
 

 

FAHRAZA, 2012 

Analisis keterlibatan guru ... 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

3.1  Objek Penelitian 

 Objek penelitian dapat dikatakan pula variabel penelitian, yaitu apa yang 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut yang berkenaan dengan objek 

penelitian atau variabel tersebut, yang nantinya dapat ditarik kesimpulan dari apa 

yang telah dipelajari dari objek penelitian tersebut.  

 Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh keterlibatan guru di KKG 

dan kaitannya dengan peningkatan kompetensi pedagogik serta dampaknya pada 

mutu kinerja mengajar guru di Kecamatan Metro Barat.  

 Objek yang diteliti adalah keterlibatan guru yang meliputi partisipasi, 

kontribusi, tanggung jawab, dan kedisiplinan; kompetensi pedagogik yang 

meliputi karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan 

pembelajaran, pemanfaatan TIK, potensi peserta didik, berkomunikasi, penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar, pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi, 

dan refleksi; serta kinerja mengajar meliputi merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan hubungan interpersonal. 

3.2 Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian  

3.2.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Propinsi 

Lampung. Pemilihan lokasi ini karena dekat dengan tempat tugas dan tempat 

tinggal peneliti sehingga memudahkan nantinya melakukan kegiatan penelitian 
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tersebut. Kota Metro adalan salah satu kota di Propinsi Lampung yang 

mempunyai lima kecamatan, yaitu Kecamatan Metro Barat, Metro Timur, Metro 

Utara, Metro Selatan, dan Metro Pusat. 

3.2.2 Populasi Penelitian 

Penelitian adalah upaya sistematis dalam menemukan, menganalisis, dan 

menafsirkan bukti-bukti empiris untuk memahami gejala-gejala atau untuk 

menemukan jawaban tertentu dari suatu permasalahan yang terkait dengan gejala 

itu.  

Sugiyono (2010:117) mendefinisikan “populasi yaitu sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian 

ditarik kesimpulannya.”  

Populasi bukan hanya orang tapi benda-benda alam lain. Populasi juga 

bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.  

Populasi pada penelitian ini adalah semua guru SD yang berada di wilayah 

Kecamatan Metro Barat Kota Metro, yaitu yang terdiri dari guru kelas, guru PAI 

(Pendidikan Agama Islam) dan guru PJOK (Pendidikan Jasmani Olahraga dan 

Kesehatan). Berikut adalah data guru SD dari dokumentasi gugus sekolah di 

Kecamatan Metro Barat.  
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Tabel 3.1 Data Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Metro Barat 
 

No. Nama SD Guru Kelas Guru PAI 
Guru 
PJOK 

1 SDN 1 Metro Barat 11 2 2 

2 SDN 2 Metro Barat 9 1 1 

3 SDN 3 Metro Barat 9 1 1 

4 SDN 4 Metro Barat 12 1 1 

5 SDN 5 Metro Barat 9 2 2 

6 SDN 6 Metro Barat 14 1 2 

7 SDN 7 Metro Barat 10 2 1 

8 SDN 8 Metro Barat 12 1 1 

9 SDN 9 Metro Barat 11 1 1 

10 SD Al Qur,an Metro Barat 8 1 1 

Jumlah 105 13 13 

Jumlah Populasi 131 

Sumber: Gugus sekolah di Kecamatan Metro Barat 

3.2.3 Sampel Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian sampel. Sugiyono (2010:118) menjelaskan 

bahwa “sampel adalah sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.” Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. 

3.3 Teknik sampling  

Pada penelitian ini penentuan sampel menggunakan teknik sampling. 

Teknik sampling dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu probability sampling 

dan nonprobability sampling (Sugiyono, 2010: 118). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling yaitu teknik 
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pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.  

