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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 

evaluasi diri dan pengembangan profesi terhadap kompetensi pedadogik guru di 

sekolah partisipan TSE. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan rumusan 

masalah yang diajukan, penelitian ini termasuk penelitian korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisis statistik deskriptif- 

inferensial teknik korelasi dan regresi baik tunggal maupun ganda.  

Penelitian korelasional menurut Suryabrata (2003: 82) adalah penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara dua variabel atau 

lebih baik hubungan terpisah (antar variabel) atau bersama-sama dimana variabel-

variabel yang diteliti tersebut rumit dan tak dapat dimanipulasi dengan metoda 

eksperimen. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang 

diperoleh, sedang statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan. 

Sugiyono (2003: 169-170) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan secara 

umum (generalisasi). Sedang statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi. 
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Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan rumusan masalah, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode analisis 

statistik deskriptif. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Sumarsono (2004: 49) adalah ”kumpulan dari seluruh 

elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu 

riset”. Populasi yang digunakan adalah guru-guru dari sekolah  piloting program 

TSE LPMP Jawa Barat, dengan jumlah 86 di Kabupaten Sukabumi, Bandung 

Barat dan Majalengka. Mengapa tiga Kabupaten ini? Karena pada saat komitmen 

di awal program ini digulirkan, hanya sekolah di tiga Kabupaten ini yang mau 

berkomitmen untuk selalu konsisten dalam mengikuti program TSE. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Kountur (2004: 137) mengatakan bahwa: ”Sampel adalah bagian dari 

populasi”. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang diambil 

sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Berkaitan dengan 

teknik pengambilan sampel, Consuelo S. (1993: 161) menyarankan, sepanjang 

sampel yang digunakan porsinya populasi, sehingga penemuan dan kesimpulan 

yang diperoleh dari sampling tersebut adalah sah (valid). 

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel 
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penelitian yang termasuk ke dalam kelompok non-probability sampling. Non-

probability sampling sendiri adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sample (Sugiyono, 2008: 60).   

Dengan teknik  purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:96), pengambilan sampel ini khusus 

dilakukan di sekolah piloting program TSE dilaksanakan. Sehingga sampelnya 

adalah guru-guru yang mengikuti program TSE. 

 

C. Alat Pengumpulan Data 

  Data-data yang diperlukan, sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, 

dikumpulkan melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Kuesioner digunakan 

untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel-variabel evaluasi 

diri, pengembangan profesi dan kompetensi pedagogik.  

 

1. Angket atau Kuesioner 

  Angket yang digunakan dalam bentuk tertutup. Angket atau kuesioner 

digunakan untuk menggali dan dapat mengungkapkan hal-hal atau informasi yang 

sifatnya rahasia sehingga data yang lebih lengkap, akurat dan konsisten. 

Suharsimi A. (2004:200) menyatakan yang dimaksud dengan penyebaran angket 

adalah “Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperolah 

informasi dari responden dalam arti laporan tenteng pribadinya atau hal-hal yang 

ia ketahui”. 
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  Pertimbangan utama memilih alat pengumpul data tersebut adalah: 

a)  Agar hasil pengukuran terhadap variabel-variabel yang diteliti dapat dianalisa 

dan diolah secara statistik. 

b)  Dengan alat pengumpul data tersebut sangat memungkinkan memperoleh data 

yang objektif. 

c)  Penelitian dapat dilakukan dengan mudah serta dapat menghemat waktu, biaya 

dan tenaga. 

 

2.  Studi Kepustakaan 

  Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder selain 

menggunakan angket. Dimaksudkan pula sebagai landasan bagi analisis dan 

rumusan teori atau informasi yang berkaitan erat dengan penelitian yang 

dilakukan.  

