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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei.Penelitian survei merupakan 

penelitian yang digunakan untuk pemecahan masalah-masalah pendidikan.Tujuan 

utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variabel dari sekelompok 

objek (populasi).Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara 

terstruktur dan sebagainya.
51

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
52

 

 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari- Maret 2019. Sedangkan 

lokasi penelitian ini bertempat di lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas 

                                                             
 

51
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014) hlm. 6   

 
52

Ibid., hlm 8   

31 



 32 

NegeriKota Pekanbaru yaitu SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri 11 

Pekanbaru, SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial 

yang telah disertifikasi di SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri 11 Pekanbaru, 

SMA Negeri 12 Pekanbaru, sedangkan objeknya adalahPelaksanaan Program 

Sertifikasi Profesi Guru dan Motivasi Kerja Guru . 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi 

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
53

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

guru rumpun ilmu pengetahuan di SMA Negeri kota pekanbaru yang 

berjumlah sebanyak 38 orang. Jumlah ini merupakan data yang penulis ambil 

dari 3 sekolah yaitu guru rumpun IPS di SMAN 5 Pekanbaru, SMAN 11 

Pekanbaru, SMA 12 Pekanbaru. Pemeilihan 3 sekolah yang dijadikan sebagi 

populasi dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan peneliti dalam 

melakukan penelitian pada seluruh sekolah yang ada di SMA Negeri kota 

pekanbaru. 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
54

Mengingat jumlah populasi guru kurang dari 100 orang, 

maka peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sampel yang berjumlah 38 

orang guru rumpun Ilmu Pengetahuan Sosial. Jadi sampel peneliti ini 

menggunakan teknik purposive sampling dimana purposive sampling 

merupakan sampel bertujuan sesuai dengan maksud penelitian yang penulis 

lakukan hanya ditujukan pada populasi yang ada pada 3 sekolah SMA Negeri 

kota pekanbaru yaitu SMA Negeri 5 Pekanbaru, SMA Negeri 11 Pekanbaru, 

dan SMA Negeri 12 Pekanbaru dan teknik pengelola sampel menggunakan 

sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.
55

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengambil data 

primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan 

teknik sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner  

Angket atau Kuesioner merupakan suatu teknik cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak secara langsung bertanya-jawab dengan 

responden). Instrument alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi 

sejumlah pertanyaan responden dengan angket tertutup, pertanyaan-
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pertanyaan tersebut telah memiliki alternatif jawaban (option), responden 

hanya memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.
56

 

Adapun angket atau kuesioner ini guna untuk memperoleh data yaitu: 

a. Data tentang sertifikasi profesi guru di Sekolah Menengah Atas 

Negeri KotaPekanbaru. 

b. Data tentang  motivasi kerja guru di Sekolah Menengah Atas 

Negeri Kota Pekanbaru. 

Angket yang digunakan didesain berdasarkan skala Model Likert yang 

berisi sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang menanyakan dan 

menyatakan objek atau aspek-aspek yang hendak di ungkap. Penskoran atas 

angket ini merujuk lima alternatif jawaban, sebagai berikut:  

Sangat setuju : diberi skor 5 

Setuju  : diberi skor 4 

Kurang setuju : diberi skor 3 

Tidak setuju : diberi skor 2 

Sangat tidak setuju  : diberi skor 1
57

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

gambar maupun elektronik, sesuai bahan yang relevan dengan objek 

penelitian.
58
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Adapun dokumen tersebut yaitu data sejarah berdirinya, tujuan, visi dan 

misi, nama-nama kepala sekolah yang pernah memimpin, keadaan/ kondisi 

tenaga pengajar, keadaan sarana dan prasarana, struktur sekolah. 

 

F. Uji Coba Instrumen 

1. Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang 

diteliti. Dengan demikian jumlah instrument yang akan digunakan untuk 

penelitian akan tergantung pada jumlah variable yang diteliti. Bila variable 

penelitiannya lima, maka jumlah instrument yang digunakan untuk penelitian 

juga lima. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibakukan, tetapi 

masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan 

digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data 

kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala.Skala 

yang digunakan penelitian yaitu skala likert.
59

 

2. Uji coba Instrument 

a. Uji Validitas 

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen
60

. Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun rumus 

yang digunakan adalah product moment dari pearson. 

