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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korela-

sional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan keterkaitan antara suatu viarabel dengan 

variabel lainnya (Sugiono, 2005). Sedangkan yang 

dipahami oleh penulis, penelitian korelasional adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan variabel yang satu dengan 

variabel yang lainnya, apakan ada hubungan yang 

signifikan atau tidak. 

 Lokasi penelitian tentang pengaruh pemahaman 

wawasan kependidikan dan keterampilan terhadap 

kempetensi pedagogik guru SD Negeri di Gugus 

Kenanga Sumowono Kebupaten Semarang ini meng-

ambil lokasi di 4 SD Negeri yang berdomisili di Desa 

Ngadikerso, terdiri dari 2 SD yaitu SD Negeri 

Ngadikerso 01 dan SD Negeri Ngadikerso 02. Sedang-

kan Desa Kebonagung terdiri dari 2 SD Negeri yaitu 

SD N Kebonagung 01 dan SD Negeri Kebonagung 02. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Metode penelitian digunakan untuk mengumpul-

kan data guna mendapatkan jawaban atas pokok-
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pokok permasalahan. Pelaksanaan penelitian membu-

tuhkan metode penelitian yang sistematis sehingga 

data yang diperoleh dari penelitian ini dapat diper-

tanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyim-

pang dari pokok-pokok permasalahan. Usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu 

kebenaran dari pengetahuan perlu dilakukan dengan 

metode-metode ilmiah, maka dalam penelitian ini 

metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

metode angket. Angket adalah suatu alat pengumpul-

an informasi dengan cara menyampaikan sejumlah 

pertanyaan penulis untuk menjawab secara tertulis 

pula oleh responden (Rahman, 1999). 

 

3.3 Populasi Penelitian 

 Arikunto (1998) mengemukakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun popu-

lasi dalam penelitian ini adalah para Guru SD Negeri 

di Gugus Kenanga Kecamatan Somowono Kabupaten 

Semarang, yang terdiri dari SD Negeri Ngadirekso 01 

dengan jumlah guru 8 orang; SD Negeri Ngadirekso 02 

dengan jumlah guru 8 orang; SD Negeri Kebonagung 

01 dengan jumlah guru 8 orang; dan SD Negeri 

Kebonagung 02 dengan jumlah guru 8 orang. Total 

guru yang ada berjumlah 32 orang. Semua menjadi 

responden dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1 
Distribusi Jumlah Responden Penelitian 

No Nama SD Jumlah Guru 

1. SD Negeri Ngadikerso 01 8 

2. SD Negeri Ngadikerso 02 8 

3. SD Negeri Kebunagung 01 8 

4. SD Negeri Kebunagung 02 8 

 Jumlah  32 

Sumber: Diolah dari data tahun 2012 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel (Variabel 

Penelitian) 

 Variabel penelitian terdiri dari 3 variabel yaitu 2 

variabel bebas (x1 dan x2) dan variabel terikat (y) yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas 

a. Pemehaman wawasan kependidikan ( x1 ) 

b. Keterampilan ( x2 ) 

2. Variabel Terikat  

Kompetensi pedagogik guru ( y )  

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Hubungan antar Variabel 

Pemahaman wawasan 

Kependidikan( x1 ) 

Keterampilan ( x2 ) 

Kompetensi 

Pedagogik Guru (Y) 
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Untuk memudahkan dalam penyusunan indi-

kator empirik maka variabel diberikan definisi konsep. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep yaitu:        

(1) pemahaman wawasan kependidikan, (2) keterampil-

an, (3) kompetensi pedagogik guru. Tiap konsep akan 

diturunkan lagi dalam indikator empirik. 

Tabel 3.2 
Kisi-kisi Indikator Empirik Pemahaman  

Wawasan Kependidikan 

 
Konsep: Pemahaman wawasan kependidikan adalah pemahaman 

terhadap cara memandang sekolah sebagai lingkungan  

pendidikan dan pembelajaran. 

