator (tergantung pada 
kondisi sekolah) 

2.7. Penilaian harus menggunakan 
acuan kriteria. 

3. Mengembangan 
kurikulum/silabus 
yang terkiat 
dengan mata 

3.1. Berpusat pada potensi, 
perkembangan, kebutuhan, dan 
kepentingan peserta didik pada 
lingkungannya 

3.2. Tanggap terhadap perkembangan 
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pelajaran 

 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni 

3.3. Relevan dengan kebutuhan 
kehidupan 

3.4. Menyeluruh dan 
berkesenambungan 

3.5. Belajar sepanjang hayat 
3.6. Seimbang antara kepentingan 

nasional dan kepentingan daerah 

4. Menyelenggarakan 
Pembelajaran yang 
Mendidik dan 
Dialogis 

 

4.1. Pendekatan kompetensi 
4.2. Pendekatan keterampilan proses 
4.3. Pendekatan lingkungan 
4.4. Pendekatan kontekstual 
4.5. Pendekatan tematis 

5. Memanfaatkan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

5.1. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi Internet, komputer, 
laboraterium, digital library 

6. Mamfasilitas 
pengembangan 
potensi peserta 
didik. 

6.1 fasilitator pengembangan potensi 
murid. 

7. Berkomunikasi 
secara efektif, 
empatik, dan 
satuan. 

7.1. Komunikasi guru dan murid sangat 
berpengaruh terhadap kedekatan 
dan efektivitas proses pembelajaran 
yang dilakukan guru. 

8. Menyelenggarakan 
penilaian dan 
evaluasi proses 
dan hasil belajar. 

 

8.1. Menguji konsistensi atau  
kebugaran suatu karya berdasar 
kriteria internal 

8.2. Menilai suatu karya baik kelebihan 
maupun kekurangannya 

9. Memanfaatkan 
hasil penilaian dan 
evaluasi 

 

9.1. Melakukan penilaian tes  
kemampuan 

9.2. Melakukan tes fortofolio 
9.3. penilaian kelas dan ujian meliputi 

ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotor. 

9.4. Melakukan penilaian secara 
terpadu dengan proses 
pembelajaran pada siswa. 

10. Melakukan 
tindakan relatif 
untuk 
peningkatan 
kualitas 
pembelajaran 

10.1.   Kreteria pedagogik menjadi 
starting point dalam 
menjalankan pembelajaran yang 
kreatif, inovatif, dan rekreatif. 
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Dari kisi-kisi yang telah tersusun dalam Permendiknas nomor 17 tahun 

(2007:65), peneliti melakukan modifikasi 34 indikator, dari dua indikator: 1), 

memahami landasan kependidikan, dan memahami kebijakan pendidikan, menjadi 

satu indikator yaitu:  memahami landasan dan kebijakan kependidikan 2), 

indikator: Menerapkan kerja sama dalam memfaatkan kemajuan aktivitas iptek 

dalam pendidikan, menjadi satu indikator yaitu: menerapkan kerja sama dalam 

memfaatkan kemajuan aktivitas iptek dalam pendidikan  3), indikator: berpusat 

pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik pada 

lingkungannya, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menjadi satu indikator: 

dalam PBM yang relevan berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik pada lingkungannya 4), indikator: tanggap terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,  seni, menyeluruh  dan 

berkesenambungan, menjadi satu indikator: tanggap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dapat berkesinambungan 5), indikator: 

Pendekatan lingkungan, dan pendekatan tematis, menjadi satu indikator: 

Pendekatan lingkungan, dan tematis. 

