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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pengertian Metodologi 

 

Menurut pendapat Sukardi (2003:17) metodologi penelitian adalah metode 

kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, temasuk alat-alat 

apa yang dipergunakan untuk mengukur maupun mengumpulkan data serta 

bagaimana melakukan penelitian di lapangan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas maka metodologi merupakan syarat yang harus 

dikuasai oleh peneliti bila ingin melakukan penelitian karena dengan 

penguasaan hal itu maka akan memudahkan peneliti dalam melakukan 

penelitian karena dapat memberika petunjuk, arah serta sasaran yang jelas 

tentang apa yang akan diteliti. 

 

B. Metode Penelitian 

 

 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode korelasional 

dan metode deskriptif, yaitu suatu teknik atau cara yang digunakan untuk 

menguraikan masalah atau keadaan yang ada di lapangan dan menganalisa 

data atau informasi yang diperoleh tentang kondisi kompetensi pedagogik 
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guru terhadap prestasi belajar siswa dalam bidang studi Geografi, kemudian 

mencari apah terdapat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. 

 

Yang akan di korelasikan dalam penelitian ini ialah kompetensi pedagogik 

guru(X) dengan hasil belajar siswa kelas XI IPS pada mata pelajaran Geografi 

(Y). 

 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2010:54) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.  Menurut Nana Sudjana (2012:86) dalam pengertian populasi 

terkandung empat hal pokok, yakni isi, kesatuan atau unit, tempat atau ruang 

dan waktu. 

Populasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah seluruh 

siswa/siswi kelas XI IPS SMA Gajah Mada Bandar Lampung yang mengikuti 

mata pelajaran Geografi tahun pelajaran 2013/1014 pada semester genap yang 

berjumlah 87 siswa (daftar nama siswa terdapat pada lampiran) yang 

terdistribusikan dalam dua kelas, yaitu: 

Tabel 2. Populasi Penelitian. 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IPS 1 51 

2 XI IPS 2 51 

Jumlah Populasi 102 
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2. Sampel 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto,1992:109)  sedangkan menurut Sutrisno Hadi dalam Margono 

(2000:121) sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang 

diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Masalah sampel dalam suatu 

penelitian timbul disebabkan hal berikut: 

a. Penelitian bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari 

besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja dari 

populasi. 

b. Penelitian beramksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil 

kepenelitiannya dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada 

objek, gejala atau kejadian yang lebih luas. 

Dalam penelitian ini besarnya sampel ditentukan dengan rumus Taro Yamane 

sebagai berikut: 

  
 

      
  

  
   

             
  

  
   

      
  

    = 57 

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 57 siswa. 

Penentuan siswa yang akan dijadikan sampel untuk setiap kelas dilakukan 

dengan cara undian yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

dalam menarik sampel dengan menggunakan random sampling dengan cara 

tradisional, dengan langkah: 
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Menentukan jumlah populasi yang ditemui, kemudian membuat daftar 

anggota dalam populasi, kemudian dimasukkan kedalam kotak undian. 

Selanjutnya nomor anggota satu persatu dari kotak undian sampai jumlah 

sampel yang diinginkan tercapai, nomor yang keluar merupakan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian (Sukardi, 2003: 58) 

 

 

D. Variabel Penelitian  

 

 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 161), variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan 

pendapat tersebut, variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas yang berdiri sendiri, artinya variabel tersebut dapat 

mempengaruhi variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah kompetensi pedagogik guru (X) dengan indikator 

sebagai berikut: 

1. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran 

2. Kompetensi Melaksanakan Proses Pembelajaran 

3. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Pembelajaran 

b. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar pada siswa 

kelas XI IPS  SMA Gajah Mada Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014 (Y). 
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E. Definisi Opersional Variabel 

 

Masri Singarimbun (1995:46) berpendapat bahwa definisi operasional adalah 

unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel.  Untuk memberi penjelasan secara operasional tentang variabel-

variabel penelitian, diperlukan definisi operasional variabel. Adapun definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kompetensi Pedagogik Guru (X) 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya. Kompetensi pedagogik memiliki keguanaan diantaranya 

bagi pendidik untuk memahami fenomena pendidikan secara sistematis, 

memberikan petunjuk tentang yang seharusnya dilaksanakan dalam 

mendidik, menghindari kesalahan-kesalahan dalam praktek mendidik anak 

juga untuk ajang mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi demi 

perbaikan bagi diri sendiri kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik. 

