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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwaa, kejadian yang terjadi 

pada saat sekarang. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kuantitatif, 

menurut Endang Poerwati (2002:33) data yang dihasilkan dari penelitian 

ini adalah “data deskriptif yang berupa data numerik yaitu data yang 

berupa angka-angka atau gejala dan peristiwa yang diangkakan”. Data 

yang bersifat kuantitatif berwujud angka-angka dari hasil perhitungan atau 

pengukuran. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian ini yaitu persepsi 

siswa terhadap kompetensi guru mata pelajaran IPS. 

2. Definisi Operasional Variabel 

Persepsi merupakan proses kognitif untuk memahami 

lingkungan sekitar melalui indera penglihatan, pendengaran, 

penghayatan, dan perasaan. Persepsi siswa terhadap kompetensi 

guru IPS dalam proses belajar di kelas akan memberikan info atau 

tanggapan yang berbeda-beda terhadap objek yang sama walaupun 

dalam tingkatan kelas yang sama. Penilaian siswa terhadap guru 
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IPS secara tidak langsung merupakan hal yang terjadi pada proses 

pembelajaran. Penilaian yang terjadi ini ditujukan untuk 

mengetahui bagaimana kemampuan seorang guru pada saat 

mengajar.  

Perilaku guru merupakan faktor dari Persepsi Siswa 

melalui proses penginderaan, sehingga menimbulkan suatu keadaan 

pada diri dan akan memberikan tanggapan sejauh mana guru 

memiliki kompetensi sebagai seorang guru pada proses belajar 

mengajar di kelas. Kompetensi guru yang mencangkup aspek 

kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, 

serta kompetensi kepribadian. Dari hasil penilaian itu akan muncul 

koreksi yang bersifat positif sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

C. Tempat dan waktu Penelitian 

Penelitian ini telah di laksanakan di SMP se Kecamatan Kalasan. 

Waktu peneilitan akan dilaksanakan pada bulan April – Mei 2014. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti 

(Bambang Prasetyo, 2011: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa SMP se Kecamatan Kalasan dengan jumlah 2843 siswa. 

Berikut data mengenai SMP se Kecamatan Kalasan. 
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Tabel 1. Data Jumlah Peserta Didik Siswa SMP se Kecamatan 

Kalasan pada tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan 

Kemendikbud. 

 

No Nama Sekolah Jumlah siswa 

1 SMP N 1 Kalasan 602 siswa 

2 SMP N 2 Kalasan 593 siswa 

3 SMP N 3 Kalasan 379 siswa 

4 SMP N 4 Kalasan 363 siswa 

5 SMP Muhammadiyah 1 Kalasan 105 siswa 

6 SMP Muhammadiyah 2 Kalsan 415 siswa 

7 SMP Kanisius Kalasan 386 siswa 

Jumlah 2843 siswa 

Sumber: data observasi 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari polulasi yang ingin diteliti 

(Bambang Prasetyo, 2011: 119). Menentukan besarnya sampel yang  

diambil dalam penelitian digunakan teknik kuota Porposional Random 

Sampling atau teknik acak terlapis.  

        
         

              
               

Total sampel yang akan digunakan pada penelitian ini akan diambil 

denga 300 sampel. Jumlah total dari siswa SMP se Kecamatan Kalasan 

adalah 2843 siswa.  

3. Teknik pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik Proposional Random Sampling. Sample di ambil secara 

seimbang didasarkan proposional pada setiap sekolah yang akan diteliti. 
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Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, diperoleh hasil yang 

tertera pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2 : Hasil daftar sampel penelitian 

No. Nama Sekolah Penghitunagn 
Jumlah 

siswa 

1 
SMP N 1 Kalasan 

   

    
             63 

2 
SMP N 2 Kalasan 

   

    
           63 

3 
SMP N 3 Kalasan 

   

    
           40 

4 
SMP N 4 Kalasan 

   

    
           38 

5 SMP Muhammadiyah 1 

Kalasan 

   

    
         11 

6 SMP Muhammadiyah 2 

Kalasan 

   

    
           44 

7 
SMP Kanisius Kalasan 

   

    
           41 

 Jumlah 300 

 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penilaian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu angket dan 

dokumentasi. 

