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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta pada 

mahasiswa jurusan kependidikan dengan subjek penelitian mahasiswa 

peserta PKM tahun 2018 (mahasiswa angkatan 2015) di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 

hingga April hingga sampai tahap pengolahan data penelitian. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah penelitian 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang datanya 

berupa berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik yang 

memenuhi kaidah ilmiah, objektif, terukur, sistematis, dan rasional. Dengan 

menggunakan metode ini maka dapat menemukan dsan mengembangkan 

ilmu pengetahuan. (Sugiyono 2016) 

 

1. Teknik Pengumpulan Data dan Pendekatan Penelitian 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan survey dan 

dengan pendekatan korelasi. Penelitian survey adalag cara yang efektif 

dan tepat untuk menjelaskan pemikiran, perasaan, dan pendapat. Survey 

biasanya berbentuk pertayaan atau pernyataan yang umumnya 

berbentuk kuisioner. (Emzir 2017)  
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Jika Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey yang 

berbentuk kuisioner, maka data yang ingin dikumpulkan dalam bentuk 

pernyataan atau pertanyaan yang diberikan untuk responden agar 

dijawab sesuai dengan pilihan responden. Lalu dihubungkan dengan 

pendekatan korelasional yang artinya penelitian ini ingin melihat 

pengaruh atau hubungan prediktif yang hasilnya nanti akan membuat 

suatu keputusan. 

2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu subjek dan objek yang ingin diteliti 

lebih lanjut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang saling 

berhubungan, yaitu antara variabel Minat Menjadi Guru dan  PKM, 

maka jika variabel Minat Menjadi guru disebabkan oleh variabel Praktik 

Keterampilan Mengajar (PKM), maka Minat Menjadi Guru atau biasa 

disebut variabel Y dinamakan variabel terikat (yang dipengaruhi) dan 

Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) disebut variabel X atau variabel 

bebas (yang mempengaruhi). 

Gambar III.1 SEM (Sructural Equation Modeling) 

Kegiatan PKM 

(Variabel Bebas)

X

Minat Menjadi Guru 

(Variabel Terikat)

Y
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C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah subjek/objek yang mempunyai karakteristik dan 

kualitas tertentu yang telah dipilih oleh peneliti yang nantinya akan 

dipelajari untuk ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa jurusan kependidikan pada Fakultas 

Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti kegiatan PKM tahun 

2018 (mahasiswa angkatan 2015) yang berjumlah : 

Tabel III.1 Jumlah Mahasiswa Peserta PKM tahun 2018 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian kecil yang diambil dari populasi. Peneliti 

menggunakan teknik simple random sampling dalam menentukan 

banyaknya sampel. Simple random sampling adalah  cara mengambil 

anggota sampel secara acak di dalam sebuah populasi. Dapat dilakukan 

dengan cara membuat undian, urutan absen, dsb.. (Sugiyono 2016) 

Menurut jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam 

penelitian tergantung pada waktu, ketelitian atau kesalahan yang 

diinginkan. Makin kecil tingkat kekeliruan yang diambil maka makin 

besar anggota sampelnya, begitupun sebaliknya.  

Jurusan 
Jumlah Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi 71 

Pendidikan Bisnis 79 

Pendidikan Administrasi Perkantoran 75 

TOTAL 
225 
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Dalam menentukan banyaknya sampel peneliti memilih dengan cara 

melihat tabel Isaac dan Michael, untuk tingkat kekeliruan 1%, 5%, dan 

10%. Jika tidak ada dalam tabel maka dapat menggunakan rumus 

manual. Rumus untuk menghitung ukuran sample dari populasi yang 

diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut :  

s =  
λ2. N. P. Q

d2. (N − 1) + λ2. P. Q
  

Keterangan : 

S : Jumlah sampel 

λ2 :  dk=1 

N : jumlah populasi 

d : taraf kesalahan (!%, 5%, atau 10%) 

P=Q : 0,5 

 