      
∑   (∑ )(∑   

√*∑    (∑ )   +{∑   (∑     }
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Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi product moment 

N = jumlah subjek penelitian 

∑x = jumlah skor X/skor tiap item 

∑y = jumlah skor Y/skor tiap item 

∑xy = jumlah skor XY 

∑x
2 

= jumlah skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

∑y
2
 = jumlah skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, 

yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila nilai hitung 

lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu valid.Sebaliknya 

apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka di simpulkan item 

tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau digugurkan. Menurut Haris 

nilai validitas diatas 0,30 adalah nilai yang dapat diterima analisis 

faktor.
61

Item pernyataan yang memiliki r hitung > r tabel dinyatakan valid 

dan dapat digunakan. Sedangkan, item pertanyaan yang memiliki r hitung 

< r tabel dinyatakan  tidak valid dan tidak dapat digunakan (dapat diganti 

atau dibuang). Uji validitas diberikan kepada para guru rumpun IPS 

sebanyak 30 orang yang tersebar di SMAN 1 Pekanbaru, SMAN 3 

Pekanbaru, SMA 7 Pekanbaru, dan SMA 8 Pekanbaru. Untuk 

memudahkan dalam menguji validitas maka penulis mengunkaan bantuan 

SPSS V.17. Adapun hasil pengujian validitas instrument adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel III.1 

Hasil Uji Validitas Angket Program Sertifikasi Profesi Guru 

No Item 

Pertanyaan 
r- hitung r-tabel Keputusan Keterangan 

1 0,579 0,361 Valid Digunakan 

2 0,626 0,361 Valid Digunakan 

3 0,458 0,361 Valid Digunakan 

4 0,595 0,361 Valid Digunakan 

5 0,663 0,361 Valid Digunakan 

6 0,489 0,361 Valid Digunakan 

7 0,479 0,361 Valid Digunakan 

8 0,492 0,361 Valid Digunakan 

9 0,425 0,361 Valid Digunakan 

10 0,487 0,361 Valid Digunakan 

11 0,613 0,361 Valid Digunakan 

12 0,638 0,361 Valid Digunakan 

13 0,648 0,361 Valid Digunakan 

14 0,626 0,361 Valid Digunakan 

15 0,489 0,361 Valid Digunakan 

    Sumber : Data Olahan SPSS, Penelitian 2019 

 

Berdasarkan perhitngan pada tabel III.1 mengunakan bantuan 

SPSS v.windows 17 diketahui bahwa nilai r hitung bergerak  dari 0,425 

sampai 0.663. Perbandingan antara r hitung yang diperoleh dari rumus 

korelasi product moment dengan r tabel dilakukan pada taraf signifikan 

(5%) dengan Df= 30-2=28 diperoleh r tabel = 0,361. Nilai-nilai tersebut 

menunjukkan 15 item dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r 

tabel (0,361). Dengan demikian instrumen dinyatakan valid dan bisa 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 
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Tabel III.2 

Hasil Uji Validitas Angket Motivasi Kerja Guru 
No Item 

Pertanyaan 
r- hitung r-tabel Keputusan Keterangan 

1 0,405 0,361 Valid Digunakan 

2 0,455 0,361 Valid Digunakan 

3 0,495 0,361 Valid Digunakan 

4 0,549 0,361 Valid Digunakan 

5 0,518 0,361 Valid Digunakan 

6 0,406 0,361 Valid Digunakan 

7 0,409 0,361 Valid Digunakan 

8 0,545 0,361 Valid Digunakan 

9 0,450 0,361 Valid Digunakan 

10 0,531 0,361 Valid Digunakan 

11 0,438 0,361 Valid Digunakan 

12 0,571 0,361 Valid Digunakan 

13 0,416 0,361 Valid Digunakan 

14 0,571 0,361 Valid Digunakan 

15 0,439 0,361 Valid Digunakan 

  Sumber : Data Olahan SPSS, Penelitian 2019 

 
Berdasarkan perhitngan pada tabel III.2 mengunakan bantuan 

SPSS v.windows 17 diketahui bahwa nilai r hitung bergerak  dari 0,405 

sampai 0.571. Perbandingan antara r hitung yang diperoleh dari rumus 

korelasi product moment dengan r tabel dilakukan pada taraf signifikan 

(5%) dengan Df= 30-2=28 diperoleh r tabel = 0,361.Nilai-nilai tersebut 

menunjukkan 15 item dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari r 

tabel (0,361). Dengan demikian instrumen dinyatakan valid dan bisa 

digunakan untuk penelitian lebih lanjut .  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mengacu pada instruman yang dianggap dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrument tersebut sudah baik.
62

