
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Identifikasi Peubah  

1. Peubah tak gayut (Independent variable) (X1) dalam penelitian ini 

adalah iklim sekolah (X1) dan sikap terhadap pekerjaan guru (X2). 

2. Peubah gayut (Dependent variable) (Y) dalam penelitian ini adalah 

kompetensi guru Taman Kanak-Kanak (TK). 

 

1.2 Definisi Operasional 

1. Kompetensi guru TK adalah kemampuan, ketrampilan dan perilaku 

seseorang yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru TK 

untuk direfleksikan dalam melaksanakan tugas sebagai guru sesuai 

dengan standar kompetensi guru yang mencakup kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

2. Iklim sekolah adalah persepsi guru tentang keadaan/suasana yang ada 

disekitar sekolah yang mencakup keterbukaan organisasi, iklim 

organisasi yang sehat, dan perilaku yang menunjukkan tanggung 

jawab yang akan memberikan efek subyektif yang dirasakan oleh 

semua personil sekolah (guru, peserta didik, para pegawai) 

3. Sikap terhadap pekerjaan guru adalah suatu kecenderungan seorang 

guru dalam berpendapat setuju atau tidak setuju berkaitan dengan 

kegiatan mengajar di TK mencakup merencakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan 

pembimbingan terhadap peserta didik, dan melaksanakan tugas 

tambahan yang merupakan hasil interaksi antara komponen kognitif, 

afektif, dan konatif, yang menimbulkan reaksi terhadap objek dalam 

bentuk positif (mendukung) atau negatif (tidak mendukung).  



1.3 Alat Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan skala. Jenis penskalaan yang dipakai adalah 

metode menilai (rating), yaitu Subjek menilai stimulus  berdasarkan 

kesesuaiannya dengan kondisi dirinya dan dipandang dari bentuknya, 

maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah check list, 

yaitu sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda check 

(√) pada kolom yang sesuai. Skala yang digunakan adalah berupa skala 

likert dengan 5 alternatif jawaban. Skala  ini disusun berdasarkan dua 

jenis aitem yang seiring dengan pernyataan (favorable) dan yang tidak 

seiring pernyataan (unfavorable). Variasi/alternatif bentuk memilih 

jawaban yang memperlihatkan tingkat kesetujuan atau tingkat kesesuaia, 

antara lain adalah: 

1. Untuk aitem favorable: skor 5 jika jawaban responden sangat 

sesuai/sangat setuju, skor 4 jika jawaban responden sesuai/setuju, 

skor 3 jika responden tidak menentukan pendapat atau netral, skor 2 

jika jawaban responden tidak sesuai/tidak setuju, dan skor 1 jika 

jawaban responden sangat tidak sesuai atau sangat tidak setuju. 

2. Untuk aitem unfavorable: skor 1 jika jawaban responden sangat 

sesuai/sangat setuju, skor 2 jika jawaban responden sesuai/setuju, 

skor 3 jika responden tidak menentukan pendapat/netral, skor 4 jika 

jawaban responden tidak sesuai/tidak setuju, dan skor 4 jika jawaban 

responden sangat tidak sesuai/sangat tidak setuju. 

Istilah setuju digunakan sebagai pilihan respon dalam skala-

skala sikap yang meminta subjek menyatakan kesetujuan (dukungan) 

atau ketidaksetujuan (penolakan) terhadap isi pernyataan berkenaan 

dengan objek sikap yang disebutkan dalam aitem.  



Istilah sesuai digunakan sebagai pilihan respon dalam skala-skala 

yang mengukur keadaan diri subjek sendiri sehingga dalam merespon 

aitem subjek lebih dahulu menimbang sejauhmanakah isi pernyataan 

merupakan gambaran mengenai keadaan dirinya atau gambaran 

mengenai perilakunya.   

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga 

skala, yaitu: 

1. Kompetensi guru TK 

Skala kompetensi guru TK ini disusun oleh peneliti berdasarkan 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dari Direktorat 

Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(2010) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 16/2007. Instrument kompetensi guru 

PAUD/TK/RA meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi 

kompetensi guru TK, sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh semakin rendah pula kompetensi guru TK. Sebaran 

aitem skala kompetensi guru TK disajikan dalam Tabel 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  3.1. 

Sebaran Aitem Skala Kompetensi Guru TK 

Keterangan: F= Favorable, U= Unvaforable. Keterangan ini juga berlaku 

untuk Tabel 3.2 dan 3.3 

 

 

No Aspek Indikator F U 

1 Pedagogik 1.1 Mengenal karakteristik peserta 

didik usia TK/PAUD. 

