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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Kuantitatif digunakan untuk mengukur semua variabel bebas dan 

variabel terikat dengan menggunakan angka-angka yang diolah melalui analisis 

statistik.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 dan 

lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru yang 

beralamat di Jl. Bandeng No. 51 A. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah semua guru bidang studi di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, sementara objeknya adalah pengaruh kebutuhan 

biaya pendidikan terhadap penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses 

pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi sebagai keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang 

menarik bagi peneliti untuk ditelaah yang telah dibatasi oleh peneliti sendiri. 

Mengacu kepada pengertian dikemukakan oleh Sekaran tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa populasi bisa berupa sekelompok orang, misalkan sekelompok 

mahasiswa indonesia dan bisa sekelompok pedagang kaki lima indonesia).
29
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
30

 

Menurut Suharsimi Arikunto, jika jumlah populasinya kurang dari 

100, lebih baik semua elemen diambil sebagai sampel sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi atau sensus.
31

 Populasi penelitian ini adalah 

seluruh guru bidang studi yang berjumlah 90 orang di Madrasah Aliyah Negeri 

1 Pekanbaru. Karena populasi ini kurang dari 100, maka semua populasi 

menjadi sampel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
32

 Penulis menggunakan 

observasi untuk memperkuat penelitian tentang kebutuhan biaya pendidikan 

terhadap penerapan manajemen mutu terpadu dalam proses pendidikan. 
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2. Angket 

Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data, 

instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran 

angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk 

memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan bentuk 

kuesioner yang dibuat peneliti sebagai instrumen, yaitu kuesioner tertutup 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan, 

bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda.
33

 

Metode angket yang disusun dengan menggunakan angket model 

skala Likert. Skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: 

Sangat Setuju   (SS) = 5 

Setuju   (S) = 4 

Netral   (N) = 3 

Tidak Setuju  (TS) = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.
34

 

Penulis menggunakan angket untuk mengambil data tentang 

kebutuhan biaya pendidikan dan penerapan manajemen mutu terpadu dalam 

proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dan angket 

diarahkan ke semua guru bidang studi. 
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3. Dokumentasi 

Arsip atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan 

sekolah/madrasah, seperti kurikulum, keadaan siswa, keadaan guru, dan 

fasilitas sekolah. 

F. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas kuesioner biasanya yang dimaksud adalah validitas 

item, yang dimaksud untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner 

apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur.  Item yang valid 

ditunjukkan dengan adanya korelasi yang signifikan antara item terhadap 

skor total item. Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau 

tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap koefisien korelasi seperti yang diungkapkan Azwar, 

yaitu dengan menggunakan batas nilai korelasi 0,30.
35

 

Untuk mengukur validitas setiap butir angket atau alat pengukur 

data penelitian menggunakan teknik kolerasi Pearson dengan bantuan 

program SPSS 20.0 for windows. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Untuk penentuan apakah instrumen 

                                                           
35

 Duwi Priyatno, SPSS Handbook Analisis Data, Olah Data, Dan Penyelesaian Kasus-

Kasus Statistik, (Yogyakarta: MediaKom, 2016), h. 51 



34 
 

reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6. Menurut 

Sekaran, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 

dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Setelah diuji validitasnya maka 

item-item yang gugur dikeluarkan dan item yang tidak gugur dimasukkan ke 

dalam reliabilitas (mengambil yang hasil uji validitas dengan metode 

korelasi pearson).
36

 

Untuk mengetahui reliabilitas instrumen angket atau alat pengukur 

data penelitian menggunakan kolerasi Cronbach’s Alpha dengan bantuan 

program SPSS versi 20.0 Windows. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Teknik analisis data adalah analisis kuantitatif. Analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X (Kebutuhan Biaya 

Pendidikan) terhadap variabel Y (Penerapan Manajemen Mutu Terpadu 

dalam Proses Pendidikan). Teknik korelasi yang digunakan adalah dengan 

analisis regresi linier sederhana. Sebelum masuk ke rumus statistik, terlebih 

dahulu data yang diperoleh untuk masing-masing alternatif jawaban dicari 

persentase jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel 

dengan rumus: 

P = 
 

 
        

Keterangan :  

P = Angka persentase 
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F = Frekuensi yang dicari 

N = Number of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu).
37

 

Hasil pengelolaan data dengan persentase selanjutnya ditafsirkan 

ke dalam klasifikasi sebagai berikut: 

a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik. 

b. 61% - 80% dikategorikan baik. 

c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik. 

d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik. 

e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik. 

2. Perubahan Data Ordinal ke Interval 

Data yang diperoleh berupa data ordinal dari angket dirubah 

menjadi data interval dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Ti = 50 + 10 
        

  
 

Keterangan  : 

Xi = Variabel data Ordinal 

X = mean (rata-rata) 

SD = Standar Deviasi.
38

 

3. Uji Linieritas 

Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah : 

Ha : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier 

Ho : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier 
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Dasar pengambilan keputusan : 

Jika probabilitas > 0,05 Ha di terima Ho di tolak 

Jika probabilitas < 0,05 Ha di tolak Ho di terima 

4. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita 

memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik 

parameterik. Uji Normalitas adalah adalah melakukan perbandingan antara 

data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar devisi yang sama 

dengan data kita. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat 

menggunakan Chi kuadrat (X²)  

 X² = 
       

  
 

X² = Chi kuadrat hitung 

fn = Frekuensi yang diharapkan 

fi = Frekuensi/jumlah data hasil observasi 

Kriteria: 

Chi kuadrat hitung > Chi kuadrat tabel maka data tidak berdistribusi normal 

Chi kuadrat hitung < Chi kuadrat tabel maka data berdistribusi normal 

5. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen 

yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Variabel independen 
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dilambangkan dengan X sedangkan variabel dependen dilambangkan 

dengan Y. Persamaan regresi sederhana adalah: 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 

Koefisien regresi a dan b untuk regresi linier dapat dihitung dengan 

rumus: 
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6. Uji Hipotesis 

Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 

hipotesis) yaitu, membandingkan  ro (observasi) dari hasil perhitungan 

dengan rt (r tabel) dengan ketentuan: 

a. Jika ro ≥ rt maka Ha diterima, Ho ditolak 

b. Jika  ro< rt maka Ho diterima, Ha ditolak 
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7. Kontribusi Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 

Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 

yaitu dengan menggunakan rumus Koefisien Determinasi (KD): 

KD = R²X 100% 

Dimana: 

KD = Koefisien Determinasi/ Koefisien Penentu 

R²   = R square
39

 

Menurut Sugiyono (2010) dalam Duwi Priyatno, pedoman untuk 

menginterpretasikan hasil koefisien korelasi adalah adalah sebagai berikut: 

 0,00 – 0,199 = sangat rendah 

 0,20 – 0,399 = rendah 

 0,40 – 0,599 = sedang 

 0,60 – 0,799 = kuat 

 0,80 – 1,000 = sangat kuat
40

 

Data yang penulis peroleh akan diproses dengan menggunakan 

bantuan perangkat komputer melalui program SPSS (Statistica Program 

Society Science) versi SPSS 20.0 For windows. SPSS merupakan salah satu 

program komputer yang digunakan dalam mengolah data statistik. 
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