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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian mengenai pengaruh Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

terhadap peningkatan kompetensi pedagogik calon guru Sosiologi ini merupakan 

penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2009, hlm. 11) “Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dari variabel 

penelitian”. Selain itu penelitian deskriptif menurut Tika (1997, hlm. 7) penelitian 

deskripitf ini lebih mengarah kepada pengungkapan suatu masalah atau keadaan 

dengan apa adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walau terkadang 

diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

bagaimana pengaruh PPL terhadap peningkatan kompetensi pedagogik calon guru 

sosiologi. 

 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni survey, survey menurut 

Tika (1997, hlm  9) adalah “suatu penelitian yang betujuan untuk mengumpulkan 

sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang 

bersamaan”. Survey dapat dipakai untuk tujuan deskriptif maupun menguji suatu 

hipotesis. Maka penelitian mengenai pengaruh Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) terhadap peningkatan kompetensi pedagogik ini menggunakan metode 

survey. Metode survey digunakan untuk mengumpulkan data seputar pelaksanaan 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan kompetensi pedagogik calon guru 

sosiologi. 
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3.1.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 161) “variabel adalah objek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti”. Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel, yakni Program Pengalaman Lapangan sebagai variabel bebas (X) dan 

yang menjadi variabel terikat (Y) adalah kompetensi pedagogik dalam 

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Keterkaitan antara variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y) dapat digambarkan Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.1 

Variabel X Penelitian dan Indikator 

Variabel Bebas (X) 

Program Pengalaman Lapangan 

Sub-Variabel 

Aspek pelaksanaan PPL 

Sumber: Septiani, 2014 

 

Tabel 3.2 

Variabel Y Penelitian dan Indikator 

Variabel Terikat (Y) 

Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi dalam 

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

Sub-Variabel 

 Memahami prinsi-prinsip perancangan pembelajaran  

 Mengembangkan perangkat pembelajaran. 

 Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

 Media dan sumber pembelajaran yang digunakan 

 Mengambil keputusan transaksional  dalam pembelajaran  

Sumber:Permendiknas RI No. 16, 2007 

 

3.2 Defenisi Operasional 

3.2.1 Program Pengalaman Lapangan (PPL) 

I.G.K Wardani dan Anah S.S (1994, hlm. 2) menyatakan bahwa dalam 

kaitan dengan lembaga pendidikan guru, PPL dapat diartikan sebagai suatu 

program dalam pendidikan prajabatan guru yang dirancang khusus untuk 



 

Sri Harti Dewi, 2017 
PENGARUH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK 
CALON GURU SOSIOLOGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menyiapkan para calon guru menguasai kemampuan keguruan yang terintegrasi 

dan utuh, sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya dan diangkat menjadi 

guru, mereka siap mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Dari 

pengertian tersebut dapat disimak bahwa PPL bagi mahasiswa lembaga 

pendidikan guru mempunyai fungsi yang sama dengan apa yang disebut sebagai 

latihan kerja atau “on the job training”. 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No. 

045/U/2002 tentang Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

dengan lima komponen kompetensi, yang meliputi General Life Skill (GLS) dan 

Specific Life Skill (SLS), sangat besar artinya dalam peningkatan kualitas calon 

guru. Tawaran hibah kemitraan LPTK yang diprakarsai oleh Dikti, dalam hal ini 

Direktorat Perguruan Tinggi (PPTK dan KPT), memuat program peningkatan 

kualitas PPL yang merupakan salah satu dari 6 program peningkatan kualitas 

pendidikan (Mardiyono, 2006, hlm.59). 

Ada beberapa prosedur pelaksanaan  PPL yang tercantum dalam Buku 

Paduan PPL (2016, hlm. 4) diantaranya adalah : 

1) Pembekalan dan Kontrak PPL Mahasiswa Calon Guru 

2) Orientasi/Observasi 

3) Pengembangan Program/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 

Mendidik 

4) Latihan Praktik Terbatas dan Modeling di Laboratorium Microteaching dan 

Penilaian Pralapangan 

5) Mengajar dengan Supervisi 

6) Laporan PPL 

7) Ujian PPL 

8) Sekolah Mitra (SM) 

 

3.2.2 Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi 

Kompetensi pedagogik menurut Permendiknas Nomor 74 tahun 2008 

tentang Guru, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolan 

pembelajaran peserta didik. Salah satu aspek kompetensi pedagogik adalah 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Seorang guru tidak akan terlepas 
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dengan performa mengajar di kelas. Sebagai seorang guru tentu harus bisa 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Tercantum dalam Permendiknas 

RI No. 17 Tahun 2007 bahwa terdapat beberapa kompetensi yang harus dikuasai 

oleh guru mata pelajaran terkait dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik, diantaranya: 

a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. 

b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 

c. Menyusun rancangan yang lengkap, baik untuk di dalam kelas, 

laboratorium, maupun di lapang. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam kelas, laboratorium, dan 

di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

e. Menggunakan media dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang utuh. 

f. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu 

sesuai dengan situasi yang berkembang. 

