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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 9 Malang bertempat di Jalan 

Puncak Borobudur No. 1, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur. Penelitian dilaksanakan pada saat jam istirahat agar tidak 

mengganggu jam mengajar guru yang ada di SMAN 9 Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah explanatori. Penelitian explanatori adalah 

penelitian yang dilakukan guna untuk menguji suatu teori atau hipotesis 

yang digunakan untuk memperkuat atau bahkan menolak teori atau 

hipotesis dari penelitian terdahulu. Menurut Umar (1999:36) penelitian 

explanatori (explanatory research) adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel 

yang lain atau bagaimana variabel satu mempengaruhi variabel lainnya. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2018) defini operasional adalah penentuan 

kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 

diukur. Definisi operasional menjelaskan cara penelitian yang digunakan 

peneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga membantu peneliti yang lain 
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untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangakan pengukuran tersebut. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel 

bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berikut adalah definisi 

operasional dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional  Indikator 

Kinerja  

(Y) 

Kinerja adalah suatu 

keberhasilan seseorang 

atau kelompok dalam 

melaksanakan tugasnya 

/ tanggung jawabnya 

sesuai dengan standar 

kinerja yang sudah 

ditetapkan. 

a. Perencanaan 

pembelajaran 

b. Pelaksanaan proses 

pembelajaran 

c. Evaluasi atau 

penilaian 

pembelajaran 

Kompetensi 

Guru (X1) 

Kompetensi adalah 

kecakapan dan 

kempampuan seorang 

guru dalam 

melaksanakan  

tanggung jawabnya. 

a. Mengenal 

karakteristik peserta 

didik. 

b. Menguasai teori 

pembelajaran dan 

prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik. 
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c. Pengembangan 

kurikulum dan 

melakukan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

d. Komunikasi dengan 

peserta didi 

e. Melakukan penilaian 

dan evaluasi 

f. Penguasaan materi 

struktur konsep dan 

pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran dan 

mengembangkan 

keprofesian melalui 

tindakan reflektif. 

g. Komunikasi dengan 

sesama guru, tenaga 

kependidikan, orang 

tua siswa, dan 

masyarakat. 



29 
 

 

Kepribadian 

(X2) 

Kepribadian guru 

adalah karakteristik 

seorang guru yang 

menjadi tauladan bagi 

peserta didiknya dan 

mampu mengevaluasi 

dan mgembangkan skill 

nya secara terus 

menerus. 

1) Tanggung Jawab 

2) Ketekunan 

3) Disipilin Waktu 

4) Berpikir positif 

5) Cara menghadapi 

masalah dan mencari 

solusi 

6) Rasa aman dalam 

bekerja  

 

 

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono:2018). Pada penelitian ini populasi yang telah ditentukan 

berjumlah 44 guru yang berstatus sebagai guru tetap.  

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan sampel jenuh  yaitu teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel ini sering 

dilakukan apabila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang 
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ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Pada 

penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 44 guru yang 

berstatus sebagai guru tetap.  

 

E. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang terperinci, 

sistematis, dan terstruktur. Metode penelitian ini memfokuskan pada 

penggunaan angka. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tabel, 

grafik, dan diagram sebagai untuk menunjukkan hasil data yang didapat. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer 

yaitu data yang diperoleh dari responden langsung melalui angket atau 

kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada guru SMAN 9 Malang 

yang dijadikan responden, 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik: 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 
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dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit 

(Sugiyono,2018) 

2. Angket atau Kuisioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan btertulis 

kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2018). 

 

G. Skala Pengukuran 

Skala Pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai 

acuan untuk menentukan batasan interval yang ada pada alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuranakan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiono,2008). 

Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert, 

skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono:2018). Dalam penelitian, fenomena sosial ini sudah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang sudah ditetapkan sebagai variabel 

penelitian. 

Dalam skala linkert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi menjadi indikator. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

acuan untuk menyusun pertanyaan atau pernyataan. 

Skala likert yang digunakan ada lima skala dengan kategori, yaitu: 
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Tabel 3.2  

Penilaian Penilaian  

Pilihan 

Jawaban 
Skor 

Variabel  

Kompetensi 

Guru 

Kepribadian Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Setuju 4 Baik Baik Tinggi 

Netral 3 Cukup  Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Buruk  Buruk Buruk 

Sangat Tidak 

Setuju 

1 Sangat 

Rendah  

Sangat Buruk Sangat rendah 

Kemudian hasil dari kuesioner yang sudah dibagikan akan dihitung 

dengan menggunakan aplikasi komputer yang bernama SPSS (statistika 

package for Social Science) . yang dimana aplikasi tersebut digunakan 

untuk membuat analisis statistika. 

 

 

H. Uji Instrumen 

Untuk mengetahui validitas dan realibitas kuesioner, peneliti perlu 

melakukan pengujian atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan 

uji realibitas. Karena uji instrumen bertujuan untuk menguji valid dan 

reliabel atau tidaknya kuesioner yang telah disebarkan kepada responden 

untuk mendapa7tkan data penelitian. 

1. Uji Validitas 

Menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan 

dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas 

dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian 
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terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan 

dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan 

bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Jika nilai r hitung > r-tabel maka dikatakan valid, 

sebaliknya jika < r-tabel dikatakan tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiono (2005), reliabilitas adalah serangkaian 

pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila 

pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara 

berulang. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Aplha 

Croncbach. Dasar pengambilan keputusannya yaitu melihat nilai 

Cronbach’s alpha, ika nilainya > 0,60 artinya data dikatakan reliabel, 

jika < 0,60 artinya data tidak reliabel. 

