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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SD Negeri se Kecamatan 

Brati Kabupaten Grobogan, dengan jumlah sebanyak 

32 SD. Tiga puluh dua SD tersebut adalah: SDN 1,2,3, 

dan 4 Kronggen, SDN 1 dan 2 Tegalsumur, SDN 1,2,3, 

dan 4 Katekan, SDN 1,2,3,4, dan 5 Karangsari, SDN 

1,2, dan 3 Tirem, SDN 1,2, dan 3 Lemahputih, SDN 

1,2, dan 3 Temon, SDN 1,2, dan 3 Jangkungharjo, 

SDN 1,2,3,4, dan 5 Menduran. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru 

dan kepala sekolah yang bertugas di 32 buah SD 

Negeri se-Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan 

dengan jumlah sebanyak 248 orang. Adapun secara 

rinci sebaran populasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan Status 

Pegawai dan Jenis Kelamin 
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Sebaran populasi berdasarkan ststus pegawai 

dan jenis kelamin pada penelitian ini, seperti yang 

tertuang pada Tabel 3.1 berikut ini. 

 
Tabel 3.1 

Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan                                            
Status Pegawai dan Jenis Kelamin 

No Nama SD 

Status Pegawai dan Jenis 
Kelamin Jumlah 

Guru PNS Guru GTT 

L 
(org) 

P  
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

L 
(org) 

P 
(org) 

1. SD Negeri                
Se Kecamatan Brati 

91 88 32 37 123 125 

Jumlah 179 69 248 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

2. Sebaran Populasi Penelitian Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir 

Sebaran populasi berdasarkan tingkat pendidik-

an terakhir pada penelitian ini, seperti yang tertuang 

pada Tabel 3.2 berikut ini: 

 
Tabel 3.2 

Sebaran Populasi Penelitian Berdasarkan                                            
Tingkat Pendidikan Terakhir 

No Nama SD 

Pendidikan Terakhir 
Jumlah 

(org) SPG 
(org) 

D.II 
(org) 

D.III 
(org) 

S.1 
(org) 

S.2 
(org) 

1. SD Negeri                          
Se Kecamatan Brati 

32 40 1 173 2 248 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 



 

 

39 
 

 

 

3. Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan Masa 

Kerja 

Sebaran populasi berdasarkan masa kerja pada 

penelitian ini, seperti yang tertuang pada Tabel 3.3 

berikut ini. 

 
Tabel 3.3 

Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan                                            
Masa Kerja 

No Nama SD 

Masa Kerja 

Jml 

 
0-5 
(th) 

6-10 
(th) 

11-15 
(th) 

16-20 
(th) 

21-25 
(th) 

26-30 
(th) 

31-35 
(th) 

36-40 
(th) 

1. 
SD Negeri     

se 
Kec.Brati 

38 
org 

58 
org 

9 
org 

9 
org 

20 
org 

62 
org 

37 
org 

15 
org 

248 
org 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

3.2.2 Sampel Penelitian dan Teknik Penentuan 

Sampel 

1. Sampel Penelitian 

Untuk menentukan jumlah sampel dalam pene-

litian ini, menggunakan Tabel Krecjie, dengan taraf 

kesalahan 5%. Dari Tabel Krecjie diketahui bahwa 

dengan jumlah populasi 248 orang (dibulatkan men-

jadi 250 orang), maka sampel penelitian berjumlah 

152 orang (Sugiyono, 2006: 63). Rincian sampel pene-

litian ini dapat dilakukan dengan dasar perhitungan 

sebagai berikut:  
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a. Perhitungan Sampel Penelitian berdasarkan Status 

dan Jenis Kelamin. 

Tabel 3.4  

Sebaran Sampel Penelitian berdasarkan 
Status Pegawai dan Jenis Kelamin 

No. 
Status 
Guru 

Jenis 
Kelamain 

Dasar 
Perhitungan 

Jumlah 
Sampel 

1 PNS Laki-laki 91/250 x 152 55 orang 

2 PNS Laki-laki 88/250 x 152 54 orang 

3 GTT Perempuan 32/250 x 152  20 orang 

4 GTT Perempuan 37/250 x 152 23 orang 

Jumlah 152 orang 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

b. Perhitungan Sampel Penelitian berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Terakhir. 

