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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kuantitatif dengan jenis penelitian korelatif yang menggunakan analisis statistik.

Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang dalam menjawab

permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variable-

variabel obyek yang diteliti guna mendapatkan kesimpulan yang dapat

digeneralisasikan, lepas dari konstek waktu dan situasi, karena itu pendekatan ini

lebih banyak digunakan dalam penelitian bidang ilmu-ilmu Alam, dan penelitian

tertentu dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam rangka pengembangan konsep,

teori dan disiplin ilmu. Langkah penelitian ini baru diketahui dengan mantap dan

jelas setelah penelitian selesai.1

Sesuai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah permasalahan

asosiatif, yaitu suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menghubungkan dua

variabel atau lebih. Hubungan variabel dalam penelitian adalah hubungan kausal,

yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Ada variabel Independent (variabel

yang mempengaruhi) dan variabel dependent (dipengaruhi). variabel independent

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta : Rineka
Cipta, 2006), h. 13.
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dalam penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Madrasah (X) dan Kompetensi

Pedagogik Guru (Y) sebagai variabel dependent.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di RA Raudhatul Ulum di Desa Candirejo

Kecamatan Pasir Penyu, RA Tunas Harapan di Kelurahan Air Molek Kecamatan

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

C. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dimulai dengan studi pendahuluan pada Bulan

Mei Tahun Akademik 2016/2017 dan dilaksanakan selama enam bulan, mulai

bulan September sampai dengan Februari 2017.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru Raudhatul Athfal (RA) di

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Objek

Adapun objek dalam penelitian adalah Pengaruh Kepemimpinan Kepala

Madrasah Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Raudhatul Athfal (RA) di

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
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E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Raudhatul Athfal di

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 24 orang

guru. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.1

Jumlah Populasi Penelitian

No Nama Raudhatul Athfal Alamat Jumlah Guru
1.
2.

Raudhatul Ulum
Tunas Harapan

Candirejo
Air Molek

18 orang
6 orang

Jumlah 24 Orang
Sumber Data: Data Olahan Laporan Bulanan RA

2. Sampel

Sehubungan dengan banyaknya popolasi hanya 32 orang guru, maka

peneliti tidak menarik sampel. Dengan demikian penelitian ini merupakan

penelitian populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada peneliti

adalah teknik :

1. Kuesioner atau Angket

Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan yang disusun secara logis,

tentang konsep menerangkan tentang variabel-variabel yang diteliti.
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Penyebaran kuesioner atau angket kepada subjek penelitian bertujuan

memperoleh data atau informasi mengenai masalah penelitian yang

menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, angket

yang penulis gunakan bertujuan untuk mendapatkan data tentang

Kepemimpinan Kepala Madrasah (X) dan Kompetensi Pedagogik Guru (Y).

Untuk  mengukur  nilai angket menggunakan skala likert. Skala likert

memberikan suatu nilai skala untuk tiap alternatif jawaban yang berjumlah

lima kategori. Alternatif jawaban 5 item dengan skor masing-masing sebagai

berikut :

SL : Selalu diberi point 5

SR : Sering diberi point 4

KD : Kadang-kadang diberi point 3

JR : Jarang diberi point 2

SJR : Sangat Jarang diberi point 1

2. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen sekolah seperti

laporan bulanan, profil sekolah, dokumen resmi, referensi-referensi, foto-foto,

rekaman kaset. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk menguji bahkan

untuk meramal jawaban dari fokus permasalahan penelitian.
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G. Uji Coba Instrumen

Instrumen yang digunakan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai alat

pengumpul data apabila instrumen tersebut valid dan reliabel. Sebelum

melakukan analisis data-data penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen

penelitian perlu dilakukan. Pengujian instrumen penelitian ini menggunakan uji

validitas dan reliabilitas Alpha dengan menggunakan bantuan program SPSS

(Statistic Package For Social Sciences) versi 20.0

Untuk menguji validitas dan reliabilitas data, maka materi item pertanyaan

dan angket diujikan kelayakan terhadap responden terlebih dahulu pada guru lain

di Bustanul Athfal Aisyiyah Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Hal ini dilakukan agar

tidak terdapat pertanyaan yang samar ataupun kurang dapat dipahami oleh

responden dari seluruh item pertanyaan yang diajukan. Sehingga butir-butir

pertanyaan tersebut benar-benar bisa mengukur apa yang diukur, dan

menunjukkan keandalan suatu alat ukur.