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Tecnic Random 

Sampling. Teknik ini digunakan karena populasi dianggap homogen sehingga 

setiap guru diberi peluang yang sama untuk dijadikan anggota sampel. Penentuan 

sampel menggunakan rumus yang dikemukakan Akdon (Salmah, 2011:127) yaitu: 

n = 
�

�����
 

Keterangan: 
 
N = jumlah populasi 
n = jumlah sampel 
d = presisi yang ditetapkan (dalam penelitian ini presisi yang  

   ditetapkan sebesar 10%) 
 
 Jumlah guru yang terambil sebagai sampel dari tiap kelompok disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Jumlah Guru Sekolah Dasar yang Terambil Sebagai Sampel  
 
No. Nama Subpopulasi Jumlah Sampel 

1 Guru Kelas 65 

2 Guru PAI 8 

3 Guru PJOK 8 

Jumlah 81 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 
3.4 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tingkat eksplanasi asosiatif dan merupakan 

penelitian cross sectional (waktu ditentukan) serta menggunakan pendekatan 

kuantitatif.  
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Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2010:57). Ada tiga bentuk hubungan 

dalam penelitian asosiatif, yaitu hubungan simetris, kausal, dan hubungan 

interaktif/resiprokal/timbal balik. Pada penelitian ini menggunakan hubungan 

kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, sehingga ada variabel yang 

mempengaruhi (keterlibatan guru di KKG dan kompetensi pedagogik) dan 

variabel yang dipengaruhi (kinerja mengajar).  

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi analitik dan pendekatan survey 

kepada guru Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Metro. 

Penelitian dengan pendekatan survey menurut Kerlinger (Salmah, 2011:23) 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar atau kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel 

sosiologis maupun psikologis. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berupa apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan. Secara teori veriabel penelitian 

adalah atribut, sifat, nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai 

variasi. Berdasarkan keterangan di atas variabel penelitian adalah  atribut, sifat, 

nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.  
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Penelitian ini mempunyai tiga bentuk variabel, yaitu variabel variabel 

independen/bebas (variabel yang mempengaruhi) yaitu keterlibatan guru di KKG, 

variabel moderator (variabel yang mempengaruhi yang bersifat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat) yaitu 

kompetensi pedagogik, serta variabel dependen/terikat (variabel yang 

dipengaruhi) yaitu kinerja mengajar. 

3.6 Definisi Operasional 

Nazir (Winata, 2011: 72) menyatakan bahwa definisi operasional adalah 

suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, 

atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.   

3.6.1 Keterlibatan Guru  

Keterlibatan yaitu derajat sejauhmana karyawan memusatkan perhatiannya 

terhadap pekerjaan. Keterlibatan kerja guru adalah proses partisipatif yang 

menggunakan seluruh kapasitas dirinya dan dirancang untuk mendorong 

peningkatan komitmen bagi suksesnya suatu organisasi (keterlibatan di KKG).  

Beberapa unsur yang berkenaan dengan keterlibatan antara lain: 

a. Partisipasi atau keikutsertaan mental, perasaan, dan jasmaniah: 

keterlibatan/partisipasi melibatkan segenap kapasitas diri di KKG. 

b. Kesediaan memberi sesuatu sumbangan:  

keterlibatan/partisipasi mendorong untuk memberikan sesuatu dengan 

kesukarelaan di KKG. 

c. Tanggung jawab:  
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karena ada rasa menjadi anggota dan keinginan untuk meningkatkan 

kualitas dari organisasi (KKG).  

d. Kehadiran/kedisiplinan:  

semakin sering terlibat maka akan semakin sering hadir di KKG. 

3.6.2 Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. Ini 

mencakup konsep kesiapan mengajar yang ditunjukkan oleh penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan mengajar, meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perencanaan dan pelakasanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.  

Kompetensi pedagogik guru SD/MI antara lain: 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, 

kultural, emosional, dan intelektual. 