Tabel 3.5 

Sebaran Sampel Penelitian berdasarkan 
Tingkat Pendidikan Terakhir 

No. Tingkat Pendidikan Dasar Perhitungan Jumlah Sampel 

1 SPG dan Sederajat 32/250 x 152 20 orang 

2 Diploma II (D.II) 40/250 x 152 24 orang 

3 Diploma III (D,III) 1 orang 1 orang 

4 Sarjana (S.1) 173/250 x 152 105 orang 

5 Pascasarjana (S.2) 2 orang 2 orang 

Jumlah 152 orang 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 
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c. Perhitungan Sampel Penelitian berdasarkan Masa 

Kerja 

Tabel 3.6 

Sebaran Populasi Penelitian berdasarkan 
Masa Kerja 

No. Masa Kerja Dasar Perhitungan Jumlah Sampel 

1 0-5     tahun 38/250 x 152 23 orang 

2 6-10   tahun 58/250 x 152 35 orang 

3 11-15 tahun 9/250 x 152 6 orang 

4 16-20 tahun 9/250 x 152 6 orang 

5 21-25 tahun 20/250 x 152 12 orang 

6 26-30 tahun 62/250 x 152  38 orang 

7 31-35 tahun 37/250 x 152  23 orang 

8 36-40 tahun 15/250 x 152  9 orang 

Jumlah 152 orang 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

2. Teknik Penentuan Responden sebagai Sampel 

Teknik penentuan responden sebagai sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Disproportionate Stratified random sampling, yakni 

teknik pengambilan sampel dengan memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini digunakan 

dengan pertimbangan bahwa anggota populasi dalam 

penelitian ini berstrata (Sugiyono, 2006: 59).  
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3.3  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini di bedakan menjadi 

dua macam yaitu: 

1. Variabel bebas/Independen Variable (X) terdiri dari:  

 X1  =  Pengalaman mengajar 

  X2  =  Pelatihan guru 

  X3  =  Pembinaan akademis pengawas TK/SD 

2. Variabel Terikat/Dependent Variable (Y) yaitu: 

Kemampuan guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembe-

lajaran (RPP). 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

3.4.1 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional adalah pemberian makna 

terhadap konsep yang akan dipakai dalam pembahas-

an tesis, dengan tujuan untuk memberikan pedoman 

yang jelas. Definisi operasional untuk masing-masing 

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Pengalaman Mengajar (X1) 

Yang dimaksud pengelaman mengajar dalam 

penelitian ini adalah pengalaman yang berhubungan 

dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang 

membuat guru dapat mengambil pelajaran dalam 

pelaksanaan tugasnya, yang diantaranya meliputi:    
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(a) pengalaman menyusun rencana pembelajaran,      

(b) pengalaman dalam pelaksanaan kegiatan pembela-

jaran, dan (c) pengalaman dalam penilaian pembela-

jaran.  

Adapun indikator dan kisi-kisi angket tentang 

pengalaman mengajar dalam penelitian ini seperti 

yang tertuang pada Tabel 3.7 berikut:  

Tabel 3.7 

Kisi-Kisi  Angket Variabel Pengalaman  
Mengajar (X1) 

No. Indikator 
Nomor 

Item 
Jumlah 

pertanyaan 

1. Pemahaman konsep dasar pengalaman 
mengajar  

1,2,3,4,5,6 6 

2. Penguasaan kegiatan pembelajaran dan 
keterampilan dasar mengajar 

7,8 2 

3. Pengalaman guru dalam pengelolaan kelas 9,10 2 

4. Pengalaman guru dalam dalam membuka 
dan menutup pelajaran 

11,12,13,  
14,15,16 

6 

5. Pengalaman guru dalam menjelaskan 
materi pelajaran  

17,18 2 

6. Pengalaman guru dalam membimbing 
diskusi siswa 

19 1 

7. Pengalaman guru dalam bertanya kepada 
siswa 

20,21 2 

8. Pengalaman guru dalam memberi 
penguatan kepada siswa 

22 1 

9. Pengalaman guru dalam  mengadakan 
variasi pembelajaran 

23 1 

10. Pengalaman guru dalam penilaian 
pembelajaran 

24,25 2 

 JUMLAH 25 25 

Sumber: Data primer yang diolah (2012) 