 

3.3   Populasi dan Sampel 

3.3.1Populasi 

Populasi menurut Sugiyono adalah (2009, hlm. 117) “adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penenliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan”. 

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian  initerdiri 

dari populasi wilayah dan populasi manusia. Populasi wilayah penelitian ini 

adalah wilayah kampus utama Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan yang 

termasuk ke dalam populasi manusia adalah semua mahasiswa Prodi Pendidikan 

Sosiologi yang telah melaksanakan Program Pengalaman Lapangan Tahun ajaran 

2016/2017 dan masih aktif perkuliahan yang berjumlah 84 orang berdasarkan 

informasi darI FPIPS dan P2JK UPI, 2017. 
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3.3.2 Sampel 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilikioleh 

populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

representatif (mewakili)” (Sugiyono,2009, hlm. 117). Sedangkan menurut Tika 

(2005, hlm. 24) “sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu yang 

mewakili satu populasi”. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini 

merupakan wakil dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun 

sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 46 orang. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalahSimplerandom sampling karena dalam pengambilan sampelnya peneliti 

mengambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

(Sugiyono, 2009, hlm. 120). 

Rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah rumus Slovin 

yaitu: 

n =    N 

 1 + Ne2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

n =    N 

 1 + Ne2 

  =       84 

  1+ 84 (10%)2 

 

= 84 

1,84 
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 = 45,65 

Sampel  =  46 orang 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1Kuesioner 

Kuesioner menurut Arikunto (2010, hlm. 194) adalah “sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”. Kuesioner pada 

penelitian ini menggunakan metode cheklis. Kuesioner  pada penelitian ini apabila 

dilihat dari jawaban yang diberikan berbentuk kuesioner langsung dan kuesioner 

tidak langsung. 

a. Kuesioner langsung, kuesioner ini ditujukan kepada mahasiswa sosiologi 

yang telah melaksanakan PPL dan masih aktif kuliah. Responden menjawab 

langsung tentang dirinya. 

b. Kuesioner tidak langsung, kuesioner ini ditujukan kepada Guru Pamong 

responden (mahasiswa PPL Sosiologi). Kuesioner ini berisi penilaian 

terhadap peningkatan kompetensi pedagogik calon guru Sosiologi. 

 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data lain berupa gambar, foto 

yang dapat diambil saat melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu 

penelitian kepada mahasiswa PPL Sosiologi dan ke Guru Pamong responden yang 

tersebar di beberapa SMA yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya, agar data 

yang diperoleh lebih akurat. Dokumentasi tersebut berupa foto, gambar dan lain 

sebagainya. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Angket 

Instrument kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap 

peningkatan kompetensi pedagogik calon guru Sosiologi.Kuesioner yang akan 

diberikan menggunakan skala Likert. MenurutSugiyono (2011, hlm. 134) skala 
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Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.Skala Likert yang digunakan dibuat 

dalam bentuk checklist. (Lihat Tabel 3.3 dan Tabel 3.4) 

 

Tabel 3.3 

  Kuesioner Penelitian (X) 

 

Sumber: Sugiyono, 2005 

 

Keterangan: 

SS dinyatakan untuk pernyaan Sangat Setuju 

S  dinyatakan untuk pernyaan Setuju 

N  dinyatakan untuk pernyaan Netral 

TS dinyatakan untuk pernyaan Tidak Setuju 

STS dinyatakan untuk pernyaan Sangat Tidak Setuju 

Tabel 3.4 

Kuesioner Penelitian (Y) 

 

Sumber: Septiani, 2014 

 

Keterangan: 

Angka 5 dinyatakan untuk pernyataan dengan nilai positif tertinggi 

Angka 4 dinyatakan untuk pernyataan dengan nilai positif tinggi 

Angka 3 dinyatakan untuk pernyataan dengan nilai positif sedang 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1       