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

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 
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h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

3.6.3 Kinerja Mengajar 

Kinerja mengajar adalah pencapaian prestasi dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepada guru sehubungan dengan interaksinya dengan anak didik 

selama proses belajar mengajar yang didasarkan atas empat kompetensi yang 

dimilikinya. Seperti yang disampaikan Kersner (1992) dan Davis (1971) dalam 

Salmah (2011:117) untuk mengukur kinerja mengajar guru digunakan indikator-

indikator kinerja, yaitu pertama kemampuan manajerial. Termasuk dalam 

kemampuan ini yaitu perencanaan, pelaksanaan (pra pembelajaran, kegiatan inti 

pembelajaran, penutup), penilaian, dan tindak Lanjut; kedua kemampuan teknis. 

Termasuk dalam kemampuan ini yaitu komunikasi, kerjasama, keputusan, dan 

inisiatif.  

3.7 Instrumen Penelitian 

3.7.1 Kisi-kisi Instrumen 

Penelitian memerlukan sekumpulan data dan informasi yang sesuai yang 

nantinya dapat dipergunakan untuk menjawab masalah penelitian atau menguji 

hipotesis dan akhirnya untuk mengambil keputusan. 

Menurut Sugiyono (2010:147): “Penelitian pada dasarnya adalah 

melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial ataupun alam.” Oleh karena itu 
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dalam penelitian memerlukan alat ukur yang baik yang dinamakan instrumen 

penelitian.  

Instrumen pada penelitian ini berupa daftar angket yang berisi sejumlah 

pertanyaan/pernyataan tentang ketiga variabel penelitian dengan indikator-

indikatornya, yang meminta jawaban. Instrumen dibuat berdasarkan kisi-kisi 

instrumen  yang telah dirancang sebelumnya. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor 
Item 

Keterlibatan 
Guru  

Keterlibatan Tingkat keterlibatan di KKG 1-4 
13-16 

Kontribusi Tingkat kontribusi di kegiatan 
KKG 

5-8 
17-20 
 

Tanggung 
jawab 

Tingkat tanggung jawab di 
KKG 

9-10 
21-22 
 

Kedisiplinan Tingkat kedisiplinan di KKG 11-12 
23-24 

Kompetensi 
Pedagogik 

Karakteristik 
peserta didik  

Mempelajari karakteristik 
peserta didik  
 

1-2 

Pengembangan 
kurikulum 

Memilih materi  terkait dengan  
pengalaman belajar dan tujuan 
pembelajaran 

3-5 

Perancangan 
pembelajaran 
 

Menyelenggarakan 
pembelajaran yang mendidik 

6-10 
 
 

Pemanfaatan 
TIK 
 

Memanfaatkan TIK dalam 
pembelajaran 
 

11-12 

Potensi peserta 
didik  
 
 

Menyediakan kegiatan untuk 
mengaktualisasikan potensi 
peserta didik 

13-14 

Berkomunikasi 
 

 

Berkomunikasi efektif, empatik, 
dan santun dalam interaksi 
pembelajaran 

15-16 
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Penilaian dan 
evaluasi proses 
dan hasil 
belajar 
 

Mengembangkan instrumen 
penilaian 

17-20 

Pemanfaatk\an 
hasil penilaian 
dan evaluasi  
 
 

Menggunakan hasil penilaian 
dan evaluasi untuk merancanng 
remedial dan pengayaan 

21-23 

Refleksi Melakukan tindakan reflektif 
untuk perbaikan dan 
pengembangan pembelajaran 

24-25 
 

Kinerja 
Mengajar 

Prosedur 
pembelajaran 
(classroom 
procedure): 
a. Merencana

kan 
pembelajar
an 
 

 
 
 
 

• Persiapan pembelajaran 
 

1-2 

b. Melaksanak
an 
pembelajar
an 

• Pembukaan pembelajarn 
• Kegiatan inti 
• Penutupan 

 

3-6 
7-14 
15-17 

c. Mengevalu
asi 
pembelajar
an 

• Evaluasi pembelajaran 
• Tindak lanjut 

 