2. Variabel Pelatihan Guru (X2) 
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Pelatihan guru adalah proses pendidikan dan 

latihan dalam usaha untuk meningkatkan berbagai 

pengetahuan, keterampilan, sikap, teknik pelaksanaan 

tugas untuk mengembangkan profesional guru. Pela-

tihan guru dalam penelitian ini berkaitan dengan 

tujuan, materi, kegiatan, dan hasil pelatihan dan 

implementasinya di tempat tugas. 

Adapun indikator dan kisi-kisi angket tentang 

pelatihan guru dalam penelitian ini seperti yang 

tertuang dalam Tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 
Kisi-Kisi  Angket Variabel Pelatihan Guru (X2) 

 

No. Indikator 
Nomor 

Item 
Jumlah 

pertanyaan 

1. Pemahaman konsep dasar pelatihan guru 1 1 

2. Pemahaman tujuan pelatihan guru 2,3 2 

3. Pengenalan  jenis pelatihan guru 4 1 

4. Penguasaan materi pelatihan guru 5,6,7,8,9 5 

5. 
Pemahaman kegiatan pelatihan guru 

10,11,12,1
,14 

5 

6. 
Penguasaan  hasil pelatihan guru dan 
implementasinya 

15,16,17,1
,19,20,21,
22 

8 

 JUMLAH 22 22 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

 

3. Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD (X3) 

Pembinaan akademis pengawas TK/SD dalam 

penelitian ini yaitu usaha yang dapat dilakukan oleh 
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pengawas TK/SD sesuai dengan peranannya sebagai 

pengawas pendidikan antara lain adalah: membang-

kitkan semanagat guru dalam menjalankan tugasnya, 

bersama guru berusaha mengembangkan, mengguna-

kan metode-metode mengajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum, berusaha meningkatkan mutu 

dan pengetahuan guru.  

Adapun indikator dan kisi-kisi angket tentang 

pembinaan akademis pengawas TK/SD dalam peneli-

tian ini seperti yang tertuang pada Tabel 3.9 berikut:  

 

Tabel 3.9 
Kisi-Kisi  Angket Variabel Pembinaan Akdemis 

Pengawas TK/SD (X3) 
 

No. Indikator 
Nomor Item Jumlah 

pertanyaan 

1. Pemahaman konsep dasar pembinaan 
akademis pengawas 

1,2,3,4 4 

2. Pemahaman tujuan pembinaan 
akademis pengawas 

5,6 2 

3. Pemahaman fungsi pembinaan 
akademis pengawas 

7 1 

4. Pemahaman tugas pengawas TK/SD 8,9,10,11,12 5 

5. Pemahaman peran pengawas TK/SD 13,17,18,14,1
5,16 

6 

6. Pengenalan pendekatan pembinaan 
akademis pengawas TK/SD 

19,20,21,22,2
3 

5 

7. Pengenalan orientasi pembinaan 
akademis pengawas TK/SD 

24,25,26,27 4 

8. Pembinaan akademis pengawas TK/SD 
dalam meningkatkan kemampuan guru 
menyusun RPP 

28 1 

 JUMLAH 28 28 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 
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4. Variabel Kemampuan Guru dalam Menyusun RPP  

(Y) 

Pengawas TK/SD membantu guru kesulitan 

dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan perangkat pembelajaran lainnya, serta membantu 

kesulitan guru dalam pelaksanaan kegiatan pembela-

jaran, evaluasi proses dan hasil pembelajaran sehingga 

diharapkan dengan pembinaan akademis pengawas 

TK/SD dapat meningkatkan kinerja dan profesionalis-

me guru. 