1. Uji Validitas Angket

Sebelum melakukan analisis data-data penelitian, uji validitas dan

reliabilitas instrumen penelitian perlu dilakukan. Pengujian instrumen

penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas Alpha dengan

menggunakan bantuan program SPSS (Statistic Package For Social Sciences)

versi 20.0. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat.
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Tabel 3.2

Hasil Uji Coba Angket Kepemimpinan Kepala Madrasah

No Uraian Pearson
Correlation

r table Product Moment
5% N=15

Keterangan

1 Butir 1 0,961 0,606 Valid
2 Butir 2 0,800 0,606 Valid
3 Butir 3 0,746 0,606 Valid
4 Butir 4 0,920 0,606 Valid
5 Butir 5 0,961 0,606 Valid
6 Butir 6 0,961 0,606 Valid
7 Butir 7 0,920 0,606 Valid
8 Butir 8 0,961 0,606 Valid
9 Butir 9 0,766 0,606 Valid

10 Butir 10 0,920 0,606 Valid
11 Butir 11 0,834 0,606 Valid
12 Butir 12 0,777 0,606 Valid
13 Butir 13 0,745 0,606 Valid
14 Butir 14 0,920 0,606 Valid
15 Butir 15 0,201 0,606 Tidak Valid
16 Butir 16 0,920 0,606 Valid
17 Butir 17 0,961 0,606 Valid
18 Butir 18 0,745 0,606 Valid
19 Butir 19 0,920 0,606 Valid
20 Butir 20 0,961 0,606 Valid
Sumber data: Output SPSS 20.0

Dari uji validitas pearson correlation diperoleh data uji validitas butir

soal kepemimpinan kepala madrasah terdapat angka r tabel Product Moment

taraf 5% pada N=15 adalah 0,606. Dari hasil uji validitas terdapat satu item

pertanyaan (no.15) yang tidak valid, karena dan angka pearson correlation

lebih kecil dari pada r tabel 0,606. Oleh karena item tersebut tidak valid, maka

peneliti tidak membuangnya tetapi mengganti kalimat pada item tersebut.

Selanjutnya hasil uji validitas angket kompetensi pedagogik guru yang

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3.3

Hasil Uji Coba Angket Kompetensi Pedagogik Guru

No Uraian Pearson
Correlation

r table Product Moment
5% N=32

Keterangan

1 Butir 21 0,905 0,606 Valid
2 Butir 22 0,934 0,606 Valid
3 Butir 23 0,934 0,606 Valid
4 Butir 24 0,905 0,606 Valid
5 Butir 25 0,934 0,606 Valid
6 Butir 26 0,766 0,606 Valid
7 Butir 27 0,766 0,606 Valid
8 Butir 28 0,686 0,606 Valid
9 Butir 29 0,752 0,606 Valid

10 Butir 30 0,752 0,606 Valid
11 Butir 31 0,686 0,606 Valid
12 Butir 32 0,934 0,606 Valid
13 Butir 33 0,934 0,606 Valid
14 Butir 34 0,686 0,606 Valid
15 Butir 35 0,164 0,606 Tidak Valid
16 Butir 36 0,905 0,606 Valid
17 Butir 37 0,766 0,606 Valid
18 Butir 38 0,766 0,606 Valid
19 Butir 39 0,766 0,606 Valid
20 Butir 40 0,934 0,606 Valid
Sumber data: Output SPSS 20.0

Dari uji validitas pearson correlation diperoleh data uji validitas butir

soal kompetensi pedagogik guru terdapat angka r tabel Product Moment taraf

5% pada N=15 adalah 0,606. Dari hasil uji validitas terdapat satu item

pertanyaan (no15) yang tidak valid, karena dan angka pearson correlation

lebih kecil dari pada r tabel 0,606. Oleh karena item tersebut tidak valid, maka

peneliti tidak membuangnya tetapi mengganti kalimat pada item tersebut.

