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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang analisisnya lebih ditekankan pada data-data 

numerical (angka) yang diolah menggunakan metode statistika. Dengan 

menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 

kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti 

(Azwar, 2015). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

bebas (independent variabel) dan variabel tergantung (dependent 

variabel). Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Motivasi belajar siswa 

2. Variabel Bebas : Kompetensi pedagogik guru 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Azwar (2015) menjelaskan definisi operasional adalah suatu 

definisi mengenai sebuah variabel yang dirumuskan berdasarkan 

karakteristik-karakteristik variabel yang dapat diamati. Definisi 

operasional dari variabel penelitian ini yaitu : 
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1. Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar adalah dorongan-dorongan yang muncul dari 

setiap individu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dalam proses 

pembelajaran yang diinginkan. Dalam penelitian ini, digunakan Skala 

Motivasi Belajar untuk mengukur motivasi belajar pada siswa. Skala 

tersebut disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar yaitu tekun 

dalam menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, mempunyai 

minat terhadap macam-macam masalah, perasaan senang saat bekerja, 

bosan pada tugas yang sifatnya rutin, dapat mempertahankan 

pendapatnya, tidak mudah melepas hal yang diyakini, senang mencari 

dan memecahkan masalah belajar. Semakin tinggi skor yang 

didapatkan maka semakin tinggi motivasi belajarnya. 

2. Kompetensi Pedagogik Guru 

Kompetensi pedagogik adalah perpaduan antara pengetahuan, 

keterampilan, nilai, sikap dan karakteristik yang berkaitan dengan 

efektivitas kinerja individu dalam mengelola proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, digunakan Skala Kompetensi Pedagogik Guru 

untuk mengukur kompetensi pedagogik guru. Skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek kompetensi pedagogik guru yaitu memahami 

siswa secara mendalam, merancang pembelajaran, termasuk 

memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagi potensinya. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi kompetensi pedagogik guru dalam mengajar. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Azwar (2015) mendefinisikan populasi sebagai kelompok 

subjek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik yang 

sama dan berada di dalam satu wilayah penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 30 Semarang kelas VIII. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sebuah sampel merupakan bagian dari populasi. Survei sampel 

adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang 

diambil dan digunakan untuk menentukan sifat serta ciri-ciri yang 

dikehendaki dari sebuah populasi (Nazir, 2013). Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini menggunakan combined sampling dimana 

teknik cluster sampling dan incidental sampling dikombinasi (Hadi, 

2000). Sampel pada penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIII yang 

kelasnya terpilih secara acak. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

skala. Peneliti menggunakan dua jenis skala. Skala pertama untuk 

mengungkap variabel tergantung, yaitu motivasi belajar siswa dan skala 

kedua digunakan untuk mengungkap variabel bebas, yaitu kompetensi 

pedagogik guru. Di setiap skala terdapat dua pernyataan yaitu pernyataan 

favourable dan unfavourable. Pernyataan favourable merupakan 
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pernyataan yang mendukung indikator, sedangkan unfavourable 

merupakan pernyaatan yang tidak mendukung indikator. 

Pada pernyataan favourable maupun unfavourable terdapat empat 

pilihan jawaban dimana jawaban tersebut meliputi sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Tetapi, skor 

yang dihasilkan oleh masing-masing jawaban pada pernyataan 

favourable dan unfavourable berbeda. Skor untuk masing-masing 

jawaban pada pernyataan favourable adalah empat untuk jawaban sangat 

sesuai, tiga untuk jawaban sesuai, dua untuk jawaban tidak sesuai, dan 

satu untuk jawaban sangat tidak sesuai. Sedangkan skor untuk masing-

masing jawaban pada pernyataan unfavourable adalah sangat sesuai (SS) 

mendapat skor satu, sesuai (S) mendapat skor dua, tidak sesuai (TS) 

mendapat skor tiga, sangat tidak sesuai (STS) mendapat skor empat. 

1. Skala Motivasi Belajar Siswa 

Peneliti menggunakan alat pengukuran motivasi belajar siswa 

menurut Sardiman (2012). Skala motivasi belajar siswa ini 

dikembangkan berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar, yaitu tekun 

dalam menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, mempunyai 

minat terhadap macam-macam masalah, perasaan senang saat bekerja, 

bosan pada tugas yang sifatnya rutin, dapat mempertahankan 

pendapatnya, tidak mudah melepas hal yang diyakini, senang mencari 

dan memecahkan masalah belajar. 
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Tabel 1 

Blue print Skala Motivasi Belajar Siswa 

Aspek-aspek motivasi 

belajar siswa 

Jumlah Item 
Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Tekun dalam menghadapi 

tugas 
3 3 6 

Ulet menghadapi kesulitan 3 3 6 

Mempunyai minat terhadap 

macam-macam masalah 
3 3 6 

Perasaan senang saat bekerja 3 3 6 

Bosan pada tugas yang 

sifatnya rutin 
3 3 6 

Dapat mempertahankan 

pendapatnya 
3 3 6 

Tidak mudah melepas hal 

yang diyakini 
3 3 6 

Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

belajar 

3 3 6 

Jumlah 24 24 48 

 

2. Skala Kompetensi Pedagogik Guru 

Peneliti menggunakan alat pengukuran komptensi pedagogik 

guru menurut Suyanto & Jihad (2013). Skala kompetensi pedagogik 

guru ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek, yaitu memahami 

siswa secara mendalam, merancang pembelajaran, termasuk 

memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan 

berbagi potensinya. 
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Tabel 2 

Blue print Skala  Kompetensi Pedagogik Guru 

Aspek Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Jumlah Item 
Jumlah  

Favourable Unfavourable 

Memahami siswa 

secara mendalam 
3 3 6 

Merancang 

pembelajaran, 

termasuk memahami 

landasan pendidikan 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

3 3 6 

Melaksanakan 

pembelajaran 
3 3 6 

Merancang dan 

melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

3 3 6 

Mengembangkan 

siswa untuk 

mengaktualisasikan 

berbagi potensinya 

3 3 6 

Jumlah item 15 15 30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Menurut Azwar (2004) validitas adalah ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Sebuah alat 

ukur dapat berguna atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat 

validitasnya.  

Dalam penelitian ini, validitas alat ukur menggunakan validitas 

isi. Menurut Nasution (2016) validitas isi yang dimaksud adalah isi 

atau bahan yang diuji atau dites relevan dengan pengetahuan, 
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kemampuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang 

diuji. 

Cara yang digunakan untuk menghitung validitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson. Hasil dari penghitungan korelasi tersebut 

perlu dikoreksi kembali dengan menggunakan teknik korelasi part 

whole. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya hasil korelasi 

yang kelebihan bobot atau over estimate. 

2. Uji Reliabilitas 

Azwar (2004) menyatakan reliabilitas suatu alat ukur mengacu 

pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung 

makna kecermatan pengukuran. Dalam penelitian ini, pengujian 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan teknik 

ini dapat memberikan skor yang kecil atau sama besar dengan 

reliabilitas sebenarnya.  

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini akan 

dilanjutkan dengan melakukan uji kuantitatif dengan memakai metode 

analisis teknik korelasi product moment. Sujarweni dan Endrayanto 

(2012) menjelaskan product moment merupakan teknik yang digunakan 

untuk mencari hubungan antara dua variabel. Pada penelitian ini 

menggunakan product moment untuk mengetahui hubungan antara 

kompetensi pedagogik guru dengan motivasi belajar siswa. 
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