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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah korelasional yaitu 

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua 

variabel. Besarnya hubungan antara variabel dinyata-

kan dalan bentuk koefisien korelasi. Penelitian ini 

akan dilaksanakan di SMP Kabupaten Semarang 

tahun 2012. Adapun alasan pelaksanaan penelitian 

ini, karena daerah kerja peneliti di wilayah Kabupaten 

Semarang.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru 

IPS SMP negeri di Kabupaten Semarang yang berjum-

lah 46 SMP negeri dan SMP satu atap 5 yang berjum-

lah 150 guru (Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, 

2012). 

2. Sampel   

 Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi 

yang diteliti. Adapun teknik pengambilan sampel dari 

populasi (N) sebesar 150  berdasarkan tabel Isaac dan 

Michael  dalam Sugiyono (2010) dengan tingkat kesa-

lahan 5 % sebesar 105 sampel.  



32 

 

3.3 Instrumentasi dan Teknik 

Pengumpulan Data 

3.3.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen angket merupakan metode pokok 

yang digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan 

bahan ajar, motivasi mengajar dan kinerja mengajar 

guru IPS. 

3.3.2 Teknik Penentuan Kualitas Instrumen Pene-

litian 

Instrumen pokok yang digunakan adalah 

angket, yang disusun dengan menggunakan skala 

Likert untuk mengukur sikap seseorang responden 

diminta memberikan pilihan jawaban dengan skala 

ukuran yang telah disediakan (Sukardi, 2003). Skala 

likert untuk variabel pemahaman bahan ajar, motivasi 

dan kinerja mengajar, dengan skala interval 1-4 

dengan alternatif jawaban sebagai berikut : 4 = Sangat 

setuju, 3 = Setuju, 2 = Tidak Setuju, 1 = Sangat tidak 

setuju. Adapun pengembangan instrumen angket 

dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: (a) membuat kisi-kisi; (b) merumuskan item; 

(c) mengkonsultasikan; (d) pengembangkan instrumen. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran atas 

tiga variabel meliputi pengetahuan bahan ajar, 

motivasi dan kinerja mengajar dengan menggunakan 

indikator-indikator empirik sebagai berikut: 

 



33 

 

Tabel 3.1 

    Konsep, Subkonsep, Indikator Empirik  

Pengetahuan Bahan Ajar 

Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

Pengetahuan 
Bahan Ajar  

( X1) 

1. Materi  
    Geografi 

1. Kawasan benua termasuk geografi 
regional.  

2. Geografi mempelajari atmosfer, 
litosfer, hidrosfer, dan biosfer 

3. Geografi sosial mempelajari segala 
aktivitas kehidupan manusia di bumi 
interaksinya dengan lingkungan. 

 2. Materi   
    Sejarah 

4. Sejarah berkenaan dengan peristiwa 
dari berbagai periode. 

5.  Sejarah mempelajari 
kejadian/peristiwa yang benar-benar 
terjadi pada masa lampau. 

6.  Sejarah mempelajari silsilah/asal usul 
masa lampau. 

 3.   Materi 
Ekonomi 

7. Ekonomi mempelajari manusia dalam 
memenuhi kebutuhan. 

8.  Kebutuhan primer adalah kebutuhan 
yang mutlak harus dipenuhi. 

9.  Berapa jumlah barang yang diproduksi 
adalah merupakan permasalahan 
produksi.  

 

 4.   Materi 
Sosiologi 

10. Sosiologi adalah ilmu tentang 
hubungan masyarakat dengan 
individu. 

11. Proses sossial dipelajari dalam 
sosiologi 

12. Ciri masyarakat adalah adanya 
kesadaran setiap manusia satu 
kesatuan. 

 5.   Pokok 
Bahasan / 
Standar 
Kompetensi 
atau kompe-
tensi Dasar 

13.  Standar Kompetensi dan Kompetensi 
Dasar mata pelajaran IPS juga 
menyangkut berbagai masalah sosial 
yang dirumuskan dengan pendekatan 
interdispliner dan multidisipliner. 

14.  Standar Kompetensi dan Kompetensi 
Dasar mata peljaran IPS dapat 
menyangkut peristiwa dari perubahan 
kehidupan masyarakat  

 
 
 
 



34 

 

Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

   15.  Pokok Bahasan atau Topik berasal 
dari struktur keilmuan geografi, 
sejarah, ekonomi dan sosiologi. 

16.  Standar Kompetensi dan    
       Kompetensi Dasar IPS  
       menggunakan tiga dimensi dalam  
       mengkaji dan memahami  
       fenomena sosial serta kehidupan  
       manusia secara keseluruhan.   