Sehingga dari modifikasi itu dihasilkanlah kisi-kisi yang tercantum 

dalam tabel 3.8b seperti pada halaman berikutnya.  
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Tabel 3.8b 

       Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel 

         Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 
 

No Variabel Dimensi Indikator No 
Item 

3 Kompetensi 
Pedagogik 
Guru Penjas 
(Y1) 
 
Permendikna
s nomor 17 
tahun 
(2007:65) 
 

1 Menguasai 
pemahaman 
wawasan atau 
landasan pendidikan 
(aspek fisik, moral, 
spritual, sosial, 
kultural, emosional, 
dan intelektual 

 

1.1 Memahami landasan dan 
kebijakan kependidikan;  

1.2 Memahami tingkat 
perkembangan siswa;  

1.3 Memahami pendekatan 
pembelajaran yang sesuai 
meteri pembelajaran;  

1.4 Menerapkan kerja sama 
dalam memfaatkan 
kemajuan aktivitas iptek 
dalam pendidikan. 

1 
 

2 
 
3 
 
 
 
4 

2 Menguasai teori 
belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran 
yang mendidik  

 

2.1 Instruksi pembelajaran 
harus menyusuaikan 
kondisi setiap peserta didik. 

2.2 memperhatikan  dan 
melayani perbedaan–
perbedaan perorangan 
peserta didik Strategi       
pembelajaran yang 
berasaskan maju 
berkelanjutan 

2.3  Peserta didik dalam PBM 
tidak akan diperkenankan 
belajar materi berikutnya 
apabila materi persyaratan 
belum tuntas 

2.4 Pembelajaran dipecah-
pecah menjadi satuan-
satuan kecil 

2.5 Belajar efektif dimulai dari 
lingkungan belajar yang 
berpusat pada siswa. 

2.6 Seorang peserta didik yang 
mempelajari satuan 
pelajaran tertentu dapat 
berpindah ke satuan 
pelajaran berikutnya 
apabila peserta didik yang 
bersangkutan telah 
menguasai sekurang-
kurangnya 75% indikator 

5 
 
 

6 
 
 

 
 
 
7 

 
 
 
 

13 
 

 
15 
 

 
8 
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(tergantung pada kondisi 
sekolah) 

2.7 Penilaian harus 
menggunakan acuan 
kriteria. 

 
 
 
9 

3 Mengembangan 
kurikulum/silabus 
yang terkiat dengan 
mata pelajaran 

 

3.1 Dalam PBM yang Relevan 
berpusat pada potensi, 
perkembangan, kebutuhan, 
dan kepentingan peserta 
didik pada lingkungannya  

3.2 Tanggap terhadap 
perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
dan seni dapat 
berkesenambungan  
Supaya  

3.3 Belajar sepanjang hayat 
3.4 Seimbang antara 

kepentingan nasional dan 
kepentingan daerah 

10 
 
 

 
 
 
 

11 
 
 

 
12 
20 

4 Menyelenggarakan 
Pembelajaran yang 
Mendidik dan 
Dialogis 

 

4.1 Pendekatan kompetensi  
4.2 Pendekatan keterampilan 

proses 
4.3 Pendekatan lingkungan, , 

tematis 
4.4 Pendekatan kontekstual 

28 
14 

 
30 
 

29 
5 Memanfaatkan 

teknologi informasi 
dan komunikasi 

5.1 Memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi 
Internet, komputer, 
laboraterium, digital 
library 

16 

6 Mamfasilitas 
pengembangan 
potensi peserta didik. 

6.1 Fasilitator pengembangan 
potensi murid. 

 

17 

7 Berkomunikasi secara 
efektif, empatik, dan 
satuan. 

7.1 Komunikasi guru dan 
murid sangat berpengaruh 
terhadap kedekatan dan 
efektivitas proses 
pembelajaran yang 
dilakukan guru. 

18 

8 Menyelenggarakan 
penilaian dan evaluasi 
proses dan hasil 
belajar. 

 

8.1 Menguji konsistensi atau  
kebugaran suatu karya 
berdasar kriteria internal 

8.2 Menilai suatu karya baik 
kelebihan maupun 
kekurangannya 

19  
 
 

22 
 
 

9 Memanfaatkan hasil 
penilaian dan evaluasi 

 

9.1 Melakukan penilaian tes 
kemampuan 

9.2 Melakukan tes fortofolio 
9.3 penilaian kelas dan ujian 

21,23 
 

24 
25 
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meliputi ranah kognitif, 
afektif, dan psikomotor. 

