
 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan ex post facto dan survei. Menurut Sugiyono (2003: 6), penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.  Sedangkan verifikatif menunjukkan penelitian mencari 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  Menurut Sugiyono 

(2003: 7) penelitian ex post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. 

Menurut Sugiyono, (2003: 7) penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.  

 

 



 
 

37 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang banyak terbatas atau tidak 

terbatas. Himpunan individu atau objek yang tebatas adalah himpunan individu 

atau objek yang dapat diketahui atau diukur dengan jumlah maupun batasnya 

(Moh. Pabundu, Tika, 2005:24). Menurut Suharsimi Arikunto (2006:115) 

Populasi adalah keseluruhan atau jumlah dari objek yang akan diteliti. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

guru Geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 110 orang dan 

tersebar di 63 SMA/MA Negeri dan Swasta di Kota Bandar Lampung. 

 

2. Sampel 

 

Menurut Margono (2004:121) “Sampel adalah sebagai sebagian dari populasi, 

sebagai contoh dengan menggunakan cara-cara tertentu”. Sedangkan Husaini 

Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2004:44) mengemukakan bahwa “Sampel 

adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik 

tertentu yang disebut teknik sampling”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa sampel merupakan sebagian dari populasi 

untuk menentukan jumlah yang dijadikan subjek dalam penelitian ini penulis 

mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:134) yaitu untuk sekedar 

ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjek 

besar dapat diambil antar 10%-20% atau 30%-50% atau lebih. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis mengambil sampel sebesar 50% dari 

populasi yaitu  
50

100
X110=55 jadi sebanyak 55 guru Geografi SMA/MA di Kota 

Bandar Lampung yang dijadikan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah Proporsional Random Sampling yaitu cara 

pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang sama untuk dipilih bagi 

setiap individu atau unit keseluruhan populasi dari sebanyak 63 SMA/MA di Kota 

Bandar Lampung. Pengambilan sampel juga dilakukan secara representative 

(mewakili) populasi, cara menentukan sampel dengan menggunakan kartu undian 

dan pengembalian. Untuk lebih jelasnya jumlah sampel tiap sekolah dapat dilihat 

pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3.  Jumlah Populasi dan Sampel Guru Geografi SMA/MA di Kota 

Bandar  Lampung Tahun 2010 

No. Sekolah 

Populasi 

(Guru 

Geografi) 

Sampel 

(Guru Geografi) 
Cadangan 

1. SMA/MA Negeri 46 23 2 

2. SMA/MA Swasta 64 32 3 

Jumlah 110 55 5 

Sumber: MGMP Geografi Tahun 2009 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat jumlah populasi dan sampel guru geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung, dalam penelitian ini yang dijadikan sampel  

yaitu 23 guru geografi di SMA/MA Negeri dan 32 guru geografi di SMA/MA 

Swasta jadi keseluruhan jumlah sampel sebanyak 55  guru geografi dan digunakan 

5 sampel cadangan yang terdiri dari 2 guru geografi SMA/MA Negeri dan 3 guru 

geografi SMA/MA Swasta. Digunakannya sampel cadangan adalah untuk 
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menghindari kekeliruan pada saat pengambilan data karena dikhawatirkan sampel 

yang telah ditentukan tidak bisa memberikan keterangan yang dimaksudkan dalam 

penelitian. 

Prosedur acak sampel yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Sediakan dua buah gelas (A dan B), gelas (A) untuk SMA/MA Negeri dan 

gelas (B) untuk SMA/MA Swasta.  

2) Menulis secara runtut daftar nama anggota masing-masing populasi penelitian 

berdasarkan jumlah setiap guru geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

3) Nama-nama yang sudah ditulis secara urut digulung kecil dan di masukkan ke 

dalam gelas, gelas A untuk SMA/MA Negeri dan gelas B untuk SMA/MA  

Swasta.  

