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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian survei. Penelitian servei 

merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dari suatu sampel 

dengan menanya melalui angket supaya nantinya menggambarkan berbagai 

aspek dari populasi.
58

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Komitmen Guru Terhadap Kinerja Guru Rumpun IPS Di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan kuantitatif, yakni suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk 

menemukan keterangan mengenai apa  yang ingin diketahui. 

Makna lain pendekatan kuantitatif, yakni metode penelitian yang 

berlandasan pada filsafat positivesme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
59
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C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 juli sampai dengan 18 

agustus 2017, dan penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar timur. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam  penelitian ini adalah  guru sekolah menengah atas 

negeri 1 kampar timur, sementara objek penelitian adalah pengaruh komitmen 

guru terhadap kineja guru rumpun IPS di sekolah menengah atas negeri 1 

kampar timur. 

 

E. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh guru rumpun IPS di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 30 orang. Mengingat 

jumlah populasi guru kurang dari 100 orang, maka peneliti menggunakan 

teknik sampling jenuh (Total Sampling). Total sampling adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
60

 

Jadi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh guru rumpun 

IPS di Sekolah Menengah Atas negeri 1 Kampar Timur yang berjumlah 30 

orang. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 

data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

                                                     
60

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
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1. Angket 

Angket merupakan suatu alat pengumpulan informasi dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.
61

 Angket yang diberikan berkaitan dengan 

komitmen guru terhadap kinerja guru rumpun IPS. Angket akan berfungsi 

dengan baik jika digunakan untuk mengukur sikap atau hal-hal yang 

menjadi kebiasaan atau rutinitas responden.
62

 Penulis menggunakan jenis 

angket tertutup sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah 

disediakan. Angket yang disusun dengan  menggunakan angket model 

skala likert. Skal likert dengan lima alternative jawaban, yaitu: 

Selalu  (SL) diberikan skor 5 

Sering  (SR) diberikan skor 4 

Kadang-kadang  (KK) diberikan skor 3 

Jarang  (JR) diberikan skor 2 

Tidak pernah  (TP) diberikan skor 1
63

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

(dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan 

penelitian.
64
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 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru : Zanafa, 2010),h.75 
63

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Al 

Fabeta,2013),h.149 
64

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research,jilid 1, (Yogyakarta : Andi) ,h. 133 



33 

 

 
 

3. Observasi  

 Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data melalui pengamatan langsung tentang komitmen guru di sekolah 

menengah atas negeri 1 kampar timur. Dalam proses pengumpulan data, 

peneliti menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dimana dalam 

penelitian ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. Data observasi dalam penelitian ini hanya sebagai data 

pendukung. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatak valid apabila instrument tersebut 

mengukur apa yang semestinya diukur. Untuk melakukan uji validitas 

suatu instrument, harus mengkorelasikan antara skor soal yang 

dimaksud dengan skor total. Untuk menentukan koefisien korelasi 

tersebut digunakan rumus korelasi Product moment sebagai berikut: 

     
             

√[           ][           ]
 

Keterangan : 

r  = Koefisien Validitas 

N = Jumlah Responden 

X  = Skor item 

Y = Skor total dimana y = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6
65
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Setelah setiap butir instrument di hitung besarnya koefisien 

korelasi dengan skor totalnya maka selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut: 

        
  √   

√     
 

Keterangan : 

t = korelasi t hitung                        

k = koefiesien korelasi r hitung 

n = jumlah responden 

Interprestasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

dengan distribusi (tabel t ) untuk a = 0,005 dan derajat kebebasan (dk = 

n-2) kaidah keputusannya sebagai berikut: 

1) Jika thitung  > ttabel berarti Valid 

2) Jika thitung  < ttabel berarti tidak Valid 

Instrument yang valid bila terdapat kesammaan data yang 

terkumpul dan data yang sesunggunya terjadi. Apabila instrument 

tersebut valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan apabila instrument tersebut 

tidak valid maka instrument tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

b. Uji Reabilitas 

Reabilitas suatu tes merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

kekonsistenan tes itu, artinya tes itu memiliki keandalan untuk 

digunakan sebagai alat ukur dalam jangka waktu yang relative lama. Uji 

reabilitas merupakan tingkat kestabilan suatu alat pengukur dala 
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mengukur suatu gejala atau kejadian. Alat ukur tersebut akan 

memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah akan 

memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur reabilitas instrument 

adalah dengan teknik belah dari spearmen Brow sebagai berikut: 

  
   

    
 

Keterangan : 

rt = reabilitas internal seluruh instrument 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua. 

Instrument yang reliable adalah instrument yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama. Artinya instrument yang reliabel merupakan instrument 

yang memberikan hasil yang sama walau waktu yang digunakan 

berbeda. Sedangkan apabila instrument tersebut tidak reliabel maka 

instrument tersebut harus diganti atau dihilangkan. 

2. Uji Hipotesis  

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Teknik digunakan karena 

variabel penelitian terdiri dari satu variabel bebas yaitu komitmen guru dan 

satu variabel terikat yaitu kinerja guru. Penyajian data dilakukan dengan 

terlebih dahulu dicari persentase jawaban pada item pertanyaan masing-

masing data dengan rumus: 
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Keterangan : 

F = Frekuensi yang sedang dicari presentasinya 

N = Jumlah frekuensinya 

P = Angka presentase
66

 

Data yang dikumpulkan kemudian direkapitulasikan dan diberi 

kriteria sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat setuju 

b. 61% - 80% dikategorikan setuju 

c. 41% - 60% dikategorikan ragu-ragu 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang setuju 

e. 0%  - 20% dikategorikan sangat tidak setuju
67

 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data tentang 

komitmen guru terhadap kinerja guru merupakan data ordinal. Data ordinal 

merupakan jenis data statistic yang diurutkan dari jenjang yang paling 

rendah sampai jenjang yang paling tinggi atau sebaliknya, dan data dalam 

bentuk kategori atau klasifikasi sedangkan data interval merupakan data 

statistic yang mempunyai jarak yang sama diantara data-data yang sedang 

diselidiki. 
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Regresi linier sederhana merupakan salah satu jenis analisis 

statistic yang mengasumsikan data dalam bentuk skala interval sehingga 

data dalam bentuk ordinal harus terlebih dahulu diubah kedalam skla 

interval.Langkah-langka untuk mengubah data interval sebagai berikut: 

         
     ̇̅

  
 

Keterangan ; 

Xi = Variabel data ordinal 

X = Mean (rata-rata) 

SD = Standar deIVasi 

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan 

rumus atau teknik regresi linier untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

variabel bebas yaitu komitmen guru terhadap variabel terikat yaitu kinerja 

guru rumpun IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

Untuk regresi linier sederhana dapat dihitung dengan rumus : 

Y = a + Bx 

Keterangan : 

Y = variabel dependent (variabel terikat yang dipengaruhi / kinerja guru) 

a  = konstanta intersepsi 

B = koefisiensi 

x  = variabel independen (variabel bebas mempengaruhi / komitmen 

guru) 
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Hasil persamaan regresi ini dipakai untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%. Jika hasil sig > 0.05 Ho 

dapat diterima yang berarti Ha ditolak, sedangkan jika sig < 0.05 Ho 

ditolak dan Ha diterima. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan 

bantuan aplikasi computer SPPS,17.0 

 

 