2       

3       

No Pernyataan 
Jawaban 

5 4 3 2 1 

1       

2       

3       



 

Sri Harti Dewi, 2017 
PENGARUH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK 
CALON GURU SOSIOLOGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Angka 2 dinyatakan untuk pernyataan dengan nilai positif rendah 

Angka 1 dinyatakan untuk pernyataan dengan nilai positif terendah 

 

Dalam pengumpulan data dilakukan pengujian terhadap instrument (alat 

ukur) yang akan digunakan. Uji coba dilakukan agar mendapatkan angket yang 

valid dan reliabel agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mendekati 

kebenaran. 

3.6 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2010, hlm. 348) instrumen yang valid merupakan 

instrumen yang dapat digunakan untuk apa saja yang hendak diukur.Sedangkan 

menurut Arikunto (2010, hlm. 211) “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument”. Jadi Uji 

validitas instrumen wajib dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

hendak digunakan itu valid, mudah dipahami, serta layak untuk digunakan. Uji 

validitas instrument menggunakan analisa item, yakni dengan mengkorelasikan 

skor tiap item dengan skor total. Adapun rumus yang digunakan untuk mengitung 

validitas instrumen adalah sebagai berikut: 

𝑟 =
𝑁 = (∑𝑋𝑌 − (∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 

Keterangan :  

R = Koefisien validitas 

N = Jumlah peserta tes ( reponden) 

X = Skor tiap bulir 

Y = Skor total tiap peserta 

 

Klasifikasi validitas: 

0,80 < r xy ≥ 1,00 Validitas sangat tinggi (sangat baik) 

0,60 < r xy ≥ 0,79 Validitas tinggi (baik) 

0,40 < r xy ≥ 0,59 Validitas sedang (cukup) 

0,20 < r xy ≥ 0,39 Validitas rendah (kurang) 

0,00 < r xy ≥ 0,19 Validitas sangat rendah 

R xy < r xy ≥  Tidak valid 
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Untuk menafsirkan hasil uji validitas, kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika nilai rhitung> rtabel , maka instrumen dinyatakan valid 

b. Jika nilai rhitung≤ rtabel , maka instrumen dinyatakan tidak valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1).  Program Pengalaman Lapangan (Variabel X) 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas(X) 
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 Sumber: Pengolahan data Uji Validitas, 2017 

 

 

No. 

Item 

Lama 

No. 

Item 

Baru 

Nilai 

Korelasi 

Rhitung 

Nilai rtabel 

(n=30,a=5%) 

Keterangan 

1 - 0,257 0,361 Tidak valid 

2 - 0,354 0,361 Tidak valid 

3 1 0,601 0,361 Valid 

4 - 0,350 0,361 Tidak valid 

5 2 0,400 0,361 

 

Valid 

6 3 0,603 0,361 Valid  

7 4 0,483 0,361 Valid 

8 5 0,640 0,361 Valid 

9 6 0,468 0,361 Valid 

10 7 0,515 0,361 Valid 

11 - 0,264 0,361 Tidak valid 

12 - 0,241 0,361 Tidak valid 

13 8 0,393 0,361 Valid 

14 9 0,413 0,361 Valid 

15 - 0,254 0,361 Tidak vaalid 

16 10 0,389 0,361 Valid 

17 11 0,780 0,361 Valid 

18 12 0,819 0,361 Valid 

19 13 0,741 0,361 Valid 

20 14 0,661 0,361 Valid 

21 15 0,533 0,361 Valid 

22 16 0,650 0,361 Valid 

23 17 0,637 0,361 Valid 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran 

angket kepada sampel penelitian sejumlah 35 orang dan 14 SMA swasta di 

bandung. Dalam melakukan uji validitas ini penulis menggunakan bantuan SPSS 

dengan taraf signifikan 5%. Hasil pengujian validitas dari pernyataan/item 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan kompetensi pedagogik calon guru 

sosiologi adalah sebagai berikut: 
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2). Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi (Variabel Y) 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas 

Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi (Y) 

No. 

Item 

Lama 

No. 