4) Masing-masing gelas yang sudah berisi gulungan-gulungan kertas kecil nama 

anggota populasi ditutup dengan kertas, 

5) Kertas penutup bagian atas gelas diikat dengan karet gelang untuk menahan 

gulungan kertas supaya tidak keluar serentak ketika dibalikkan ke bawah, 

6) Kertas penutup gelas bagian atas diberi lubang sebesar gulungan kertas nama 

masing-masing anggota populasi, 

7) Kemudian dilakukan pengocokkan untuk gelas A, setelah dikocok lubang 

gelas bagian atas dibalikkan ke bawah untuk mengeluarkan satu gulungan 

kertas yang berisi tulisan nama dan  nomor anggota populasi, 

8) Setelah salah satu gulungan kertas ke luar, kemudian dibuka dan dicatat 

sebagai anggota sampel penelitian, 

9) Setelah ditulis nama dan nomor urut anggota populasi yang menjadi sampel 

penelitian, kertas kecil tersebut disimpan dan digantikan dengan gulungan 
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kertas baru yang masih kosong tanpa ada namanya (hal ini dilakukan supaya 

nama yang ke luar tidak ganda) dan dimasukkan kembali pada gelas 

pengambilan sampel penelitian, 

10) Kemudian gelas dikocok kembali untuk mengambil sampel berikutnya, 

demikian dilakukan secara berulang-ulang hingga sesuai dengan jumlah 

perhitungan sampel yang telah ditentukan untuk setiap cluster, 

11) Hal serupa juga dilakukan untuk pengambilan sampel pada gela B untuk 

SMA/MA Swasta. 

12) Setelah selesai pengambilan sampel penelitian secara acak hingga 54 (lima 

puluh empat) responden, lalu diketik secara runtut berdasarkan urutan 

keluarnya gulungan kertas, dan 

13) Nama-nama yang terambil dijadikan sampel dalam penelitian. 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Variabel penelitian pada dasarnya 

adalah suatu hal berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas yaitu variabel yang berdiri sendiri artinya variabel tersebut 

dapat mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelelitian ini yang menjadi 

variabel bebas yaitu (X1) Keaktifan guru Geografi dalam MGMP dan (X2) 

Persepsi guru Geografi terhadap Manfaat MGMP. 
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2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain, 

dalam hal ini variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan guru Geografi dalam mengelola proses pembelajaran Geografi. 

 

D. Definisi Variabel Penelitian 

1. Definisi Konseptual Variabel 

 Definisi konseptual merupakan identifikasi istilah dan definisi yang akan 

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian-kejadian kelompok 

individu yang menjadi pusat perhatian ilmu (Singarimbun dan Effendy, 1995: 35). 

a. Keaktifan guru Geografi dalam MGMP 

 Keaktifan guru dalam MGMP adalah sejauh mana guru berperan serta dan 

berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan MGMP Geografi yang dilaksanakan 

di Kota Bandar Lampung. 

 

b. Persepsi guru Geografi terhadap Manfaat MGMP 

Persepsi guru terhadap Manfaat MGMP yaitu menunjukan aktivitas, 

menginterpretasikan dan memahami obyek-obyek baik fisik maupun non fisik 

atau secara sederhana yang dapat dinyatakan dalam kemamupan guru 

mengelola proses pembelajaran. 

 

c. Kemampuan mengelola proses pembelajaran 

 Kemampuan mengelola proses pembelajaran adalah kesanggupan atau 

kecakapan para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif 

antara guru dan peserta didik yang mencakup segi kognitif, afektif dan 
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psikomotorik, sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan 

sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan 

pembelajaran (Suryosubroto, 2002:19). 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel menurut Masri Singarimbun (2006:46) adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel. Dengan kata 

lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksana bagaimana cara 

mengukur dua variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu informasi linier 

yang sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. 