9.4 Melakukan penilaian 
secara terpadu dengan 
proses pembelajaran pada 
siswa. 

 
 

26 

10 Melakukan 
tindakan relatif 
untuk peningkatan 
kualitas 
pembelajaran 

10.1 Kreteria pedagogik 
menjadi starting point 
dalam menjalankan 
pembelajaran yang kreatif, 
inovatif, dan rekreatif. 

 

27 

 

 

Instrumen Soal (sebelum modifikasi) 

Angket III Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 

Petunjuk; 

Pilihlah jawaban  angket  5 alternatif dibawah ini dengan memberi tanda cek  

(v ) didalam kolam yang tersedia; 5 = Sangat Sering, 4 = Sering, 3 = Kadang-kadang, 

 2 = Jarang, 1 =  Tidak pernah. 

 
No 

  Alternatif Jawaban 
SS S KK JR TP 

1 Memahami landasan kependidikan      
2 Memahami tingkat perkembangan siswa;      
3 Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai meteri pembelajaran;      
4 Menerapkan kerja sama dalam aktivitas pekerjaan      
5 Instruksi pembelajaran harus menyusuaikan kondisi setiap peserta didik.      
6 Memperhatikan dan melayani perbedaan perorangan peserta didik      
7 Mengajukan peserta didik tidak akan belajar materi berikutnya apabila 

materi persyaratan belum tuntas 
     

8 Seorang peserta didik yang mempelajari satuan pelajaran tertentu dapat 
berpindah ke satuan pelajaran berikutnya apabila peserta didik yang 
bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 75% indikator 
(tergantung pada kondisi sekolah) 

     

9 Menggunakan penilaian setiap acuan kriteria      
10 Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik pada lingkungannya 
     

11 Memberikan tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni terhadap siswa. 

     

12 Siswa dituntut belajar dengan baik oleh guru      
13 pengembangan konsep belajar tuntas (mastery learning) ataubelajar 

sebagai penguasaan (learning for messtery) dilakukan siswa 
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14 Melakukan pengamatan pada siswa      

15 Belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 
siswa. 

     

16 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Internet, 
komputer, laboraterium, digital library 

     

17 Melakukan fasilitator pengembangan potensi murid.      
18 Komunikasi guru dan murid sangat berpengaruh terhadap kedekatan 

dan efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan guru. 
     

19 Mengidentifikasi dan mengklasifikasi hasil pengamatan siswa      
20 Mengadakan umpan balik terhadap siswa dalam proses penilaian 

(assessment).  
     

21 Menguji konsistensi atau  kebugaran suatu karya berdasar kriteria 
internal 

     

22 Menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya pada 
siswa 

     

23 Melakukan penilaian tes  kemampuan siswa      
24  Melakukan tes fortofolio      
25  Melakukan penilaian kelas dan ujian meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 
     

26 Melakukan penilaian secara dalam dengan proses pembelajaran 
pada siswa. 

     

27 Melakukan kreteria pedagogik menjadi starting point dalam 
menjalankan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan rekreatif 
terhadap siswa 

     

28 Adanya penggeseran dari pembelajaran kelompok kearah 
pembelajaran individul. 

     

29 Merencanakan suatu kegiatan penelitian      
30 Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan 

cara mengamati apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya. 
     

 

Berdasarkan hasil analisis data yang diolah dengan menggunakan 

bantuan program spss, butir-butir pernyataan untuk veriabel pertama yaitu 

kompetensi pedagogik menghasilkan 30 item soal.  

Hasil perhitungan validitas tersebut dilakukan menggunakan rumus 

Kolerasi Product Moment dari Pearson dan membandingkannya dengan nilai r 

tabel = 10 (0,632) masrun (1979) mengatakan teknik kolerasi untuk menentukan 

validitas item ini paling banyak digunakan dengan syarat minimum untuk 

dianggap valid adalah jika r = 0,632 jadi kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,632  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 
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Berdasarkan pada kritetia diatas maka diperoleh 28 item insrumen 

kompetensi pedagogik dinyatakan valid karena  r hitongan > r tabel. Sedangkan 

perhitungan reliabilitas instrumen kompetensi pedagogik yang menggunakan 

rumus Alpha Crombach diperoleh r = 0,702 dan sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Arikunto (1998) bahwa koefisien kolerasi tingkat reliabilitas suatu 

instrumen yang berada dalam jarak interval 0,50 digolongkan tinggi sedangkan 

yang berada dalam jarak diatas 0,60-0,80 dikategorikan tinggi. Dengan demikian 

koefisien reliabilitas kompetensi pedagogik dukungan kepala sekolah sebesar 

0,702 termasuk  kategori tinggi. 