 6. Strategi  IPS 
Terpadu 

17.   Model IPS Terpadu integrated 
dengan mengembangkan dengan 
tema atau topik dengan 
pendekatan antar bidang 
keilmuan. 

18.   Model integrated topik dapat 
dikembangkan berdasarkan isu 
actual, potensi utama, dan 
permasalahan di masyarakat. 

19.    Model IPS Terpadu connected 
dengan mengubungkan atau 
memadukan beberapa KD.  

20.    KD geografi, sejarah, sosiologi, 
dan ekonomi dapat di padukan 
menjadi KD inti. 

 

Tabel 3.2 
Konsep, Subkonsep, Indikator Empirik  

Motivasi Mengajar 
Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

Motivasi  
Mengajar 
( X2) 

1. Hygene atau 
pemeliharaan 

4. Saya selalu menjaga serta 
mempertahankan  keprofesionalitas 
sebagai guru. 

5. Saya memiliki hubungan baik dengan 
atasan. 

6. Saya memiliki hubungan baik dengan 
rekan sekerja. 

7. Saya menerima dan melaksanakan 
kebijakan organisasi dengan baik. 

8. Saya selalu menjaga kondisi kerja 
dengan baik. 

 2.  Prestasi 
(achievement) 

 
 
 
 

2. Saya memiliki keinginan berprestasi          
sebagai pendo-rong mencapai tujuan. 

3. Kegiatan mengajar memberikan 
pengalaman dalam kehidupan 

4. Mengajar adalah kunci suksesnya 
tujuan pendidikan nasional 
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Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

 3.  Pengakuan 
(recognition) 

 
 

5. Saya memperoleh pengakuan dari 
pimpinan atas hasil kerja yang telah 
dicapai 

6. Saya memperhatikan dan 
melaksanakan nasihat Kepala 
Sekolah 

Motivasi dari atasan membuat semakin 
terpacu untuk bekerja. 

 4. 
Tanggungjawa
b (responbility) 

12. Saya bertanggungjawab setiap 
pekerjaan yang diberikan. 

13. Saya mengajar dengan sungguh- 
sungguh. 

14. Saya mengajar memperhatikan 
setiap persiapan mengajar. 

15. Saya di sekolah memprioritaskan 
waktu untuk mengajar. 

 5. Kemajuan 
(advanceme
nt) 

16.  Saya memiliki keinginan untuk  
meningkatkan karier 

17. Tindakan mengajar saya nantinya 
akan bermanfaat untuk anak didik. 

18.  Saya berusaha untuk lebih tahu 
tentang IPS Terpadu. 

 

 6. Pekerjaan itu 
sendiri (the 
work it self), 

19. Saya menyukai pembelajaran IPS. 
20. Saya senang dengan kegiatan-

kegiatan pelajaran IPS. 
21. Saya merasa puas dengan cara 

mengajar saya. 
22.  Saya nyaman dengan suasana 

mengajar. 

 7.Kemungkinan  
   berkembang  

(the posibilility 
of growt). 

 

 23. Optimis untuk  bisa berkembang   
     dengan baik. 

 24.  Saya selalu aktif mengembangkan 
ilmu pengetahuan. 

 25.  Saya bersemangat untuk 
memperoleh peningkatan karier 
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Tabel 3.3 
Konsep, Subkonsep, Indikator Empirik  

Kinerja Mengajar Guru 
Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

Kinerja 
Mengajar 
Guru IPS  

( Y ) 

1. Perencanaan 1. Saya mengembangkan silabus 
berdasarkan Standar Isi (SI) dan 
standar kompetensi kelulusan (SKL). 

2. Saya menjabarkan silabus menjadi 
sebuah Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) dirancang untuk mengarahkan 
kegiatan belajar dalam upaya 
mencapai Kompetensi Dasar (KD). 