Penentuan sampel dapat juga dengan melihat tabel penentuan 

jumlah sampel menurut Isaac dan Michael . peneliti mengambil sampel 

dengan taraf kesalahan 5% karena terbatasnya waktu untuk 

mengumpulkan sampel penelitian dan penelitian yang dilakukan 

membutuhkan tingkat kesalahan yang tidak begitu kecil karena hal yang 

diteliti mengenai minat yang seperti diketahui bahwa minat seseorang 

berbeda-beda. Dari tabel Isaac dan Michael dengan jumlah populasi 

sebanyak 225 dan pada taraf kesalahan 5% sampel yang digunakan 

adalah sebanyak 135 mahasiswa. 
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D. Definisi Konseptual Variabel 

Definisi konseptual adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

kosntrak dengan menggunakan konstrak yang lain (secara konsep). (110) 

1. Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) 

 PKM adalah mata kuliah praktik yang wajib diambil oleh mahasiswa 

jurusan kependidikan dengan mengimplementasikan dan menyatukan 

antara teori yang didapatkan selama bangku kuliah dengan aktivitas 

yang sesungguhnya. Kegiatan praktik ini bertujuan untuk memberikan 

bimbingan kepada mahasiswa agar memiliki kompetensi yang harus 

dicapai oleh seorang tenaga pendidik dengan menunjukan keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuannya selama menjadi guru (magang) di 

sekolah mitra.   

2. Minat Menjadi Guru 

Minat menjadi guru berarti adalah rasa tertarik dan rasa lebih suka 

bahkan menaruh perhatian yang lebih  terhadap profesi keguruan dan 

ingin melakukan tindakan atau upaya untuk menjadi guru seperti 

menambah pengetahuan dengan keguruan dan meningkatkan 

keterampilan menjadi guru dengan cara berpartisi aktif dan merasakan 

tugas-tugas guru yang sesungguhnya. 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang dapat mengukur suatu 

variabel yang sedang diteliti dan memberi gambaran bagaimana variabel 

atau konstrak itu dapat diukur. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa 
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definisi operasional adalah indikator yang dapat mengukur pengaruh 

Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) dan minat menjadi guru pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi. 

1. Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) 

 Dari definisi konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

untuk mengukur Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) adalah 

menerapkan pengetahuan untuk mencapai target pembelajaran program 

studi dapat tercapai, memiliki pribadi yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, dan memiliki sikap guru yang professional 

2.  Minat Menjadi Guru 

 Dari definisi konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa indikator 

untuk mengukur  minat menjadi guru adalah : 

1. Rasa suka seperti kegemaran/suka pada profesi guru dan mahasiswa 

yang mermilih jurusan kependidikan 

2. Adanya perhatian seperti rasa ingin tau informasi terbaru mengenai 

profesi guru dan memiliki banyak media informasi mengenai profesi 

guru, dan 

3. Partisipasi aktif seperti keikutsertaan mahasiswa mengikuti PKM 

serta merasakan tugas dan tanggung jawab seorang guru. 

F. Kisi-Kisi Instrumen 

 Kisi-kisi instrument untuk variabel Praktik Keterampilan Mengajar 

(PKM) dan Minat Menjadi guru disajikan untuk memberikan gambaran 

informasi mengenai butir-butir soal angket atau kisioner yang tercermin 
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dalam indikator variabel Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) dan Minat 

Menjadi Guru. Kemudian angket atau kuisioner tersebut akan diberikan 

kepada para responden untuk diisi sesuai dengan pendapat responden 

menggunakan jawaban yang tersedia.  

1. Praktik Ketreampilan Mengajar (PKM) 

Indikator Sub Indikator 
Pernyataan 

Positif Negatif 

Keseriusan / 

kemampuan 

PPL/PKM 

Keterampilan Praktik Mengajar 5, 10 1, 7 

Mengolah Kelas 
2, 4 9, 14 

Pribadi yang 

memiliki 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Menguasai bahan ajar, teknik dan 