 

Instrumen baku 

Angket III Kompetensi Pedagogik Guru Penjas (Y1) 

Petunjuk; 

Pilihlah jawaban  angket  5 alternatif dibawah ini dengan memberi tanda cek  

(v ) didalam kolam yang tersedia; 5 = Sangat Sering, 4 = Sering, 3 = Kadang-kadang, 

 2 = Jarang, 1 = Tidak pernah. 

 
No 

 
Pernyataan 

Alternatif Jawaban 
SS S KK JR TP 

1 Memahami landasan dan kebijakak kependidikan      
2 Memahami tingkat perkembangan siswa;      
3 Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai meteri pembelajaran;      
4 Menerapkan kerja sama dalam memfaatkan kemajuan aktivitas 

iptek dalam pendidikan. 
     

5 Instruksi pembelajaran harus menyusuaikan kondisi setiap peserta didik.      
6 Dalam Strategi pembelajaran  perlu melayani dan 

memperhatikan   perbedaan–perbedaan perorangan peserta 
didik untuk dapat dipecah-pecah menjadi satuan kecil supaya 
maju berkelanjutan  

     

7 Mengajukan peserta didik tidak akan belajar materi berikutnya apabila 
materi persyaratan belum tuntas 

     

8 Seorang peserta didik yang mempelajari satuan pelajaran tertentu dapat 
berpindah ke satuan pelajaran berikutnya apabila peserta didik yang 
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bersangkutan telah menguasai sekurang-kurangnya 75% indikator 
(tergantung pada kondisi sekolah) 

9 Menggunakan penilaian setiap acuan kriteria      
10 Dalam PBM yang relevan berpusat pada potensi, perkembangan, 

kebutuhan, dan kepentingan peserta didik pada lingkungannya 
     

11 Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni dapat berkesenambungan belajar 
sepanjang hayat supaya seimbang antara kepentingan nasional 
dan kepentingan daerah  

     

12 Siswa dituntut belajar dengan baik oleh guru      
13 pengembangan konsep belajar tuntas (mastery learning) ataubelajar 

sebagai penguasaan (learning for messtery) dilakukan siswa 
     

14 Melakukan pengamatan pada siswa      

15 Belajar efektif dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 
siswa. 

     

16 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Internet, 
komputer, laboraterium, digital library 

     

17 Melakukan fasilitator pengembangan potensi murid.      
18 Komunikasi guru dan murid sangat berpengaruh terhadap kedekatan 

dan efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan guru. 
     

19 Mengidentifikasi dan mengklasifikasi hasil pengamatan siswa      
20 Mengadakan umpan balik terhadap siswa dalam proses penilaian 

(assessment).  
     

21 Menguji konsistensi atau  kebugaran suatu karya berdasar kriteria 
internal 

     

22 Menilai suatu karya baik kelebihan maupun kekurangannya pada 
siswa 

     

23 Melakukan penilaian tes  kemampuan siswa      
24  Melakukan tes fortofolio      
25  Melakukan penilaian kelas dan ujian meliputi ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 
     

26 Melakukan penilaian secara dalam dengan proses pembelajaran 
pada siswa. 

     

27 Melakukan kreteria pedagogik menjadi starting point dalam 
menjalankan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan rekreatif 
terhadap siswa 

     

28 Adanya penggeseran dari pembelajaran kelompok kearah 
pembelajaran individul. 

     

29 Merencanakan suatu kegiatan penelitian      
30 Peserta didik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dengan 

cara mengamati apa-apa yang ada di lingkungan seperti 
Pendekatan lingkungan, kontekstual, tematis. 
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Hasil Analisis Validitas Butir Instrumen Kompetensi Pedagogik 

 