4. Indikator merupakan  perilaku yang 
diukur  untuk menunjukkan 
ketercapaian    Kompetensi Dasar  

 2. Pelaksanaan   
    pembelajaran 
    a. Pendahuluan 

5. Saya memeriksa kesiapan peserta 
didik. 

6. Saya melakukan apersepsi. 
7. Saya menyampaikan kompetensi 

yang akan dicapai dan rencana 
kegiatan. 

 b. Penguasaan  
    Materi 

8. Materi ajar adalah memuat fakta atau  
    konsep, prinsip    prosedur yang   
    relevan. 
9. Saya mengaitkan materi dengan 

pengetahuan lain yang relevan. 
10. Saya menguasai materi yang 

diajarkan. 
11. Saya berusaha mencari referensi 

buku yang lain 

 c.Pendekatan/      
   strategi      

       pembelajaran 

12. Menyampaikan materi yang sesuai 
dengan kompetensi yang akan 
dicapai. 

13. Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut. 

14. Saya menggunakan model 
pembelajaran yang menarik peserta 
didik. 

15. Saya melaksanakan pembelajaran 
secara kontekstual. 

16. Saya melaksanakan pembelajaran 
secara terpadu. 

17. Saya melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu. 
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Konsep Sub Konsep Indikator Empirik 

 d. Pemanfaatan   
       Sumber    
       media 

18. Saya mengajar menggunakan media 
19. Melibatkan peserta didik dalam 

pemanfaatan media. 
20. Saya berusaha membuat media 

yang belum tersedia 
 

 e. Memelihara     
    Keterlibatan   

       Siswa 

21.  Saya menumbuhkan partisipasi aktif 
peserta didik. 

22.  Saya merespon positif partisipasi 
peserta didik. 

23.  Saya menunjukkan sikap terbuka 
terhadap peserta didik. 

24.  Saya menumbuhkan keceriaan 
peserta didik. 

 3.  Penilaian hasil   
     belajar 

a. Penilaian    
    hasil   

        Belajar 

25. Saya melakukan penilaian akhir 
sesuai dengan kompetensi. 

26. Saya melakukan penilaian tidak 
bersifat subyektif 

27. Saya menilai setiap kegiatan 
pembelajaran 

 

      b. Penutup 28. Saya melakukan refleksi dan 
membuat rangkuman. 

29. Saya memberikan tugas sebagai 
bagian dari remidi atau pengayaan. 

30. Saya menutup pelajaran dengan 
pesan-pesan moral 

 

3.5  Teknik Analisa Data 

3.5.1 Analisis Reliabilitas Instrumen 

        Reliabilitas atau keterandalan menunjukkan 

pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat 

mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari 

waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas instrumen 

digunakan rumus Alpha Cronbach yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows. Kriteria 

reliabilitas didasarkan pada pendapat George dan 

Mallery (1995) sebagai berikut: 
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 > 0,90 = excellent (sangat bagus) 

 > 0,80 = good (bagus) 

 > 0,70 = acceptable (dapat diterima) 

 > 0,60 = questionable (meragukan) 

 > 0,50 = poor (buruk) 

 > 0,40 = uncle table (tidak dapat diterima) 

Berikut hasil uji reliabilitas tiga instrumen yang 

digunakan: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Pengetahuan Bahan Ajar 0,933 Excelent 

Motivasi Mengajar 0,943 Excelent 

Kinerja Mengajar Guru IPS  0,967 Excelent 

Sumber: Lampiran 3 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen pada Tabel 3.4. menun-

jukkan bahwa tiga instrumen yang digunakan memi-

liki tingkat reliabilitas yang sangat baik atau Excelent. 

 
3.5.2 Analisis Validitas Item 

 Validitas menunjukkan sejauh mana item yang 

digunakan mampu untuk mengukur konsep yang 

hendak diukur. Menurut Sugiyono (2010) instrumen 

yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data valid. Dalam pengujian validitas 

item instrumen mengacu pada kriteria yang 

kemukakan oleh Ali (1985) sebagai berikut: 
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0,00 – 0,20 = tidak valid 

0,21 – 0,40 = validitas rendah 

0,41 – 0,60 = validitas sedang 

0,61 – 0,80 = validitas tinggi 

0,81 – 1,00 = validitas sangat  

Untuk mengukur validitas instrumen 

pengetahuan bahan ajar, motivasi mengajar dan 

kinerja menga-jar guru IPS dilakukan dengan 

menggunakan ”Corrected Item total correlation” pada 

korelasi product moment dengan bantuan SPSS 17.0 

for Windows. Rekapitulasi hasil pengujian disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.5 
Ringkasan Hasil Validitas 