Instrumen dikatakan reliabel jika alat 

ukur tersebut menunjukan hasil yang konsisten, sehingga instrument 
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tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik 

pada waktu kondisi yang berbeda. Adapun rumus yang digunakan 

adalah : 

    [
 

(   )
] ,  

∑  

  
 - 

Keterangan : 

r11  = nilai reliabilitas 

∑   = jumlah varian skor tiap-tiap item 

St  = varians total 

K  = jumlah item 

Instrumen yang memiliki cronbach alpha > Nilai α dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan.Sedangkan, Instrumen yang memiliki 

cronbach alpha < Nilai α dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat 

digunakan (dapat diganti atau dibuang). Untuk memudahkan dalam 

pengujian reliabilitas instrument penulis mengunakan bantuan SPSS 

V17 hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel III.3 

Hasil Uji Reliabilitas Program Sertifikasi Profesi Guru 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.835 15 

Sumber : Data Olahan SPSS, Penelitian 2019 

 

Dari hasil pengolahan data SPSS pada tabel III.3 maka diperoleh 

nilai Cronbach Alpha untuk variabel (X)  adalah sebesar 0,835, dengan 
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demikian  dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel. Karena 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.  

Tabel III.4 

Hasil Uji Realibitas Motivasi Kerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.807 15 

                   Sumber : Data Olahan SPSS, Penelitian 2019 

Dari hasil pengolahan data SPSS pada tabel III.4 maka diperoleh 

nilai Cronbach Alphauntuk variabel (Y) sebesar 0,807, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel.Karena Cronbach 

Alpha lebih besar dari 0,60. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Deskriptif (Kuantitatif) 

Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari 

pengumpulan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan 

dan menganalisis data angka, guna memberikan gambaran tentang suatu 

gejala, peristiwa atau keadaan.
63

Setelah data terkumpul melalui angket data 

tersebut diolah dan masing-masing alternatif jawaban dicari persentase 

jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan rumus:
64

 

P = 
 

 
 x 100% 
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Keterangan:  P  = angka persentase 

 F  = frekuensi yang dicari 

 N  = number of case (jumlah frekuensi/banyak individu). 

Hasil pengolahan data, selanjutnya akan ditafsirkan ke dalam 

klasifikasi sebagai berikut:
65

 

81% - 100%  = sangat baik 

61% - 80%  = baik  

41% - 60%  = cukup baik 

21% - 40% = tidak baik 

0% - 20%  = sangat tidak baik. 

Untuk menganalisis suatu tindakan yang signifikan dalam analisis 

statistik menggunakan regresi linear sederhana, maka data harus bersifat 

normal oleh karena itu diperlukan beberapa uji prasyarat diantaranya adalah:  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal.Uji normalitas dilakukan pada masing-masing 

variabel, yaitu variabel program sertifikasi guru dan motivasi kerja guru 

usaha analisis dengan bantuan SPSS. yang digunakan untuk mengetahui 

normal atau tidaknya sebaran data adalah jika p > 0.05 maka sebaran 

normal. Jika p < 0.05 maka sebaran tidak normal. 

b. Uji Linearitas 

Hipotesis yang diuji adalah: 
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Ha : Distribusi yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear. 

Ho : Distribusi yang diteliti mengikuti bentuk yang linear. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05 Ha diterima dan Ho ditolak. 

Jika probabilitas < 0,05 Ha ditolak dan Ho diterima.  

2. Analisis Regresi Linear 

Data yang sudah di kategorikan kemudian di masukkan kedalam rumus 

dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana yang berguna untuk 

mencari hubungan variabel predictor terhadap variabel kriteriumnya. 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:
66

 

Ŷ=a + bX 

Keterangan : 

Ŷ : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a : harga konstran (ketika harga X=0) 

b : koefisien regresi 

X : nilai variabel independen. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu : 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara program serifikasi guru terhadap 

motivasi kerja guru rumpun IPS di SMA Negeri Kota Pekanbaru. 

Ho: Tidak adapengaruh yang signifikan antara program serifikasi guru 

terhadap motivasi kerja guru rumpun IPS di SMA Negeri Kota 

Pekanbaru. 
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Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:
67

 

Jika rhitung > rtabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Jika rhitung < rtabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Tabel III.5 

Pedoman untuk Memberikan Penafsiran 

Koefesien korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat
68

 

 

4. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

dengan rumus: 

KD = R
2 
x 100 %  

Keterangan : 

KD = koefisien Determinasi / koefisien penentu 

R
2
   = R Square 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (statistcal package for 

social sciences).
69

 SPSS merupakan salah satu program komputer yang 

digunakan dalam mengolah data statistik. 
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