Sub Konsep Indikator Empirik Item 

1. Peran 
Kepala 
Sekolah 

1.1. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung 
jawab penuh terhadap penyelenggaraan  pen-
didikan di lingkungan sekolah. 

1.2. Kepala sekolah dihormarti dan berwibawa 
artinya siapapun yang berkepentingan dengan 
sekolah harus melalui kepala sekolah. 

1.3. Kepala sekolah melaksanakan program-
program yang telah disusun bersama komite 
sekolah. 

1.4. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak 
sendiri melainkan atas seijin kepala sekolah. 

1.5. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang 
melibatkan OSIS, Pendidik, Komite Sekolah, 
Tokoh Masyarakat dan pihak keamanan 
setempat. 

1.6. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang 
berbentuk peraturan atau tata tertib. 

1.7. Mengadakan rapat koordinasi yang berupa 
insidentil intern antara guru, wali murid, 
maupun siswa. 

1.8. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat 
menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, 
PKS, PMR, kesenian, olahraga dan lain-lain. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 

2. Peran Guru 
 
 
 
 

2.1. Menjunjung tinggi martabat dan citra guru 
dengan sikap dan tingkah laku. 

2.2. Menjadi teladan (pamong) di  masyarakat. 
2.3. Guru mampu memimpin baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

9 
 
10 
11 
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 2.4. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga 
sekolah. 

12 

3. Peran 
civitas 
akademika 

3.1. Tata usaha sekolah harus mendukung kepen-
tingan administrasi dalam rangka proses  
belajar mengajar di sekolah. 

3.2. Perangkat sekolah yang lain seperti  pegawai, 
satpam, tukang kebun, piket, dll, harus mela-
kukan hak dan kewajiban sesuai tugas bidang  
tugas masing-masing. 

13 
 
 
14 

4. Peran 
murid 

4.1. Mentaati tata tertib sekolah tanpa terkecuali. 
4.2. Hormat dan sopan terhadap guru dan warga 

sekolah lain. 
4.3. Hormat dan sopan terhadap teman. 
4.4. Belajar yang tekun. 
4.5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru. 
4.6. Menjaga nama baik sekolah dan keluarga di 

mana pun berada. 
4.7. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar di 

manapun berada. 
4.8. Menjaga keamanan sekolah. 
4.9. Melaporkan peristiwa negatif yang  terjadi di 

sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala 
sekolah, BP,  atau kepala sekolah. 

4.10. Memlihara lingkungan sekolah. 

15 
16 
 
17 
18 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
23 
 
 
24 

5. Peran 
masyarakat 
sekitar 

5.1. Mendukung program dan kebijakan sekolah 
dalam rangka kemajuan proses belajar meng-
ajar. 

5.2. Memberi saran dalam pemajuan proses 
belajar dan mengajar.  

5.3. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. 
5.4. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah 

melalui komite sekolah. 

25 
 
 
26 
 
27 
28 
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Tabel 3.3 
Kisi-kisi Indikator Empirik Keterampilan Guru 

Konsep: Keterampilan Guru adalah kemampuan guru dalam  

melaksanakan tugas pokonya sebagai guru dalam 

proses belajar mengajar dari sebelum mengajar, mem-
persiapkan bahan ajar, sampai pada akhir pembelajar-

an dan penilaian. 

 

Sub konsep Indikator empirik Item 

1. Perencanaan 
pembala-
jaran 

1.1. Kemampuan merumuskan Pembelajaran 
1.2. Kemampuan memilih bahan Ajar 
1.3. Kemampuan menentukan kegiatan pem-

belajaran 
1.4. Kemampuan memilih metode Pembelajaran 
1.5. Kemampuan menentukan langkah mengajar 
1.6. Kemampuan menentukan cara  memotivasi 

siswa 
1.7. Kemampuan merencanakan pengelolaan 

kelas 
1.8. Kemampuan merencankan penggunaan 

media dan sumber belajar 
1.9. Kemampuan menentukan teknik evaluasi 
1.10. Kemampuan membuat perangkat pembe-