 

Pemberian bobot sesuai dengan kontribusinya, masing-masing indikator diberikan 

bobot. Besar bobot ditentukan berdasarkan kepentingan atau tujuan (penilaian 

perencana), adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini perlu 

mendefinisikan masing-masing variabel yang akan diukur, yaitu tentang pengaruh 

keaktifan guru Geografi dalam MGMP terhadap kemampuan dalam mengelola 

proses pembelajaran Geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

 

a. Keaktifan Guru dalam MGMP  

Keaktifan Guru dalam MGMP yaitu sejauh mana guru berperan serta dan 

berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan MGMP Geografi SMA/MA di Kota 

Bandar Lampung. 

 

Adapun untuk menentukan kriteria pada variabel keaktifan guru dalam 

MGMP dapat diketahui melalui dokumentasi absensi/kehadiran guru dalam 

pertemuan MGMP Geografi 1 Tahun terakhir. 
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b. Persepsi guru Geografi terhadap Manfaat MGMP 

Persepsi guru terhadap Manfaat MGMP yaitu menunjukan aktivitas, 

menginterpretasikan dan memahami obyek-obyek baik fisik maupun non fisik 

atau secara sederhana yang dapat dinyatakan dalam kemampan guru 

mengelola proses pembelajaran. 

 

Adapun untuk menentukan kriteria pada variable persepsi guru Geografi 

terhadap manfaat MGMP dapat diukur melalui daftar pertanyaan dengan 

menggunakan skala Likert. 

 

c. Kemampuan Guru Geografi dalam mengelola proses pembelajaran 

Kemampuan Guru Geografi dalam mengelola proses pembelajaran dalam 

penelitian ini tedapat tiga aktivitas yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

pembelajaran, yaitu pra pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan penutup.  

Untuk menentukan kriteria kemampuan melaksanakan pembelajaran dapat 

diukur melalui daftar pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode Angket/Kuesioner 

Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia 

memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguan 

(Riduan, 2007:99). Suharsimi Arikunto (2006:151) Angket atau kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
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informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal 

yang diketahui. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:231), metode dokumentasi adalah cara 

pengumuplan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, notulensi rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah 

ada di kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung berupa 

nama, jumlah guru, serta nama dan jumlah SMA/MA Kota Bandar Lampung 

 

3. Teknik Observasi 

Observasi adalah cara penghimpunan bahan-bahan keterangan (data) yang 

dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengamatan (Anas 

Sudiono, 2007:76). Obsevasi dapat mengukur atau menilai tingkah laku 

individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dalam penelitian ini 

teknik observasi bukan cara yang utama dalam pengambilan data, tetapi 

sebagai pelengkap teknik yang lain dan melaksanakan dalam rangka 

menjaring data primer dengan cara mengadakan pengamatan langsung di 

lapangan. 
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F. Uji Persyaratan Angket 

 

Sebelum angket disebarkan kepada responden penelitian, terlebih dahulu diadakan 

uji coba angket untuk mengetahui validitas dan reliabilitas setiap item atau butir 

pertanyaan yang diajukan. 

1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan atau ketepatan 

suatu instrumen, yang diukur dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment, sebagai berikut: 

  2222 )()(

))((

YNYNYXN

YXXYN
rxy




  

Keterangan:  

rxy  = Nilai uji validitas  

XY  = Jumlah perkalian variabel X dengan variabel Y 

X  = Jumlah skor angket variabel X 

Y  = Jumlah skor angket variabel Y 

X2  = Jumlah perkalian kuadrat dari hasil angket variabel X 

Y2  = Jumlah perkalian kuadrat dari hasil angket variabel Y 

N  = Jumlah sampel  

(Riduwan, 2004: 136) 

 

Kriteria pengujian, apabila rh > rt dengan taraf signifikan 0,05 maka alat ukur 

dikatakan valid dan sebaliknya (Riduwan, 2006: 112). 