Adapun indikator dan kisi-kisi angket tentang 

kemampuan guru menyusun RPP dalam penelitian ini 

seperti yang tertuang pada Tabel 3.10 berikut:  

Tabel 3.10 
Kisi-Kisi Angket Variabel Kemampuan Guru dalam 

Menyusun RPP (Y) 

No. Indikator Nomor Item Jumlah 
Pertanyaan 

1. Pemahaman konsep dasar RPP 1,2,3,4,5,6 6 

2. Pengenalan dimensi RPP 7 1 

3. Pemahaman analisis 
kompetensi dan indikator dalam 
RPP 

8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18,19,20,2
1,22,23 

16 

4. Pemahaman manfaat RPP 24 1 

 JUMLAH 24 24 

Sumber: Data primer  yang diolah (2012) 

 

 

3.4.2 Pengukuran Variabel 
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Pengukuran variabel dilakukan dengan menggu-

nakan instrumen penelitian. Jenis instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan 

angket/kuesioner. Jenis angket/kuesioner yang digu-

nakan adalah angket dengan pertanyaan tertutup, 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga respon-

den tinggal memilih satu dari empat alternatif jawaban 

yang sudah disediakan, berdasarkan persepsi masing-

masing.  

Alternatif jawaban dalam instrumen penelitian 

memakai skala Likert. Skala ini menilai sikap yang 

diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian 

responden diminta memberikan pilihan jawaban dalam 

skala ukur yang telah disediakan, misalnya menurut 

Imam Ghozali, (2006:  41) seperti  Tabel 3.11 berikut 

ini : 

Tabel 3.11 

Kategori Penskoran Jawaban Angket 
Berdasarkan Skala Likert 

Alternatif Jawaban 
Positif 

(+) 
Negatif 

(-) 

Sangat baik / sangat tinggi / sangat setuju 5 1 

Baik / tinggi / setuju 4 2 

Cukup baik / cukup tinggi / cukup setuju / netral/ragu-
ragu 

3 3 

Kurang baik / rendah / tidak setuju 2 4 

Sangat tidak baik / sangat rendah / sangat tidak setuju 1 5 

Sumber: Imam Ghozali, (2006: 41) 
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3.4.3 3.5 Sumber dan Jenis Data 

3.4.3.1.1.1.1.1 3.5.1 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibedakan atas 

dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer, merupakan  data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli, dan secara khusus 

didigunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Sugiyarto, 2007: 35). Data primer pada penelitian ini 

yaitu data tanggapan responden  dari guru SD Negeri 

se Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyarto, 

2007: 35). Data ini diperoleh dari dokumentasi, 

literatur, dan sebagainya. Data yang termasuk kelom-

pok data sekunder dalam penelitian ini adalah data 

tentang profil (jenis kelamin, status pegawai, tingkat 

pendidikan dan masa kerja) guru SD Negeri se 

Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.  
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3.5.2 Jenis Data 

Jenis data sebagai bahan analisis penelitian, 

pada penelitian ini terdapat dua macam jenis data, 

yaitu: data kualitatif dan data kuantitatif.  

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data penelitian yang 

berupa keterangan. Data kualitatif pada penelitian ini 

yaitu data jawaban responden tentang: (a) pengalaman 

mengajar; (b) pelatihan guru; dan (c) pembinaan 

akademis pengawas TK/SD, dan (d) kemampuan guru 

menyusun RPP.  

2.  Data kuantitatif   

Data kuantitatif adalah data penelitian yang 

berupa angka. Data kuantitatif pada penelitian ini 

yaitu jumlah guru, jumlah responden dan data hasil 

transformasi jawaban responden pada instrumen 

penelitian dengan menggunakan skala Likert. 

 

i. 3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini meng-

gunakan cara: 

1. Kuesioner/Angket 
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Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang pengalaman mengajar, pela-

tihan guru, pembinaan akademis pengawas TK/SD 

dan kemampuan guru menyusun RPP pada guru SD 

Negeri se Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara melihat dokumen, catatan, buku, 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini yang termasuk dokumentasi 

adalah data profil guru SD  Negeri  se Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan. 