 

I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Hasil dari jawaban responden ditentukan berdasarkan rata-rata nilai 

jawaban yang dihitung dengan menggunakan rentang skala. Berikut 

adalah rumus untuk menghitung rentang sekala: 

𝑅𝑆 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 
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RS  = Rentang Skala 

n   = Jumlah Sampel 

m   = Jumlah alternatif jawaban 

 

 Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan rentang skala pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =  
44(5 − 1)

5
 

=  
176

5
 

= 35,2 

Menurut perhitungan diatas, maka nilai rentang skala yang 

diperoleh sebesar 32,5 yang digunakan untuk menentukan rentang 

skala keputusan. Berikut adalah penilaian variabel berdasarkan hasil 

dari rentang skala: 

Tabel 3.3 

Penilaian Variabel Berdasarkan Hasil dari Rentang Skala 

Kriteria Kompetensi 

Guru 

Kepribadian Kinerja  

44 – 79,2 Sangat Buruk Sangat Buruk Sangat Buruk 

79,3 – 114,4 Buruk  Buruk Buruk 

114,5 – 149,6 Cukup  Cukup  Cukup  

149,7 – 184,8 Baik Baik  Tinggi 

184,9 – 220 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Sumber : Data yang diolah 2019 
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2. Regresi linier berganda 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah suatu hubungan 

antara dua atau lebih variabel independen (𝑋1, 𝑋2 , 𝑋3 , … … … . 𝑋𝑛) 

dengan variabel dependen (Y). Analisis ini dapat membantu untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah memiliki pengaruh yang berdampak positif ataupin 

negatif. Analisis penelitian ini juga dapat digunakan untuk 

memprediksinilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan dalam 

analisis ini biasanya berskala interval atau rasio. 

 Menurut Hasan (2008) persamaan regresi linier berganda dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3+. . . … … … . +𝑏𝑛𝑋𝑛 + 𝑏𝑒𝑋𝑒  

Keterangan : 

 Y : Variabel Dependen  

 a : Konstanta 

 b : Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

 X : Variabel Independen 

e : kesalahan pengganggu (disturbance terma)  

 

3. Uji asumsi klasik 
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Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai 

apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square 

(OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Tujuan dari pengujian 

ini adalah untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang 

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan 

konsisten. 

a. Uji Asumsi Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinieritas dapat digunakan untuk menguji 

apakah pada regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Jika ditemukan adanya korelasi maka terdapat problem 

multikolinieritas (Multiko). Model regresi dikatakan baik apabila 

tidak terjadi adanya korelasi Siantar variabel independen. Untuk 

melakukan uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari setiap variabel independen atau 

variabel bebas. Apabila nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam model tersebut terdeteksi multikolinieritas. Sedangkan 

jika nilai VIF < 10 maka model tersebut bebas dari multikolinieritas. 

b. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 

terdapat ketidaksamaan varian dari rersidual dari satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain. Jika varian dari nilai residual tetap, 

maka dinamakan Homokedastisitas. Dan jika varian berbeda, maka 

disebut Heterokedastisitas. Menurut Santoso, model regresi yang 
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baik adalah yang tidak terjadi Heteroskedastisitas dengan kata lain, 

regresi dikatan baik apabila regresi mengalami Heteroskedastisitas. 

c. Uji Asumsi Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

analisis one sample  kolmogrov-smirnov test. Dalam 

interpretasinya, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) lebig besar dari nilai alpha 5% atau 0,05. 

d. Uji Asumsi Linearitas 

Uji linieritas dilakukan dengan melihat scatterplot antara 

standar residual dengan prediksi yang ada. Bila sebaran tidak 

menunjukkan pola tertentu maka dikatakan asumsi linieritas 

memenuhi syarat. 

 

J. Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2018) Secara statistik hipotesis dapat diartikan 

sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan di uji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian 

(statistik). Oleh karena itu dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol 

(Ho).  
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Jadi hipotesis nol (Ho) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan 

parameter dengan statistik (data sampel). Lawan dari hipotesis hipotesis nol 

(Ho) adalah hipotesis alternatif (Ha), yang menyatakan ada perbedaan 

antara parameter dan statistik.  

1. Uji Hipotesis 1 (Kompetensi Guru terhadap Kinerja) 

Pada uji hipotesis 1, peneliti menggunakan Uji t dimana uji t 

bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai signifikansi menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya. Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). 

1) Perumusan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H0 : b1 = 0  

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dan 

Kinerja guru. 

Ha : b1 ≠ 0 

Adanya pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru 

terhadap kinerja guru. 

2) Kriteria pengujian : 

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka H1o diterima dan H1a 

ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi guru dan kinerja guru. 
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2. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H1o ditolak dan H1a 

diterima, artinya ada pengaruh yang yang signifikan antara 

kompetensi guru terhadap kinerja guru. 

2. Uji Hipotesis 2 (Kepribadian Terhadap Kinerja) 

Pada uji hipotesis 2, peneliti menggunakan Uji t dimana uji t 

digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai signifikansi menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya. Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% (0,05). 

1) Perumusan Hipotesis  

H0 : b1 = 0  

Tidak  ada pengaruh yang signifikan antara kepribadian 

terhadap kinerja guru. 

Ha : b2 ≠ 0 

Adanya pengaruh yang signifikan antara kepribadian terhadap 

kinerja guru. 

2) Kriteria pengujian : 

1. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka H2o diterima dan H2a 

ditolak, artinya tidak  ada pengaruh yang signifikan antara 

kepribadian terhadap kinerja guru. 
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2. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H2o ditolak dan H2a 

diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara 

kepribadian terhadap kinerja guru. 

 

 