18-20 
21-22 
 

Hubungan 
antar pribadi 
(interpersonal 
skill) 

• Komunikasi 23-25 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 

3.7.2 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pada penelitian, data merupakan unsur yang sangat penting karena 

merupakan pengembangan dan gambaran dari variabel yang diteliti dan fungsinya 

sebagai pembentukan hipotesis, sehingga benar atau tidaknya penelitian 
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tergantung dari mutu data yang di dapat. Hal ini secara tidak langsung juga 

berhubungan dengan baik tidaknya instrumen yang digunakan pada saat 

pengumpulan data tersebut. Syarat yang harus dimiliki oleh sebuah instrumen 

yang baik adalah valid dan reliabel.  

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang akan diukur dalam suatu penelitian (Nasution, 2003:22). Instrumen yang 

valid adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk 

menguji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan pengujian validitas 

konstrak, yang mengkorelasikan skor yang diperoleh dari masing-masing item 

dengan jumlah skor yang diperoleh dari semua pertanyaan/item dalam instsrumen 

(skor total instrumen). Korelasi antara masing-masing skor dengan skor totalnya 

harus signifikan.  

Rumus yang digunakan dalam mengukur validitas instrumen adalah rumus 

korelasi product moment, yang dikemukakan oleh Pearson yang tertera di bawah 

ini. Pada penelitian ini validitas data diproses dengan aplikasi SPSS 17.0.  

 
                 ��	 =             
 ∑ � –(∑ ���∑ �   
                              ��
 ∑ 2� � �∑ �2���  
 ∑ 2� � �∑ �2��  
 

Keterangan: 
 

��	 = besarnya koefisien korelasi 
n = jumlah responden 
X = skor variabel X 
Y = skor variabel Y 

 
 

Nasution (2003:22) menyatakan bahwa reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukkan sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian dapat dipercaya 
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atau diandalkan dalam kegiatan penelitian. Jika suatu instrumen digunakan dua 

kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konsisten, 

maka alat ukur tersebut reliabel.  

Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan dengan Internal 

Consistency dengan teknik belah dua (split half). Pada penelitian ini, uji 

reliabilitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPPS 17.0. 

Hasil analisis validitas dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Soal Instrumen Keterlibatan  
                Guru 
 

Nomor 
Soal 

Nilai r hitung 
Nilai r tabel 

(5%) 
Keterangan 

1 0.643 0.361 Valid 

2 0.601 0.361 Valid 

3 0.720 0.361 Valid 

4 0.697 0.361 Valid 

5 0.652 0.361 Valid 

6 0.223 0.361 Tidak valid 

7 0.781 0.361 Valid 

8 0.635 0.361 Valid 

9 0.580 0.361 Valid 

10 0.575 0.361 Valid 

11 0.517 0.361 Valid 

12 0.777 0.361 Valid 

13 0.594 0.361 Valid 

14 0.583 0.361 Valid 

15 0.678 0.361 Valid 

16 0.582 0.361 Valid 

17 0.795 0.361 Valid 
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18 0.838 0.361 Valid 

19 0.809 0.361 Valid 

20 0.724 0.361 Valid 

21 0.666 0.361 Valid 

22 0.594 0.361 Valid 

23 0.791 0.361 Valid 

24 0. 667 0.361 Valid 

 Sumber: Data Olahan PenelitianTahun 2012 
 
Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Soal Instrumen Kompetensi  
                Pedagogik 
 

