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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan metode

penelitian kuantitatif. Menggunakan jenis penelitian survei karena dalam

pengumpulan data, peneliti menghimpun informasi dari para responden

menggunakan kuesioner sebagai metode pokok. Sebagaimana yang dikemukakan

Masri Singarimbun, bahwa penelitian survei adalah penelitian yang mengambil

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagia alat pengumpulan

data yang pokok.1 Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan karena

penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau

lebih yang bersifat sebab akibat (kausal), menguji teori, dan analisa data dengan

menggunakan statistik untuk menguji hipotesis.2 Dan ciri dari pendekatan

penelitian kuantitatif ini adalah adanya variabel, operasional, reliabilitas,

hipotesis, validitas dan makna secara statistik.3 Margono juga menjelaskan bahwa

tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk menguji teori, mengukuhkan fakta-fakta,

dan untuk menunjukkan hubungan-hubungan di antara variabel.4 Dan ciri dari

pendekatan penelitian kuantitatif ini adalah adanya variabel, operasional,

reliabilitas, hipotesis, validitas dan makna secara statistik.5

1 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode Penelitian Survei, (Jakarta:
LP3ES, 1989), Cetakan Pertama h.3

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2008) h. 23-24

3 Ibid., h. 44
4 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 45-

46
5 Ibid., h. 44
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Berdasarkan kutipan di atas, maka penggunaan metode penelitian

kuantitatif dan jenis penelitian survei dilihat dari sisi dan kegunaannya sesuai

dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu untuk menguji seberapa tinggi atau

rendahnya pengaruh antara variabel independent yaitu profesionalitas dan

motivasi kerja guru dengan variabel dependen yaitu pembelajaran efektif,

berdasarkan hasil kuesioner penelitian yang telah disebarkan kepada responden

penelitian.

Oleh karena itu variabel dalam penelitian ini ada tigas yaitu: 1) variabel

profesionalitas guru (X1), 2) variabel motivasi kerja guru (X2), dan 3) variabel

pembelajaran efektif (Y). Variabel X1 dan X2 disebut dengan variabel independen

(variabel bebas yang mempengaruhi). Sedangkan variabel Y disebut dengan

variabel dependen (variabel terikat/yang dipengaruhi).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini adalah “Mts Plus Walisongo Kecamatan

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ” Tahun Pelajaran 2017/2018, dengan

narasumber ketua yayasan, kepala sekolah, dan guru di Mts Plus Walisongo

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dengan waktu Bulan

Agustus

C. Populasi Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang berada di

Mts Plus WAlisongo yang berjumlah 25 orang guru. Peneliti dalam melaksanakan

penelitian menggunakan sampel populasi atau keseluruhan yaitu 25 orang guru,

maka penelitian ini merupakan penelitian populasi atau sampel total, hal ini
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penulis lakukan karena jumlah populasinya yang sangat sedikit. Sebagaimana

yang dikemukakan Sugiyono, bahwa bila semua anggota populasi digunakan

sebagai sampel, maka merupakan bagian teknik pengambilan sampel

nonprobability sampling6, yaitu sampling jenuh. Hal ini dilakukan apabila jumlah

populasi relatif kecil.7

D. Definisi Operasional

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai permasalahan dalam

penelitian ini, maka perlu dilihat dari definisi operasionalnya yaitu:

1. Profesionalitas guru yang dimaksud adalah kemampuan atau keahlian yang

dimiliki seorang guru yang profesional, dengan indikator: 1) memiliki

kompetensi pedagogik, 2) memiliki kompetensi kepribadian, 3) memiliki

kompetensi sosial, dan 4) memiliki kompetensi profesional.

2. Motivasi kerja yang dimaksud adalah suatu dorongan dalam diri guru untuk

melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat dalam upaya

mencapai tujuan pendidikan dengan lebih optimal, dengan indikator: 1)

bertanggung jawab, 2) memiliki tujuan yang jelas, 3) suka pada pekerjaan yang

menantang dan sulit, 4) senang pada tugas yang menuntut tanggung jawab, 5)

senang bekerja sendiri, 6) senang pada tugas yang langsung diadakan penilaian,

7) senang bersaing mengungguli prestasi orang lain, 8) senang dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 9) mengutamakan pekerjaan dan

prestasi, 10) selalu berusaha mencari informasi untuk memenuhi kebutuhan

kerjanya, 11) senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya.

