
III. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian sangat diperlukan dalam karya ilmiah, karena berguna untuk

memperoleh hasil yang akurat, efektif dan efisien sehingga tujuan penelitian yang

diharapkan dapat terwujud. Beberapa hal yang diperlukan dalam metodelogi

penelitian antara lain

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan

survei berupa kuesioner. Menurut Nazir (2005) Penelitian deskriptif adalah suatu

metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian

Deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian. Penelitian Deskriptif dapat

dilakukan secara kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik (Nazir, 2005).

Sifat penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu

penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan sifat suatu keadaan

yang sedang berjalan ketika penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari

gejala tersebut.

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan metode sampling. Tujuan dari metode

sampling adalah untuk mengadakan estimasi dan mengkaji hipotesis tentang
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parameter populasi dengan menggunakan keterangan- keterangan yang diperoleh

dari sampel. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih

dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan

sampel dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut

ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu. ( Djarwanto,1998 )

Penentuan sampel dalam penilitan ini hanya diambil guru yang tersertifikasi saja

dengan jumlah 34 orang. Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya,

maka penulis meggunakan metode purposive sampling dalam penulisan tugas

akhir ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer

dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara mendatangi objek

penelitian dan melakukan wawancara secara langsung, di mana data yang

diperoleh hasilnya aktual dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Data

primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan

variabel Pemberian Sertifikasi Pendidik dan Semangat Kerja. Data ini didapatkan

dari kuesioner yang telah dipersiapkan dulu oleh peneliti dan dijawab para

responden. Adapun responden yang menjawab kuesioner tersebut adalah Guru

SMP Taman Siswa Teluk Betung Bandar Lampung.
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3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data ini dapat

diperoleh dari bahan-bahan bacaan, literatur, catatan kuliah dan lain-lain yang

berhubungan dengan penelitian tersebut seperti sejarah, struktur, dan kegiatan

perusahaan. Adapun data sekunder yang diperoleh oleh peneliti yaitu dokumen

sekolah berupa profil sekolah yang terdiri dari visi, misi, dan  data guru yang

berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari

literatur, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penulisan ini.

3.4.2 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan pada SMP Taman

Siswa Teluk Betung Bandar Lampung dengan metode:

a. Observasi

Teknik observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung

secara sistematis terhadap objek dan masalah yang diteliti sehingga

diharapkan menunjang data lainnya.

b. Wawancara

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan

secara langsung dari responden.



50

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari

data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian melalui

catatan-catatan atau yang lainnya.

d. Kuesioner

Dengan memberikan daftar pernyataan tentang sertifikasi pendidik dan

semangat kerja kepada responden. Responden diminta menjawab alternatif

jawaban yang ada. Adapun kriteria umum untuk skor yang dipergunakan

dalam kuesioner untuk penelitian ini adalah:

1) Alternatif jawaban sangat setuju memiliki skor 5

2) Alternatif jawaban setuju memiliki skor 4

3) Alternatif jawaban cukup setuju memiliki skor 3

4) Alternatif jawaban tidak setuju memiliki skor 2

5) Alternatif jawaban sangat tidak setuju memiliki skor 1

3.5 Penentuan Jumlah Responden

Menurut Arikunto (2002), yaitu apabila objek penelitian lebih kecil dari 100

orang, maka lebih baik variabel tersebut diambil semua, sehingga penelitiannya

merupakan penelitian populasi. Jika jumlah objek lebih besar dari 100 orang,

maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Penelitian ini merupakan

penelitian populasi, karena pengambilan data bersumber dari semua guru yang

telah tersertifikasi yaitu sebanyak 34 orang. Jadi, jumlah responden dalam

penelitian ini sebanyak 34 orang.
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3.6 Definisi Operasional Variabel

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka

konsep-konsep yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dioperasionalkan

sehingga tergambar sebagai berikut:

Pemberian Sertifikasi Pendidik (X)

(UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan
dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang
diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.”

Menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2009)

“Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap
sebagai suatu balas jasa ekuivalen.”