Dalam penelitian ini, kompetensi pedagogik  guru memiliki indakator sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi Menyusun Rencana Pembelajaran, yang meliputi: 

a. Merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran 

b. Merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar 

c. Merencanakan pengelolaan kelas 

d. Merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran 

e. Merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

2. Kompetensi Melaksanakan Proses Pembelajaran, yang meliputi: 

a. Berkomunikasi dengan siswa 
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b. Menggunakan alat bantu / media  

c. Sistematis dalam menjalankan materi 

d. Memberikan umpan balik pada siswa 

e. Mendorong siswa untuk aktif dalam kelas 

f. Memotivasi semangat belajar 

g. Menarik kesimpulan 

3. Kompetensi Melaksanakan Penilaian Proses Pembelajaran, yang meliputi: 

a. Memberikan uji blok untuk setiap kompetensi dasar 

b. Memberi soal / tes formatif 

c. Memberikan soal pre / posttest 

d. Memberikan remidial 

e. Memberikan tugas mandiri dan tugas kelompok  

 

Vareiabel kompetensi pedagogik guru diukur dengan menggunanakan skor 

yang diperoleh dari hasil angket berskala Likert yang berjumlah 25 soal. 

Untuk pertanyaan tentang kompetensi pedagogik guru skornya dimulai dari 

angka 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk alternatif jawaban sebagai berikut. 

Tabel 3. Alternatif Jawaban Angket Kompetensi Pedagogik Guru 

 

No Alternatif Jawaban Keterangan 

1 5 Selalu 

2 4 Sering 

3 3 Ragu-Ragu 

4 2 Kadang – kadang 

5 1 Tidak pernah 
Sumber: Sugiyono dalam Riduwan 2010:93 

 

Tabel 4. Kisi – kisi Angket Kompetensi Pedagogik Guru 

No Variabel Sub Variabel Indikator Sub Variabel Nomor 

Angket 

1 Kompeten

si 

Pedagogik  

Guru 

Kompetensi 

menyusun 

rencana 

Pembelajaran 

a. Merencanakan 

pengorganisasian bahan-

bahan pengajaran 

b. Merencanakan pengelolaan 

kegiatan belajar mengajar 

c. Merencanakan pengelolaan 

kelas 

d. Merencanakan penggunaan 

media dan sumber pengajara 

e. Merencanakan penilaian 

prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajaran 

1 

 

 

2 

 

3, 4, 5 

 

6 

 

7 
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Kompetensi 

melaksanakan 

proses belajar 

a. Berkomunikasi dengan siswa 

b. Menggunakan alat bantu / 

media  

c. Sistematis dalam 

menjalankan materi 

d. Memberikan umpan balik 

pada siswa 

e. Mendorong siswa untuk aktif 

dalam kelas 

f. Memotivasi semangat belajar 

 

g. Menarik kesimpulan 

8 

9, 10, 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15, 16, 

17 

18 

Kompetensi 

melaksanakan 

penilaian 

proses belajar 

mengajar 

a. Memberikan uji blok untuk 

setiap kompetensi dasar 

b. Memberi soal / tes formatif 

c. Memberikan soal pre / 

posttest 

d. Memberikan remidial 

e. Memberikan tugas mandiri 

dan tugas kelompok  

19 

 

20 

21 

 

22, 23 

24, 25 

 

Adapun scoring pada angket sebagai berikut: 

Selalu (SL)  : 5 

Sering (SR)  : 4 

Ragu – ragu (R)  : 3 

Kadang – kadang (KD) : 2 

Tidak Pernah (TP) : 1 

 

b. Prestasi Belajar (Y) 

 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai setelah melalui proses 

kegiatan belajar mengajar. Prestasi belajar Geografi merupakan taraf 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran Geografi di 

sekolah, dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran Geografi. Pada penelitian ini, prestasi 

belajar Geografi diukur pada aspek kognitif yang diperoleh dari nilai Ujian 
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Akhir Semester Ganjil dari siswa siswi Kelas XI IPS SMA Gajah Mada 

Bandar Lampung TP 2013/2014.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

 

1. Teknik Observasi 

 

Menurut Riduwan (2010:104) observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiataan 

yang dilakukan. Observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data tentang kondisi sekolah, kegiatan belajar mengajar dan 

prestasi siswa di SMA Gajah Mada Bandar Lampung. 

 

2. Angket 

 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Suharsimi Arikunto,1992:124). 

Angket digunakan untuk memperoleh data mengenai kompetensi 

pedagogik  yang dimilki oleh guru dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan indikator yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, 

angket tersebut disebarkan pada reponden yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Responden akan memilih dari alternatif jawaban yang 

disediakan. Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dalam 

penelitian, yaitu data mengenai kompetensi pedagogik guru yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, merancang pembelajaran, melakukan 



50 
 

pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta 

didik. dan kompetensi professional guru meliputi penguasaan materi 

pembelajaran, penguasaan kurikulum. 