1.2 Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik 

1.3 Pengembangan kurikulum 

1.4 Kegiatan pengembangan yang 

mendidik 

1.5 Pengembangan potensi Peserta 

Didik 

1.6 Komunikasi dengacn Peserta 

Didik 

1.7 Penilaian dan Evaluasi 

15 

 

2 

 

 

3,5 

6 

 

10 

 

7, 11 

 

1, 12 

 

 

 

 

 

4 

 

 

9 

 

 

2 Kepribadian 2.1 Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia 

 

2.2 Menunjukkan pribadi yang 

dewasa dan teladan 

2.3 Rasa bangga menjadi guru 

13 

 

 

 

14, 16 

 

17 

 

 

 

 

 

 

8 

3 Sosial 3.1 Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif, serta tidak 

diskriminatif 

3.2 Komunikasi dengan sesama 

guru, tenaga kependidikan, 

orang tua, peserta didik, dan 

masyarakat. 

20 

 

 

21, 22 

 

4 Profesional 4.1 Penguasaan materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

4.2 Mengembangkan keprofesian 

melalui tindakan yang 

reflektif. 

23 

 

 

 

18, 24 

 



2. Iklim sekolah 

Skala iklim sekolah ini disusun oleh peneliti berdasarkan dimensi 

iklim sekolah dari Hoy dan Miskel (2008) yang terdiri dari 

organizational opennes, organizational health, dan 

organizational citizenship. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin positif iklim sekolah yang ada, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh semakin negatif pula iklim 

sekolahnya. Sebaran aitem skala iklim sekolah disajikan dalam 

Tabel 3.2. 

Tabel  3.2. 

Sebaran Aitem Skala Iklim Sekolah 

Dimensi  Indikator  F U 

Organizational 

openness  

1. perilaku kepala sekolah yang 

mendukung 

2. adanya kontrol dari kepala sekolah 

3. perilaku kepala sekolah yang ketat 

4. perilaku guru terhadap rekan 

sejawat 

5. perilaku guru yang akrab 

6. keterlibatan guru  

1, 3, 7 

 

 

 

11, 19, 

20 

5 

18 

 

 

2 

4 

 

 

 

Organizational 

health 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Integritas kelembagaan/institusi  

menggambarkan sekolah yang 

mendukung kepentingan dari 

masyarakat, seperti: sekolah 

mampu mengatasi/merespon 

dengan baik dari tekanan luar. 

2. Tingkat manajerial  

- menggambarkan perilaku kepala 

sekolah yang ramah, menjadi rekan 

sejawat 

- adanya susunan/struktur tugas yang 

jelas  

- dukungan sumber daya (sarana-

prasarana) 

3. tingkat teknis 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

9 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

8, 10 

 

 

 

 

12 

 

22, 24 



 

3. Sikap terhadap pekerjaan guru 

Sikap terhadap pekerjaan guru akan diungkap menggunakan skala 

yang disusun berdasarkan komponen sikap yang dijelaskan 

Azwar (1995) dan Walgito (2001) terhadap pekerjaan guru yang 

diuraikan oleh Ditjen PMPTK (2009) yang terdiri dari sikap 

terhadap merencakan pembelajaran, sikap terhadap melaksanakan 

pembelajaran, sikap terhadap menilai hasil belajar, sikap terhadap 

membimbing dan melatih peserta didik, sikap terhadap 

melaksanakan tugas tambahan. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh menunjukkan semakin positif sikap guru terhadap 

pekerjaan, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh 

menunjukkan semakin negatif pula sikap guru terhadap 

pekerjaan. Sebaran aitem skala sikap terhadap pekerjaan guru 

disajikan dalam Tabel 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi  Indikator  F U 

Citizenship  1. mementingkan orang lain: 

membantu rekan/guru baru dengan 

sukarela  

2. menggunakan waktu secara efisien: 

guru tiba untuk bekerja dan rapat 

tepat waktu 

3. sportif: menghindari mengeluh 

dalam kesibukan kerja 

4. sopan santun 

5. melayani di komite dan sukarela 

mengikuti fungsinya 

13, 

14 

 

15 

 

 

17 

 

23 

22 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 



Tabel  3.3. 

Skala Sikap Terhadap Pekerjaan Guru 

 

3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di taman kanak-

kanak kecamatan tingkir Salatiga, sehingga populasi yang tercakup 

dalam penelitian ini yaitu sejumlah 121 guru (berdasarkan data dari 

daftar peserta IGTKI-PGRI Kecamatan Tingkir-Salatiga, April 2014). 

Pengambilan sampel populasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian ini adalah teknik saturation sampling (sampel jenuh) yaitu 

metode pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota 

populasi sebagai sampel. Oleh karena itu sampel dari penelitian ini 

adalah semua guru TK yang juga tergabung di ikatan guru taman kanak-

kanak Indonesia (IGTKI) Kecamatan Tingkir-Salatiga. 