Menurut Nawawi (2003), penetapan dan pemberian kompensasi total yang

meliputi gaji/upah dan insentif harus dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa aspek sebagai berikut :

a. Aspek Ketepatannya

Penyediaan pembiayaan (cost) harus diupayakan tepat waktu dan

tepat sasarannya. Sasaran pertama adalah diberikan pada pekerja yang

tepat, terutama pada yang  berprestasi, sehingga berusaha

mempertahankannya dengan memberikan konstribusi kerja yang terbaik

bagi organisasi/perusahaan. Sasaran yang kedua adalah untuk kegiatan

yang tepat, dalam arti diberikan dalam bentuk yang relevan dan jika

berupa uang dalam jumlah memadai, guna mewujudkan keseluruhan
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atau  salah satu aspek  di dalam keamanan/jaminan dan kepuasan

kerja.

b. Aspek Kelayakan/Keadilan

Aspek ini dimaksudkan dalam pemberian kompensasi apabila dalam

bentuk barang atau uang harus memadai dalam arti dirasa cukup

berharga. Aspek ini berkenaan juga dengan rasa   keadilan, baik

dari   penerima maupun perbandingan jumlah yang diterima. Dari segi

penerima dapat dibedakan antara kompensasi yang diberikan sebagai

pemerataan yakni untuk semua pekerja, tanpa atau dengan membedakan

penerima menurut jabatan/posisi atau kepangkatan masing-masing yang

berbeda satu dengan yang lainnya.  Keadilan kompensasi harus

dibedakan pula menurut prestasi kerja atau jasa masing-masing dalam

memberikan konstribusi pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.

c. Aspek Pembiayaan (Cost) yang Terkontrol dan Terkendali

Kompensasi bukan saja harus sesuai dengan kemampuan

organisasi/perusahaan dalam menyediakan pembiayaannya, tetapi juga

harus terkontrol dan seimbang. Meskipun keuntungan perusahaan cukup

besar, tidak harus dibayar secara berlebih-lebihan, sehingga berakibat

kehilangan fungsinya dalam memotivasi prestasi dan persaingan.

Semangat Kerja (Y)

Menurut Nitisemito (2001) sebagai berikut:

“Semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, sehingga
dengan demikian pekerjaan akan diharapkan lebih cepat dan lebih baik”.
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Selanjutnya peneliti mengemukakan indikator semangat kerja menurut

Nitisemito (2001) sebagai berikut:

1. Turun/rendahnya produktivitas kerja.

Turunnya produktivitas kerja ini dapat diukur atau diperbandingkan

dengan waktu sebelumnya. Penurunan ini dapat terjadi karena kemalasan,

penundaan pekerjaan dan sebagainya.

2. Tingkat absensi yang naik/tinggi.

Pada umumnya bila semangat dan kegairahan kerja turun, maka

mereka akan malas untuk setiap hari datang bekerja.

3. Tingkat perpindahan pegawai yang tinggi.

Tingkat keluar masuknya pegawai yang tinggi selain dapat menurunkan

produktivitas kerja, juga dapat mengganggu kelangsungan jalannya

perusahaan.

4. Tingkat kerusakan yang naik/tinggi.

Naiknya tingkat kerusakan tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa

perhatian dalam pekerjaan berkurang.

5. Kegelisahaan dimana-mana.

Hal ini akan terjadi bila semangat kerja menurun, seorang pemimpin harus

dapat mengetahui adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul pada diri

bawahannya.

6. Tuntutan yang sering terjadi.

Sering terjadi tuntutan juga merupakan indikasi dari semangat dan

kegairahan kerja yang menurun. Tuntutan merupakan perwujudan dari rasa

ketidakpuasan.
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7. Pemogokan.

Hal ini disebabkan karena pemogokan adalah merupakan perwujudan dari

ketidakpuasan, kegelisahan dan lain sebagainya.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No Indikator Definisi Indikator Skala

Pemberian Sertifikasi Pendidik (X) Nawawi (2003)

1 Aspek
Ketepatannya

Penyediaan pembiayaan (cost) harus
diupayakan tepat waktu dan tepat
sasarannya.

Likert

2 Aspek
Kelayakan/Keadilan

Dalam pemberian kompensasi
apabila dalam bentuk barang atau uang
harus memadai dalam arti dirasa cukup
berharga.

Likert

3 Aspek Pembiayaan
(Cost) yang
Terkontrol dan
Terkendali

Kompensasi bukan saja harus sesuai
dengan kemampuan
organisasi/perusahaan dalam
menyediakan pembiayaannya, tetapi
juga harus terkontrol dan seimbang.

Likert

Semangat Kerja (Y) Nitisemito (2001)

1 Turun/rendahnya
produktivitas kerja

Turunnya produktivitas kerja ini dapat
diukur atau diperbandingkan dengan
waktu sebelumnya. Penurunan ini dapat
terjadi karena kemalasan, penundaan
pekerjaan dan sebagainya.

Likert

2 Tingkat absensi
yang naik/tinggi

Pada umumnya bila semangat dan
kegairahan kerja turun, maka mereka
akan malas untuk setiap hari datang
bekerja.

Likert

3 Tingkat
perpindahan
pegawai yang tinggi

Tingkat keluar masuknya pegawai yang
tinggi selain dapat menurunkan
produktivitas kerja, juga dapat
mengganggu kelangsungan jalannya
perusahaan.