 

  Pengujian Instrumen Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti di dalam me-

ngumpulkan data, maka digunakan instrumen pene-

litian. Menurut Suharsimi Arikunto (2000: 135), 

instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi 

peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan 

data. Instrumen penelitian ini berupa daftar angket 

(Questionnaire). 

Untuk mengetahui tingkat validitas dan relia-

bilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka akan diuji dengan menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS For Windows Release 12,0. Suatu item 

dikatakan valid jika korelasi lebih kecil dari 0,05  

(Nunnally, dalam Imam Ghozali, 2006: 41). 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS For Windows Release 12,0. Suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha (α) > 0,60 (Nunnally, dalam Imam 

Ghozali, 2006: 41). 

 

  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel, 

yang terdiri dari: tiga variabel bebas (X) dan satu 

variabel terikat (Y). Tiga variabel bebas (X) tersebut 

meliputi: (a) Variabel Pengalaman Mengajar (X1),         

(b) Variabel Pelatihan Guru (X2), dan (c) Variabel  

Pembinaan Akademis Pengawas TK/SD (X3). Sedang-

kan variabel terikat adalah Kemampuan guru dalam 

menyusun RPP, Guru SD Negeri se Kecamatan Brati 

Kabupaten Grobogan (Y).  
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Untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan 

deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan 

data variabel yang diteliti dan tidak dimaksudkan 

untuk pengujian hipotesis. Analisis diskriptif pada 

penelitian ini berupa gambaran umum populasi dan 

responden penelitian.  

 
 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini, meli-

puti: (a) uji asumsi klasik, (b) penentuan persamaan 

regresi dan (c) uji hipotesis. 

1. Uji asumsi Klasik  

Uji  asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri 

dari: (a) uji multikolinieritas, (b) autokorelasi, (c) uji 

heterokedasitas, dan (d) uji normalitas. 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel inde-
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penden yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh varia-

bel lainnya. 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menun-

jukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Imam Ghozali, 

2006: 91-92). Uji multikolinieritas pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS For Windows Release 

12,0. Apabila hasil nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF 

> 10, maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika 

nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, maka tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 
b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apa-

kah dalam regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan peng-

ganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem otokorelasi. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

otokorelasi.  

Uji statistik yang digunakan untuk mendeteksi 

autokorelasi adalah dengan metode Run Test. Metode 

Run test sebagai bagian dari statistik non-parametrik 

dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dika-
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takan bahwa residual adalah acak atau random. Run 

test digunakan untuk melihat apakah data residual 

terjadi secara random atau tidak (sistematis) (Imam 

Ghozali, 2006: 95-103). Uji autokorelasi pada peneli-

tian ini menggunakan program SPSS For Windows 

Release 12,0. Apabila hasil nilai Sig (p) > 0,05 maka 

tidak terjadi otokorelasi. 

 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Hetero-

skedastisitas (Imam Ghozali, 2006: 105). 

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui 

heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah Uji 

Glejser. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan program SPSS For Windows Release 

12,0. Kriteria yang digunakan adalah dengan melihat 

hasil probabilitas signifikansinya atau Sig (p), pada 

model regresi jika Sig (p) > 0,05 berarti homo-

skedastisitas atau tidak heteroskedastisitas, sebalik-

nya jika Sig (p) ≤ 0,05 berarti terjadi heteroskedas-

tisitas. 

 
d. Uji Normalitas 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau resi-

dual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006: 110). 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan 

program SPSS For Windows Release 12,0. Uji statistik 

yang digunakan untuk menguji normalitas residual 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov atau uji 

K-S (Ghozali, 2006: 114). 