No Korelasi Tabel Ket 

no1 ,671 0,632 Valid 

no2 ,722  Valid 

no3 ,638  Valid 

no4 ,725  Valid 

no5 ,756  Valid 

no6 ,744  Valid 

no7 ,682  Valid 

no8 ,757  Valid 

n09 ,716  Valid 

no10 ,720  Valid 

no11 ,766  Valid 

no12 ,731  Valid 

no13 ,753  Valid 

no14 ,688  Valid 

no15 ,720  Valid 

n016 ,727  Valid 

no17 ,647  Valid 

no18 ,753  Valid 

no19 ,754  Valid 

no20 ,755  Valid 

no21 ,690  Valid 

no22 ,766  Valid 

no23 ,738  Valid 

no24 ,103  Gagal 

no25 ,705  Valid 

no26 ,784  Valid 

no27 ,143  Gagal 

no28 ,732  Valid 

no29 ,709  Valid 

no30 ,641  Valid 
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4. Kompetensi profesional Guru Penjas (Y2) 

Asian Intitute for Teacher Educator (1972) yang dikutip oleh Rusyan 

(1992:17) mengemukakan kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru 

mencakup: 

1) menguasai bahan pengajaran, 2) mengelola program belajar 
mengajar, 3) mengelola kelas, 4) menggunakan media, 5) menguasai 
landasan-landasan kependidikan, 6) mengelola intraksi belajar mengajar 7) 
menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pendidikan dan 
pengajaran, 8) mengenal pungsi layanan dan bimbingan , 9) mengenal dan 
menyelenggarakan administrasi sekolah, 10) memahami prinsip-prinsip 
dan menaksirkan hasil-hasil penelitian    pendidikan guna kepentingan 
pengajaran 

 

Sedangkan komponen-komponen dari kompetensi profesional telah 

dijelaskan dalam tesis ini. Selanjutnya akan ditampilkan kisi-kisi kuesioner 

kompetensi profesional sebelum digunakan untuk memperoleh data dan setelah 

dilakukan uji coba. Instrumen tes kompetensi profesional guru terdiri dari 30 

indikator. Dengan bobot pertanyaan kompetensi profesional. ditampilkan Pada 

tabel 3.9 di bawah ini.  

Tabel 3.9 

Bobot Pertanyaan Kompetensi Profesional Guru Penjas (Y2) 
 

Bobot Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 
5 SS TP 
4 S JR 
3 KK KK 
2 JR S 
1 TP SS 
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Tabel 4.0 

   Kisi-kisi Instrumen Penelitian Variabel 

         Kompetensi Profesional Guru Penjas (Y2) 
 
N
o 

Variabel Dimensi Indikator No 
Item 

4 Kompetensi 
Profesional 
Guru Penjas 
(Y2) 
 
Rusyan 

(1992:17) 
  

1. Menguasai bahan  1.1. Mengkaji bahan yang di 
ajarkan 

1.2. Menalaah buku pelajaran 
1.3. Melaksanakan kegiatan yang 

relevan dengan mata 
pelajaran. 

1 
 
2 
3 

2. Mengelola program 
belajar mengajar 

2.1. Membuat program tahunan 
2.2. Membuat pragram 

semesteran 
2.3. Membuat program setiap 

mengajar 
2.4. Memnggunakan berbagai 

metode 
2.5. Menggunakan praga dalam 

PBM 

4 
5 
 
6 

 
7 
 
8 

3.  Mengelola kelas 3.1. Mengkaji kesulitan belajar 
3.2. Melakukan remedial 
3.3. Melaksanakan pengayaan 

siswa yang pintar 

9 
10 
11 

 
4. Menggunakan 

media sumber 
4.1. Menggunakan media 
4.2. Menggunakan perpustakaan 
4.3. Menggunakan lembaran 

kerja siswa (LKS) 