 

D. Prosedur Penelitian  

1. Penyusunan Instrumen 

 Pengembangan instrumen ditempuh melalui beberapa cara, yaitu             

(1) menyusun indikator variabel penelitian, (2) menyusun kisi-kisi  instrumen,   

(3) melakukan uji coba instrumen, (4) melakukan pengujian validitas (perhitungan 

nilai skala) dan reliabilitas instrumen, (5) konsultasi dengan dosen pembimbing, 

dan menjadi landasan dalam menyusun item pertanyaan atau pertanyaan yang ada 

dalam kuesioner. Penjabaran variabel tersebut terlihat seperti pada tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

KISI-KISI INSTRUMEN 
 

Variable 
Penelitian 

Dimensi  Indikator  No. Iten  

Evaluasi Diri 
(X1) 

1. Pemilihan 
keputusan 

 
2. Usaha 

motivasi 
 

3. Daya tahan 
 
 

4. Pola 
pemikiran 
fasilitatif 

- Inisiatif  
- Komitmen kerja 
- Memecahkan masalah 

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

- Melihat dan memanfaatkan peluang 
- Mencari informasi 
- Mengutamakan kualitas kerja 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 

- Persistensi diri / daya tahan 
- Percaya diri 
- Mengakui keterbatasan diri 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36  

- Berorientasi pada efisiensi 
- Perencanaan sistemaris 
- Kredibilitas, integritas  
- Mengakui pentingnya hubungan 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50,51 

Pengembangan 
profesi 
(X2) 

1. Demands 
 
 
2. Mediator 

 
 
3. Moderator 

-  Sasaran 
- Tugas memfasilitasi pertumbuhan  
- Perbedaan individu 

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

- Arahan 
- Usaha dan persistensi 
- Strategi tugas khusus 

18, 19,20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28 

- Kemampuan dalam menyelesaikan 
tugas 

- Menghadapi konstrain dan 
ketidakpastian 

- Umpan balik 
- Komitmen sasaran 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39 40 

Kompetensi 
pedagogik 
(Y) 

1. Orientasi 
keberhasilan 

 
 

2. Berpikir 
konseptual  

 
3. Berpikir 

analitis 
 
 

4. Pemahaman 
antarpribadi 

 
5. Bekerja tim 

dan bekerja 
sama 

- Pengukuran kinerja 
- Meningkatkan kinerja 
- Membuat inovasi 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

- Membuat tindakan  
- Mengidentifikasi masalah 
- Membuat pola dan hubungan 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

- Mengantisipasi hambatan 
- Memecahkan masalah secara 

sistematis 
- Membuat kesimpulan logis 
- Melihat konsekuensi dan implikasi  

20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27 

- Memahami perilaku, minat, dan 
kebutuhan orang lain 

28, 29, 30, 31, 32 

- Brainstorms, solicit inputs 
- Membantu pihak lain 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45 
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E. Uji Coba Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

  Sebelum instrumen diterapkan ke dalam penelitian sesungguhnya maka 

terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui tingkat validitas dan 

reliabilitas setiap item kuesioner. Dilakukan dengan dua cara, melalui Dosen 

pembimbing atau justifikasi pakar, dan melalui uji coba pada sampel dengan 

karakteristik sama dengan responden penelitian yang sesungguhnya. Tujuan dari 

pelaksanaan uji coba instrumen penelitian adalah untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Hasil uji validitas kuesioner yang telah dijustifikasi 

dan uji validitas konstruk dapat dilihat pada lampiran. 

 

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas adalah suatu ukuran yang mengajukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu intrumen. Uji validitas setiap item kuisioner dilakukan 

melalui prosedur dan penghitungan statistik. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

rumus korelasi Product Moment r dari Pearson dengan taraf signifikasi 5%. 

(Riduwan, 2007: 62) dengan rumus: 

 

  Butir pertanyaan dinyatakan signifikan jika koefisien korelasi pada uji 

signifikansi nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Menurut Sudjana (1986: 377) 

jika t hitung > t tabel, maka item dianggap valid. Dan sebaliknya apabila t hitung 

< t tabel maka  butir item tersebut dianggap tidak valid. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian  

  Reliabilitas menunjukan sejauh mana tingkat kekonsistenan pengukuran 

dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata lain sejauh mana 

pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam 

pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, 

penulis mengacu kepada koefisien reliabilitas Alpha Cronbach dengan 

menggunakan Program SPSS. 