 

3. Studi Dokumentasi 

 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, perturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto,1992:131).  Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa, yaitu nilai raport 

pada mata pelajaran Geografi semester ganjil tahun 2013/2014.  

 

 

G. Uji Instrumen 

 

 

1. Uji Validitas Instrumen 

 

Validitas instrumen menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 

menggambarkan segi atau aspek yang diukur. Uji validitas dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen (angket) yang digunakan dalam 

pengumpulan data. Tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan 

sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang 

variabel yang dimaksud. Untuk uji instrumen ini peneliti menggunakan rumus 

korelasi Product Moment dengan bantuan program aplikasi SPSS 16 yaitu  

xyr  = 
    

  




2222 )()(

))((

YYnXXn

YXXYn  

 



51 
 

Keterangan : 

xyr  =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑X =  jumlah Skor item 

∑Y =  jumlah  Skor total seluruh item 

N =  jumlah responden 

 

Kriteria pengujian validitas angket:  

a. Jika rxy ˃ rtabel untuk taraf signifikan  = 0,05  yaitu 0,632 dengan n=10, 

artinya item valid, dapat digunakan sebagai kuesioner.  

b. Jika rxy  < rtabel untuk taraf signifikan  = 0,05  yaitu 0,632 dengan n=10, 

artinya item tidak valid, tidak dapat digunakan sebagai kuesioner. (Arikunto, 

2002:70). 

 

2. Hasil Uji Validitas 

 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu 

instrumen penelitian berupa pertanyaan dalam kuisioner. Kuesioner 

diujicobakan kepada responden yaitu siswa SMA Gajah Mada Bandar 

Lampung TP 2013/2014  yang terdiri dari 57 responden. Hasil kuesioner 

diolah apakah valid dan reliabel. Kuesioner ini memiliki dua variabel yaitu 

variabel bebas (X) kompetensi pedagogik guru dan variabel terikat (Y) adalah 

prestasi belajar (responden). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

korelasi Product Moment dari Pearson dengan jumlah responden, n=57. 

Kuesioner dikatakan valid apabila kuesioner tersebut bisa mengukur apa yang 

hendak diukur. Caranya dengan mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan 

dengan skor totalnya. Butir kuesioner dikatakan valid apabila : 

1. Apabila r hitung > r tabel maka instrument valid, sebaliknya tidak valid 

r tabel = 0.266 hasil ini diperoleh dari (df=jumlah kasus-2) -> 57-2=55.  
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Tabel 5. Uji Validitas Kuesioner Variabel X 

Pertanyaan 

r-

hitung 

X 

r-tabel pada 

N=55 
Keterangan 

1 0,564 

 

valid 

2 0,645 

 

valid 

3 0,534 

 

valid 

4 0,740 

 

valid 

5 0,517 

 

valid 

6 0,462 

 

valid 

7 0,573 

 

valid 

8 0,350 

 

valid 

9 0,394 

 

valid 

10 0,418 

 

valid 

11 0,650 

 

valid 

12 0,268 

 

valid 

13 0,740 

 

valid 

14 0,517 0,266 valid 

15 0,411 

 

valid 

16 0,405 

 

valid 

17 0,474 

 

valid 

18 0,645 

 

valid 

19 0,279 

 

valid 

20 0,615 

 

valid 

21 0,650 

 

valid 

22 0,130 

 

tidak valid 

23 0,173 

 

tidak valid 

24 0,393 

 

valid 

25 0,361 

 

valid 

Sumber : Data primer, Hasil Uji Validitas, April 2014 

 

Dari Tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa r hitung untuk butir pertanyaan 22 

dan 23 lebih kecil dari r tabel yaitu 0.266 . Hal ini menunjukkan bahwa dua 

butir pertanyaan tersebut tidak valid dan harus dihilangkan dari uji coba. 

Sehingga hasilnya seperti pada tabel dibawah ini 
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Tabel 6. Uji Validitas Kuesioner Variabel X setelah Butir Tidak Valid 

dihilangkan 

 

Pertanyaan 

r-

hitung 

X 

r-tabel pada 

N=55 
Keterangan 

1 0,564 

 

valid 

2 0,645 

 

valid 

3 0,534 

 

valid 

4 0,740 

 

valid 

5 0,517 

 

valid 

6 0,462 

 

valid 

7 0,573 

 

valid 

8 0,350 

 

valid 

9 0,394 

 

valid 

10 0,418 

 

valid 

11 0,650 

 

valid 

12 0,268 

 

valid 

13 0,740 

 

valid 

14 0,517 0,266 valid 

15 0,411 

 

valid 

16 0,405 

 

valid 

17 0,474 

 

valid 

18 0,645 

 

valid 

19 0,279 

 

valid 

20 0,615 

 

valid 

21 0,650 

 

valid 

22 0,393 

 

valid 

23 0,361 

 

valid 

   Sumber : Data primer, Hasil Uji Validitas, April 2014 

 