lajaran 
1.11. Kemampuan melaksanakan Pembelajaran 
1.12. Kemampuan mengelola ruang dan waktu 
1.13. Kemampuan menggunakan strategi pembe-

lajaran dan  sumber belajar 
1.14. Kemampuan mengelola  interaksi kelas 
1.15. Kemampuan penampilan guru di kelas 
1.16. Kemampuan mendemonstrasikan Pembela-

jaran 
1.17. Kemampuan melaksanakan evaluasi pem-

belajaran. 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
9 
 
10 
11 
12 
 
13 
14 
15 
 
16 
 
17 
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Tabel 3.4 
Kisi-kisi Indikator Empirik Kompetensi Pedagogik 

Guru SD 
 

Konsep: kompetensi pedagogik guru SD adalah kemampuan yang 
harus dimiliki guru SD berkenaan dengan karakteristik 

siswa dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, 

emosional, dan intelektual. 

Sub Konsep Indikator Empirik Item  

1. Menguasai 
karakteristik 
peserta didik 

1.1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik 
peserta didik di    kelasnya. 

1.2. Guru memastikan bahwa peserta didik 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pem-
belajaran. 

1.3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberi-
kan kesempatan yang sama pada semua 
peserta didik dengan kelainan fisik dan ke-
mampuan  belajar yang berbeda. 

1.4. Guru mencoba mnegetahui penyebab pe-
nyimapangan perilaku peserta didik untuk 
mencegah agar perilaku  tersebut tidak 
merugikan   peserta didik lainnya. 

1.5. Guru membantu mengembangkan potensi 
dan mengatasi kekurangan peserta didik. 

1.6. Guru memperhatikan peserta didik dengan 
kelemahan fisik tertentu agar dapat meng-
ikuti aktifitas pembelajar, sehingga   peserta 
didik tersebut tidak  termarjinalkan (tersisih, 
diolok-olok, minder.  

 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
 
6 

2. Menguasai 
teori belajar 
dan prinsip-
prinsip pem-
belajaran 
yang mendi-
dik 

2.1. Guru memberikan kesempatan peserta didik 
untuk menguasai materi pembelajaran se-
suai usia dan kemampuan belajarnya melalui 
pengaturan proses pembelajaran sesuai usia 
dan kemampuan belajarnya melalui penga-
turan proses pembelajaran dan aktifitas yang 
bervariasi. 

2.2. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman 
peserta didik terhadap materi pembelajaran 
tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembe-
lajaran berikutnya berdasarkan tingkat pema-
haman tersebut. 

2.3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan 
kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, baik 
sesuai meupun yang berbeda dengan renca-
na terkait keberhasilan pembelajaran. 

 

 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
11 
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2.4. Guru menggunakan berbagai teknik untuk 
memotivasi peserta didik 

2.5. Guru merencanakan kegiatan pembelajaran 
yang saling terkait satu sama lain, dengan 
memperhatikan tujuan pembelajaran mau-
pun proses belajar peserta didik. 

2.6. Guru meperhatikan peserta didik yang 
belum/kurang memahami materi pembelajar-
an yang diajarkan dan menggunakannya 
untuk memperbaiki rencana pembelajaran 
berikutnya. 

 
12 
 
 

3. Pengem-
bangan 
kurikulum 

3.1. Guru dapat menyusun silabus sesuai dengan 
kurikulum 

3.2. Guru merancang rencana pembelajaran 
yang sesuai dengan silabus untuk mem-
bahas materi ajar tertentu agar peserta didik 
dapat mencapai kompetensi dasar yang 
ditetapkan. 

3.3. Guru mengikuti urutan pembelajaran dengan 
memperhatikan tujuan pembelajaran. 

3.4. Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) 
sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) 
sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan 
belajar peserta didik, (4) dapat dilaksanakan 
di kelas, dan (5) sesuai dengan konteks 
kekgiatan  sehari-hari. 