6 nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi
peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel

7 Sugiyono, Op. Cit., h. 124
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3. Pembelajaran efektif yang dimaksud adalah suatu kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan untuk memudahkan siswa menerima pengetahuan, nilai dan

keterampilan dengan suasana belajar yang menyenangkan, dengan indikator: 1)

kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, 2) suasana belajar di kelas

menyenangkan, 3) siswa aktif di kelas, 4) guru menggunakan metode

pembelajaran yang variatif, 5) interaksi edukatif bersifat dua arah, 6) guru

hanya berperan sebagai fasilitator, 7) kegiatan pembelajaran diutamakan untuk

mengembangkan pola pikir siswa, 8) guru menggunakan media pembelajaran,

9) memotivasi siswa, 10) mengadakan penilaian proses dan hasil belajar, dan

11) menindaklanjuti hasil belajar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian

kuantitatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Angket

Angket digunakan untuk mengungkapkan variabel bebas, terutama

tentang tingkat profesionalitas dan motivasi kerja guru di Mts Plus WAlisongo.

Angket dibuat dalam bentuk pertanyaan dengan tiga alternatif jawaban. Jawaban

setiap item instrument menggunakan Likert yang digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

sosial yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif8, yaitu:

1.  Baik/Tinggi/Selalu diberi skor 3

8 Ibid., h. 134-135
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2.  Cukup/Sedang/Kadang-Kadang diberi skor 2

3.  Kurang/Rendah/Tidak Pernah diberi skor 1

a. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori dari setiap

variabel penelitian dan berpedoman pada cara penyusunan butir angket yang baik,

yang kemudian instrumen penelitian tersebut dibuat dalam bentuk checklist.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Variabel profesionalitas guru (X1) digunakan instrument kuesioner sebagai

berikut: a) memiliki kompetensi pedagogik: (1) kemampuan merencanakan

program belajar mengajar, (2) kemampuan melaksanakan interaksi atau

mengelola proses belajar mengajar, (3) kemampuan melakukan penilaian, dan

(4) kemampuan dalam mengembangkan potensi peserta didiknya. b) memiliki

kompetensi kepribadian: berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan yang baik,

c) memiliki kompetensi sosial: (1) kemampuan berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan peserta didik, (2) kemampuan berkomunikasi dan bergaul

secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, dan (3)

kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali

peserta didik dan masyarakat sekitar. d) memiliki kompetensi profesional; (1)

kemampuan penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan

penyusunan karya ilmiah, (3) pemahaman terhadap wawasan dan landasan

pendidikan, (4) kemampuan dalam mengalihbahasakan materi pelajaran, (5)

kemampuan dalam mengembangkan kurikulum, (6) kemampuan menulis
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modul dan buku pelajaran, (7) kemampuan dalam pengembangan diri, (8)

kemampuan mengunakan teknologi dalam pembelajaran, (9) kemampuan

membuat media/alat peraga sendiri.

2. Variabel motivasi kerja guru (X2) digunakan instrument kuesioner sebagai

berikut: 1) bertanggung jawab, 2) memiliki tujuan yang jelas, 3) suka pada

pekerjaan yang menantang dan sulit, 4) senang pada tugas yang menuntut

tanggung jawab, 5) senang bekerja sendiri, 6) senang pada tugas yang langsung

diadakan penilaian, 7) senang bersaing mengungguli prestasi orang lain, 8)

senang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 9) mengutamakan

pekerjaan dan prestasi, 10) selalu berusaha mencari informasi untuk memenuhi

kebutuhan kerjanya, 11) senang memperoleh pujian dari apa yang

dikerjakannya.