  

F. Teknik Pengolahan Data 

1. Analisis Korelasi 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik 

dengan model korelasi ganda. Untuk mengetahui derajat hubungan antar variabel 

evaluasi diri (X1) dan pengembangan profesi (X2) terhadap kompetensi 

pedagogik guru (Y) digunakan teknik korelasi. Perhitungan koefisien jalur 

dilakukan dengan menggunakan bantuan Program SPSS 17.0 

Al Rasjid dalam Sitepu (1994: 24) mengatakan bahwa dalam penelitian 

sosial tidak semata-mata hanya mengungkapkan hubungan variabel sebagai 

terjemahan statistik dari hubungan antara variabel alami. Tetapi terfokus pada 

upaya untuk mengungkapkan hubungan kausal antar variabel. 

Dari Tabel ANOVA diperoleh nilai F dengan nilai probabilitas (sig) = 

0.000. Karena nilai sig < 0.05 maka keputusannya adalah Ho ditolak, oleh sebab itu 

pengujian secara parsial dapat dilakukan. Di bawah ini disajikan perhitungan nilai F 

secara manual.  
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2. Menguji dengan Analisis Korelasi dan Regresi Ganda 

a. Pengaruh Variabel X1 terhadap Y 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, 

digunakan teknik korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment, dengan rumus: 

( )( )[ ]∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

222 )()()1()1(

))(1()1(

YYnXXn

YXYXn
r

ZXY

 

Menghitung korelasi dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson 

Product Moment, dengan simbol “r”, cara perhitungan yang ditempuh adalah 

dengan menggunakan Program SPSS. Kuat tidaknya korelasi diukur dengan suatu 

nilai yang disebut koefisien Korelasi Pearson Product Moment atau r dengan 

ketentuan-ketentuan nilai r, sebagai berikut: 

• r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat rendah 

atau tidak ada pengaruh sama sekali. 

• r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel kuat atau ikut 

kuat dan mempunyai pengaruh secara positif (searah). 

• r = -1 atau mendekati –1, maka hubungan antara kedua variabel kuat atau 

cukup kuat dan mempunyai pengaruh secara negatif (berlawanan).  

Untuk menyatakan penafsiran nilai koefisien korelasi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r  

Koefesien Korelasi Hubungan 
0.80 < r < 1.00 Sangat Kuat 
0.60 < r < 0.80 Kuat 
0.40 < r < 0.60 Cukup Kuat 
0.20 < r < 0.40 Rendah 
0.00 < r < 0.20 Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan (2005: 138) 
 

Selanjutnya, untuk menentukan seberapa jauh perubahan Variabel Y yang 

dipengaruhi oleh peningkatan Variabel X1, penulis menggunakan Metode 

Koefisien Determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

KD = r2  x 100% 

Di mana:  

KD  =  Koefisien Determinasi 

r =  Nilai Koefisien Korelasi 

Pengujian lanjutan, yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila peneliti 

ingin mencari makna Variabel X1 terhadap Y, maka hasil korelasi Pearson 

Product Moment tersebut diuji dengan Uji Signifikansi dengan rumus: 

21

2

rr

nr
thitung

−

−=  

Keterangan: 

t = Probabilitas 

r = Koefisien Korelasi Pearson 

n = Jumlah Responden 

Hipotesis yang digunakan dapat dijelaskan ke dalam hipotesis nol statistik 

sebagai berikut: 
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Ho :   = 0  ;  Ho ditolak, artinya tidak adanya pengaruh evaluasi diri terhadap 

kompetensi pedagogik guru. 

H1 :  ≠ 0 ;  H1 diterima, artinya adanya adanya pengaruh evaluasi diri terhadap 

kompetensi pedagogik guru. 

Keterangan:  

 = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 

 

Kaidah Pengujian: 

Bila t hitung ≥ t tabel maka Ho ditolak, H1 diterima. 

Bila t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima, H1 ditolak. 

 

b. Pengaruh Variabel X2 terhadap Y 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, 

digunakan teknik korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment, dengan rumus: 

( )( )[ ]∑∑∑∑

∑∑∑

−−

−
=

2222 )()()2()2(
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YYnXXn

YXYXn
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Menghitung korelasi dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson 

Product Moment, dengan simbol “r”, cara perhitungan yang ditempuh adalah 

dengan menggunakan Program SPSS. Kuat tidaknya korelasi diukur dengan suatu 

nilai yang disebut koefisien Korelasi Pearson Product Moment atau r dengan 

ketentuan-ketentuan nilai r, sebagai berikut: 

• r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat rendah 

atau tidak ada pengaruh sama sekali. 
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• r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel kuat atau ikut kuat dan 

mempunyai pengaruh secara positif (searah). 