a. Angket  

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam hal-hal yang 

diketahuinya. Angket digunakan untuk mengungkap data mengenai 

Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPS 

SMP se Kecamatan Kalasan. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk data dan informasi mengenai 

deskripsi tempat atau lokasi penelitian, data administrasi siswa dan 

arsip – arsip  yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengetahui Persepsi Siswa 

terhadap Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPS yaitu angket atau 

kuesisoner. Angket ditujukan untuk memperoleh informasi dari 

responden dari hal yang diketahuinya melalui sejumlah pertanyaan 

yang disajikan dalam angket atau kuisioner. Responden diminta 

untuk memberikan respon terhadap pernyataan atau pertanyaan 

yang ada pada angket dengan cara memberikan atau memilih 

alternatif jawaban yang telah tersedia. Skor jawaban alternatif 

menggunakan skala Likert dengan empat jawaban alternatif yang 

terdiri dari Selalu (SL), Sering (S), Kadang-Kadang (KD), dan 

Tidak Pernah (TP). Skala Likert merupakan alat untuk mengukur 

pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan skala ini setiap jawaban memiliki bobot 

skor yang berbeda-beda. 

Pemberian skor pada pernyataan atau pertanyaan tersebut 

sebagaimana tertera pada Tabel 3 sebagai berikut: 

 

 



36 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Skor Alternatif Jawaban 

 

 

Angket yang akan di berikan pada responden mengandung 

beberapa pertanyaan dan pernyataan yang mengandung pada 

Persepsi Siswa terhadap Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPS. 

Adapun kisi-kisi angket dalam penelitian ini sebagaian tercantum 

pada Tabel 4 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatif Jawaban 
Jenis Pertanyaan 

Positif Negatif 

Selalu (SL) 4 1 

Sering (S) 3 2 

Kadang-Kadang (KD) 2 3 

Tidak Pernah (TP) 1 4 
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Tabel 4 : Kisi-kisi angket Persepsi siswa terhadap Kompetensi guru 

No Sub Variabel Aspek yang diamati No. Butir 

1 Persepsi siswa 

terhadap 

Kompetensi 

Pedagogik 

- Berkomunikasi secara 

efektif. 

- Menyelenggarakan 

pembelajaran. 

- Menguasai teori belajar. 

- Menguasai karakteristik 

peserta didik. 

1,2 

 

3,4,5 

 

6,7 

 

8,9,10 

2 Persepsi siswa 

terhadap 

Kompetensi 

Profesional 

- Menyampaikan materi 

dengan lancar. 

- Pemanfaatan media. 

 

- Penggunaan metode 

  

- Pemahaman materi 

11,12 

 

 

13,14,15 

 

16,17, 18 

 

19, 20 

3 Persepsi siswa 

terhadap 

Kompetensi Sosial 

- Kemampuan komunikasi. 

- Kemampuan berinteraksi. 

- Pengelolaan tahapan 

pembelajaran. 

- Empati.  

21,22 

 

23,24,25 

 

26,27 

 

28,29,30 

4 Persepsi siswa 

terhadap 

Kompetensi 

Kepribadian 

- Tutur kata. 

- Etos kerja. 

- Akhlak yang dimiliki. 

- Kewibawaan yang 

dimilikinya. 

31,32 

33,34,35 

36,37 

 

38,39,40 

 Jumlah 40 
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F. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Suatu instrumen dapat dikatakan memenuhi persyaratan apabila 

instrumen tersebut minimal valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas 

dan reliabel pada instrumen tersebut maka sebelum penelitian diadakan uji 

coba instrumen terlebih dahulu. Teknik ini digunakan agar data yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan persyaratan valid dan reliabel. 

1. Perhitungan Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 211). Suatu instrumen yang kurang valid dan sahih 

mempunyai validitas yang rendah. Validitas pada penelitian ini 

menggunakan analisis item atau uji keterkaitan, di mana suatu item 

memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item memiliki 

kesejajaran dengan skor total 

Instrumen yang telah diberikan pada responden akan di 

analisis dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS. 