metode pembelajaran, dan media 

pembelajaran 

6, 15 
11, 18, 

20 

Menyusun RPP 8, 12 17 

Mengevaluasi Pembelajaran 13, 22, 

25 
 

Mendapat 

pengalaman 

menjadi guru 

yang professional 

Sikap Guru dalam Kegiatan 

belajar mengajar 

19, 21, 

27 
24 

Bekerja sama dan beradaptasi 

dengan lingkungan tugas 

23, 26, 

28 
16 

Mengetahui masalah pendidikan 3, 29 30 

TOTAL 30 

Tabel III.2 Kisi-kisi instrument variabel (X) PKM 

2. Minat Menjadi Guru 

Indikator Sub Indikator 
Pernyataan 

Positif Negatif 

Rasa Suka 

Kegemaran/suka pada profesi guru 1, 4, 8, 

11, 13 
6 

Memilih jurusan kependidikan 14, 17 2, 9 

Perhatian 

Ingin tau informasi terbaru 

mengenai profesi guru 
5, 7, 10 3 

Memiliki banyak media informasi 

mengenai profesi guru 
15, 23 20 

Partisipasi Aktif 

Menjadi guru 16, 19, 

26, 29 
22, 24 

Merasakan tugas dan tanggung 

jawab seorang guru 12, 18, 

21, 25, 
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27, 28, 

30 

TOTAL 30 

Tabel III.3 Kisi-kisi Instrumen Variabel (Y) Minat Menjadi Guru 

 Hasil dari penelitian yang menggunakan kuisioner ini ditunjukkan 

oleh jumlah nilai yang diperoleh dari kuisioner yang sudah diisi oleh responden dan 

dinyatakan dalam bentuk skala Likert. Skala Likert akan memberikan pilihan ditiap 

pernyataan sub-sub indicator, nilai yang diberikan antara 1 sampai 5, sehingga 

jumlah pernyataan yang sudah diisi oleh responden akan mudah dihitung lebih 

lanjut menggunakan analisis statistik. Setiap jawaban dari pernyataan atau 

pertanyaan akan dihubungkan dengan angka, seperti berikut :  

Alternatif Jawaban 

Pemberian Skor 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Setuju (SS) 
5 

1 

Setuju (S) 
4 

2 

Ragu-ragu (R) 
3 

3 

Tidak Setuju (TS) 
2 

4 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 

5 

Tabel III.4 Skor Skala Likert 

G. Validitas dan Reliabilitas 

 Reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Jika hal yang diukur 

memiliki reliabilitas yang tinggi maka hal tersebut memiliki tingkat 

kepercayaan yang tinggi. Jika nilainya stabil, maka alat ukur tidak akan 

berubah.  Sutu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat 
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dipercaya, sebuah instrument dikatakn valid jika instrument itu tepat dalam 

mengukur suatu hal. Dalam Bahasa Indonesia “valid” disebut dengan istilah 

“sahih”. (Riduwan 2015) 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas adalah uji untuk mengukur kesahihan data atau 

kevalidan data. Dikatakan sahih atau valid jika tepat mengukur suatu 

hal. Rumus yang digunakan untuk mengukur validitas adalah sebagai 

berikut : (teknik korelasi product moment dengan angka kasar) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas  

maka dapat diketahui butir instrument tesrbut valid atau tidaknya 

melalui ketentuan berikut :  

a. Jika rhitung  > rtabel maka butir pernyataan atau indikator dinyatakan 

valid. 

b. Jika rhitung  < rtabel maka butir pernyataan atau indikator dinyatakan 

tidak valid (drop). 
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2. Uji Reliabilitas  

  (Suharsimi, 2017 : 100). Hal ini berarti uji reliabilitas digunakan 

untuk mengukur instrument pernyataan atau indikator agar sesuai 

dengan kenyataan dan dapat dipercaya. Rumus untuk menghitung uji 

reliabilitas adalah sebagai berikut :  

 

H. Teknik Analisis Data 

 Setelah seluruh data responden sudah terkumpul, langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data yang didapatkan. Dikarenakan menggunakan 

pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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1. Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan tuntuk mengetahui apakah 

hubungan Y dan X berdistribusi normal atau tidak normal. Untuk 

mengetahui normalitas suatu populasi dapat menggunakan uji 

analisis grafik dengan melihat Kolmogorov Smirnov (KS). Kriteria 

pengambilan keputusan KS ini, yaitu : 

1) Jika signifikan > 0.05 (Tabel sesuai n)  maka data berdistribusi 

normal 

2) Jika signifikan < 0.05 (Tabel sesuai n)  maka data berdistribusi 

tidak normal  

 Sedangkan kriteria pengambilan keputusandengan nalisis 

grafik (Normal probability), yaitu : 