Item 

Baru 

Nilai 

Korelasi 

Rhitung 

Nilai rtabel 

(n=30,a=5%) 

Keterangan 

1 - 0,297 0,361 Tidak valid 

2 1 0,439 0,361 Valid 

3 2 0,691 0,361 Valid 
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Sumber:Pengolahan dataUji Validitas, 2017 

 

3.7 Uji Realibiltas 

Uji realibitas instrumen ini dilakukan dalam upaya menentukan 

kekonsistenan atau keajegan instrumen. Menurut Sukardi (2008, hlm. 127) suatu 

instrumen di katakan mempunyai nilai realibitas yang tinggi, apabila tes yang 

dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur hal yang hendak diukur. 

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini 

adalah Koefisien Alfa dari Cronbach, yaitu sebagai berikut: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1 ] [

∑σb
2

𝑣 𝑡
2 ] 

Keterangan: 

R 11 = Realibitas Alpha Cronbach 

K = Jumlah responden 

4 3 0,907 0,361 Valid 

5 4 0,574 0,361 Valid 

6 5 0,522 0,361 Valid 

7 - 0,198 0,361 Tidak valid 

8 6 0,843 0,361 Valid 

9 7 0,557 0,361 Valid 

10 8 0,881 0,361 Valid 

11 9 0,587 0,361 Valid 

12 10 0,402 0,361 Valid 

13 11 0,629 0,361 Valid 

14 - 0,357 0,361 Tidak valid 

15 12 0,853 0,361 Valid 

16 13 0,836 0,361 Valid 

17 14 0,875 0,361 Valid 

18 15 0,647 0,361 Valid 

19 16 0,362 0,361 Valid 

20 17 0,829 0,361 Valid 



 

Sri Harti Dewi, 2017 
PENGARUH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK 
CALON GURU SOSIOLOGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

∑σb
2  = Total varians butir 

𝑉 𝑡
2  = Total varians 

Untuk menafsirkan hasil uji reliabilitas, kriteria yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Jika nilai rhitung> rtabel , maka instrumen dinyatakan reliable 

b. Jika nilai rhitung≤ rtabel , maka instrumen dinyatakan tidakreliable 

Pengujian reliabel dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket 

kepada populasi penelitian sejumlah 30 orang dan 14 SMA swasta (30 orang guru 

pamong ppl sosiologi) di bandung. Dalam melakukan uji validitas ini penulis 

menggunakan bantuan SPSS dengan taraf signifikan 5%. Hasil pengujian 

reliabiltas dari pernyataan/item Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan 

kompetensi pedagogik calon guru sosiologi adalah sebagai berikut: 

1). Program Pengalaman Lapangan (Variabel X) 

Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabiltas Program Pengalaman Lapangan 

 

2). Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi (Variabel Y) 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Kompetensi Pedagogik Calon Guru Sosiologi 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

Setelah menjalani serangkaian proses penelitian dan telah mendapatkan data 

dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini adalah 

sebagai berikut: 

Variabel Rhitung Rtabel Hasil 

X 0,738 0,361 Reliabel 

Variabel Rhitung Rtabel Hasil 

Y 0,758 0,361 Reliabel 
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3.8.1 Editing 

Editing, yaitu pemeriksaan angket yang terkumpul kembali setelah diisi oleh 

responden seperti mengecek kelengkapan data artinya memeriksa isi instrument 

pengumpulan data (termasuk kelengkapan lembar instrument barangkali ada yang 

terlepas atau sobek). 

3.8.2 Coding Data 

Coding, pemberian skor atau kode untuk setiap pilihan dari item 

berdasarkan ketentuan yang ada dimana untuk menghitung bobot nilai dari setiap 

pernyataan dalam angket menggunakan skala likert kategori lima. Skor atau bobot 

untuk jawaban positif diberi skor 5-4-3-2-1. 

3.8.3 Skoring (Penskoran) 

Skoring yaitu proses pemberian skor atau bobot pada jawaban responden 

yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok dan sesuai 

dengan apa yang dipikirkan oleh responden. Pembobotan atau skoring dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert. 

3.8.4 Tabulasi Data 

Tabulating, maksudnya menghitung hasil scoring dan dituangkan dalam 

tabel rekapitulasi secara lengkap. 

3.8.5 Interpretasi Data 

Setelah data kuantitatif sudah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah 

mendeskripsikan data yang diperoleh sesuai dengan pernyataan pada setiap 

kategori yang telah disusun. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya kemudian diolah 

melalui beberapa tahapan berikut: 

a. Memeriksa kelayakan angket yang telah diisi 

b. Menjumlahkan nilai setiap skor 

c. Menentukan kriteria penilaian untuk setiap variabel, dengan terlebih dahulu 

menetapkan: 



 

Sri Harti Dewi, 2017 
PENGARUH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK 
CALON GURU SOSIOLOGI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

1. Skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan hasil tabulasi jawaban 

responden 

untuk setiap indikator maupun secara keseluruhan. 