2. Uji Reliabilitas Angket Uji coba
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Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen itu baik. Pengujian Cronbach Alpha digunakan untuk menguji

tingkat keandalan (reliability) dari masing-masing angket variabel. Hasil uji

reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Adapun secara ringkas

hasil uji reliabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Hasil Uji Reliabilitas Angket Kempemimpinan Kepala Madrasah

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.978 20
Sumber data: Output SPSS 20.0

Hasil uji reliabilitas dikonsultasikan dengan ketetapan reliabilitas

menurut Suharsimi Arikunto sebagai berikut:

Antara 0,800 – 1,000 = sangat tinggi
Antara 0,600 – 0,800 = tinggi
Antara 0,400 – 0,600 = cukup
Antara 0,200 – 0,400 = rendah
Antara 0,001 – 0,200 = sangat rendah.2

Hasil uji reliabilitas terhadap angket kepemimpinan kepala madrasah

memperoleh koefisien reliabilitas pada Cronbach Alpha sebesar 0,978 dan di

mana nilai tersebut berada pada ketetapan reliabilitas Sangat Tinggi, sehingga

dapat disimpulkan bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah

reliabel.

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 276.
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Selanjutnya uji reliablitas angket kompetensi pedagogik guru yang

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5

Hasil Uji Reliabilitas Angket Kompetensi Pedagogik Guru

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

.967 20
Sumber data: Output SPSS 20.0

Hasil uji reliabilitas terhadap angket kompetensi pedagogik guru

memperoleh koefisien reliabilitas pada Cronbach Alpha sebesar 0,967 di

mana nilai tersebut berada pada ketetapan reliabilitas Sangat Tinggi, sehingga

dapat disimpulkan bahwa angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah

reliabel.

H. Hipotesa Penelitian

Hipotesa adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut melakukan pengecekannya.

Selanjutnya hipotesa penelitian ini adalah:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah

terhadap kompetensi pedagogik guru Raudhatul Athfal (RA) di

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala madrasah

terhadap kompetensi pedagogik guru Raudhatul Athfal (RA) di

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
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I. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan

pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Terkait dengan hal itu maka

diperlukan adanya teknik analisis data. Untuk menganalisis data peneliti

menggunakan sebagai berikut:

1.` Analisis dekriptif kualitatif

Untuk menganalisa data penelitian ini, menggunakan teknik deskritif kualitatif

porsentase, yaitu data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan menjadi dua,

yaitu data kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata, atau kalimat yang

dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dan data

kualitatif yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran

dapat diproses dengan cara dijumlahkan dan diperoleh hasil porsentase

dengan rumus:3

F
P    = x 100 %

N

Keterangan:
F = frekwensi
N = jumlah subyek penelitian
P = Porsentase

3 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,2006), h. 43.
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Kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif:

1. 81 % - 100 % = Sangat Baik
2. 61 % - 80 % = Baik
3. 41 % - 60 % = Cukup Baik
4. 21 % - 40 % = Tidak Baik
5. 0 % - 20 % = Sangat Tidak Baik.4

2. Analisis Kuantitatif

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji asumsi bahwa distribusi sampling

dari rata-rata sampel mendekati atau mengikuti normalitas populasi.

Pengujian kenormalan data sangat penting dilakukan untuk mengetahui

apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak.5

b. Uji homogenitas

Analisis homogenitas ini gunanya adalah untuk memenuhi apakah

asumsi bahwa kedua kelompok sampel yang ada mempunyai varian yang

sama (homogen) dapat diterima. Untuk itu sebelumnya perlu disiapkan

hipotesis tentang hal tersebut. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah:

Ho= kedua varian populasi adalah identik (homogen)

Ha = kedua varian tidak identik (heterogen) dengan ketentuan:

a. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima

b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha ditolak.

