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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dikarenakan peneliti ingin

mengetahui kinerja guru Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Pasuruan

ditinjau dari kompetensi pedagogik. Teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah observasi angket dan wawancara. Kemudian data yang diperoleh melalui

angket berupa angka (skor) yang kemudian diolah secara statistik sederhana, yaitu

berupa prosentase dan rata-rata.

Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan permasalahan yang akan diteliti,

yaitu untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru Sekolah Dasar Negeri di

Kabupaten Pasuruan.

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan

Peran peneliti bertindak sebagai pengamat, pewawancara, pengumpul data, dan

melakukan proses analisa data.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada observasi yang dilakukan

peneliti bahwa di sekolah tersebut terdapat pemasalahan yang berhubungan dengan

kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru. Berikut nama-nama sekolah yang

akan diteliti :

Tabel 3.1
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Daftar Nama Sekolah

No Nama Sekolah Alamat Sekolah

1. SDN Parerejo 01
Dusun Mojolimo, Desa Parerejo, Purwodadi,

Pasuruan

2. SDN Parerejo 02
Dusun Belimbing, Desa Parerejo,

Purwodadi, Pasuruan

3. SDN Parerejo 03
Dusun Paretinap, Desa Parerejo, Purwodadi,

Pasuruan

4. SDN Gajahrejo 01
Dusun Mendong, Desa Gajahrejo,

Purwodadi, Pasuruan

3.3.2 Waktu Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat observasi, dan juga persiapan yang

dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari

2016.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasuruan

yang berjumlah 12 orang guru dari empat (4) sekolah dasar, yaitu SDN Parerejo 01,

SDN Parerejo 02, SDN Parerejo 03, dan SDN Gajahrejo 01. Lebih tepatnya subjek

penelitian ini merupakan guru kelas tinggi, karena siswa pada kelas ini sudah

mengerti instruksi dan mudah untuk diarahkan, siswa juga mulai berpikir kritis, apa

yang disampaikan guru tidak serta merta mereka terima. Jadi guru dituntut harus

lebih jeli dalam memahami karakteristik setiap peserta didiknya yang berbeda-beda,

maka dari itu dibutuhkan guru yang berkompeten.

3.5 Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data proses pembelajaran, yaitu aktivitas siswa dan guru selama proses

pembelajaran di kelas.
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2. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi proses pembelajaran,

angket/kuesioner yang diberikan pada guru, dan hasil wawancara pada guru.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka dari itu peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara pengamatan atau pencatatan secara sistematis,tentang fenomena

yang diteliti. Pada metode ini yang peneliti lakukan adalah melakukan

pengawasan pada beberapa guru Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten

Pasuruan dengan fokus pengamatan pada kompetensi pedagogik.

2. Angket/kuesioner

Angket/kuesioner dalam penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan

tertutup, agar jawaban lebih obyektif. Angket/kuesioner dalam penelitian ini

terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator

tiap subvariabel sehingga memperoleh jawaban yang akan menghasilkan data

kuantitatif untuk diolah secara statistik. Angket/kuesioner yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu metode likert scale.

Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa jawaban setiap item pada

instrumen yang menggunakan skala likert ini dimodifikasi menggunakan

gradasi dengan skor 1-5. Cara pemberian skor pada item soal tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Teknik Penskoran

Alternatif Jawaban Keterangan Skor
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Selalu
Jika keadaan betul-betul seperti yang
dipertanyakan

5

Sering Jika keadaan sering seperti yang dipertanyakan 4

Kadang-kadang
Jika keadaan cenderung sesuai dengan apa yang
dipertanyakan

3

Jarang
Jika keadaan cenderung tidak sesuai dengan apa
yang dipertanyakan

2

Tidak pernah
Jika keadaan betul-betul tidak sesuai dengan apa
yang dipertanyakan

1

3. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yeng dilakukan

dengan menggunakan wawancara mendalam dengan beberapa guru SD.

Metode wawancara ini berupa pertanyaan tertutup dengan tujuan untuk

mengetahui permasalahan dan memperoleh informasi tentang perkembangan

kompetensi guru khususnya pada kompetensi pedagogik.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling menentukan untuk menyusun dan

mengolah data yang telah terkumpul sehingga dapat menghasilkan kesimpulan

yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data dalam penelitian ini adalah

statistik deskriptif, yaitu data awal yang diperolah dari hasil perhitungan angket

ditabulasikan kemudian dicari persentasenya.

Persentase tiap skor dari jawaban responden tentang aspek-aspek kompetensi

pedagogik yang ditentukan menggunakan rumus :

Persentase (%) =
jawaban responden tiap skor∑

total responden∑
x 100%

Kemudian rata-rata skor perolehan tiap aspek kompetensi pedagogik ditentukan

dengan menggunakan rumus :

Rata-rata =
������� ���������∑

����� ���������∑
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Berdasarkan rata-rata tiap aspek kompetensi pedagogik dapat ditentukan kriteria

berdasarkan rentangan nilai sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kriteria Skor

Skor Kriteria
X ≤ 1,5

1,5 < x ≤ 2,5
2,5 < x ≤ 3,5
3,5 < x ≤ 4,5
4,5 < x ≤ 5,0

Sangat Kurang
Kurang
Cukup
Baik

Sangat Baik

(Sumber : Qhadriyah, 2002)

3.8 Prosedur Penelitian

Langkah-langkah kuantitatif dapat disajikan menurut tiga tahap, yaitu: tahap

pralapangan, tahap pelaksanaan lapangan, dan tahap pascalapangan.

1. Tahap Pralapangan

Tahap ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum memasuki

lapangan, yaitu: berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Setelah itu mengurus

surat ijin untuk melakukan penelitian di tempat lokasi yang telah ditentukan di

atas. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan observasi tempat penelitian,

dan menentukan subyek penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Setelah tahap observasi, peneliti menemui responden untuk memberikan

penjelasan tentang maksud dan tujuan peneliti. Kemudian peneliti memberikan

angket kepada guru di SDN Parerejo 01 Purwodadi Pasuruan, SDN Parerejo 02

Purwodadi Pasuruan, SDN Parerejo 03 Purwodadi Pasuruan, SDN Gajahrejo
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01 Purwodadi Pasuruan dan menarik kembali angket tersebut yang telah diisi

oleh responden. Setelah angket terkumpul peneliti mengecek kembali jumlah

angket dan jawaban responden, apabila ada jawaban yang belum lengkap, maka

peneliti meminta responden melengkapi jawaban dalam angket.

3. Tahap Pascalapangan

Tahap ini adalah kegiatan-kegiatan sesudah peneliti mendapatkan data. Setelah

data terkumpul peneliti menentukan skor total yang diperoleh dari jawaban

responden pada tiap-tiap item soal dan menghitung frekuensi-frekuensi

jawaban responden untuk masing-masing item soal dalam angket sesuai dengan

perolehan skor. Kemudian peneliti menyusun draf laporan dan

mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing.


	



