
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 pada tanggal April- 

Mei 2017 dan berlokasikan di Sekolah Menengah Atas Yayasan Lembaga 

Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru Sekolah 

Menengah Atas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kegiatan supervisi kepala sekolah dengan 

kemampuan professional guru mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah sejumlah individu yang mempunyai satu sifat sama, 

dimana populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas 
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Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru yang 

keseluruhannya berjumlah sebanyak 5 orang,  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jumlah populasi memungkinkan untuk diteliti oleh penulis 

sehingga peneliti akan melakukan teknik pengambilan sampel yakni total 

sampling dimana seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Sehingga jumlah populasi yang berjumlah sebanyak  5 orang akan dijadikan 

sebagai sampel penelitian dengan kriteria inklusi: 

a. Responden guru mata pelajaran ekonomi di SMA Yayasan Lembaga 

Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru 

b. Responden telah bergabung > 6 bulan di SMA Yayasan Lembaga 

Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru 

c. Responden bukan pegawai magang namun pegawai kontrak dan pegawai 

tetap di SMA Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru 

d. Guru bersedia menjadi responden 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Kuesioner/angket 

Kuesioner suatu alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara tertulis pula oleh 

responden untuk dijawabnya.
52

 Penulis akan membuat beberapa pertanyaan 

tertulis beserta alternatif jawabannya, responden hanya tinggal menjawab 

pertanyaan ini sesuai dengan kelayakan. Kuesioner ini akan menggunakan 

skala likert, untuk pernyataan positif maka setiap jawaban responden yang 

selalu (SL) maka akan diberi nilai 4, sering (SR) akan diberi nilai 3, kadang-

kadang (K) akan diberi nilai 2 dan tidak pernah (TP) akan diberi nilai 1. 

Sedangkan pernyataan negatif, setiap jawaban responden yang selalu (SL) 

maka akan diberi nilai 1, sering (SR) akan diberi nilai 2, kadang-kadang (K) 

akan diberi nilai 3 dan tidak pernah (TP) akan diberi nilai 4. 

Peneliti sebelum melakukan penelitian, mengurus surat perizinan 

yakni dari UIN Suska, kantor gubernur, dinas pendidikan, lalu ke SMA 

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru.  

Setelah disetujui, peneliti menyebarkan kuesioner kepada 5 guru ekonomi di 

SMA Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Perhentian Marpoyan Pekanbaru. 

Kuesioner ini terdiri dari kuesioner mengenai kompetensi professional guru 

(34 pertanyaan) dan kuesioner mengenai supervisi kepala sekolah (15 

pertanyaan).  Peneliti melakukan penyebaran kuesioner dan meminta guru 
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ekonomi langsung mengisi kuesioner tersebut serta menyerahkan langsung 

kepada peneliti. 

2. Dokumentasi 

Cara mengumpulkan 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.
53

 Metode 

dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu dengan melihat data-data penunjang 

penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan pada saat peneliti sedang melakukan penyebaran 

kuesioner kepada 5 guru ekonomi dan melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah mengenai supervisi. Peneliti juga melihat kemampuan kepala sekolah 

dalam menjalankan supervise menilai kemampuan guru. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan 

berhadap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada 

peneliti. Wawancara dapat dipakai untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
54

 

Cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan mewawancarai 

sampel penelitian tentang kegiatan supervisi dan data tentang kendala yang 

ditemui serta upaya mengatasinya. Peneliti juga melakukan wawancara 
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dengan kepala sekolah mengenai supervisi yang telah kepala sekolah lakukan 

selama ini. Wawancara ini berisikan 10 pertanyaan yang meliputi trik dalam 

melakukan supervisi, cara menilai keberhasilan pengajaran, sejauh mana 

supervisi telah dilakukan, faktor pendukung supervisi, faktor penghambat 

supervisi, kendala dalam supervisi dan upaya mengatasinya, perencanaan 

evaluasi dan pelaksanaannya.   