Likert

4 Tingkat kerusakan
yang naik/tinggi

Naiknya tingkat kerusakan tersebut
sebetulnya menunjukkan bahwa
perhatian dalam pekerjaan berkurang,
terjadinya kecerobohan dalam
pekerjaan dan sebagainya, dan ini
menunjukkan kegairahan kerja turun.

Likert
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan)

No Indikator Definisi Indikator Skala

Semangat Kerja (Y) Nitisemito (2001)

5 Kegelisahaan
dimana-mana

Hal ini akan terjadi bila semangat kerja
menurun, seorang pemimpin harus
dapat mengetahui adanya kegelisahan-
kegelisahan yang timbul pada diri
bawahannya.

Likert

6 Tuntutan yang
sering terjadi

Sering terjadi tuntutan juga
merupakan indikasi dari semangat
dan kegairahan kerja yang menurun.
Tuntutan merupakan perwujudan dari
rasa ketidakpuasan.

Likert

7 Pemogokan Hal ini disebabkan karena pemogokan
adalah merupakan perwujudan dari
ketidakpuasan, kegelisahan dan lain
sebagainya.

Likert

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi

sampel penelitian harus diuji kevalidan dan kereliabelannya agar daftar

pertanyaan yang dibuat tersebut mampu menguak data sehingga mampu

menjawab permasalahan hingga tujuan penelitian tercapai.

3.7.1 Uji Validitas

Validitas menunjuk pada sejauh mana suatu alat mampu mengukur apa yang

seharusnya diukur. (Sangadji dan Sopiah, 2010). Untuk mengetahui tingkat

validitas kuesioner, digunakan SPSS versi 18.0 dengan menggunakan rumus

korelasi Product Moment.
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Keterangan:

rxy = Nilai koefisien korelasi antara X dan Y

X = Nilai skor item pertanyaan

Y = Total skor semua item pertanyaan

N = Jumlah sampel

Kriteria keputusan uji validitas, sebagai berikut:

 Jika rhitung > dari rtabel dengan taraf signifikan 0,05 berarti valid.

 Jika rhitung < dari rtabel dengan taraf signifikan 0,05 berarti tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai

reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur mantap. Dalam pengertian,

alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan (dependability), dan dapat diramalkan

(predictability), (Sangadji dan Sopiah, 2010). Uji reliabilitas dilakukan untuk

mengetahui konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan

pada objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama dengan

menggunakan rumus Alpha Cronbach, sebagai berikut:

    
         2222 *

.









yynxxn

yxxyn
rxy
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rii = 1 − ∑ ²

²

Keterangan:

rii = Reliabilitas instrument

k = Banyak butir pertanyaan

² = Jumlah varians butir

² = Varians total

Kriteria dalam uji reliabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Jika nilai Alpa Croanbach secara keseluruhan > dari Cronbach Alpa if item

deleted, maka dinyatakan reliabel.

2. Jika nilai Alpa Croanbach secara keseluruhan < dari Cronbach Alpa if

item deleted, maka dinyatakan tidak reliabel.

3.8 Alat Analisis

3.8.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Metode ini melakukan pembahasan atas data yang berasal dari jawaban responden

pada kuesioner dengan menggunakan teori-teori pendekatan manajemen sumber

daya manusia, yang berhubungan dengan pemberian sertifikasi pendidik dan

semangat kerja.
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3.8.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif untuk menjawab hipotesis yakni apakah ada pengaruh yang

signifikan antara sertifikasi pendidik tehadap semangat kerja guru dapat

diselesaikan dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana. Rumus

persamaan umum regresi sederhana (Sugiono, 2006), yaitu:

Y = a + b X

Keterangan:

Y  : Semangat kerja guru

a   : Konstanta

b   : Koefisien regresi

X  : Sertifikasi pendidik

Selanjutnya untuk mengadakan pengujian terhadap hipotesis maka digunakan

rumus uji t:

Keterangan :

t hitung = Nilai t

r = Nilai koefisien Korelasi

N = Jumlah responden

Derajat kebebasan (d.b) = N-2. Dari hasil tersebut dapat diketahui signifikansi dari

uji t, sebagai berikut:

21

2)

r

(Nr
t
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1. Jika thitung > ttabel , maka Ho tidak didukung dan Ha didukung (pengaruh

signifikan)

2. Jika thitung < ttabel , maka Ho didukung dan Ha tidak didukung (pengaruh

tidak signifikan).

3.9 Pengujian Hipotesis

Ho : Tidak ada pengaruh positif antara pemberian sertifikasi pendidik terhadap

semangat kerja.

Ha : Ada pengaruh positif antara pemberian sertifikasi pendidik terhadap

semangat kerja.


