
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Secara garis besar penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Metode yang digunakan adalah metode survei yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari populasi (Sugiono, 2010). Pada pelaksanaan survei digunakan 

kuesioner untuk mengkaji apakah ada pengaruh pelaksanaan micro teaching 

terhadap kemampuan pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) guna 

memperkaya pembahasan dalam tahap hasil penelitian. Dengan penelitian 

kuantitatif, penelitian ini bersifat deskriptif atas data-data yang diperoleh dari 

lapangan. 

Penelitian deskriptif kuantitatif ini menafsirkan data yang bersangkutan 

dengan berdasarkan fakta lapangan, sikap serta pandangan dari mahasiswa, 

pertentangan dua atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, 

pengaruh terhadap suatu kondisi sesuai penelitian yang akan diteliti. Penelitian 

kuantitatif bertumpu pada pengumpulan data berupa angka hasil dari pengukuran. 

Karena itu data yang terkumpul harus diolah secara statistik agar dapat ditaksir 

dengan baik (Arifin, 2012). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Tadris Biologi, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari , beralamat di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, 

Kendari Sulawesi Tenggara. 
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3.2.2. Waktu penelitian 

Waktu   penelitian   ini   berlangsung   sejak  13 Juni  sampai  dengan  

03 Agustus tahun 2020.  

4.2  Variabel dan Desain Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

penelitian suatu penelitian. Menurut Sugiono variabel penelitian adalah suatu 

atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2017).  Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu 

sebagai berikut: 

Variabel bebas (Independen)  yaitu pelaksanaan micro teaching (X). 

Variabel terikat (Dependen) yaitu kemampuan pelaksaan pengenalan lapanngan 

persekolahan (PLP II)  (Y). Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui 

tentang pengaruh Mikro Teaching terhadap Pengenalan Lapangan Persekolahan 

(PLP II) Program Studi Tadris Biologi T.A 2019/2020, dapat dilihat skema 

variabel penelitian berikut ini: 

 Desain Penelitian 

 

                               PyX  

             

Keterangan: 

X = Micro Teaching  

Y = Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

PyX = Garis pengaruh X ke Y 

 

 

 

X 

Y 
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1.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek 

subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki 

oleh subjek atau objek itu (Sugiono, 2019).  

1.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Tadris 

Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah lulus Micro 

Teaching dan telah melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

tahun akademik 2019/2020. 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Peserta PLP  II Tadris Biologi T.A 2019 / 2020 

 

No 

 

Kelas 

 

Laki-Laki 

 

Perempuan 

Jumlah Siswa  Per 

Kelas (Populasi) 

1 A    9 20 29 

2 B 7 23 30 

 

Jumlah  

 

16 

 

43 

 

59 

Sumber: Penyelenggara PLP II Tahun 2020  IAIN Kendari 

1.3.2 Sampel  

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, an 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 
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karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel 

yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) 

(Sugiono, 2019). 

Pada penelitian ini digunakan sampling jenuh yang merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal 

ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan  kesalahan yang sangat 

kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sampel total atau sensus, dimana semua 

anggota populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga sering diartikan sampel 

yang sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan merubah keterwakilan 

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiono, 2019). 

1.4 Tekhnik Pengumpulan Data  

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah menyebarkan angket (kuisioner), wawancara dan dokumentasi.  

1.4.1 Angket (Kuesioner)  

 Kuesioner suatu alat pengumpul informasi dengan cara 

menyapaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis 

pula oleh responden (Margono, 2010).  Adapun angket yang digunakan 

adalah tipe pilihan (tertutup). Angket terdiri dari pernyataan-pernyataan 

mengenai micro teaching dan pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) 

yang diajukan kepada responden dalam bentuk tertulis dan yang akan 
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disampaikan secara langsung untuk memperoleh data yang akurat. Angket 

disebarkan secara menyeluruh kepada semua sampel. 

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang 

memberikan alternatif  jawaban pertanyaan pada masing-masing item 

pernyataan. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi responden terhadap suatu objek (Usman dan Akbar, 2009). 

1.4.2 Wawancara   

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan 

atau responden) (Martono, 2018).  Dalam penelitian ini pedoman 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu 

wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Wawancara 

digunakan untuk memperoleh data tentang micro teaching dan PLP II. 

Pihak yang diwawancarai adalah beberapa guru pamong, mahasiswa yang 

telah mengikuti  micro teaching dan pengenalan lapangan persekolahan 

(PLP II) . 

