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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah se Kota Pekanbaru dan

waktu pelaksanannya mulai dari bulan Maret 2017.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian yang

ditetapkan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode survei dengan teknik korelasional. Teknik ini dilakukan untuk

menganalisis hubungan antara dua variabel bebas (independent variable) yaitu

kreativitas guru (X1), motivasi berprestasi (X2), dan satu  variabel terikat

(Variabel dependent) yaitu prestasi kerja  (Y). Untuk melihat hubungan di atas,

dapat dilihat pada gambar konstelasi model masalah berikut ini:

Gambar 2.1 Hubungan Antara Variabel Bebas Dengan Variabel terikat

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di Madrasah Ibtidaiyah Se

Kota  Pekanbaru sebanyak 334 sesuai dengan data hasil observasi terdahulu.

Kreativitas
(Variabel X1)

r

r X1, X2 Y

Prestasi Kerja
(Variabel Y)

Motivasi Berprestasi
(Variabel X2) r X2Y
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Tabel III.1. Populasi Penelitian

NO Nama Madrasah Populasi

1 MIN 1 36
2 MIN 2 27
3 MIN 3 31
4 MI Miftahuddin 23
5 MIS Al Fattah 16
6 MIS Yira 10
7 MIS Al Hidayah 10
8 MIS Darul Ulum 15
9 MIS Akmal Ikhlas 13
10 MIS Arrahman 15
11 MIS Az Zahidin 11
12 MIS Ikhwan 23
13 MIS Hubullah 12
14 MIS Muhammadiyah 01 18
15 MIS Albarokah 18
16 MIS Khoirul Umah 10
17 MIS Mujtahadah 9
18 MIS Istiqomah 11
19 MIS Al Birra 6
20 MIS Taskim 11
21 MIS Muhammadiyah 02 9

Jumlah 334

2. Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian

tersebut disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil

populasi yang diteliti. 1 Sebelum menentukan jumlah sampel peneliti terlebih

dahulu menentukan teknik sampling yang digunakan dalam hal ini teknik

1Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta.
Bandung. Hlm. 131.
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samplingnya menggunakan Propotionate Stratifield Random Sampling.

Menurut Sugiyono, teknik ini digunakan karena pertimbangan bahwa populasi

mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan bersetara secara

proporsional.2

Dalam proses pengambilan data, pada penelitian ini dilakukan

pengambilan sampel dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat ( 1998.82)

dengan menggunakan rumus: 3

n = N

N. d2 + 1

n = Sampel

N = Populasi

d
=

Presisi yang
ditetapkan

=
334

334 x 0,1 + 1

=
334

334 x 0,01 + 1

=
334

3,34 + 1

=
334

4,34

= 76,96

2Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung, Hlm. 93.
3 Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian. Alfabeta. Bandung. Hlm. 65
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Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah sampel yang ditetapkan dalam

penelitian ini adalah 77 (pembulatan) orang guru dan dipilih secara random sampling.

Jika dipersentasekan maka (77/334)x100 maka jumlah sampel adalah 23,05% dari

populasi. Maka sebagai langkah selanjutnya peneliti mentapkan 23,05% dari masing-

masing sekolah (proportional).  Selengkapnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel III.2. Populasi Dan Sampel Penelitian

NO Nama Madrasah Populasi Persentase
(%)

Sampel

1 MIN 1 36 23,05 8
2 MIN 2 27 23,05 6
3 MIN 3 31 23,05 7
4 MI Miftahuddin 23 23,05 6
5 MIS Al Fattah 16 23,05 4
6 MIS Yira 10 23,05 2
7 MIS Al Hidayah 10 23,05 2
8 MIS Darul Ulum 15 23,05 3
9 MIS Akmal Ikhlas 13 23,05 3
10 MIS Arrahman 15 23,05 3
11 MIS Az Zahidin 11 23,05 3
12 MIS Ikhwan 23 23,05 6
13 MIS Hubullah 12 23,05 3
14 MIS Muhammadiyah 01 18 23,05 4
15 MIS Albarokah 18 23,05 4
16 MIS Khoirul Umah 10 23,05 2
17 MIS Mujtahadah 9 23,05 2
18 MIS Istiqomah 11 23,05 3
19 MIS Al Birra 6 23,05 1
20 MIS Taskim 11 23,05 3
21 MIS Muhammadiyah 02 9 23,05 2

Jumlah 334 23,05 77
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur-

prosedur. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

observasi, wawancara dan kuesioner (angket) yang disebarkan kepada responden

yang berisikan pernyataan-pernyataan tentang kreativitas, motivasi berprestasi

dan prestasi kerja. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu

responden dalam hal ini adalah guru Madrasah Ibidaitah se Kota Pekanbaru

melalui penyebaran angket. Pengumpulan data dan informasi didapat dengan

mengajukan daftar pernyataan (kuesioner) kepada guru untuk hal-hal yang

berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Mapenda Kamenag Kota

Pekanbaru yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sifatnya telah

tersedia.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data

yang disusun berdasarkan variabel penelitian. Instrumen yang digunakan untuk

mengumpulkan data dari ketiga variabel penelitian ini adalah instrumen yang

dikembangkan dan dibuat sendiri oleh penulis melalui beberapa tahapan.