2. Rentang kelas = skor tertinggi – skor terendah 

3. Banyak kelas interval dibagi sesuai dengan katetegorisasi data yaitu: 

Tinggi, 

 sedang, rendah. 

4. Panjang kelas interval = Rentang kelas ditambah 1 dibagi tiga 

(kategorisasi 

data) 

5. Kategorisasi data , sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Penilaian 

Kategori Rentang Frekuensi Persentase 

Tinggi    

Sedang    

Rendah    

Sumber: (Furqon, 2002) 

 

d. Menentukan distribusi frekuensi, baik untuk gambaran umum maupun 

indicator-indikator dari setiap variabel. 

e. Menginterpretasikan hasil distribusi frekuensi untuk mengetahui gambaran 

dari setiap variable baik secara keseluruhan maupun untuk setiap indikator. 

f. Menguji hipotesis dengan menggunakan analisis Regresi linier sederhana. 

 

Penelitian menggunakan data interval (kuantitatif) maka dalam hal ini 

peneliti menggunakan statistik parametrik. 

 

3.10 Uji Normaitas 

Uji normalitas adalah suatu bentuk mengujian tentang kenormalan distribusi 

data.Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak.Uji normalitas ini digunakan untuk 
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menentukan jenis statistik yang digunakan, jika data tersebut berdistribusi normal 

maka dapat menggunakan statistik parametrik. Sedangkan jika data tersebut 

berdistribusi tidak normal dapat menggunakan statistik non-parametrik. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. 

Uji normalitas dapat dilihat dari grafik plot linear dan histogram. Grafik 

histogram menunjukan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear 

memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data berdisribusi normal dan memenuhi asumsi 

normalitas. Dapat dilihat dari Q-Q plot dimana jika data tersebar mengikuti garis 

normal, maka data tersebut berdistribusi normal. 

 

3.11 Koefisien Determinasi (r2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menyatakan besar kecilnya 

pengaruh variable X terhadap Y, rumus koefisien determinasi adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi 

R2 = Nilai koefisien korelasi 

Hasil persentase koefisien determinasi itu diartikan sebagai besarnya 

pengaruh yang diberikan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. 

 

3.12 Uji Regresi Linier Sederhana 

Tulus Winarsunu (2002, hlm. 191) menjelaskan mengenai uji linieritas dan 

regresi linier sederhana bahwa:  

Untuk memprediksikan bahwa variabel kriterium (Y) dan variabel prediktor 

(X) memiliki hubungan linier yaitu dengan menggunakan analisis regresi 

linier. Sebelum digunakan untuk memprediksikan, analisis regresi linier 

harus diuji dalam uji linieritas. Apabila dari hasil uji linieritas diperoleh 

kesimpulan bahwa model regresi linier maka analisis regresi linier bisa 

KD = r2 x 100% 
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digunakan untuk meramalkan variabel kriterium (Y) dan variabel prediktor 

(X). Demikian juga sebaliknya, apabila model regresi linier tidak linier 

maka penelitian diselesaikan dengan analisis regresi non linier. 

 

Adapun langkah-langkah uji linieritas dalam Purwanto, Statistika untuk 

Penelitian (2010, hlm. 172-176), sebagai berikut: 

1) Membuat tabel kerja uji linieritas 

2) Menentukan persamaan regresi  

3) Menghitung jumlah kuadrat (JK) total, regresi (a), regresi (b|a), sisa, 

galat/kesalahan, dan tuna cocok  

4) Menghitung derajat kebebasan (dk) total, regresi (a), regresi (b|a), sisa, 

galat/kesalahan, dan tuna cocok.  

5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat (kuadrat tengah/KT).  

6) Menghitung F  

7) Membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Menentukan analisis variasi garis 

regresi (metode skor deviasi) 

 

3.13 Pengujian Hipotesis 

Rumusan hipotesis statistik yang dirumuskan  dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H0 :  Program Pengalaman Lapangan (PPL) tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kompetensi pedagogik calon guru sosiologi. 

H1 :  Program Pengalaman Lapangan (PPL) berpengaruh terhadap peningkatan 

kompetensi pedagogik calon guru sosiologi. 

 