Variabel Jumlah Item r terendah r tertinggi 

Pengetahuan Bahan 
Ajar 

20 0,426 0,848 

Motivasi Mengajar 25 0,413 0,858 

Kinerja Mengajar Guru 
IPS  

30 0,420 0,860 

 

Ringkasan hasil uji validitas instrumen 

pengetahuan bahan ajar menunjukkan dari 20 butir 

yang diuji memiliki nilai corrected item total correlation 

paling rendah sebesar 0,426 dan paling tinggi sebesar 

0,848. Dengan demikian seluruh butir instrumen 

pengetahuan bahan ajar memiliki nilai corrected item 

total correlation sehingga dinyatakan valid. Hasil uji 

validitas instrumen motivasi mengajar menunjukkan 
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dari 25 butir yang diuji memiliki nilai corrected item 

total correlation paling rendah sebesar 0,413 dan 

paling tinggi sebesar 0,858. Dengan demikian seluruh 

butir instrumen motivasi mengajar dinyatakan valid. 

Hasil uji validitas instrumen kinerja mengajar guru IPS 

menunjukkan dari 30 butir yang diuji memiliki nilai 

corrected item total correlation paling rendah sebesar 

0,420 dan paling tinggi sebesar 0,860. Dengan 

demikian seluruh butir instrumen kinerja mengajar 

guru IPS dinyatakan valid.   

3.6  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai hasil pengukuran variabel 

pengetahuan bahan ajar, motivasi mengajar, dan 

kinerja mengajar guru IPS. Ukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nilai terendah, nilai 

tertinggi, nilai rata-rata dan standar deviasi.  

 

3.7 Analisis Korelasi 

Teknik korelasi digunakan untuk mencari 

hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan 

variabel berbentuk interval dan sumber data dari dua 

variabel atau lebih adalah sama (Sugiyono, 2010).  

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui ke-

eratan hubungan antara pengetahuan bahan ajar (x1) 

dengan kinerja mengajar guru IPS (y), hubungan 

antara motivasi mengajar (x2) dengan kiner mengajar 

guru IPS (y) dan hubungan secara bersama-sama 
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pengetahuan bahan ajar dan motivasi mengajar (x2) 

dengan kinerja mengajar guru IPS (y). Keeratan hu-

bungan dinyatakan dengan indeks koefisien korelasi. 

Koefisien korelasi adalah hubungan bilangan yang 

menyatakan besar kecilnya hubungan. Bilangan itu 

berada antara -1 sampai +1. Bilangan negatif menun-

jukkan korelasi negatif artinya berbanding terbalik, 

sedangkan bilangan positif menunjukkan adanya kore-

lasi positif atau menunjukkan arah berbanding lurus.  

Analisis korelasi untuk menguji ada tidaknya korelasi 

antar variabel bebas dan terikat yang dilakukan 

dengan bantuan SPSS 17.0 for Windows. Uji korelasi 

yang digunakan adalah korelasi Spearman Rho karena 

merupakan data ordinal. 

Adapun rumus hipotesis statistik adalah: 

1. Ho :  x1y ≤ 0 Artinya tidak ada hubungan positif 

yang signifikan antara pengetahuan bahan ajar 

dengan kinerja mengajar guru IPS  SMP negeri di 

Kabupaten Semarang; 

Ha : x1y > 0 Artinya ada hubungan positif yang 

signifikan antara pengetahuan bahan ajar dengan 

kinerja mengajar guru IPS SMP negeri di Kabupaten 

Semarang; 

2. Ho :  x2y ≤ 0 Artinya tidak ada hubungan positif 

yang signifikan antara motivasi mengajar dengan 

kinerja mengajar guru IPS SMP negeri di Kabupaten 

Semarang; 
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Ha :  x2y > 0   Artinya  ada hubungan positif yang 

signifikan antara motivasi mengajar  dengan kinerja 

mengajar guru IPS SMP negeri di Kabupaten 

Semarang; 

3. Ho :  x12y ≤ 0  Artinya tidak ada hubungan positif 

yang signifikan antara pengetahuan bahan ajar dan 

motivasi mengajar dengan kinerja mengajar guru 

IPS  SMP negeri di  Kabupaten Semarang. 

Ha :  x12y > 0  Artinya tidak ada hubungan positif 

yang signifikan antara pengetahuan bahan ajar dan 

motivasi mengajar dengan kinerja mengajar guru 

IPS  SMP negeri di  Kabupaten Semarang. 

 