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif, karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan 

statistik.  Menurut Notoadmojo
55

, sebelum data yang didapat dianalisa, terlebih 

dahulu diolah dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

1) Editing 

Setelah semua kuesioner selesai diisi kemudian dikumpulkan langsung 

oleh peneliti dan selanjutnya diperiksa kelengkapan data apakah dapat dibaca 

atau tidak dan kelengkapan isian. Jika isian belum lengkap responden diminta 

untuk melengkapinya. 

2) Coding 

Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, peneliti 

memberi kode berupa angka pada lembar kanan atas kuesioner.  
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3) Entry 

Setelah data dikumpulkan data dimasukan ke dalam tabel-tabel untuk 

melihat frekuensi dan persentase sesuai dengan data untuk selanjutnya diolah 

kedalam analisa data. 

4) Cleaning 

Data yang sudah ada tadi dicek lagi kelengkapannya, jika data yang 

sudah dimasukan ternyata tidak lengkap, maka sampel dianggap gugur dan 

diambil sampel yang baru. 

5) Processing 

Selanjutnya data diproses dengan mengelompokan data kedalam 

variabel yang sesuai. 

6) Scoring  

Setiap jawaban diberi nilai, setelah data terkumpul semua nilai 

responden ditotalkan. 

 

F. Teknik Analisis data 

Sebelum mencari pengaruh pelaksanaan kegiatan supervisi kepala sekolah 

terhadap kemampuan profesional guru, penulis terlebih dahulu mencari persentase 

masing-masing variabel untuk mengetahui: 
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1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya. Adapun rumus 

yang digunakan adalah product moment dari pearson
56

 dan dibantu 

dengan program SPSS.  

rxy =  n
            

 

 
 

                            
 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

  : Jumlah skor total variabel X 

  : Jumlah skor total variabel Y 

x.x = X
2
 : Variabel supervisi kepala sekolah 

y.y = Y
2  

: Variabel kemampuan professional guru  

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui reliabilitas kemampuan 

professional, uji reliabilitas menggunakan program SPSS untuk 

mengetahui apakah instrument penelitian dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Data yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah 

data yang telah diuji validitasnya dan dinyatakan valid. 

Rumus uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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  a= { k/ (k-1)} {1- (∑Si
2
/Si

2
)} 

 Keterangan :  

  K = jumlah item 

  ∑Si
2 

= jumlah varians skor total 

Si
2 

= varians responden untuk item ke 1 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis . Kriteria untuk 

pengujian Ho yaitu: 

Ha = Memiliki signifikan yang linier 

Ho = Tidak memiliki signifikan yang linier 

Uji linearitas ini akan dibantu dengan menggunakan tabel ANOVA 

program SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah: 

a. Jika nilai probalitas < 0,005 maka hubungan antara variabel X dan Y 

adalah linier 

b. Jika nilai probalitas > 0,005 maka hubungan antara variabel X dan Y 

adalah tidak linier 

3. Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi dengan menggunakan SPSS berguna untuk 

mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih atau 

mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel 
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kriteirumnya atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel 

kriteirumnya. Rumus analisis regresi linier dapat diuraikan sebagai berikut: 

Ỹ = a + bx 

Keterangan: 

Ỹ = variabel kriterium 

x = variabel prediktor 

a = bilangan konstan 

b = koefesien arah regresi linear 

4. Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi Ha dan Ho sebagai 

berikut: 

a. Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik kepala 

sekolah dengan kemampuan profesional guru mata pelajaran ekonomi. 

b. Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik 

kepala sekolah dengan kemampuan profesional guru mata pelajaran 

ekonomi. 

 Kriteria pengujian Hipotesis :  

a. Jika 
r 
hitung >

 r
 tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

b. Jika 
r 
hitung >

 r
 tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima 
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5. Pengaruh antara Variabel X dengan Variabel Y 

Untuk mengetahui besar pengaruh antara variabel X (supervisi 

akademik kepala sekolah) dan variabel Y (kemampuan profesional guru mata 

pelajaran ekonomi) yaitu dengan menggunakan teknik
57

: 

KD = r
2
 x 100% 
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