13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
 

4. Kegiatan 
pembelajaran 
yang 
mendidik 

4.1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 
sesuai dengan rencana yang telah disusun 
secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas 
tersebut menngindikasikan bahwa guru 
mengerti tentang tujuannya. 

4.2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran 
yang bertujuan untuk membantu proses 
belajar peserta didik, bukan untuk menguji 
sehingga membuat peserta didik merasa 
tertekan. 

4.3. Guru menginformasikan informasi baru 
(misal materi tambahan) sesuai dengan usia 
dan tingkat kemampuan belajar peserta 
didik. 

4.4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan 
peserta didik sebagai tahapan proses pem-
belajaran, bukan semata-mata kesalahan 
peserta didik. 

4.5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran 
sesuai kurikulum dan mengkaitkan dengan 
konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. 

4.6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran 
secara bervariasi dengan waktu yang cukup 
dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai 
dengan usia dan tingkatan kemampuan 

17 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
19 
 
 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
22 
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belajar dan mempertahankan perhatian 
peserta didik. 

4.7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa 
mendominasi dengan   kegiatan sendiri agar 
semua waktu peserta dapat termanfaatkan 
secara produktif. 

4.8. Guru maupun audience-visual  (termasuk 
TIK) untuk meningkatkan motivasi belajar 
peserta didik dengan mencapai tujuan 
pembelajaran. 

4.9. Guru memberikan banyak kesempatan ke-
pada peserta didik untuk bertanya, memrak-
tikkan dan berinteraksi dengan peserta didik 
lain. 

4.10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pem-
belajaran secara sistematis untuk memban-
tu proses belajar peserta didik. 

4.11. Guru menggunakan alat bantu mangajar 
dan atau audio visual (termasuk TIK) untuk 
meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik dalam mencapai tujuan pembela-
jaran. 

 

 
 
23 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
 
 
26 
 
 
 
27 

5. Pengembang
an peserta 
didik 

5.1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan 
segala bentuk penilaian terhadap peserta 
didik untuk mengetahui tingkatan kemajuan 
masing-masing. 

5.2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran yang mendorong peserta didik 
untuk belajar yang sesuai dengan kecakapan 
pola belajar masing-masing. 

5.3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas 
pembelajaran untuk memunculkan daya 
kreativitas dan kemampuan berfikir kritis 
peserta didik. 

5.4. Guru secara aktif membantu peserta didik 
dalam proses pembelajaran dengan mem-
berikan perhatian kepada setiap individu. 

5.5. Guru dapat mengidentifikasikan dengan 
benar tentang bakat, minat, potensi, dan 
kesulitan belajar masing-masing. 

5.6. Guru memusatkan perhatian pada interaksi 
dengan peserta didik dan mendorongnya 
untuk emahami dan menggunaka informasi 
yang disampaikan. 

28 
 
 
 
29 
 
 
 
30 
 
 
 
31 
 
 
32 
 
 
33 

6. Komunikasi 
dengan 
peserta didik 

6.1. Guru menggunakan pertanyaan untuk me-
ngetahui pemahaman dan menjaga partisi-
pasi peserta didik. 

6.2. Guru memberikan perhatian dengan men-
dengarkan semau pertanyaan dan tang-

34 
 
 
35 
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gapan peserta didik, tanpa interaksi kecualai 
diperlukan. 

6.3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik 
secara tepat benar dan mutakhir. Sesuai 
tujuan pembelajaran dan isi kurikulum. 

6.4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran 
yang dapat menumbuhkan kerjasama yang 
baik antar peserta anak didik. 

6.5. Guru mendengarkan dan memberikan per-
hatian terhadap semjua jawaban peserta 
didik baik yang benar maupun yang salah. 