Pengujian validitas dilakukan terhadap 20 item kuesioner, yang terdiri dari 10 

item variabel persepsi guru terhadap MGMP (Variabel X2) dan 10 item 

variabel kemampuan guru Geografi dalam mengelola pembelajaran (Variabel 

Y). Variabel Keaktifan guru dalam MGMP (Variabel X1) tidak diujikan 
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karena data yang diperoleh berasal dari data dokumentasi yang bersumber dari 

MGMP.  

Instrumen diuji cobakan pada 30 orang di luar sampel pada tanggal 19 Mei 

2011. Pengujian validitas dilakukan dengan nilai korelasi Product Moment 

dan pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai alfa. Hasil 

pengujian instrumen penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Validitas Variabel Persepsi Guru Geografi Terhadap Manfaat 

MGMP 

Hasil pengujian validitas variabel persepsi guru terhadap MGMP (X2),  

dengan menggunakan Program SPSS adalah sebagai berikut:    

Tabel 4. Output SPSS Pengujian Validitas Variabel X2  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

butir1 29.93 48.133 .896 .952 

butir2 29.93 46.685 .940 .950 

butir3 29.77 51.633 .604 .963 

butir4 29.77 50.392 .645 .963 

butir5 30.00 48.621 .834 .955 

butir6 29.83 47.523 .926 .951 

butir7 29.83 49.868 .850 .954 

butir8 29.90 47.955 .948 .950 

butir9 30.07 49.582 .741 .958 

butir10 29.77 49.702 .856 .954 

 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi (r 

hitung) setiap item pertanyaan  dengan nilai kritik r (r tabel) pada df = 30 

dengan taraf kepercayaan 95%. yaitu 0.3494 (Lihat Lampiran 6), yaitu 

sebagai berikut:  
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Tabel 5. Resume Pengujian Validitas Variabel X2 

Item 

No 
r hitung r tabel Hasil 

1 0.896 0.3494 Valid 

2 0.940 0.3494 Valid 

3 0.604 0.3494 Valid 

4 0.645 0.3494 Valid 

5 0.834 0.3494 Valid 

6 0.926 0.3494 Valid 

7 0.850 0.3494 Valid 

8 0.948 0.3494 Valid 

9 0.741 0.3494 Valid 

10 0.856 0.3494 Valid 

 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa 10 item variabel persepsi 

guru terhadap MGMP adalah valid. 

 

b. Validitas Variabel Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Hasil pengujian validitas variabel kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran (Y), dengan menggunakan Program SPSS adalah sebagai 

berikut:    

Tabel 6. Output SPSS Pengujian Validitas Variabel Y  

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

butir1 30.70 64.631 .574 .907 

butir2 31.33 58.851 .674 .899 

butir3 31.07 58.616 .657 .900 

butir4 31.53 54.326 .825 .889 

butir5 31.33 58.851 .674 .899 

butir6 31.07 58.616 .657 .900 

butir7 31.93 59.306 .530 .909 

butir8 31.33 58.851 .674 .899 

butir9 31.07 58.616 .657 .900 

butir10 31.53 54.326 .825 .889 
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Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi (r 

hitung) setiap item pertanyaan  dengan nilai kritik r (r tabel) pada df = 30 

dengan taraf kepercayaan 95%. yaitu 0.3494 (Lihat Lampiran 6), yaitu 

sebagai berikut:  

Tabel 7. Resume Pengujian Validitas Variabel Y 

Item 

No 
r hitung r tabel Hasil 

1 0.574 0.3494 Valid 

2 0.674 0.3494 Valid 

3 0.657 0.3494 Valid 

4 0.825 0.3494 Valid 

5 0.674 0.3494 Valid 

6 0.657 0.3494 Valid 

7 0.530 0.3494 Valid 

8 0.674 0.3494 Valid 

9 0.657 0.3494 Valid 

10 0.825 0.3494 Valid 

 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa 10 item variabel variabel 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran adalah valid. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian 

memiliki tingkat kepercayaan dan dapat dihandalkan, yang diukur dengan 

menggunakan rumus Alpha sebagai berikut: 




