12 
13 
14 

5. Menguasai landasan 
kependidikan 

5.1. Menerapkan prinsip-prinsip 
pembelajaran 

5.2. Menguasai landasan-
landasan kependidikan 

15 
 

16 

6. Pengelola interaksi 
belajar mengajar 

6.1. Memotivasi siswa 
6.2. Memberikan kata pujian  

17 
18 

7. Menilai prestasi 
belajar siswa untuk 
kepentingan 
pengajaran 

7.1. Penilaian efektivitas PBM 
setiap  hari. 

7.2. Menyusun kisi-kisi soal 
7.3. Menguji soal lebih dulu 

19 
 

20 
21 

8. Mengenal fungsi 
dan program 
pelayanan 
bimbingan dan 
penyuluhan 

8.1. Melaksanakan pre-test awal 
pelajaran. 

8.2. Melaksanakan post-test akhir 
pelajaran 

8.3. Membuat program 
bimbingan dan penyuluhan 

22 
 

23 
 

24 

9. Mengenal dan 
penyelenggarakan 
administrasi 

9.1. Mengisi daftar hadir 
9.2. Cacatan kemajuan siswa 

25 
26 



122 

 

 

sekolah  
10. Memahami prinsip 

–prinsip dari 
penafsirkan hasil 
penelitian 
pendidikan guru 
keperluan 
pengajaran 

10.1. Membaca hasil penelitian 
10.2. Menafsirkan hasil penelitian 
10.3. Mempelajari konsep 

penelitian 
10.4. Melaksanakan penelitian 

27 
28 
29 

 
30 

 

Instrumen Soal  

Angket IV Kompetensi Profesional Guru Penjas (Y1) 
Petunjuk; 

 Pilihlah jawaban  angket  5 alternatif dibawah ini dengan memberi tanda cek  

(v ) didalam kolam yang tersedia; 

5 = Sangat Sering, 4 = Sering, 3 = Kadang-kadang, 2 = Jarang, 1 = Tidak pernah. 

 
No 

 
Pernyataan 

Alternatif Jawaban 
SS S KK JR TP 

1 Mengkaji bahan pelajaran yang di ajarkan      
2 Menalaah buku pelajaran      
3 Melaksanakan kegiatan yang relevan dengan mata pelajaran      
4 Membuat program tahunan      
5 Membuat pragram semester      
6 Membuat program setiap mengajar      
7 Memnggunakan berbagai metode      
8 Menggunakan praga dalam PBM      
9 Mengkaji kesulitan belajar      
10 Melakukan remedial      
11 Melaksanakan pengayaan siswa yang pintar      
12 Menggunakan media      
13 Menggunakan perpustakaan      
14 Menggunakan lembaran kerja siswa (LKS)      
15 Menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran      
16 Menguasai landasan-landasan kependidikan      
17 Memotivasi siswa      
18 Memberikan kata pujian      
19 Penilaian efektivitas PBM setiap  hari.      
20 Menyusun kisi-kisi soal      
21 Menguji soal lebih dahulu      
22 Melaksanakan pre-test awal pelajaran      
23 Melaksanakan post-test akhir pelajaran      
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24 Membuat program bimbingan dan penyuluhan      
25 Mengisi daftar hadir      
26 Cacatan kemajuan siswa      
27 Membaca hasil penelitian      
28 Menafsirkan hasil penelitian      
29 Mempelajari konsep penelitian      
30 Melaksanakan penelitian      

 

Berdasarkan hasil analisis data yang diolah dengan menggunakan 

bantuan program spss, butir-butir pernyataan untuk veriabel pertama yaitu 

kompetensi profesional menghasilkan 30 item soal.  

Hasil perhitungan validitas tersebut dilakukan menggunakan rumus 

Kolerasi Product Moment dari Pearson dan membandingkannya dengan nilai r 

tabel = 10 (0,632) masrun (1979) mengatakan teknik kolerasi untuk menentukan 

validitas item ini paling banyak digunakan dengan syarat minimum untuk 

dianggap valid adalah jika r = 0,632 jadi kolerasi antara butir dengan skor total 

kurang dari 0,632  maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan pada kritetia diatas maka diperoleh 27 item insrumen 

kompetensi profesional dinyatakan valid karena  r hitongan > r tabel. Sedangkan 

perhitungan reliabilitas instrumen kompetensi profesional yang menggunakan 

rumus Alpha Crombach diperoleh r = 0,765 dan sesuai dengan apa yang 

dikemukakan Arikunto (1998) bahwa koefisien kolerasi tingkat reliabilitas suatu 

instrumen yang berada dalam jarak interval 0,50 digolongkan tinggi sedangkan 

yang berada dalam jarak diatas 0,60-0,80 dikategorikan tinggi. Dengan demikian 

koefisien reliabilitas kompetensi pedagogik dukungan kepala sekolah sebesar 

0,765 termasuk  kategori tinggi. 
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Hasil Analisis Validitas Butir Instrumen Kompetensi Profesional 