6.6. Guru memberikan perhatian terhadap peser-
ta didik dan meresponnya secara lengkap 
dan relefan untuk menghilangkan kebingung-
an pada peserta didik 

 
 
36 
 
 
37 
 
 
38 
 
 
39 
 

7. Penilaian dan 
evaluasi 

7.1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai 
dengan tujuan untuk mencapai kompetensi 
tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

7.2. Guru melaksankan penelitian dengan berba-
gai teknik dan jenis penilaian. 

7.3. Guru mengenalisis hasil penilaian untuk 
mengidentifikasi topik/kompetensi dasar. 

7.4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta 
didik dan merefleksikannya untuk mening-
katkan pembelajaran. 

7.5. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai 
bahan penyusun rancangan pembelajaran 
yang akan dilakukan selanjutnya. 

40 
 
 
41 
 
42 
 
43 
 
 
44 
 

 

3.5 Penyusunan Instrumen Penelitian  

Instrumen pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan 3 macam instrumen yaitu angket 

penelitian tentang: pemahaman wawasan kependidik-

an keterampilan guru dan kompetensi pedagogik guru 

SD. 

 

3.5.1  Uji Coba Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang telah disusun selan-

jutnya diujicobakan untuk mengetahui kualitas 

instrumen tentang validitas dan reliabilitasnya yang 
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berkenaan dengan instrumen pemahaman wawasan 

kependidikan, keterampilan guru dan kompentensi 

pedagogik guru SD.  

Uji coba instrumen dilakukan terhadap 32 guru 

SD selanjutnya diadakan uji validitas dan uji relia-

bilitasnya. Uji validitas dengan menggunakan 

Corrected item total correlation dengan bantuan SPSS 

versi 16.  

Kriteria validitas menurut Sugiono (2002) instru-

men dikatakan valid jika mempunyai korelasi atu 

corrected item total corellation di atas 0,3 jika terdapat 

item yang tidak valid selanjutnya diubah diperbaiki 

dan diujikan lagi.  

Pengukuran reliabilitas instrumen dalam pene-

litian ini menggunakan Alpha Conbach’s. Besarnya 

koefien alpha merupakan total ukuran dari tingkat 

reliabilitasnya. Kriteria reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan teori George dan Mallery (1995) dalam 

Lesmono (2011), yaitu:  

a> 0,9 : Sangat bagus  

a> 0,8 : bagus  

a> 0,7 : dapat diterima  

a> 0,6 : diragukan 

a> 0,5 : jelek  

a< 0,5 : tidak dapat diterima  
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Secara ringkas hasil uji coba instrumen akan 

menggunakan Alpha Cronbach tentang 32 guru seperti 

nampak dapat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Tahap Uji Coba Variabel Pemahaman  
Wawasan Kependidikan 

Item r Validitas Item r Validitas 

PWK1 0,426 Valid  PWK15 0,375 Valid  

PWK2 0,563 Valid  PWK16 0,624 Valid  

PWK3 0,372 Valid  PWK17 0,452 Valid  

PWK4 0,485 Valid  PWK18 0,325 Valid  

PWK5 0,478 Valid  PWK19 0,424 Valid  

PWK6 0,394 Valid  PWK20 0,488 Valid  

PWK7 0,500 Valid  PWK21 0,424 Valid  

PWK8 0,548 Valid  PWK22 0,473 Valid  

PWK9 0,451 Valid  PWK23 0,619 Valid  

PWK10 0,505 Valid  PWK24 0,451 Valid  

PWK11 0,572 Valid  PWK25 0,323 Valid  

PWK12 0,427 Valid  PWK26 0,639 Valid  

PWK13 0,575 Valid  PWK27 0,548 Valid  

PWK14 0,518 Valid  PWK28 0,533 Valid  

Alpha Cronbach’s 0,904 

Sumber: data primer diolah 2012 

 