St

Si

k

k
r 1

1
11

 

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas yang dicari 
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Si       = jumlah baris butir 

St = varians total 

k = banyaknya soal 

 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan besarnya nilai reliabilitas angket 

digunakan skala sebagai berikut: 

0,800 – 1,000 = Reliabilitas Sangat tinggi 

0,600 – 0,799 = Reliabilitas Tinggi 

0,400 – 0,599  = Reliabilitas Cukup  

0,200 – 0,399  = Reliabilitas Rendah 

0,000 – 0,199  = Reliabilitas Sangat rendah 

 

Kriteria pengujian apabila rh<rt pada taraf signifikan 0,05 maka angket sebagai 

instrumen memenuhi syarat  reliabel dan sebaliknya (Riduwan, 2006: 116 ). 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap 20 item kuesioner, yang terdiri dari 

10 item variabel persepsi guru terhadap manfaat MGMP (Variabel X2) dan 10 

item variabel kemampuan guru Geografi dalam mengelola pembelajaran 

(Variabel Y). Variabel Keaktifan guru dalam MGMP (Variabel X1) tidak 

diujikan karena data yang diperoleh berasal dari data dokumentasi yang 

bersumber dari MGMP.  

a. Relibilitas Variabel Persepsi Guru Terhadap MGMP 

 

Hasil pengujian reliabilitas variabel Persepsi Guru Terhadap MGMP (X2),  

dengan menggunakan Program SPSS adalah sebagai berikut:    

Tabel 8. Output SPSS Pengujian Reliabilitas Variabel X2  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.960 10 
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Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alfa dengan 

dengan nilai kritik r (r tabel) pada df = 30 dengan taraf kepercayaan 95%. 

yaitu 0.3494. Perbandingannya adalah 0. 960 > 0.349.  Dengan demikian 

maka 10 item variabel persepsi guru terhadap MGMP adalah reliable, 

dengan kriteria reliabilitas sangat tinggi. 

 

b. Relibilitas Variabel Kemampuan Guru dalam Mengelola 

Pembelajaran  

 

Hasil pengujian reliabilitas variabel kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran (Y), dengan menggunakan Program SPSS adalah sebagai 

berikut:    

Tabel 9. Output SPSS Pengujian Relibilitas Variabel Y  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.909 10 

 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai alfa dengan 

dengan nilai kritik r (r tabel) pada df = 30 dengan taraf kepercayaan 95%. 

yaitu 0.3494. Perbandingannya adalah 0. 909 > 0.349.  Dengan demikian 

maka 10 item variabel kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

adalah reliabel. 

 

3. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji K-S (Kolmogorov – 

Smirnov), di mana data dinyatakan normal apabila nilai Assymp. Sig (2-tailed) 

> nilai alpha yang digunakan yaitu 5%. Sementara itu pengujian homogenitas 
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dilakukan dengan membandingkan nilai Significancy, dengan ketentuan jika 

nilai Sig > alpha (0.05) maka data bersifat homogen (Sudarmanto, 2005: 104-

123).  

Hasil pengujian normalitas adalah sebagai berikut:  

Tabel 10. Perhitungan Normalitas data dengan  Uji K-S (Kolmogorov – 

              Smirnov) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 kemampuan persepsi 

N 55 55 

Normal Parametersa,b Mean 41.31 41.15 

Std. Deviation 2.045 2.851 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 .102 

Positive .121 .102 

Negative -.123 -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .913 .758 

Asymp. Sig. (2-tailed) .375 .614 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai Assymp. Sig (2-tailed) > 

nilai alpha yaitu 5%., dengan perbandingan untuk variabel kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran adalah 0.375 > 0.05 dan variabel persepsi guru 

terhadap MGMP adalah 0.614 > 0.05. Dengan demikian data kedua variabel 

terdistribusi normal.   