Penelitian ini menggunakan rumus korelasi yang dikemukakan oleh 

Pearson yang dikenal dengan rumus product moment, (Suharsimi 

Arikunto, 2010: 213) yaitu: 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

    
             

                         
 

Keterangan : 

    : koefisien kolerasi antara variabel X dan Y 

   : Jumlah subyek 

     : Produk dari X dan Y 

     : jumlah X 

      : jumlah Y 

          : Jumlah dari kuadrat nilai X 
        : Jumlah dari kuadrat nilai Y 

 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, butir instrumen 

dinalisis dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. 

Kriteria untuk pengambilan keputusan dalam menentukan valid 

tidaknya soal menurut Sugiyono, syarat minimal untuk memenuhi 

syarat validitas adalah apabila r ≥ 0,3. Korelasi antara butir dengan 

skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut 

dinyatakan tidak valid ( Sugiyono, 2007: 178). Hasil dari uji validitas 

instrumen yang diujicobakan seperti kepada 30 responden diketahui 

bahwa dari variabel kompetensi guru dari 50 butir pertanyaan butir 

pertanyaan 47 valid dan 3 pertanyaan tidak valid dan gugur. 3 

pertanyaan yang gugur dapat dipakai dengan syarat diperbaiki. 

2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat 
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kehandalan suatu data. Rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas 

ini adalah rumus Alpha Cronbach sebagai berikut: 

     
   

     
   

    

   
  

Keterangan : 

     : Reliabilitas instrumen 

   : Banyaknya butir pertanyaan 

     : Jumlah varians butir 

    : Varians total  (Suharsimi Arikunto, 2006: 196) 

 Untuk mengintepretasikan koefisien Alpha digunakan 

kategori menurut Suharsimi Arikunto (2006:276) sebagai berikut:  

Tabel 5: Kategori Koefisien Alpha 

Kategori Keterangan 

Antara 0.00 – 0.199  Sangat rendah 

Antara 0.20 – 0.339 Rendah 

Antara 0.40 – 0.559 Sedang 

Antara 0.60 – 0.799 Tinggi 

Antara 0.80 – 1.00 Sangat tinggi 

 

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan komputer program SPSS. Berdasarkan hasil analisis yang 

diperoleh Alpha untuk variabel kompetensi guru sebesar 0.884. Dari 

hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

mempunyai reliabilitas sangat tinggi (antara 0.80 – 1.00).  
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G. Teknik Analisis Data 

Setelah pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya yaitu 

menganalisis data. Data yang terkumpul dari angket tertutup dianalisis 

dengan analisis statistik deskriptif. 

Analisis statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel 

atau populasi yang ada tanpa melalukan analisis dan membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. Teknik analisis statistik deskriptif 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perhitungan rata-

rata (M), Median (Me), modus (Mo), dan standar deviasi (SD). 

Perhitungan untuk rerata Ideal dan Standar Deviasi dapat dihitung 

dengan acuan norma, (Saifudin Azwar, 2007: 162) sebagai berikut: 

Mi  =            

SDi =            

Keterangan: 

Mi  = Mean (Rerata Ideal) 

SDi = Standar Deviasi Ideal 

ST  = Skor Ideal Tertinggi 

SR  = Skor Ideal Terendah  

 

Skor ideal Tertinggi (ST) dan skor Ideal Terendah (SR) diperoleh 

berdasarkan penilaian Liker (rentang skor 1 – 4 ), skor tertinggi 4 dan skor 

terendah 1 dikalikan jumlah butir pertanyaan. Hasil dari perhitungan Mi 

dan SDi tersebut dikategorikan kecenderungan variabel Persepsi Siswa 

terhadap Kompetensi Guru Mata Pelajaran IPS SMP se Kecamatan 

Kalasan, (Saifudin Azwar, 2007:163) sebagai berikut: 
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1. X > M i+ 1,5 Sdi   Kategori Tinggi Sekali 

2. Mi + 0,5 Sdi < X ≤ Mi + 1,5 Sdi Kategori Tinggi 

3. Mi – 0,5 Sdi < X ≤ Mi+ 0,5 Sdi Kategori Sedang 

4. Mi – 1,5 Sdi < X ≤ Mi -  0,5 Sdi Kategori Rendah 

5. X ≤ Mi – 1,5 Sdi   Kategori Rendah Sekali 

 

 