3. Variabel pembelajaran efektif (Y) instrumen kuesioner sebagai berikut: 1)

kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, 2) suasana belajar di kelas

menyenangkan, 3) siswa aktif di kelas, 4) guru menggunakan metode

pembelajaran yang variatif, 5) interaksi edukatif bersifat dua arah, 6) guru

hanya berperan sebagai fasilitator, 7) kegiatan pembelajaran diutamakan untuk

mengembangkan pola pikir siswa, 8) guru menggunakan media pembelajaran,

9) memotivasi siswa, 10) mengadakan penilaian proses dan hasil belajar, dan

11) menindaklanjuti hasil belajar.

b. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrument diperlukan untuk mengetahuai apakah instrumen

yang digunakan tersebut benar-benar sahih (valid) dan handal (reliabel). Yang
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dimaksud dengan valid atau sahih adalah melihat apakah alat ukur tersebut

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan yang dimaksud dengan

reliabel atau handal adalah untuk melihat apakah suatu alat ukur mampu

memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tepat yang

berbeda.

Untuk melakukan uji coba maka perlu diperhatikan beberapa prosedur

pelaksanaan yaitu:

a) Penentuan responden uji coba; responden uji coba diambil dari luar sampel

penelitian dalam populasi yang sama,9 yaitu guru di Mts Plus WAlisongo.

Jumlah seluruh responden uji coba adalah 20 orang. Menurut Sambas Ali

banyaknya responden untuk uji coba instrumen sejauh ini tidak ada kentetuan

yang mensyaratkan, namun disarankan sekitar 20 sampai 30 orang responden

uji coba. 10

b) Pelaksanan uji coba instrumen akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017 di Mts

Plus WAlisongo.

c) Analisis instrumen uji coba analisis uji coba dilakukan untuk mengetahui dan

memilih butir-butir instrumen yang sahih dan handal. Butir-butir instrumen

yang memenuhi syarat tersebut yang akan digunakan untuk mengumpulkan

data di lapangan.

1) Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji validitas

butir-butir instrumen dengan cara menghitung korelasi antara setiap skor butir

9 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur
dalam Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 31

10 Ibid
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instrument dengan skor total11 dengan rumus Korelasi Product Moment sebagai

berikut12 ∑∑ ∑
Setelah data hasil ujicoba terkumpul, data tersebut dianalisis agar dapat

membedakan butir–butir yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi insrumen

yang sesungguhnya. Rumus yang telah ditentukan dalam melaksanakan uji coba

tersebut dilakukan dengan alat bantu Program SPSS 13.0.

Setelah nilai korelasi (rxy) diperoleh, kemudian nilai rxy dibandingkan

dengan nilai rtabel. Kaedah keputusannya sebagai berikut:

a. Jika rhitung > rtabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan

adalah valid.

b. Jika rhitung < rtabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan

adalah tidak valid.

2) Uji Reliabiltas Instrument

Uji reliabilitas instrument dilakukan dengan cara mencobakan instrument

sekali lagi saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua

dari Spearman Brown (Split halfl) berikut rumusnya13:21
Keterangan:

r1 :  reliabilitas internal seluruh instrument

11 Margoyono, Op. Cit., h. 186-187
12 Sugiyono, Op. Cit., h. 259
13 Ibid., h. 185-186
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rb : korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

Rumus yang digunakan dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrument

penelitian tersebut untuk pengolahan, pengujian, maupun analisis data dilakukan

dengan menggunakan alat bantu Program SPSS 13.0.

c. Hasil Uji Coba Instrumen

1) Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Profesionalitas Guru

Dari 38 item kuesioner penelitian tentang profesionalits guru yang diuji cobakan,

ternyata setelah dilakukan uji validitas semua item instrumen penelitian tersebut

valid karena nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dengan dF = 18, maka nilai rtabel,

sebesar 0,444. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian

validitas dengan program SPSS pada tabel di bawah ini

Tabel 1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validasi Profesionalitas Guru

No. Item Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan
1 0,745 0,444 Valid
2 0,852 0,444 Valid
3 0,931 0,444 Valid
4 0,764 0,444 Valid
5 0,774 0,444 Valid
6 0,517 0,444 Valid
7 0,814 0,444 Valid
8 0,793 0,444 Valid
9 0,588 0,444 Valid