• r = -1 atau mendekati –1, maka hubungan antara kedua variabel kuat atau cukup kuat 

dan mempunyai pengaruh secara negatif (berlawanan).  

Untuk menyatakan penafsiran nilai koefisien korelasi adalah: 

Tabel 3.3 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r  

Koefesien Korelasi Hubungan 

0.80 < r < 1.00 Sangat Kuat 

0.60 < r < 0.80 Kuat 

0.40 < r < 0.60 Cukup Kuat 

0.20 < r < 0.40 Rendah 

0.00 < r < 0.20 Sangat Rendah 

Sumber: Riduwan (2005: 138) 

Selanjutnya, untuk menentukan seberapa jauh perubahan Variabel X2 

yang dipengaruhi oleh peningkatan Variabel Y, penulis menggunakan Metode 

Koefisien Determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

KD = r2  x 100% 

Di mana:  

KD  =  Koefisien Determinasi 

r =  Nilai Koefisien Korelasi 

Pengujian lanjutan, yaitu uji signifikansi yang berfungsi apabila peneliti 

ingin mencari makna Variabel X2 terhadap Y, maka hasil korelasi Pearson 

Product Moment tersebut diuji dengan Uji Signifikansi dengan rumus: 

21
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thitung

−
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Keterangan: 

t = Probabilitas 

r = Koefisien Korelasi Pearson 

n = Jumlah Responden 

 

Hipotesis yang digunakan dapat dijelaskan ke dalam hipotesis nol statistik 

sebagai berikut: 

Ho :   = 0  ;  Ho ditolak, artinya tidak adanya pengaruh pengembangan profesi 

terhadap kompetensi pedagogik guru. 

H1 :  ≠ 0 ;  H1 diterima, artinya adanya adanya pengaruh pengembangan profesi 

terhadap kompetensi pedagogik guru. 

Keterangan:  

 = nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. 

Kaidah Pengujian: 

Bila t hitung ≥ t tabel maka Ho ditolak, H1 diterima. 

Bila t hitung ≤ t tabel maka Ho diterima, H1 ditolak. 

 

c.  Pengaruh Variabel X1 dan  X2 terhadap Y 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, 

digunakan teknik korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment, dengan rumus: 

( )( )[ ]∑∑∑∑

∑∑∑
−−

−
=

2222.
)()()()(

))(()1(

YYnXiXin

YXiYXn
r YXi
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Selanjutnya, untuk mengetahui signifikansi korelasi ganda dicari dulu Fhitung 

kemudian dibandingkan dengan Ftabel 

Fhitung  

Di mana 

R  =  Nilai Koefisien Korelasi Ganda 

k   = Jumlah Variabel Bebas (Independent) 

n  =  Jumlah Sampel 

Fhitung = Nilai F yang dihitung 

 

Kaidah Pengujian: 

Bila Fhitung ≥ Ftabel maka Ho ditolak, artinya signifikan. 

Bila Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima, artinya tidak signifikan. 

Taraf signifikan α = 0.01 atau α = 0.05 

Ftabel = F ((1-α) (dk=k), (dk=n-k-1) 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan 

kausal antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y dihitung dengan 

menggunakan SPSS versi 17.0 dan persamaan regresi ganda, sebagai berikut: 

 

 

Dari variabel penelitian yang dikaji, terdapat hubungan kausal (regresi) 

antara Variabel  X1, Variabel X2, dan Variabel Y, secara skematis hubungan ini 

dapat digambarkan pada paradigma penelitian berikut ini: 
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Gambar 3.1  
Struktur Kausal X1, X2, dan Y 

 

Keterangan:   

     =   Evaluasi diri terhadap kompetensi pedagogik guru 

     =   Pengembangan profesi terhadap kompetensi pedagogik guru 

     = Evaluasi diri dan pengembangan profesi terhadap kompetensi pedagogik  

ε     =   Faktor lain yang tidak diteliti 

 

X1 

X2 

Y 

 

ε1 

 

 