Nomor 
Soal 

Nilai r hitung 
Nilai r tabel 

(5%) 
Keterangan 

1 0.491 0.361 Valid 

2 0.409 0.361 Valid 

3 0.627 0.361 Valid 

4 0.665 0.361 Valid 

5 0.506 0.361 Valid 

6 0.538 0.361 Valid 

7 0.452 0.361 Valid 

8 0.426 0.361 Valid 

9 0.115 0.361 Tidak valid 

10 0.673 0.361 Valid 

11 0.105 0.361 Tidak valid 

12 0.586 0.361 Valid 

13 0.513 0.361 Valid 

14 0.677 0.361 Valid 

15 0.363 0.361 Valid 

16 0.519 0.361 Valid 

17 0.456 0.361 Valid 

18 0.526 0.361 Valid 

19 0.692 0.361 Valid 
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20 0.616 0.361 Valid 

21 0.489 0.361 Valid 

22 0.478 0.361 Valid 

23 0.530 0.361 Valid 

24 0.443 0.361 Valid 

25 0.600 0.361 Valid 

 Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 
Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Butir Soal Instrumen Kinerja Mengajar 
 

Nomor 
Soal 

Nilai r hitung 
Nilai r tabel 

(5%) 
Keterangan 

1 0.074 0.361 Tidak valid 

2 0.577 0.361 Valid 

3 0.365 0.361 Valid 

4 0.705 0.361 Valid 

5 0.671 0.361 Valid 

6 0.660 0.361 Valid 

7 0.799 0.361 Valid 

8 0.627 0.361 Valid 

9 0.660 0.361 Valid 

10 0.538 0.361 Valid 

11 0.654 0.361 Valid 

12 0.511 0.361 Valid 

13 0.692 0.361 Valid 

14 0.577 0.361 Valid 

15 0.499 0.361 Valid 

16 0.534 0.361 Valid 

17 0.731 0.361 Valid 

18 0.474 0.361 Valid 

19 0.042 0.361 Tidak valid 

20 0.382 0.361 Valid 

21 0.556 0.361 Valid 
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22 0.310 0.361 Tidak valid 

23 0.365 0.361 Valid 

24 0.691 0.361 Valid 

25 0.725 0.361 Valid 

 Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 
Berdasarkan uji validitas terhadap data sampel ujicoba, untuk variabel 

keterlibatan guru dengan jumlah butir soal semula 24 butir, setelah dilakukan uji 

validitas maka butir soal nomor 6 dinyatakan tidak valid. Pada variabel 

kompetensi pedagogik dengan jumlah butir soal 25 butir, setelah dilakukan uji 

validitas maka butir soal nomor 9 dan 11 dinyatakan tidak valid. Sedangkan untuk 

variabel kinerja mengajar dengan jumlah butir soal 25 butir, setelah dilakukan uji 

validitas maka dinyatakan soal nomor 1, 19, dan 22 dinyatakan tidak valid. 

 Selain dilakukan uji validitas, juga dilakukan uji reliabilitas pada instrumen 

yang akan digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan 

bantuan aplikasi SPSS 17.0, maka didapat hasil bahwa semua instrumen 

dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.7 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
 

No. Instrumen Hasil Uji Reliabilitas 

1 Keterlibatan Guru 0.754 

2 Kompetensi Pedagogik 0.745 

3 Kinerja Mengajar 0.835 

Sumber: Data olahan Tahun 2012 
 
3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa/kejadian, mencatat 

karakteristik elemen, atau mencatat nilai variabel (Supranto, J., 2009:50). Pada 
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penelitian ini mengumpulkan data yaitu mencatat nilai variabel. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data secondary. Sumber 

data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada semua guru SD 

yang berada di wilayah Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Sedangkan data 

secondary pada penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang ada di gugus 

sekolah di Kecamatan Metro Barat.  

Tabel 3.8 Jenis Data dan Sumber Data 

JENIS DATA SUMBER DATA 
Tanggapan Responden tentang 
Keterlibatan Guru di KKG 
 

Seluruh guru yang menjadi anggota 
sampel 

Tanggapan Responden tentang 
Kompetensi Pedagogik 
 

Seluruh guru yang menjadi anggota 
sampel 

Tanggapan Responden tentang Kinerja 
Mengajar  
 

Seluruh guru yang menjadi anggota 
sampel 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat pengukuran yang diperlukan 

dalam pelaksanaan penelitian  (Nasution, 2003:20). Data yang dikumpulkan dapat 

berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan, dan berbagai ragam 

fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian.  