 

No Korelasi Tabel Ket 

no1 ,801 0,632 Valid 

no2 ,742  Valid 

no3 ,638  Valid 

no4 ,642  Valid 

no5 ,756  Valid 

no6 ,744  Valid 

no7 ,682  Valid 

no8 ,777  Valid 

n09 ,816  Valid 

no10 ,820  Valid 

no11 ,786  Valid 

no12 ,731  Valid 

no13 ,853  Valid 

no14 ,688  Valid 

no15 ,740  Valid 

n016 ,727  Valid 

no17 ,647  Valid 

no18 ,833  Valid 

no19 ,754  Valid 

no20 ,755  Valid 

no21 ,690  Valid 

no22 ,766  Valid 

no23 ,738  Valid 

no24 ,103  Gagal 

no25 ,705  Valid 

no26 ,784  Valid 

no27 ,143  Gagal 

no28 ,732  Valid 

no29 ,219  Gagal 

no30 ,831  Valid 
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F. Langkah Pengumpulan data 

Langkah-langkah pengumpulan data yang di maksud adalah cara-cara yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data diantaranya: 

1. Kuesioner 

 

G. Tehnik Analisis Data 

 Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Deskriptif Inferensial. Analisis Deskriptif adalah analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data  dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang terkumpul sebagaimana adanya tampa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 1998:112). 

          Analisis deskriptif terdiri dari mean, median, modus, standar deviasi, distribusi 

frekwensi dan persentase sedangkan analisis inferensi menggunakan analisis 

kolerasional. 

 

1. Rerata 

Rumusnya : �̅ = 
∑��
�  

 

2. Standar Deviasi/Simpangan Baku 

Data dari lapangan dianalisis untuk mencari standard deviasi dari data tersebut 

dengan rumus : 

Sd = �∑(�	�̅)�
�	�  
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3. T-Skor 

Sebelum dilakukan uji validitas dan reliabilitas, data lapangan dirubah terlebih 

dahulu ke T-skor karena jumlah item soal tiap variable berbeda. Rumusnya : 

T-skor = 50 + 10 
�	�̅
�  

 

4. Analisis Validitas 

 Perhitungan validitas butir soal akan dilakukan dengan  rumus Product 

Momen  Data tak Tersusun (Ruseffendi, 1993) yaitu : 

   
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=

})(}{)({

))((
2222 yynxxn

yxxyn
r

 

Dengan : r = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

     n = banyaknya sampel 

     x = skor item 

     y = skor total 

Interpretasi mengenai besarnya koefisien validitas seperti pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 3.6  
 

Interpretasi Koefisien Validitas 

Koefisien Interpretasi 

00,180,0 ≤< xyr  Sangat Tinggi (ST) 

80,060,0 ≤< xyr  Tinggi (T) 

60,040,0 ≤< xyr  Sedang (D) 

40,020,0 ≤< xyr  Rendah (R) 

20,000,0 ≤≤ xyr  Rendah Sekali (RS) 
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5. Analisis Reliabilitas 

Sesuai dengan bentuk  soal  tesnya  yaitu  tes bentuk uraian, maka untuk 

menghitung koefisien reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha (Russefendi, 

2005). Rumusnya adalah : 
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dengan variansi item dan variansi total dihitung dengan rumus: 
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Keterangan: r11   = reliabilitas instrumen 

k         = banyak butir soal 

 ∑ 2
bσ

 
= jumlah variansi butir soal 

 2
tσ  = variansi total 

 ��     = skor setiap butir soal 

                        ��  = skor total  

Tingkat reliabilitas dari soal uji coba kemampuan pemahaman dan 

penalaran didasarkan pada klasifikasi Guilford (Ruseffendi,1991) sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 
 

Klasifikasi Tingkat Reliabilitas 
Besarnya r Tingkat Reliabilitas 
0,00 – 0,20 Sangat Rendah (SR) 
0,20 – 0,40 Rendah (R) 
0,40 – 0,70 Sedang (S) 
0,70 – 0,90 Tinggi (T) 

0,90 – 1,00 Sangat Tinggi (ST) 
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H. Pengujian Persyaratan Analisis 

Data veriabel penelitian yang dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik inferensial melalui tehnik regresi linier sederhana dan regresi ganda harus 

memenuhi persyaratan uji analisis yang akan digunakan. Analisis regresi 

mempersyaratkan data harus berdistribusi normal dan linier (Sutrisno, 2000). Untuk 

itu, data perlu diuji normalitas dan linieritasnya. 