10 0,717 0,444 Valid
11 0,605 0,444 Valid
12 0,676 0,444 Valid
13 0,731 0,444 Valid
14 0,580 0,444 Valid
15 0,687 0,444 Valid
16 0,487 0,444 Valid
17 0,602 0,444 Valid
18 0,446 0,444 Valid
19 0,535 0,444 Valid
20 0,651 0,444 Valid
21 0,644 0,444 Valid
22 0,661 0,444 Valid
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23 0,585 0,444 Valid
24 0,676 0,444 Valid
25 0,772 0,444 Valid
26 0,834 0,444 Valid
27 0,720 0,444 Valid
28 0,729 0,444 Valid
29 0,770 0,444 Valid
30 0,749 0,444 Valid
31 0,689 0,444 Valid
32 0,647 0,444 Valid
33 0,753 0,444 Valid
34 0,788 0,444 Valid
35 0,788 0,444 Valid
36 0,676 0,444 Valid
37 0,730 0,444 Valid
38 0,686 0,444 Valid

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh item kuesioner

penelitian valid. Dengan demikian seluruh item kuesioner dapat digunakan

sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini selanjutnya.

Selanjutnya hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian

profesionalitas guru setelah dilakukan pengujian reliabilitas instrument dengan

menggunakan program SPSS, didapatkan hasil bahwa nilai koefisien alpha

sebesar 0,973, dan nilai table r adalah 0,444. Dengan demikian nilai hitung alpha

lebih besar dari nilai r table yaitu 0,973 > 0,444, artinya instrument kuesioner

profesionalitas guru dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat

pengumpul data.

2) Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru

Jumlah item instrument kuesioner motivasi kerja guru yang diujicobakan

sebanyak 33 item. Hasil uji coba validitas diketahui ada dua item kuesioner yang

tidak valid yaitu item nomor 24 dan 29, karena nilai rhitung, lebih kecil dari nilai



94

rtabel, dengan dF = 18 yaitu 0,444. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi

hasil pengujian validitas dengan program SPSS pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Motivasi Kerja Guru

No. Item Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan
1 0.819 0,444 Valid
2 0.778 0,444 Valid
3 0.859 0,444 Valid
4 0.805 0,444 Valid
5 0.775 0,444 Valid
6 0.755 0,444 Valid
7 0.742 0,444 Valid
8 0.759 0,444 Valid
9 0.795 0,444 Valid

10 0.812 0,444 Valid
11 0.584 0,444 Valid
12 0.724 0,444 Valid
13 0.885 0,444 Valid
14 0.680 0,444 Valid
15 0.801 0,444 Valid
16 0.780 0,444 Valid
17 0.717 0,444 Valid
18 0.738 0,444 Valid
19 0.482 0,444 Valid
20 0.715 0,444 Valid
21 0.775 0,444 Valid
22 0.618 0,444 Valid
23 0.567 0,444 Valid
24 0.443 0,444 Tidak Valid
25 0.832 0,444 Valid
26 0.775 0,444 Valid
27 0.524 0,444 Valid
28 0.677 0,444 Valid
29 0.389 0,444 Tidak Valid
30 0.707 0,444 Valid
31 0.481 0,444 Valid
32 0.906 0,444 Valid
33 0.844 0,444 Valid

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari 33 item instrument kuesioner

tentang motivasi kerja guru yang diujicobakan ternyata hanya 31 item yang valid

dan 2 item yang tidak valid. Dengan demikian hanya 31 item instrument

kuesioner motivasi kerja yang dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data.
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Adapun hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian motivsi kerja

guru setelah dilakukan pengujian reliabilitas instrument dengan menggunakan

program SPSS, didapatkan hasil bahwa nilai koefisien alpha sebesar 0,972, dan

nilai table r adalah 0,444. Dengan demikian nilai hitung alpha lebih besar dari

nilai r table yaitu 0,972 > 0,444, artinya instrument kuesioner motivasi kerja guru

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

3) Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pembelajaran Efektif

Jumlah item instrument kuesioner tentang pembelajaran efektif sebanyak

30 item. Hasil uji coba validitas diketahui ada satu item kuesioner yang tidak valid

yaitu item nomor 14, karena nilai rhitung lebih kecil dari nilai rtabel dengan dF = 18

yaitu 0,444. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi hasil pengujian

validitas dengan program SPSS pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Rekapitulasi Hasil Pengujian I Validitas Pembelajaran Efektif