  Sehubungan dengan pengertian teknik pengumpulan data dan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data yang utama, yakni teknik angket dan studi dokumen. 

3.8.1 Teknik Angket atau Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2010:199) angket atau kuesioner merupakan “suatu 

teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
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pernyataan kepada responden untuk dijawabnya.” Akdon dan Sahlan Hadi 

(Salmah, 2011:129) kuesioner atau angket terdiri dari dua jenis yaitu ‘angket 

berstruktur (angket tertutup) dan angket yang tidak berstruktur (angket terbuka).’ 

Bentuk angket yang digunakan pada penelitian ini adalah bentuk angket 

tertutup yang berisikan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. 

Menurut Akdon dan Sahlan Hadi (Salmah, 2011:129) angket tertutup adalah 

‘angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta 

untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara 

memberi tanda silang (X) atau tanda checklist (√). 

Informasi atau data yang ingin dikumpulkan melalui angket yang bersifat 

self evaluation ini sesuai dengan variabel-variabel penelitian, yaitu keterlibatan 

guru di KKG, kompetensi pedagogik, dan kinerja mengajar. 

3.8.2 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan 

sebagai cara mengumpulkan data dengan memperlajari dan mencatat bagian-

bagian yang dianggap penting dari berbagai narasumber resmi baik di lokasi 

penelitian atau di instansi lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Pada penelitian ini dokumen yang diperlukan antara lain data guru 

Sekolah Dasar yang ada di gugus sekolah yang berada di wilayah Kecamatan 

Metro Barat.  

3.9 Teknik Analisis Data 

Menurut Satori dan Komariah (2011:391) bahwa untuk penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif, maka analisis data merupakan kegiatan 
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yang dilakukan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Mengolah data 

menurut Suprant (2009:50) adalah melakukan kegiatan untuk mendapatkan data 

ringkasan berbentuk angka berdasarkan data mentah dengan menggunakan rumus 

tertentu. Sehingga kegiatan dalam analisis data yang dapat dilakukan adalah: 

a. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden 

b. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden 

c. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti 

d. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

e. Melakukan perhitungan untuk melakukan pengujian hipotesis yang 

diajukan.  

  Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.  

 Sebelum melakukan uji analisis regresi lebih lanjut, maka dilakukan uji 

prasyarat analisis regresi bagi data yang akan digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dan menguji hipotesis. Uji statistik yang digunakan sebagai uji 

prasyarat pada penelitian ini antara lain: 

3.9.1 Uji Multikolinieritas 
 

Artinya ada korelasi linier yang tinggi diantara dua atau lebih variabel 

bebas. Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Varience Inflating 

Factor). Bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas atau 

non multikolinieritas. 
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Hipotesis yang digunakan untuk menguji korelasi linear diantara variabel 

bebas tersebut adalah: 

Ho=Tidak terjadi multikolinieritas (non multilinieritas) 

Ha= Terjadi multikolinieritas 

Jika VIF lebih kecil dari 5 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya non 

multikolinearitas. 

Jika VIF lebih besar dari 5 maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya terjadi 

multikolinearitas. 

Hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.0 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 Multikolinearitas Variabel Keterlibatan (X) dan Pedagogik (Y) 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 
Output SPSS 17.0 dapat dilihat bahwa nilai VIF semua variabel bebas 

(keterlibatan = 1.804 dan pedagogik = 1.804) disifati non multikolinearitas karena 

nilai VIF lebih kecil dari 5 atau  dapat dikatakan berdasarkan hipotesis maka Ho 

diterima. 