4 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.
15.

5 Dwi Priyanto, SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate, (Yogyakarta: Gaya
Media, 2009), h. 56.
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c. Pengujian Linieritas

Sebelum persamaan regresi dapat dilakukan, maka perlu dilakukan

uji kelinieran persamaan regresi. Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui

apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara

signifikan. Dua variabel dikatkan mempunyai hubungan yang linear bila

signifikan  (deviation from linearity) lebih dari 0,05.

d. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis digunakan Tehnik Korelasi (Product

Moment) yang dikemukan oleh Pearson ini digunakan untuk mengetahui

ada tidaknya korelasi antara dua variabel berjenis (berbentuk gejala)

Interval.6 Penelitian ini merupakan penelitian korelasi untuk mencari

seberapa besar pengaruh variabel, yaitu: Variabel X adalah

Kepemimpinan Kepala Madrasah. Kemudian Variabel Y adalah

Kompetensi Pedagogik Guru Data ke dua variabel menunjukkan gejala

Interval (nilai skor Angket), maka analisa korelasi digunakan untuk

menguji hipotesis penelitian ini adalah Korelasi Product Moment.

Korelasi (Product Moment) ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya

korelasi antara dua variabel berjenis (berbentuk) Interval.7

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 327.
7 Ibid., h. 271.
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Kemudian langkah–langkah menghitung Korelasi ”r” Product

Moment dicari atau dihitung berdasarkan skor aslinya, maka langkah-

langkah yang perlu titempuh adalah :

1) Menyiapkan Tabel kerja atau Tabel perhitungannya.

2) Mencari korelasinya, dengan rumus:

3) Memberikan interprestasi terhadap ”rxy” dan menarik

kesimpulan.8Prosedur untuk mengiterprestasikan data berdasarkan

pendapat Anas Sudjono, adalah :

Merumuskan Hipotesa Alternatif ( H a) dan Hipotesi Nihil ( H 0 ).

4). Menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis yang telah kita ajukan

dengan jalan membandingkan besarnya “r” yang telah telah diperoleh

melalui proses perhitungan atau “r” dengan besarnya “r” yang tercantum

dalam Tabel Nilai “r” product moment (rt ), dengan terlebih dahulu

mencari derajat bebasnya (db ) atau degree of freedom- nya (df) dengan

rumus sebagai berikut : df=   N - nr

df = degree of freedom

N = Number of Cases

8 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010), h. 206.
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nr = Banyak variabel yang kita korelasikan. (karena variabel yang kita

korelasikan 2 maka nr-nya = 2.9

Uji keberartian atau signifikasi atau uji F pada taraf signifikansi

a=0,05. Sementara penghitungan menggunakan program statistic Package

For Social Science (SPSS) for windows Release 20.

1) Bila Freg yang diperoleh sama atau lebih besar dari harga F tabel yang

ada pada tabel (Fteoritis) pada taraf signifikansi 1% atau 5% maka harga

Fregresi yang diperoleh signifikan atau hipotesis diterima.

2) Bila Freg yang diperoleh lebih kecil dari harga F tabel yang ada pada

tabel (Fteoritis) pada taraf signifikansi 1% atau 5% maka harga Fregresi

yang diperoleh tidak signifikan atau hipotesis ditolak.

e. Analisis Regresi

Kemudian dilanjutkan dengan regresi linear sederhana (Program

SPSS for windows 20.0). Analisis regresi linear sederhana merupakan

teknik analisis regresi yang menganalisis model secara sederhana dengan

hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen

saja. persamannya dapat ditulis sebagai berikut:

Y = α + β X + ε

Keterangan:

Y = Variabel dependen

9Ibid., h. 194.
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α = konstanta atau intercept

β = koefisien variabel independen

X = Variabel independen

ε = error.10

10 Hengky Latan & Selva Temalagi, Analisis Multivariate Teknik dan aplikasi menggunakan
program IBM SPSS 20, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 81-82.