1) Jika penyebaran data di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah diagonal maka memenuhi syarat normalitas 

2) Jika penyebaran data jauh dari garis diagonal, maka tidak 

memenuhi syarat normalitas. 

b. Uji Linearitas 

 Uji liniaritas dilakukan  untuk mengetahui adanya pengaruh 

linear atau tidak antar variabel yang diteliti berpengaruh linier atau 

tidak secara signifikan. Uji lineraritas dilakukan dengan 

menggunakan  Test of Linearity pada taraf signifikasi 0.05. dasar 

pengambilan keputusan dapat melihat output pada tabel Anova.  
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1) Jika nilai signifikasi < 0.05, hubungan antara variabel X dengan 

Y memenuhi syarat linier. 

2) Jika nilai signifikasi > 0.05, maka hubungan antara variabel X 

dengan Y tidak memenuhi syarat linier. 

2. Analisis Persamaan Regresi 

a. Uji Regresi Sederhana 

Selanjutnya peneliti menguji analaissi regresi sederhana. Menurut 

Sugiyono (2012:261) regresi sederhana dilakukan ketika hanya . 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah :  

 

Untuk mencari nilai α dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 

 

 

b. Uji Linearitas Regresi 

 Uji linearitas sebagai syarat khusus untuk melanjutkan 

perhitugan statistik, uji linearitas digunakan untuk melihat hubungan 
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yang linear antar variabel. Jika hubungannya tidak linear maka 

penelitian tidak bisa dilanjutkan.  

Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas regresi sebagai 

berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Untuk mempermudah uji linearitas digunakan daftar analisis 

varians (anava) regresi linear sederhana, seperti : 

 

 

 

 

 

𝐽𝐾 (𝑇) =  ∑ 𝑌2 

𝐽𝐾 (𝛼) =  
(∑ 𝑌)2

𝑛
 

𝐽𝐾(𝑏|𝛼) = 𝑏 {∑ 𝑋𝑌 −
(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛
} 

 

𝐽𝐾(𝑆) = 𝐽𝐾(𝑇) − 𝐽𝐾(𝑎) − 𝐽𝐾(𝑏|𝛼) 

𝐽𝐾 (𝑇𝐶) =  ∑ {∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑛𝑖
}

𝑋𝑖

 

𝐽𝐾(𝐺) =  𝐽𝐾 (𝑆) − 𝐽𝐾 (𝑇𝐶) 
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Tabel III.5 Tabel Anava 

Setelah menghitung analisis tabel Anava peneliti dapat menguji 

keberartian dan menguji linearitasnya dengan cara :  

1) Uji Koefisien Determinasi 

Ho : Koefisien tidak berarti (b=0)  

Ha : Koefisien berarti (b ≠ 0) 

Dalam menguji hipotesis nol (Ho), dipakai statistik  (Fhitung)                         

F hitung >  F tabel berdasarkan taraf kesalahan yang dipilih dan dk yang bersesuaian. 

Kesimpulannya koefisien determinasinya berarti (b≠0). 

2) Uji Linearitas : 

Ho : Regresi Linear 

Ha : Regresi non-Linear 

 Statistik   (F hitung) , jika F hitung > F tabel menggunakan 

taraf kesalahan yang dipilih dan dk yang bersesuaian. Maka regresinya adalah 

linier. 

I. Uji Hipotesis  

Pada penelitan ini peneliti menggunakan uji hipotesis hubungan antara dua 

variabel, yang berarti : 

a. Ho : tidak ada pengaruh antara PKM terhadap minat menjadi guru 

b. Ha : adanya pengaruh antara PKM terhadap minat menjadi guru 

 Antara Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) dengan minat menjadi 

guru dapat dihitung korelasinya. Korelasi dapat dihitung dengan rumus : 

𝐹 =
𝑆𝑟𝑒𝑔

2

𝑆𝑠𝑖𝑠
2  

𝐹 =
𝑆𝑇𝐶

2

𝑆𝐺
2  
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 Jika nilai r hitung > r tabel maka terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara Praktik Keterampilan Mengajar (PKM) dengan minat 

menjadi guru. Begitupun sebaliknya.  
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