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan instrumen yang baik dan representatif

terhadap variabel-variabel penelitian, variabel terikat maupun variabel bebas.
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Tahap-tahap uji hipotesa penelitian, pertama, pengkajian teori yang berkaitan

dengan variabel yang diteliti sehingga dapat ditentukan konstruk dari variabel

tersebut. Kedua, penentuan indikator dari masing-masing variabel. Ketiga,

penyusunan kisi-kisi instrumen. Keempat, penyusunan butir-butir pernyataan,

kemudian dilanjutkan dengan penetapan skala pengukurannya. Kelima,

pelaksanaan uji coba instrumen sehigga diadakan uji validitas dan perhitungan

reliabilitas dari masing-masing butir pernyataan. Selanjutnya diuraikan satu

persatu mengenai variabel penelitian yang dimulai dari variabel terikat

(dependent variable) sampai dengan variabel bebas (Independent variable).

Selanjutnya diuraikan satu per satu mengenai variabel penelitian, penjelasan

tersebut sebagai berikut :

1. Prestasi Kerja

a. Definisi Konseptual

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya yang

dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan

kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan.

b. Definisi Operasional

Prestasi kerja adalah. kinerja yang dicapai oleh seorang dalam

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya yang

dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan



69

kesungguhan tenaga kerja yang bersangkutan di Madrasah Ibtidaiyah Se-

Kota Pekanbaru

c. Kisi-Kisi Instrumen Prestasi Kerja

Untuk mengukur prestasi kerja guru maka dibuat 16 butir pernyataan

dengan lima alternatif jawaban (1) sangat baik, (2) baik, (3) sedang, (4)

buruk, dan (5) buruk sekali, dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel kisi-kisi instrumen prestasi kerja berikut ini:

Tabel III.3. Kisi-kisi Instrumen Variabel Prestasi Kerja

Definisi Indikator Item
Prestasi kerja adalah Hasil kerja
seorang dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya

1) Kualitas Kerja
2) Kuantitas Kerja
3) Disiplin Kerja
4) Inisiatif
5) Kerjasama

Skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap angket tentang

prestasi kerja yang terdiri dari 16 pernyataan dengan alternatif 5 jawaban,

sehingga diperoleh skor tertinggi (16 x 5) = 80 dan skor terendah (16 x 1) =

16.

2. Kreativitas

a. Definisi Konseptual

Kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang

baru, atau tak diduga sebelumnya, kemampuan memformulasikan konsep
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yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal

yang ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu di jawab.

b. Definisi Operasional

Kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang

baru, atau tak diduga sebelumnya, kemampuan memformulasikan konsep

yang tak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal

yang ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu di jawab di

Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Pekanbaru

c. Kisi-Kisi Instrumen Kreativitas

Untuk mengukur kreativitas guru maka dibuat 20 butir pernyataan

dengan lima alternatif jawaban (1) sangat baik, (2) baik, (3) sedang, (4)

buruk, dan (5) buruk sekali, dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel kisi-kisi instrumen kreativitas guru seberikut

ini:

Tabel III.4. Kisi-kisi Instrumen Variabel Kreativitas Guru

Definisi Indikator Item

Kreativitas merupakan kemampuan
sesorang untuk menciptakan suatu
produk atau ide-ide yang baru.

1) Produk
2) Proses
3) Pendorong
4) Pribadi

Skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap angket tentang

kreativitas yang terdiri dari 20 pernyataan dengan alternatif 5 jawaban,
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sehingga diperoleh skor tertinggi (20 x 5) = 100 dan skor terendah (20 x 1) =

20.

3. Motivasi Berprestasi

a. Definisi Konseptual

Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan suatu dorongan dalam diri

pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-

baiknya agar mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji.

b. Definisi Operasional

Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan suatu dorongan dalam diri

pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-

baiknya agar mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji di

Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Pekanbaru

c. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Berprestasi

Untuk mengukur motivasi berprestasi maka dibuat 16 butir pernyataan

dengan lima alternatif jawaban (1) sangat baik, (2) baik, (3) sedang, (4)

buruk, dan (5) buruk sekali, dengan skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk lebih

jelas dapat dilihat pada tabel kisi-kisi instrumen kinerja kepala sekolah

berikut ini:
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Tabel III.5. Kisi-kisi Instrumen Variabel Motivasi Berprestasi

Definisi Indikator Item

Motivasi berprestasi adalah suatu
dorongan yang berasal dari diri untuk
mencapai keberhasilan

1) Berorientasi sukses
2) Berorientasi ke depan
3) Suka tantangan
4) Tangguh

Skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap angket tentang

motivasi berprestasi yang terdiri dari 20 pernyataan dengan alternatif 5

jawaban, sehingga diperoleh skor tertinggi (20 x 5) = 100 dan skor terendah

(20 x 1) = 20.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah

selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada

penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis data dalam

penelitian kuantitatif menggunakan statistik.4 Statistik inferensial, (sering juga

disebut statistik induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk

populasi.

Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non parametris.

Peneliti menggunakan statistik parametris dengan alasan jenis data yang

dianalisis dalam skala interval.Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak

4 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm. 207
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asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi

normal. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linieritas. Sehingga data yang

diperoleh dari hasil penelitian diuji normalitas dan linieritasnya terlebih dahulu

sebelum digunakan untuk menguji hipotesis.

1. Uji Coba Instrumen

a) Uji Validitas

Dalam mengukur validitas keabsahan butir instrumen atau keabsahan internal

instrumen, dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara skor tiap

butir dan skor total, dengan menggunakan rumus Product Moment.

Perhitungan tersebut menghasilkan butir yang valid dan yang tidak valid.

Dengan rumus sebagai berikut :
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YYnXXn

YXYXn
r

Dimana:

rhitung = Koefisien korelasi

 iX = Jumlah skor item

 iY = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Jumlah responden

Kriteria yang digunakan untuk uji coba keabsahan butir instrument adalah rhitung

dalam taraf signifikan α = 0.05 dengan n = 20. Jika rhitung >rtabel, maka butir

pertanyaan dianggap valid. Demikian pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel, maka

pertanyaan dianggap tidak valid dan tidak dipakai dalam penelitian/drop.
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b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dan

kehandalan alat ukur, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan

pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Uji

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha,

dan nilainya dapat dilihat pada hasil pengolahan menggunakan program

SPSS 20 pada table reliability statistics pada kolom cronbach’s alpha.

Menurut Sekaran dalam Priyatno menyatakan bahwa reliabilitas

kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di

atas 0,8 adalah baik.5

2. Uji Persyaratan Analisis

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji kolmogorof Smirnov, karena tipe data

yang digunakan adalah Skala Likert. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk

memeriksa atau mengetahui apakah data populasi berdistribusi normal.

Menurut Priyatno mengatakan pedoman dalam pengambilan keputusan

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov adalah jika nilai Sig. atau

nilai probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05 disimpulkan populasi tidak

5 Duwi Priyatno. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta. CV.Andi.
Hlm.172
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berdistribusi normal. Jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05 populasi

berdistribusi normal.6

b) Uji Linearitas

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah persamaan regresi yang diperoleh

“berarti” apabila digunakan sebagai kesimpulan antar variabel yang

dianalisis. Uji linearitas dengan menggunakan ANAVA. Regresi linier

apabila Fhitung, lebih kecil dari Ftabel pada taraf signifikansi α = 0,05 atau α =

0,01.

3. Uji Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis perlu ditempuh langkah-langkah sebagai

berikut, dengan menggunakan uji statistik:

a) Uji Korelasi Sederhana

Uji korelasi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan

hipotesis kedua, dengan rumus persamaan “Product Moment”. Hal ini

dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel bebas dengan

variabel terikat.

b) Uji Korelasi Ganda (R)

Berfungsi untuk mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel

bebas atau lebih secara simultan (bersama-sama) dengan variabel terikat.

Dengan rumus:

6 Duwi Priyatno. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta. CV.Andi
Hlm.187
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r2
X1.Y + r2

X2.Y – 2(rX1.Y) . (rX2.Y) . (rX1.X2)

RX1.X2.Y =

1- r2
X1.X2

c) Uji Korelasi Parsial

Uji Korelasi Parsial ini berfungsi untuk menentukan besarnya hubungan

antar variabel apabila salah satu variabelnya konstan (tetap).

Contoh rumus jika variabel X1 nya tetap.

ry.2.1 =
   

y1 y 2 1 2

2 2
y1 I 2

r r .r

I r I r



 

G. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama :

Ho : y1 ≤ 	0
Ha : y1 > 	0

b. Hipotesis kedua :

Ho : y2 ≤ 	0
Ha : y2  >	0

c. Hipotesis ketiga :

Ho : y.1 2 ≤ 	0
Ha : y. 1 2	> 	0
Keterangan:

Ho :Hipotesis nol

Ha = Hipotesis Alternatif
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yx1 = Koefisien Korelasi antara Kreativitas (X1) dengan Prestasi   Kerja (Y)

yx2 = Koefisien Korelasi antara Motivasi Berprestasi (X2) dengan Prestasi Kerja

(Y)

yx1.x2= Koefisien Korelasi anatara Kreativitas (X1) dan Motivasi Berprestasi

(X2) dengan  Prestasi Kerja (Y)


