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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Teknologi 

Agroindustri Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Uiversitas Pendidikan 

Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 207 Bandung 40154 Jawa Barat. Waktu 

penelitian ini mulai dari bulan November hingga Desember 2017. 

3.2. Metode Penelitian 

Penetapan metode yang digunakan merupakan suatu hal yang penting dalam 

melakukan penelitian, karena dengan pemilihan metode penelitian dan penentuan 

metode penelitian yang tepat merupakan pedoman penyelidikan yang terarah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pemilihan 

metode tersebut didasarkan karena tujuannya, yaitu untuk menggambarkan, 

menyelidiki keadaan dan kondisi tertentu. 

Hal ini didukung oleh pendapat Arikunto (2010) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-

lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan. 

Kegiatan dalam penelitian deskriptif hanya memotret apa yang terjadi pada diri 

objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam 

bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena hasil penelitiannya berupa nilai presentase yang berbentuk 

angka sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan teori yang 

ada. Begitupun menurut Subana dan Sudrajat (2005), pendekatan kuantitatif 

adalah dipakai untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau 

mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan 

adapula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau 

mendeskripsikan banyak hal.  

Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif ini peneliti 

bermaksud ingin memperoleh gambaran mengenai “Pengaruh Persepsi 
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Mahasiswa Tentang Profesi Guru Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi 

Guru”. 

3.3. Desain Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen (variabel bebas) dan 

satu variabel dependen (variabel terikat). Variabel bebas yang pertama (X1), yaitu 

persepsi mahasiswa sebelum PPL tentang profesi guru dan variabel bebas yang 

kedua (X2), yaitu persepsi mahasiswa sesudah PPL tentang profesi guru serta satu 

variabel terikat yaitu minat mahasiswa menjadi guru (Y). Dengan desain 

penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel X1 dihubungkan dengan variabel Y. 

2. Variabel X2 dihubungkan dengan variabel Y. 

 

 

 

 

 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan 

Teknologi Agroindustri yang belum melaksanakan PPL serta mahasiswa yang 

sudah melaksanakan PPL.  

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil 

kesimpulannya (Nazir, 2014). Sedangkan menurut Sugiyono (2015) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih 

yaitu mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri di FPTK UPI. 

X1 

X2 

Y 

Gambar 3.1. Desain Penelitian 
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2. Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Teknologi 

Agroindustri FPTK UPI angkatan 2014 dan 2015 dengan jumlah 64 mahasiswa. 

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik sampling 

jenis Sampel Kuota atau Quota Sample. Menurut Sukmadinata (2012) teknik 

sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi 

mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan. Dalam mengumpulkan 

data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Teknologi Agroindustri yang belum dan sudah melaksanakan Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) yakni angkatan 2014 dan 2015. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan kuesioner 

kepada responden. Kuesioner yang digunakan adalah pertanyaan terstruktur dan 

responden hanya menjawab dengan memberikan tanda checklist (√) pada jawaban 

yang dipilih (Lampiran 1). 

3.7. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini perlu adanya operasional variabel agar tidak terjadi salah 

pengertian terhadap judul dan ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga 

terdapat persamaan pandangan antara penulis dan pembaca. Operasional variabel 

dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Menurut Sugiyono (2012), definisi operasional adalah penentuan konstrak 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan 

mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain  untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan 

cara pengukuran konstrak yang lebih baik. 
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Tabel 3.1. Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator 
Jenis 

data 

Penga-

mbilan 

data 

Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang 

Profesi 

Guru 

Sebelum 

Melaksanak

an PPL 

(X1) 

Gambaran pengetahun 

pribadi awal mahasiswa 

terhadap profesi guru 

yang diinterpretasikan 

melalui kesan-kesan 

sensoris tanpa 

dipengaruhi 

pengalaman. 

1. Gaji 

2. Pelatihan 

Profesional 

3. Pengakuan 

Profesional 

4. Nilai-nilai 

Sosial 

5. Lingkungan 

Kerja  

6. Pertimbangan 

Pasar Kerja 

7. Personalitas 

Interval Angket 

Persepsi 

Mahasiswa 

Tentang 

Profesi 

Guru 

Sesudah 

Melaksanak

an PPL 

(X2) 

Gambaran pengetahun 

pribadi mahasiswa 

terhadap profesi guru 

yang diinterpretasikan 

melalui kesan-kesan 

sensoris dengan 

dipengaruhi 

pengalaman. 

1. Gaji 

2. Pelatihan 

Profesional 

3. Pengakuan 

Profesional 

4. Nilai-nilai 

Sosial 

5. Lingkungan 

Kerja  

6. Pertimbangan 

Pasar Kerja 

7. Personalitas 

Interval Angket 

Minat 

Mahasiswa 

Menjadi 

Guru 

(Y) 

Kesediaan jiwa atau 

keinginan seseorang 

untuk menekuni profesi 

guru. 