Kriteria yang digunakan adalah dengan melihat 

hasil Sig (p), jika Sig (p) > 0,05 berarti sebaran data 

dalam distribusi adalah sesuai kurva normal, sehingga 

lolos uji normalitas, sebaliknya jika Sig (p) ≤ 0,05 

berarti sebaran data dalam distribusi adalah tidak 

sesuai kurva normal, sehingga tidak lolos uji 

normalitas.  

2. Penentuan Persamaan Regresi  

Pada penelitian ini, dengan menganggap Y 

sebagai variabel tak bebas dan X1 sebagai variabel 

bebas ke-1, X2 sebagai variabel bebas ke-2 dan X3 

sebagai variabel bebas ke-3, maka analisis yang digu-

nakan adalah analisis regresi linier berganda karena 

terdapat lebih dari satu variabel bebas. Pada penelitian 

ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas pengalaman 

mengajar (X1), pelatihan guru (X2), dan pembinaan 
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akademis pengawas TK/SD (X3), terhadap variabel 

terikat kemampuan guru menyusun RPP (Y).  

Dengan demikian, model persamaan regresi 

linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

eXbXbXbaY  332211     

Keterangan: 

Y  = Kemampuan guru menyusun RPP 

1X  = Pengalaman Mengajar  

2X  = Pelatihan Guru 

3X  = Pembinaan akademis pengawas TK/SD 

a  = konstanta 

1b  = koefisien regresi X1 

2b  = koefisien regresi X2 

3b  = koefisien regresi X3 

e  = eror   (M. Iqbal Hasan, 1999:  281) 

 

Uji regresi linier pada penelitian ini mengguna-

kan program SPSS For Windows Release 12,0. 

 
3. Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi : (a) uji 

koefisien regresi parsial (uji t), (b) uji koefisien regresi 

simultan (uji F), dan (c) uji koefisien determinasi (R2) 

a. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 



 

 

57 
 

 

 

Uji t pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS For Windows Release 12,0. Langkah-langkah 

pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan 

hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : β = 0 berarti tidak ada pengaruh variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat; 

Ha : βj ≠ 0 berarti ada pengaruh variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel teri-

kat. 

b. Menentukan level of significance yaitu α = 0,05 atau 

5%  

c. Menentukan kriteria pengujian, yaitu: 

H0 diterima apabila p-value ≥ 0,05 dan 

H0 ditolak apabila p-value  < 0,05. 

d. Kesimpulan: 

Dengan melihat nilai p-value, maka dapat diten-

tukan apakah hipotesis nihil (Ho) ditolak atau 

diterima. Apabila nilai p-value ≥ 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sebaliknya apabila nilai p-

value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
b. Uji koefisien regresi simultan (Uji F) 
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Uji F pada penelitian ini menggunakan program 

SPSS For Windows Release 12,0. Langkah-langkah 

pengujian uji F adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun formulasi hipotesis nihil (Ho) dan 

hipotesis alternatif (Ha) 

Ho : β1 = β2 = β3 = 0 berarti tidak ada pengaruh 

variabel bebas secara bersa-

ma-sama terhadap variabel 

terikat. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 berarti ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel 

bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 

b. Menentukan level of significance yaitu α = 0,05 atau 

5%  

c. Menentukan kriteria pengujian, yaitu: 

Ho diterima apabila p-value ≥ 0,05 dan 

Ho ditolak apabila p-value < 0,05. 

d. Kesimpulan: 

Dengan melihat nilai p-value, maka dapat 

ditentukan apakah hipotesis nihil (Ho) ditolak atau 

diterima. Apabila nilai p-value ≥ 0,05 maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sebaliknya apabila nilai p-

value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

c. Uji koefisien determinasi (R2) 
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Koefisien determinasi pada penelitian ini digu-

nakan untuk mengukur besarnya sumbangan penga-

ruh variabel bebas (pengalaman mengajar, pelatihan 

guru, dan pembinaan akademis pengawas TK/SD) 

terhadap variabel terikat (kemampuan guru menyusun 

RPP) dalam bentuk persentase. Pada penelitian ini 

koefisien determinasi (R2) dihitung dengan menggu-

nakan program SPSS For Windows Release 12,0.  