Berdasarkan hasil uji instrumen pemahaman 

wawasan kependidikan seperti nampak pada Tabel 3.5 

di atas maka seluruh item Pemahaman Wawasan 

Kependidikan dalam instrumen ini memiliki r di atas 

0,30 sehingga dinyatakan valid. Uji signifikansi dengan 

membandingkan r hitung dengan r tabel jika r hitung 

lebih besar dari r tabel dan nilainya positif maka butir 
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atau pernyataan tersebut dinyatakan valid  (Ghozali, 

2005) jumlah sampel 32, besarnya df 32-2 =30 dengan 

alpha: 0,05 didapat r tabel 0,306. karena seluruh r 

hitung hasilnya di atas r tabel, maka seluruh item dan 

instrumen ini dinyatakan valid. Hasil uji coba relia-

bilitas pemahaman wawasan ke pendidikan di ketahui 

bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0,904. sehingga 

instrumen ini dinyatakan reliabel dalam kategori 

sangat bagus.  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  
Keterampilan Guru 

Tabel Uji Coba Variabel Keterampilan Guru 

Item r Validitas Item r Validitas 

KG1 0,426 Valid  KG10 0,407 Valid  

KG2 0,411 Valid  KG11 0,339 Valid  

KG3 0,711 Valid  KG12 0,339 Valid  

KG4 0,749 Valid  KG13 0,440 Valid  

KG5 0,419 Valid  KG14 0,343 Valid  

KG6 0,355 Valid  KG15 0,456 Valid  

KG7 0,513 Valid  KG16 0,331 Valid  

KG8 0,505 Valid  KG17 0,340 Valid  

KG9 0,407 Valid     

Alpha Crombach’s 0,829 

Sumber: Data Primer diolah  2012 

 

Berdasarkan hasil ujian instrumen keterampilan 

guru  seperti nampak pada Tabel 3.6 di atas maka 

seluruh item ketrampilan guru dalam instrumen ini 

memiliki r di atas 0,30 sehingga dinyatakan valid. Uji 
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signifikansi dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilainya 

positif maka butir atau pernyataan tersebut dinyata-

kan valid  (Ghozali, 2005); jumlah sampel 32, besar-

nya df 32-2 =30 dengan alpha 0,05 didapat r tabel 

0,306. Karena seluruh r hitung hasilnya di atas r tabel 

maka seluruh item dan instrumen ini dinyatakan 

valid. Hasil uji coba reliabilitas keterampilan guru  

diketahui bahwa nilai Alpha Cronbach sebesar 0,829. 

sehingga instrumen ini dinyatakan reliabel dalam 

kategori  bagus.  

Berdasarkan hasil uji instrumen kompetensi 

pedagogik guru seperti nampak pada Tabel 3.7 berikut 

ini maka seluruh item kompetensi pedagogik guru 

dalam instrumen ini memiliki r di atas 0,30 sehingga 

dinyatakan valid. Uji signifikansi dengan membanding-

kan r hitung dengan r tabel jika r hitung lebih besar 

dari r tabel dan nilainya positif maka butir atau 

pernyataan tersebut dinyatakan valid  (Ghozali, 2005); 

jumlah sampel 32, besarnya df 32-2 =30 dengan alpha 

0,05 didapat r tabel 0,306. karena seluruh r hitung 

hasilnya di atas r tabel, maka seluruh item dan 

instrumen ini dinyatakan valid. Hasil uji coba relia-

bilitas keterampilan guru diketahui bahwa nilai Alpha 

Cronbach sebesar 0,961, sehingga instrumen ini 

dinyatakan reliabel dalam kategori sangat bagus.  
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Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap  Uji Coba 