1.4.3 Dokumentasi  

 Menurut Maman Rachman sebagaimana dikutip oleh S. Margono 

“Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian” (Margono, 2010). Dalam penelitian ini studi 

dokumenter digunakan untuk memperoleh data tentang micro teaching, 

dan data pengenalan lapangan persekolahan (PLP II) program Studi Tadris 
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Biologi 2019/2020. Data ini digunakan sebagai pelengkap dalam 

penyusunan penelitian. 

1.5 Instrumen Penelitian  

Menurut  Margono (2010)  ”Instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan 

informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan 

menggunakan pola ukur yang sama”.  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengukuran Skala Likert. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Hanni 

Khairunnisa, Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian (Hairunisa, 2017).  Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-iten instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Riduwan dan Akdon, 2010). Skala Likert yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Skala Penilaian Angket 

Alternatif Jawaban Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju (SS) 5 1 

Setuju (S) 4 2 

Ragu-ragu (RR) 3 3 

Tidak Setuju (TS) 2 4 

Sangat Tidak Setuju STS) 1 5 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Angket Micro Teaching 

Variabel  Indikator Sub Indikator 
Nomor 

Item 
Jumlah 

Pembelajaran 

Micro 

Teaching 

Tujuan 

Microteaching 

( Dwight Allen) 

-sarana prasarana micro 

teaching 

-memberikan 

pengalaman mengajar 

yang nyata 

-mengembangkan 

keterampilan mengajar 

sebelum terjun ke kelas 

yang sebenarnya 

-memberikan 

kemungkinan bagi 

calon guru untuk 

mendapatkan 

bermacam-macam 

kondisi peserta didik 

 

1, 2, 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

6 

Manfaat micro 

teaching (Ni 

Nyoman, dkk dan JJ 

Hasibuan dan 

Moedjiono) 

-menguasai sejumlah 

keterampilan mengajar 

-memperoleh 

kepercayaan diri dalam 

mengajar dengan 

mengembangkan dan 

menguasai 

keterampilan mengajar 

-mendapatkan 

pengetahuan lebih 

tentang seni (cara) 

mengajar 

-balikan (feed back) 

yang cepat dan tepat 

dapat segera diperoleh 

 

- mempertinggi 

efisiensi dan efektivitas 

penggunaan sekolah 

praktek dalam waktu 

praktek mengajar yang 

relative singkat 

-keterampilan mengajar 

yang esensial secara 

terkontrol dapat 

dilatihkan 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 
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Pelaksanaan Mikro 

Teaching (Ni, 

Nyoman dkk) 

--merencanakan 

(Planning) 

-praktek mengajar 

(Teaching Practece) 

-Feed back 

-merencanakan ulang 

(Re-Planing) 

-praktik mengajar 

ulang (Re-Teaching) 

-pemberian feed back 

kembali (Re-Feed 

Back) 

-peran dosen dalam 

pembelajaran micro 

teaching 

 

 

             

13 

14 

 

15 

 

16 

 

17,18, 

19, 20 

 

 

 

8 

Jumlah  20 

Sumber: Skripsi Hanipah,  Tahun 2018. 

 

Tabel. 3.2 Kisi-kisi Angket PLP II 

Variabel  Indikator  Sub Indikator 
Nomor 

Item 
Jumlah 

Pengenalan 

Lapangan 

Persekolahan 

(PLP II) 

 

 

Perencanaan 

Pembelajaran  

-Penyusunan Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

1,2,3,4,5,

6 

 

6 

Pelaksanaan 

Pembelajaran  

 

-Pengelolaan Kelas 

 

-Penggunaan media 

dan sumber belajar 

-penggunaan metode 

pembelajaran 

 

7,8,9,10, 

11 

 

 

11,12,13, 

14,15 

 

16,17,18, 

19, 

 

14 
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Evaluasi 

Pembelajaran 

 

-Pendekatan dan jenis 

evaluasi                                                   

-Penyusunan alat 

evaluasi 

 

-Penggunaan hasil 

evaluasi 

20,21,22, 

23,24 

 

25,26,27 

 

28,29,30, 

31 

11 

Jumlah  31 

Sumber: Skripsi Cahyaningrum, Tahun 2015 

1.6 Uji Instrumen 

 

1.6.1 Uji Validitas    

 Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan suatu instrumen. Validitas berkaitan dengan permasalahan apakah 

instrumen yang dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu memang dapat 

diukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut. Validitas sendiri berarti 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kesahihan atau kevalidan suatu 

instrumen. 

Instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Pengujian validitas menggunakan teknik uji korelasi yaitu dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan skor totalnya. Rumus 

yang digunakan untuk menguji validitas instrument adalah Product Moment 

dari Karl Pearson, (Sugiyono, 2015) sebagai berikut: 

��� = �∑��	(∑�)(∑�)
���∑��	∑����(��∑��	∑����

   

Keterangan : 

rxy  : Koefisien korelasi r pearson 

n  : Jumlah sampel penelitian 
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x  : Jumlah skor butir 

y  : Jumlah skor total  

1.6.2 Uji Reliabilitas 

Metode mencari reliabilitas yaitu dengan menganalisis reliabilitas alat 

ukur dari satu kali pengukuran (Riduwan, 2012). Rumus yang digunakan dalam 

uji reliabilitas yaitu (Arikunto, 2012): 

��� = � �
�	�� �1 −

∑���
	��� �  

Keterangan: 

���   : Realibilitas instrumen  

k   : Banyaknya butir pernyataan/pertanyaan 

∑ !": Mean item dalam instrumen  

 #"    : Varians total  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsisten suatu instrumen, 

untuk menunjukkan apakah instrumen tersebut dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Crbanch. Perhitungan dilakukan 

menggunakan aplikasi SPSS  dengan cara memasukkan nilai item butir yang 

valid dan membuat nilai butir yang tidak valid. Reliabilitas konsistensi di 

dalam mengukur gejala yang sama. Sebab suatu konstruk dikatakan reliabel 

jika nilai  Alpha Crbanch >0,70 (Ghozali, 2016). 

Angket dikatakan reliabel jika r11 > rtabel dengan taraf signifikansi  5%. 

Setelah dilakukan perhitungan, hasil dari r hitung akan diinterprestasikan 

berdasarkan pedoman yaitu bila r hitung lebih besar dari 0,600 maka instrumen 

tersebut dikatakan reliabel (Arikunto, 2013).  
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n = ukuran sampel 

1.7.2 Analisis Statistik Inferensial 

Dalam analisis statistik inferensial, digunakan uji normalitas data, yang 

bertujuan untuk mengetahui kenormalan data tentang mikro taching dan 

pengenalan lapangan persekolahan (PLP II), kemudian digunakan uji Regresi 

linear sederhana, dan uji koefisien regresi sederhana (uji-t). 

1.7.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan data dari 

variabel penelitian. Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov (Arikunto, 2013) sebagai berikut: 

$%&� = '&�	|)& −	)*|    

Keterangan : 

 

Fa  : Proposi distribusi frekuensi setiap data yang sudah diurutkan 

 

Fe : Proporsi distribusi frekuensi kumulatif teoritis dari variabel  

Pada uji Kolmogorov-Smirnov, jika nilai signifikansi > 0.05 maka data 

dapat dikatakan berdistribusi normal.  

3.2.7.2 Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya 

pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent atau variabel bebas 

(X) terhadap variabel dependent atau variabel terikat (dalam hal ini diuji 

terhadap 2 variabel terikat). Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 

regresi linear sederhana menurut (Sugiyono, 2015) yaitu sebagai berikut: 

	� = & + ,�      
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Keterangan: 

Y = Nilai yang diprediksikan 

a = Koefisien regresi x 

b = Koefisien regresi y 

X = Nilai variabel independen 

3.2.7.3 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi (R
2
) adalah sumbangan besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh variabel independent (X) terhadap variabel 

dependent (Y), atau dapat diasumsikan besar nilai R
2
 digunakan untuk 

memprediksi atau melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang 

diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus untuk menghitung 

Koefisien determinasi menurut Sugiyono (2015) yaitu sebagai berikut: 

��	 =	 &	(∑�)-,	(∑��)	�	(�.)�
∑(�)�-	�(�)�	     

3.2.7.4 Uji Hipotesis (Uji-t) 

Uji hipotesis yang digunakan dalam regresi linear yaitu uji koefisien 

secara parsial (uji t), untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini diuji 

hipotesisnya yaitu: 

• H0 : Tidak Terdapat Pengaruh yang signifikan Mikro Teaching 

Terhadap Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II) 

• H1 : Terdapat Pengaruh yang signifikan Mikro Teaching Terhadap 

Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP II). 



 

61 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah X dan Y mempunyai 

pengaruh yang signifikan. Uji signifikansi korelasi melalui uji t, dapat 

ditentukan dengan rumus menurut Sugiyono (2010) sebagai berikut: 

   # = /√1	2
√�	/�   

Keterangan: 

	#  : t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel  

3  : Jumlah sampel  

�						: Koefisien korelasi parsial. 

 