No. Item Nilai Hitung r Nilai Tabel r Keterangan
1 0,833 0,444 Valid
2 0,819 0,444 Valid
3 0,832 0,444 Valid
4 0,74 0,444 Valid
5 0,595 0,444 Valid
6 0,677 0,444 Valid
7 0,522 0,444 Valid
8 0,699 0,444 Valid
9 0,842 0,444 Valid

10 0,747 0,444 Valid
11 0,738 0,444 Valid
12 0,815 0,444 Valid
13 0,759 0,444 Valid
14 0,403 0,444 Tidak Valid
15 0,638 0,444 Valid
16 0,764 0,444 Valid
17 0,485 0,444 Valid
18 0,761 0,444 Valid
19 0,691 0,444 Valid
20 0,666 0,444 Valid
21 0,677 0,444 Valid
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22 0,708 0,444 Valid
23 0,615 0,444 Valid
24 0,802 0,444 Valid
25 0,594 0,444 Valid
26 0,759 0,444 Valid
27 0,691 0,444 Valid
28 0,802 0,444 Valid
29 0,693 0,444 Valid
30 0,768 0,444 Valid

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dari 30 item instrument kuesioner

tentang pembelajaran efektif yang diujicobakan ternyata hanya 29 item yang valid

dan 1 item yang tidak valid. Dengan demikian hanya 29 item instrument

kuesioner pembelajaran efektif yang dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul

data.

Adapun hasil pengujian reliabilitas instrument penelitian pembelajaran

efektif setelah dilakukan pengujian reliabilitas instrument dengan menggunakan

program SPSS, didapatkan hasil bahwa nilai koefisien alpha sebesar 0,968, dan

nilai table r adalah 0,444. Dengan demikian nilai hitung alpha lebih besar dari

nilai r table yaitu 0,968 > 0,444, artinya instrument kuesioner pembelajaran efektif

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

2. Metode Observasi

Menurut Prasetya Irawan, “Metode (penelitian) observasi adalah

penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung

terhadap objek penelitian”.14 Dalam penelitian ini metode observasi digunakan

14 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999),
cet. Ke-1, h. 63



97

untuk mengamati profesionalitas guru, kinerja guru dan jalannya proses

pembelajaran antara guru dan siswa dengan observasi nonpartisipan.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Koencoroningrat metode dokumentasi adalah: “sejumlah besar

data yang tersedia adalah verbal seperti yang terdapat dalam surat-surat, catatan

harian, jurnal, kenang-kenangan (memories) laporan-laporan dan sebagainya data

verbal berbentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam

arti luas adalah yang meliputi: monument, artifakt, foto, tape dan sebagainya”.15

Metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu cara atau metode

pengumpul data dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap verbal yang

terdapat di lapangan penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian ini

digunakan sebagai metode pelengkap untuk memperoleh data tentang profil

sekolah, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, dan data-

data yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Persyaratan Analisis

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka sebelum teknik statistik yang

digunakan untuk menguji hipotesis diterapkan, terlebih dahulu data dideskripsikan

dengan mengungkapkan nilai rata-rata, standar deviasi, modus, dan median, juga

disajikan daftar distribusi frekuensi, dan histogram. Selanjutnya asumsi-asumsi

yang digunakan dibuktikan melalui pengujian persyaratan analisis. Pengujian

persyaratan analisis dalam hal ini meliputi uji normalitas dan homogenitas data.

15 Koencoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1993),
h. 45
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a. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normalitas

dengan menggunakan teknik Chi Kuadrat (2), yang kemudian dalam

perhitungannya menggunakan bantuan komputer yaitu program SPSS 13.0.

pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian untuk variabel

profesionalitas guru, motivasi kerja guru, dan pembelajaran efektif memiliki

sebaran yang normal atau tidak.

Mengenai pengujian normalitas data ini menurut Sugiyono penggunaan

statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis

harus berdistribusi normal, oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan

maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.16 Selanjutnya

beliau juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan

untuk menguji normalitas data antara lain dengan kertas peluang dan chi

kuadrat.17 Apabila melakukan analisis normalitas data dengan menggunakan chi

kuadrat.