3.9.2 Uji Heteroskedostisitas 
 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana masing-masing 

kesalahan pengganggu mempunyai varian yang berlainan. Uji ini menggunakan 

uji koefisien korelasi Rank Spearman. Bila sig lebih besar dari 0.05 maka 

persamaan regresinya non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. 

No Variabel VIF Keterangan 

1 Keterlibatan (X) 1.804 Non Multikolinieritas 

2 Pedagogik (Y) 1.804 Non Multikolinieritas 
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Sebelum melakukan uji heteroskidastisitas, bisa mempersiapkan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho=Tidak terjadi heteroskedastisitas (homosdedastisitas) 

Ha=Terjadi heteroskedastisitas 

Jika α = 0.05 lebih besar dari signifikansi hasil korelasi maka Ha diterima dan Ho 

ditolak artinya terjadi hetereoskedastisitas. 

Jika α = 0.05 lebih kecil dari signifikansi hasil korelasi maka Ho diterima dan Ha 

ditolak artinya tidak terjadi heteroskedostisitas (homoskedostisitas).  

Hasil uji heteroskedostisitas disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.10 Rekapitulasi Hasil Uji Heteroskedostisitas  
 

No. Variabel Sig  Keterangan 

1 Keterlibatan (X) 0.067 Homoskedostisitas 

2 Pedagogik (Y) 0.586 Homoskedostisitas 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji (keterlibatan = 

0.067 dan pedagogik = 0.586) tidak mengandung heteroskedostisitas karena α = 

0.05 lebih kecil dari signifikansi hasil korelasi, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

3.9.3 Uji Normalitas 
 
Untuk mengetahui residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal 

atau tidak, maka digunakan uji normalitas. Uji ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Jika sig lebih dari 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi. 

Hipotesis yang bisa dibuat adalah: 

Ho=Data berdistribusi normal 

Ha=Data tidak berdistribusi normal 
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Jika α = 0.05 lebih besar dari signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov maka Ha 

diterima dan Ho ditolak artinya data tidak berdistribusi normal. 

Jika α = 0.05 lebih kecil dari signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov maka Ho 

diterima dan Ha ditolak artinya data berdistribusi normal. 

Setelah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan aplikasi SPSS.17, 

maka didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Rekapitulasi Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 
 

No. Variabel Sig Keterangan 

1 Keterlibatan (X) 0.651 Berdistribusi normal 

2 Pedagogik (Y) 0.541 Berdistribusi normal 

3 Kinerja Mengajar (Z) 0.581 Berdistribusi normal 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 

Pada hasil signifikansi uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat 

bahwa dihasilkan keterlibatan = 0.651, pedagogik = 0.541, dan kinerja = 0.581. 

Ketiga nilai ini lebih besar dari 0.05, artinya Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga 

dapat dikatakan untuk data tiga variabel yang ada pada penelitian ini adalah 

berdistribusi normal. 

3.9.4 Uji Linearitas 
 
Pengujian linieritas perlu dilakukan untuk mengetahui model yang 

dibuktikan merupakan model linier atau tidak dan menguji kelinieran  variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Bila sig kurang dari 0.05 maka asumsi linieritas 

terpenuhi. Penyajikan dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho=Model regresi berbentuk linier 

Ha=Model regresi tidak berbentuk linier 
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Jika α = 0.05 lebih besar dari signifikansi F, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya model regresi berbentuk linier. 

Jika α = 0.05 lebih kecil dari signifikansi F, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

artinya model regresi tidak berbentuk linier. 

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 17.0 dengan menggunakan curve 

estimation, dapat dilihat hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Rekapitulasi Hasil Uji Linieritas 
 

No. Variabel Sig Keterangan 

1 
Keterlibatan (X) terhadap Kinerja 
Mengajar (Z) 

0.000 Linier 

2 
Pedagogik (Y) terhadap Kinerja 
Mengajar (Z) 

0.000 Linier 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 

Pada hasil signifikansi uji linieritas dapat dilihat bahwa dihasilkan 

signifikansi linieritas keterlibatan terhadap kinerja  sebesar 0.000 dan signifikansi 

linieritas pedagogik terhadap kinerja sebesar 0.000. Kedua nilai ini lebih kecil dari 

0.05, artinya Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat dikatakan model regresi 

berbentuk linier.  
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Untuk memperjelas hasil SPSS17.0, dapat dilihat dari grafik ini. 