1. Unsur kognisi 

2. Emosi 

3. Unsur Konasi Interval Angket 

 

3.8. Prosedur Penelitian  

Adapun Prosedur penelitian ini yaitu : 

1. Persiapan penelitian yaitu peneliti mempersiapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya fokus permasalahan dan 

objek penelitian. Selanjutnya peneliti mengajukan judul dan proposal skripsi 

sesuai dengan apa yang akan diteliti. Setelah judul disetujui oleh dosen 

pembimbing skripsi, peneliti melakukan studi pendahuluan. 
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2. Studi pendahuluan, yaitu melakukan studi literatur untuk menunjang 

referensi pada penyusunan proposal. Selain itu, peneliti menentukan 

variabel dan hipotesis penelitian.    

3. Membuat instrumen penelitian, yaitu merancang kisi-kisi dan membuat 

angket (Lampiran 2). 

4. Uji validitas dan reliabilitas, yaitu melakukan penyebaran angket kepada 

bukan responden sesungguhnya sebagai percobaan untuk membuktikan 

kevalidan dan kereliabilitasannya. 

5. Melakukan teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penyebaran 

angket kepada setiap responden yang sudah ditentukan. 

6. Melakukan analisis data, hasil dari pengumpulan kuesioner dikumpulkan 

dan dilakukan analisis. 

7. Uji hipotesis 

8. Menyusun laporan 

9. Menarik kesimpulan 

3.9. Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya untuk melakukan penelitian harus ada alat pengukur yang 

baik. Alat ukur untuk meneliti ini biasanya dinamakan dengan instrumen 

penelitian. Intrumen yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu berupa angket 

atau kuesioner (questionnaires). Menurut Sugiyono (2013), kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti pada saat 

mengumpulkan data. Mutu instrumen akan menentukan juga mutu dari yang 

dikumpulkan, sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan 

data adalah sebagai jantungnya penelitian. 

Berikut ini langkah-langkah menyusun instrumen penelitian yang dikutip 

dari Ridwan (2011), yaitu : 

1. Mengidentifikasi variabel-variabel pada rumusan judul penelitian. 

2. Menjabarkan variabel tersebut menjadi sub variabel/dimensi. 

3. Mencari indikator/aspek setiap sub variabel. 
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4. Menderetkan deskriptor dari setiap indikator. 

5. Merumuskan setiap deskriptor menjadi butir-butir instrumen. 

6. Melengkapi instrumen dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar. 

Pada penelitian ini pengukuran instrumen menggunakan skala Likert. 

Menurut Sugiyono (2013), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepri seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Pada penelitian ini, kriteria skor 

sebagai alternatif jawaban untuk setiap item intrumen pada penelitian ini 

berdasarkan skala likert, dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Skor Alternatif Jawaban Pengukuran Skala Likert 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

      Sumber : Sugiyono (2013) 

3.10. Validitas dan Reabilitas Instrumen 

3.10.1. Uji Validitas 

Uji validitas pada penelitian ini yaitu melalui uji coba instrumen yang 

diujicobakan kepada mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri sebanyak 15 

responden. Hasil pengujian validitas kuesioner yang terdiri dari dua instrumen 

dengan jumlah 36 butir pernyataan. Hasil tersebut terdapat 6 butir pernyataan 

yang tidak valid, yakni butir pada nomor 3, 6, 13, 16, 19, dan 32. Sedangkan butir 

pernyataan yang dinyatakan valid sebanyak 30 butir. Nilai koefisien korelasi (r) 

pada pertanyaan no 3,6,13,16,19, dan 32 pernyataan lebih kecil dari r tabel sebesar 

0,514 (Lampiran 3), Sehingga pernyataan-pernyataan tersebut tidak digunakan 

untuk proses penelitian. 

3.10.2. Uji Reliabilitas 
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Untuk mengetahui reliabilitas instrumen penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha dengan mencari r hitung (Lampiran 4). Hasil uji reliabilitas pada kuesioner 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

 

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel Indeks Reliabilitas Nilai Kritis Keterangan 

Persepsi Mahasiswa 

Tentang Profesi 

Guru  

0,971 0,60 Reliabel 

Minat Mahasiswa 

Menjadi Guru  
0,958 0,60 Reliabel 

Pada Tabel 3.3. di atas terlihat bahwa nilai reliabilitas kuesioner pada 

penelitian Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru Sebelum dan Sesudah 

Melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Minat Mahasiswa 

Menjadi Guru lebih besar dari nilai kritis 0,60. Hasil pengujian ini menunjukkan 

bahwa semua butir pernyataan yang digunakan sudah reliabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian 

Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru dan Minat Mahasiswa 

Menjadi Guru dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data.  