 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas masing-masing veriabel dilakukan dengan maksud 

untuk mengetahui apakah sebaran data tiap variabel tidak menyimpang dari ciri-ciri 

data yang akan berdistribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan program komputer SPSS versi 9.0. Uji Kolinogorov-Smirnov. Dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai Sig. Atau Signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 Distribusi adalah 

tidak normal. 

b. Jika nilai Sig. Atau Signifikan atau nilai probabilitas > 0,05. Distribusi adalah 

normal. 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh hasil uji normalitas data 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Uji Normalitas 
No Variabel Nilai Sig Keterangan 
1 Aktivitas guru Penjas dalam 

KKG (X2) 
0,213 Normal 

2 Dukungan Kepala Sekolah (X2) 0,198 Normal 
3 Kompetensi Pedagogik (Y1) 0,212 Normal 

4 Kompetensi Profesional (Y2) 0,228 Normal 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data variabel (X1), 

(X2),  (Y1) dan (Y2) berasal dari populasi berditribusi normal.  

 

2. Uji Linieritas 

 Variabel yang akan diuji linieritasnya yakni Variavel X1 dan  X2  atas  Y1 dan Y2. 

Sugiyono (1998) mengatakan setelah sumsi utama yang menunjukkan bahwa data 

yang akan dianalisis sudah berdistribusi normal maka untuk selanjutnya data harus 

linier. 

Pengujian linieritas pengaruh dengan menggunakan analisis varians regresi linier 

sederhana (Sujana, 1992). Perhitungan uji rinieritas dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS 9.0. pedoman yang digunakan untuk menentukan 

kelinieran antara variabel adalah dengan melihat nilai probabilitas pada tarap 

signifikansi alpha 0,05. Kaidah keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas hitung yang diperoleh lebih kecil dari pada tarap 

signifikansi alpha 0,05 maka pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

bersifat linier. 

2. Jika nilai probabilitas hitung yang diperoleh lebih besar dari pada tarap 

signifikansi alpha 0,05 maka pengaruh antara variabel bebas dan varibel terikat 

bersifat tidak linier. 
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Hasil Uji Linieritas variabel X1 dab X2 atas Y disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Linieritas data 

 

No Variabel Nilai F Nilai P Hitung Keterangan 
1 X1 atas Y1 

X1 atas Y2 
0,418 
0,526 

0,039 
0,047 

Linier 
Linier 

2 X2 atas Y1 
X2 atas Y2 

1,194 
0,691 

0,028 
0,041 

Linier 
Linier 

 

Berdasarkan hasil uji persyaratan analisis sebagaimana yang disajikan 

dalam tabel 3.8 dan tabel 3.9 tersebut, diketahui bahwa analisis regresi memenuhi 

syarat untuk digunakan. Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran 5. 

 

I. JADWAL DAN LOKASI PENELITIAN  

1. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan dan Tahun 

Okt 
10 

Nop 
10 

Des 
10 

Jan 
11 

Feb 
11 

Mar 
11 

Apr 
11 

Mei 
11 

1. Penyusunan 
proposal 

        

2. Pembimbingan 
Proposal 

        

3. Seminar 
Proposal 

        

4. Revisi Proposal         

5. Pengumpulan 
Data 

        

6. Pengolahan 
Hasil dan 
Analisis Data 

        

7. Penulisan 
laporan/Tesis 

        

8. Sidang Tesis         
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J. Tempat Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Kampar Timur 

yang bertempat di sekolah dasar negeri 001 sawah baru (SD Inti) kecamatan 

kampar timur. 