 

Gambar 3.1 Grafik Hubungan Linier antara Keterlibatan (X)  
        dengan Kinerja (Z) 

        Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 

 

Gambar 3.2 Grafik Hubungan Linier antara Pedagogik (Y) dengan  
          Kinerja (Z) 

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
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Selanjutnya dengan terpenuhinya uji prasyarat ini, maka dilanjutkan dengan 

uji korelasi dan regresi untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Korelasi adalah 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Antara dua variabel dinamakan bivariate 

correlation, sedangkan lebih dari dua variabel dinamakan multivariate 

correlation, sedangkan analisis regresi adalah adalah alat untuk mengukur ada 

atau tidaknya korelasi antar variabel. 

Menurut Ridwan (2010:1) analisis jalur yang dikenal dengan path analysis 

dikembangkan pertama tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Seewall 

Wright. Path analysis diartikan oleh Bohrnstedt bahwa ‘a technique for 

estimating the effect’s a set of independent variables has on a dependent variable 

from a set of observed correlations, given a set of hypothesized causal asymetric 

relation among the variables.’ 

Tujuan utama path analysis adalah untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat 

(endogen) (Maruyama, 1998:16 dalam Riduwan (2010:1).  

Rumusan masalah penelitian dalam kerangka path analysis berkisar pada 

apakah variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen; berapa besar 

pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total maupun simultan 

seperangkat variabel eksogen terhadap variabel endogen. 

Manfaat model path analysis adalah penjelasan terhadap fenomena yang 

dipelajari atau permasalahan yang diteliti; prediksi nilai variabel terikat 

berdasarkan nilai variabel bebas dan prediksi dengan path analysis ini bersifat 
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kualitatif;  faktor diterminan yaitu penentuan variabel bebas mana yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat, juga dapat digunakan untuk 

menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat; pengujian model, menggunakan teori triming, baik untuk uji reliabilitas 

konsep yang sudah ada ataupun pengembangan konsep baru.  

Asumsi yang mendasari path analysis adalah hubungan antar variabel 

adalah bersifat linier dan adaptif dan bersifat normal; hanya sistem aliran kausal 

ke satu arah artinya tidak ada arah kausalitaas yang berbalik; variabel terikat 

minimal dalam skala ukur interval (ratio); menggunakan sampel probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama 

pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel; observed 

variables diukur tanpa keslahan (instrumen valid dan reliabel) artinya variabel 

yang diteliti dapat diobsevasi secara langsung; model yang dianalisis 

dispesifikasikan (diidentifikasikan) dengan benar berdasarkan teori dan konsep 

yang relevan artinya model teori yang 

 dikaji atau diuji dibangun berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu 

menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisis jalur pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hipotesis Model-1: Keterlibatan guru dalam kegiatan KKG dan peningkatan 

kompetensi pedagogik berkontribusi secara simultan terhadap mutu kinerja 

mengajar guru. 

Struktur Model-1: Z = ρzx X + ρzy Y + ρzɛ1 
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Bentuk diagram koefisien jalur Model-1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Hubungan Struktur X dan Y tehadap Z (Model-1) 
Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
 

b. Hipotesis Model-2: Keterlibatan guru dalam kegiatan KKG berkontribusi 

terhadap peningkatan kompetensi pedagogik  

Struktur Model-2: Y = ρyx X + ρy + ρyɛ2 

Bentuk Diagram Koefisien Jalur Model-2 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Hubungan Struktur X tehadap Y (Model-2) 
Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2012 
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