Dari Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa r hitung untuk setiap butir 

pertanyaan lebih besar dari r tabel yaitu 0.266 . Hal ini menunjukkan bahwa 

semua jawaban pada variable X adalah valid. Hal ini menunjukkan adanya 

tingkat validitas soal yang tinggi untuk kuesioner tentang kompetensi 

pedagogik guru. 
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3. Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Reliabilitas berkenaan dengan tingkat ketetapan hasil pengukuran. Suatu 

instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang memadai, bila instrumen 

tersebut digunakan mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya 

atau relatif sama. Untuk menguji koefisien reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Spearmen Brown dengan bantuan program aplikasi 

SPSS 20.0, sebagai berikut: 

            r11 = 
               

             
 

Keterangan: 

r11   : koefisien reliabilitas instrument 

r x 0.5  : rxy yang disebut sebagai indeks korelasi antara dua belahan 

instrumen (Riduwan, 2010:113). 

Dengan kriteria uji apabila r hitung > r tabel maka alat ukur tersebut 

dinyatakan reliabel dan sebaliknya. 

 

4. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Setelah melakukan uji validitas, kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini yaitu uji reabilitas pertanyaan variabel X. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 7. Uji Reliabilitas Kuesioner Variabel X 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,737 24 

Sumber : Data primer, Hasil Uji Reliabilitas, April 2014 

Dari tabel 7 diatas didapat nilai Cronbach's Alpha yaitu 0,737 dari 23 

pertanyaan dengan 57 responden. Selanjutnya dikonsultasikan dengan 

daftar interprestasi koefisien r sebagai berikut: 

Tabel 8. Tabel Interprestasi Koefisien r 

 

Koefisien r Reliabilitas 

0.8000 – 1.0000 Sangat Tinggi 

0.6000 – 0.7999 Tinggi 

0.4000 – 0.5999 Sedang/Cukup 

0.2000 – 0.3999 Rendah 

0.0000 – 1.1999 Sangat Rendah 

 

Nilai Cronbach's Alpha diperoleh 0,737 berada pada skala 0.6000 – 0.7999 

ini berarti reliabilitas pertanyaan tergolong tinggi 

 

 

H. Teknik Analisis Data  

 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan 

keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat 

dipahami bukan hanya orang yang melakukan pengumpulan data, namun 

dapat dipahami oleh orang lain. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

adalah sebagai berikut: 
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1. Editing 

Dalam pengolahan data yang pertama akan dilakukan adalah editing. ini 

berarti semua kuesioner harus diteliti satu persatu tentang kelengkapan dan 

kebenaran pengisian kuesioner sehingga terhindar dari kekeliruan dan 

kesalahan. 

 

2. Scoring  

Setelah melalui tahapan editing, maka selanjutnya akan diberikan skor 

terhadap pertanyaan yang ada pada angket. 

 

3. Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya adalah penghitungan terhadap hasil skor yang telah ada. 

Karena penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada korelasi antara 

kompetensi pedagogik guru Geografi dengan prestasi belajar siswa kelas 

XI IPS pada mata pelajaran Geografi, maka yang dipakai adalah rumus 

product moment. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

 
   

                        

√{            } {             }

 

Keterangan: 

rxy   : Koefisien Korelasi antara  X dan Y 

 X  : Variabel Bebas 

 Y  : Variabel Terikat 

 N  : Jumlah sampel yang diteliti  

     ∑X
2
                 : Jumlah kuadrat X 

     ∑Y
2
                 : Jumlah kuadrat Y (Suharsimi Arikunto,   

                                1992:218). 
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4. Kriteria Pengujian Hipotesis  

1. Adanya hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi tidak sama 

dengan 0 (nol) atau (r≠0) dan tidak ada hubungan antara X dan Y jika 

koefisien korelasi sama dengan 0 (nol).  

2. Jika nilai korelasi (r) positif maka hubungan antara X dan Y bersifat 

positif, dan sebaliknya. 

3. Untuk mengetahui keeratan hubungan X dan Y dapat diketahui setelah 

nilai r yang diperoleh dikonsultasikan dengan interpretasi nilai r. 

 

Tabel 9. Interpretasi Keofisien Korelasi Nilai r 

No Besar Nilai r Interpretasi keeratan hubungan 

1 0.80-1,000 Sangat Kuat 

2 0,60-0,799 Kuat 

3 0,40-0,599 Cukup Kuat 

4 0,20-0,399 Rendah 

5 0,00-0,199 Sangat Rendah 

Sumber: (Sugiyono dalam Riduwan,2010:257) 