Berikut langkah-langkahnya:

1) Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya
2) Menentukan jumlah kelas interval
3) Menentukan panjang kelas interval yaitu (data terbesar–data terkecil)

dibagi dengan jumlah kelas interval
4) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi
5) Mneghitung frekuensi yang diharapkan (Fh) dengan cara mengalikan

persentase luas tiap bidang kurve normal dengan jumlah anggota sampel
6) Memasukkan harga-harga frekuensi yang diharapkan ke dalam tabel

kolom sekaligus menghitung harga-harga (f0 – fh) dan dan

16 Sugiyono, Op. Cit., h. 241
17 Ibid
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menjumlahkannya. Harga adalah merupakan harga chi kuadrat 

hitung.
7) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. Bila

harga chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi kuadrat

tabel   ), maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih

besar (>) dinyatakan tidak normal.18

Dalam pengujian normalitas data, peneliti menggunakan aplikasi

program SPSS 13.0 dengan kriteria uji sebagai berikut:

1) data bersumber dari sampel yang berdistribusi normal jika signifikan yang

diperoleh > 0,05

2) data bersumber dari sampel yang tidak berdistribusi normal jika signifikan

yang diperoleh < 0,05.

b. Pengujian Homogenitas Data

Pengujian homogenitas data adalah pengujian mengenai sama tidaknya
variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Untuk menguji homogenitas
variansi variabel profesionalitas guru (X1), motivasi kerja guru (X2), dan
pembelajaran efektif (Y) dilakukan dengan menggunakan Uji-F. Dengan
ketentuan jika Fhitung < Ftabel, maka varians dari kelompok tersebut homogen.
Dalam aplikasinya peneliti menggunakan program SPSS 13.0 dengan kriteria uji
apabila nilai r lebih kecil atau sama dengan (=) dari tingkat a yang ditentukan,
maka skor-skor pada variabel tersebut menyebar secara homogen.19

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis 1 dan 2, menggunakan uji dengan teknik korelasi dan

regresi sederhana. Rumusnya sebagaimana yang dipaparkan berikut ini:

18 Ibid., h. 243
19 Ibid., h. 89
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a. Analisis dengan teknik korelasi sederhana rumusnya yaitu20

∑ ∑ ∑
∑ ∑

Keterangan:

r =  koefisien korelasi

ΣX =  jumlah skor dalam sebaran X

ΣY =  jumlah skor dalam sebaran Y

ΣXY =  jumlah hasil skor X dengan skor y yang berpasangan

ΣX2 =  jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

ΣY2 =  jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y

n =  banyaknya subjek skor X dan skor y yang berpasangan.

Pengujian r apakah berarti atau tidak pada taraf nyata tertentu digunakan rumus21:√ 2√1
b. Analisis regresi sederhana

Persamaan matematisnya adalah: Y = a + b (X)

Koefisien a dan b dihitung dengan rumus22:

20 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 1991) h.
146-147

21 S. Murgono, Op.Cit., hal. 207
22 Ibid., hal. 222
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∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑
sedangkan hipotesis 3 menggunakan teknik regresi ganda yaitu membahas

hubungan variabel terikat dengan dua variabel atau lebih variabel bebas.

Persamaan regresinya adalah23

Y = a1X1 + a1X1

Rumus dalam penyelesaian persamaan matematis di atas adalah sebagai berikut24:∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑
Untuk menguji keberartian persamaan regresi, maka digunakan rumus25:

1
3. Untuk melihat atau mengetahui tingkat ketercapaian responden terhadap

masing-masing variabel berdasarkan angket yang disebarkan digunakan rumus:∑∑ ∑ ∑ 100 %

23 Ibid., hal. 227
24 Ibid., hal. 228
25 Ibid
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Pengkatagorian nilai pencapaian responden ini digunakan klasifikasi

Nana Sudjana sebagai berikut:

(a)  90 – 100%: Sangat baik,

(b)  80 – 89% : Baik,

(c)  65 – 79% : Cukup,

(d)  55 – 64% :  Kurang baik,

(e)  0 – 54% :  Tidak baik

Untuk memudahkan perhitungan dalam menganalisis data dengan

mempergunakan berbagai rumus tersebut, peneliti menggunakan alat bantu

komputer dengan fasilitas program SPSS. Program SPSS yang merupakan

singkatan dari Statistical Product and Service Solutions, yaitu “sebuah program

aplikasi di komputer yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi

serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis.