Objek Sikap 

 

Komponen sikap 

Kognitif Afektif Konatif 

 F U F U F U 

1. Merencanakan pembelajaran       

Membuat Promes (Program 

Semester) pada awal tahun sesuai 

dengan rencana kerja sekolah 

  24    

Guru memiliki RKM  2 22  23  

Guru memiliki RKH sesuai dengan 

kegiatan pembelajaran hari itu 

1  20  21  

2. Melaksanakan pembelajaran        

Penguasaan/Penyampaian materi 

pelajaran 

3  19  18  

Penggunaan/Penguasaan APE 4  17  16  

Melakukan persiapan 5    15  

Keterampilan membuka dan 

menutup kegiatan 

6  28 12 14  

3. Menilai hasil belajar  27  11  13  

4. Membimbing dan melatih 

peserta didik  

8  9  10  

5. Melaksanakan tugas tambahan  25  26  7  



3.5 Menganalisis Aitem Dan Reliabilitas Alat Ukur.  

Kualitas skala psikologi sangat ditentukan oleh kualitas aitem-

aitem di dalamnya. Oleh karena itu, selain berbagai masalah yang 

menyangkut penulisan aitem, salah satu hal pokok yang perlu mendapat 

perhatian dalam penyusunan dan pengembangan skala psikologi adalah 

prosedur analisis dan seleksi aitem (Azwar, 2012). Dalam prosedur 

analisis dilakukan pra-uji coba dan uji coba empirik. Pra uji coba 

dilakukan untuk memeriksa apakah kalimat yang dipergunakan sudah 

dimengerti oleh pembaca dan dipahami sama sebagaimana yang 

dikehendaki oleh penulisnya. Dalam penelitian ini pra uji coba dilakukan 

dengan sampel guru TK sejumlah 11 guru TK di Kec. Sidomukti dan 

Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.  

Selanjutnya dilakukan evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif 

dilakukan dengan memperbanyak dua (2) hingga tiga (3) kali lipat lebih 

banyak dari jumlah aitem yang direncanakan akan dijadikan skala. Skala 

ini diujicobakan secara empirik pada kelompok subjek yang 

karakteristiknya setara dengan subjek yang hendak dikenai skala itu 

nantinya. Dalam penelitian ini, diujicobakan pada guru TK di Kec. 

Argomulyo, Kec. Sidomukti, dan Kec. Sidorejo dengan jumlah sampel 

sebanyak 60 guru.  

Langkah selanjutnya yaitu analisis aitem atau disebut dengan 

daya diskriminasi aitem menurut Azwar (2012) sering diberi nama salah 

tetapi kaprah sebagai validitas aitem adalah untuk mengetahui sejauh 

mana aitem mampu membedakan antara individu atau kelompok individu 

yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujian 

dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi 

skor aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. Sebagai kriteria 

pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total dengan batasan r≥0,30. 



Setelah diperoleh aitem yang memiliki daya diskriminasi tinggi 

(≥0,30), kembali ke aitem yang direncanakan untuk dilakukan penelitian 

yang sesungguhnya dan selanjutnya dilakukan uji reliabilias. Azwar 

(2012) menjelaskan konsep reliabilitas menunjuk kepada taraf 

kepercayaan atau taraf konsistensi hasil ukur. Pada umumnya, reliablitas 

dianggap memuaskan bila koefisiennya mencapai minimal rxx:0,900, 

namun untuk skala yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

individual yang sangat penting sebaiknya koefisien reliabilitas mencapai 

angka rxx: 0,950.  

Searah dengan itu, Wells & Wollack (2003, dalam Azwar, 2012) 

mengatakan bahwa high-stakes standardized test yang dirancang secara 

professional hendaknya memiliki koefisien konsistensi internal minimal 

0,90, sedangkan untuk tes yang tidak begitu besar pertaruhannya hanya 

memiliki koefisien konsistensi internal paling tidak setinggi 0,80 atau 

0,85. Karena koefisien reliabilitas mencerminkan hubungan skor skala 

yang diperoleh dengan skor sesungguhnya yang tidak dapat diketahui 

maka dengan koefisien reliabilitas 0,900 berarti perbedaan (variasi) yang 

tampak pada skor skala tersebut mampu mencerminkan 90% dari variasi 

yang terjadi pada skor murni kelompok subjek yang bersangkutan. 

Dengan kata lain dikatakan bahwa 10% dari perbedaan skor yng tampak 

adalah akibat variasi eror atau kesalahan pengukuran tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Teknik Analisis Data  

  Analisis regresi linier akan digunakan dalam penelitian ini. 

Priyatno (2010) menjelaskan bahwa analisis regresi linier digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara peubah tak gayut dengan peubah 

gayutdengan persamaan linier. Dalam penelitian ini analisis regresi linier 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, karena terdiri dari 

dua peubah tak gayut dalam satu model regresi. Sebelum data dianalisis, 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis (uji asumsi) yaitu uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastistas, dan uji linearitas. 