Kompetensi Pedagogik Guru 

Item r Validitas Item r Validitas 

KPG1 0,599 Valid  KPG23 0,758 Valid  

KPG2 0,412 Valid  KPG24 0,619 Valid  

KPG3 0,538 Valid  KPG25 0,564 Valid  

KPG4 0,320 Valid  KPG26 0,599 Valid  

KPG5 0,505 Valid  KPG27 0,412 Valid  

KPG6 0,502 Valid  KPG28 0,538 Valid  

KPG7 0,614 Valid  KPG29 0,320 Valid  

KPG8 0,662 Valid  KPG30 0,505 Valid  

KPG9 0,712 Valid  KPG31 0,502 Valid  

KPG10 0,516 Valid  KPG32 0,614 Valid  

KPG11 0,751 Valid  KPG33 0,662 Valid  

KPG12 0,687 Valid  KPG34 0,712 Valid  

KPG13 0,698 Valid  KPG35 0,516 Valid  

KPG14 0,660 Valid  KPG36 0,751 Valid  

KPG15 0,502 Valid  KPG37 0,687 Valid  

KPG16 0,545 Valid  KPG38 0,698 Valid  

KPG17 0,649 Valid  KPG39 0,660 Valid  

KPG18 0,624 Valid  KPG40 0,502 Valid  

KPG19 0,672 Valid  KPG41 0,545 Valid  

KPG20 0,443 Valid  KPG42 0,649 Valid  

KPG21 0,769 Valid  KPG43 0,624 Valid  

KPG22 0,786 Valid  KPG44 0,672 Valid 

Alpha Crombach’s 0,961 

Sumber: Data Primer diolah 2011 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini diper-

lukan data yang dijadikan sumber untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data yang 
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tepat akan memberikan gambaran dan kemudahan 

bagi peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh 

pengumpulan daya yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

3.6.1   Angket  

Angket adalah suatu alat pengumpulan infor-

masi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanya-

an tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

responden (Rahman, 1999). Angket dalam penelitian 

ini merupakan angket langsung yang digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang pengaruh pemahaman 

wawasan kependidikan dan keterampilan terhadap 

kompetensi pedagogik Guru SD Negeri di gugus 

Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. 

 
3.6.2  Dokumentasi  

   Arikunto (1998: 236) mengemukakan bahwa 

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya, yang dimasukkan teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik per-

baikan data yang sudah ada secara tertulis baik hanya 

laporan maupun catatan.  

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan 

dalam pengumpulan data tentang pengaruh pema-

haman wawasan kependidikan dan keterampilan 

terhadap kompetensi pedagogik Guru SD Negeri di 
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Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang.  

 

3.7 Teknik Analisis Data  

3.7.1  Uji Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk 

mengetahui kelayakan angket (instrumen) yang digu-

nakan dalam penelitian ini. Untuk mengatahui vali-

ditas dan realibitas dokumen pemahaman wawasan 

kependidikan keterampilan dan kompetensi pedagogik 

guru sebelum diolah lebih lanjut maka dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian 

yang disusun berdasarkan pengukuran.  

Untuk menguji validitas setiap item digunakan 

bantuan program SPSS 16,00 for windows dengan 

menggunakan correlated item total. Caranya dengan 

mengkorelasikan skor setiap item dengan total item 

pengukuran reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. Kriteria validi-

tas dan reliabilitasnya sama dengan uji validitas dan 

reliabilitas tahap uji coba.  

 

3.7.2   Deskripsi Variabel  

Teknik analisis deskripsi digunakan untuk 

menganalisis sejumlah data guru memperoleh gam-

baran mengenai keadaan suatu variabel penelitian. 

Ukuran yang digunakan dalam analisis ini meliputi 
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distribusi, frekuensi, presentasi, dan mean/rata-rata. 

Untuk menentukan tinggi rendahnya masing-masing 

pengukuran, digunakan dalam skala internal dengan 

ukuran: 

I : skor nilai tertinggi-skor nilai terendah 

                 Banyaknya Pelibat 

Berdasarkan lebar internal tersebut, maka tinggi 

rendahnya hasil pengukuran tiap variabel dibuat 

dalam lima kategori secara ordinal.  

Analisis deskriptif juga dilakukan rata-rata 

perolehan nilai setiap sub konsep variabel penelitian. 

Dengan demikian dapat diketahui pula gambaran 

keadaan tiap sub konsep penelitian ini.  

 
  

 
 

 

 