3.11. Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Data 

Gambaran data tanggapan responden dapat digunakan untuk mengetahui 

bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel yang diteliti. 

Agar lebih mudah menginterpretasikan variabel yang diteliti, dilakukan 

kategorisasi terhadap skor tanggapan responden. Untuk mengetahui bagaimana 

kondisi dan tingkat kesesuaian masing-masing variabel tersebut, maka peneliti 

membuat pengkategorian dalam garis interval sebagai berikut: 

a. Jumlah responden adalah 32 orang dan untuk nilai skala pengukuran 

terbesar adalah 4 sedangkan nilai skala pengukuran terkecil adalah 1. 

b. Diperoleh nilai rata-rata skor ideal adalah 4 x 32 = 128 dan rata-rata skor 

terkecil 1 x 32 = 32. Adapun nilai persentase terkecil adalah (32:128) x 

100% = 25%. 
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c. Diperoleh nilai rentang 100%-25% = 75% jika dibagi 4 skala pengukuran 

akan didapat nilai interval persentase sebesar 18,75% maka kategori 

interpretasi skor dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4. Kategori Interpretasi Skor 

Hasil Perhitungan Kategori 

25% s/d 43.75% Sangat Tidak Baik/Sangat Rendah 

>43.75% s/d 62.5% Tidak Baik/Rendah 

>62.5% s/d 81.25% Baik/Tinggi 

>81.25% s/d 100% Sangat Baik/Sangat Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2018 

Untuk selanjutnya maka tabel kategori interpretasi skor diatas pun dapat 

digunakan untuk masing-masing indikator pada masing-masing variabel. Dan 

berikut akan dijelaskan gambaran mengenai tanggapan responden tersebut.  

2. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 

berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS versi 23. Pengambilan 

keputusan untuk uji normalitas yaitu apabila nilai asymp. Sig (2-tailed) lebih besar 

dari 0,05. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Hasil Uji Normalitas Variabel X1 dan X2 

Variabel Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan 

Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi 

Guru Sebelum Melaksanakan PPL 

(X1) 
0,200 Normal 

Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi 

Guru Sesudah Melaksanakan PPL 

(X2) 

0,200 Normal 

 

Berdasarkan Tabel 3.5. menunjukkan perhitungan Uji Normalitas pada 

kedua variabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari masing-masing variabel 

berdistribusi normal. Sehingga pengujian dengan menggunakan statistik 

parametrik dapat dilanjutkan. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada Lampiran 5.   
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3. Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui perubahan yang 

terjadi pada variabel dependent (variabel Y), nilai variabel dependent berdasarkan 

nilai independent (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan 

perubahan variabel bebas. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis 

regresi sederhana menurut Sugiyono (2010) adalah: 

1. Membuat garis regresi satu prediktor 

Y = a + bX                                   

Keterangan: 

Y = Subjek variabel terikat yang diprediksi  

X  = Subjek variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu 

a  = Bilangan konstanta regresi untuk X = 0 (nilai y pada saat  

x nol) 

b  = Koefisien arah regresi yang menunjukkan angka  

peningkatan atau penurunan variabel Y bila bertambah 

atau berkurang 1 unit. 

Berdasarkan persamaan diatas, maka nilai a dan b dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus least square sebagai berikut : 

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai a 

𝑎 =
(∑ 𝑦)(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑥𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2   

 

Rumus untuk mengetahui besarnya nilai b 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦)−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2)−(∑ 𝑥)2
        

Dimana : 

n = Jumlah data sampel 

 

2. Menghitung koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y dan X2 

dengan Y menurut Hadi (2004) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑋𝑌

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2)
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Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

∑XY = jumlah produk antara X dan Y 

∑X2 = jumlah kuadrat skor prediktor X 

∑Y2 = jumlah kuadrat kriterium Y 

3. Mencari koefisien determinasi (r2) antara kriterium Y dengan prediktor 

X1, dan prediktor X2 menurut Sugiyono (2010) dapat diperoleh dengan 

rumus: 

𝑟2 =
𝑎 ∑ 𝑋𝑌

∑ 𝑌2                                         

Keterangan : 

r2 = kuadrat koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

 

4. Menguji signifikansi dengan Uji t menurut Kadir (2015) dengan rumus :  

𝑡 =
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
                                        

Keterangan : 

t = t hitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel 

Dapat diambil kesimpulan bahwa jika t hitung sama dengan atau lebih 

besar daripada t tabel pada taraf signifikansi 5% maka pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat signifikan. Sebaliknya jika t hitung lebih 

kecil daripada t tabel dengan taraf signifikansi 5% maka pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. 

 