4. Uji  Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

memiliki varians yang sama atau sebaliknya. Uji ini menggunakan Uji Barlett, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Masukkan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas pada tabel 

penolong. 

b. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan menggunakan 

rumus: 

 
 1

1

1

2

12






nn

snn
S  

c. Menghitung harga satuan B dengan rumus B = (Log S) x ∑(ni–1) 

menggunakan uji Chi-Kuadrat untuk uji Barlett, yaitu: 

      2

1

2 log110log iSnBn  

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah jika χ2
hitung<χ2

tabel maka varians populasi tersebut 

bersifat homogen dan jika χ2
hitung>χ2

tabel maka populasi tidak homogen. 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Bartlett. 

Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh keputusan bahwa sampel yang 

diambil untuk keaktifan guru dalam MGMP (X1), dan persepsi guru terhadap 

manfaat MGMP (X2) dengan kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran (Y) adalah homogen, karena telah memenuhi kriteria pengujian 

χ2
hitung ≤ χ2 

tabel. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan 

menggunakan analisis data Korelasi  Product Moment dengan rumus sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

rxy  =  Koefisien korelasi 

X = Variabel bebas  

Y = Variabel terikat 

(∑X)² = Jumlah dari nilai x yang telah dikuadratkan 

(∑Y)² = Jumlah dari nilai y yang telah dikuadratkan 

∑ X² = Jumlah kuadrat dari nilai x 

∑ Y² = Jumlah kuadrat dari nilai y 

N = Jumlah sampel yang diteliti 

(Suharsimi Arikunto, 2010:213) 

 

1. Mencari nilai korelasi masing-masing variabel (parsial)  
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Keterangan: 

Ryx1x2x3 =  korelasi variabel X1 dengan X2 dan X3 secara bersama-sama 

dengan variabel Y 

21xyxr      =  korelasi Product Moment antara X1 dan X2 dengan Y 

23xyxr    =  korelasi Product Moment antara X3 dan X2 dengan Y 

13xxr    =  korelasi Product Moment antara X3 dengan X1  
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2. Mencari nilai b  
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3. Mencari nilai korelasi ganda  

332211123. yyyy rbrbrbR   

Selanjutnya harga R hitung dibandingkan dengan harga R tabel, dengan taraf 

kesalahan 0,05, bila R hitung > R tabel maka koefisien yang diuji adalah signifikan 

yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi, dan sebaliknya bila R hitung<Rtabel 

maka koefisien yang diuji tidak signifikan (Sugiyono, 2005:190). Seluruh 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program Statistic 

Packages Service Solution (SPSS) 17.0 

Kriteria Uji Hipotesis : 

1. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi tidak sama dengan 0 

(nol) atau (rxy ≠ 0), dan tidak ada hubungan jika rxy sama dengan 0 (nol) 

atau (rxy = 0). 

2. Jika nilai rxy positif maka hubungan antara X dan Y bersifat positif, jika nilai 

rxy negatif maka hubungan antara x dan Y bersifat negatif. 

3. Untuk tingkat keeratan hubungan X dan Y dapat diketahui setelah nilai r 

diperoleh dikonsultasikan pada tabel 5. Interpretasi nilai r 
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4. Terdapat hubungan yang signifikan bila rxy hitung sama atau lebih besar dari 

pada rxy tabel (rxy hitung ≥ rxy tabel). 

Tabel 11. Interpretasi Nilai r 

No. Besar Nilai Interpretasi Keeratan Hubungan 

1. Antara 0,800 – 1,00 Tinggi 

2. Antara 0,600 – 0,800 Cukup 

3. Antara 0,400 – 0,600 Agak rendah 

4. Antara 0,00 – 0,200 Sangat rendah (tak berkorelasi 

Sumber: Suharsimi Arikunto, 2006:276 

 

 


