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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dimulai

sejak bulan Januari 2015 – April 2015.

B. Imformen Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan dan pristiwa sebagai sumber data yang

memiliki karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.1 Populasi juga dapat

diartikan keseluruhan objek yang ingin diteliti. Oleh karena itu yang menjadi

populasi pada penelitian ini adalah jumlah keseluruhan dari guru di Madrasah

Aliyah Negeri 1, yaitu berjumlah 74 orang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Guru bimbingan

konseling. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peran layanan

bimbingan konseling dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan siswa

dijadikan informan tambahan

D. Variabel Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel yaitu: dua variabel pengaruh

atau variabel independen dan satu variabel terpengaruh atau variabe dependen.

1 Hermawan Rasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, h-49
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Variabel independen adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi

variabel lain atau variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin

diketahui.2 Variabel dependen adalah variabel penelitian yang diukur untuk

mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain, besarnya efek tersebut

diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau

berubahnya variabel yang tampak sebagi akibat perubahan pada variabel lain

termaksud.3 Variabel pengaruh satu yaitu kebijakan kepala sekolah (X
1
) dan

variabel pengaruh dua yaitu Implementasi Layaanan Bimbingan Konseling (X
2
),

serta variabel terpengaruhnya yaitu ketuntasan belajar siswa, dengan indikator

sebagi berikut :

No Variabel Aspek Indikator
1 Kebijakan

Kepala
Sekolah
(X1)

Modal Personal a. Berwawasan luas
b. Menyayangi anak, memiliki kasih
sayang terhadap peserta didik, rasa
kasih sayang
c. Sabar dan bijaksana, tidak mudah
marah dan atau mengambil tindakan
keras
d. Lembut dan baik hati, tutur kata
dan tindakan Guru Pembimbing/
Guru
e. Tekun dan teliti, Guru
Pembimbing/Guru Kelas setia
menemani tingkah
f. Menjadi contoh, tingkah laku,
pemikiran , pendapat dan ucapan-
ucapan Guru
g. Tanggap dan mampu mengambil
tindakan

2 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet 1, h 62.
3 Ibid
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h. Memahami dan bersikarp positif
terhadap pelayanan bimbingan dan
konseling, Guru Pembimbing/Guru
Kelas memahami tujuan serta seluk
beluk
-

Modal
Profesional

- kemantapan wawasan,
- Kematantapn pengetahuan,
- Kemantapan keterampilan,
- Memiliki nilai dan sikap dalam

bidang kajian pelayanan bimbingan
dan konseling

Modal
Instrumental

- menyediakan berbagai sarana dan
prasarana

- saling pengertian,
- kerjasama dan
- saling membesarkan diantara

seluruh personil sekolah.
Ketegasan guru 1. Menyediakan fasilitas untuk

keperluan penyelenggaraan
bimbingan dan konseling;

2. Memilih dan menentukan para
konselor;

3. Mengembangkan sikap-sikap
yang favorable di antara para
guru, murid, dan orang tua
murid/masyarakat terhadap
program bimbingan dan
konseling;

4. Mengadakan pembagian tugas
untuk keperluan bimbingan dan
konseling, misalnya para petugas
untuk membina perpustakaan
bimbingan, para petugas
penyelenggara testing, dan
sebagainya;

5. Menyusun rencana untuk
mengumpulkan dan
menyebarluaskan infomasi
tentang pekerjaan/jabatan;

6. Merencanakan waktu (jadwal)
untuk kegiatan-kegiatan
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bimbingan dan konseling;
7. Merencanakan program untuk

mewawancarai murid dengan
tidak mengganggu jalannya
jadwal pelajaran sehari-sehari.

-
2 Bimbingan

Konseling
(X2)

Bimbingan dan
konseling dalam
bidang
kependidikan

- Orientasi kepada siswa tentang
tujuan instruksional

- Penyadaran kembali secara berkala
tentang belajar

- Bantuan dalam hal memilih
program studi yang sesuai

- Pengumpulan data tentang siswa
mengenai kemampuan intelektual

- Bantuan dalam hal mengatasi
kesulitan-kesulitan belajar

Bimbingan
Pribadi dan
Sosial

- Informasi tentang fase atau tahap
perkembangan yang sedang dilalui

- Penyadaran akan keadaan
masyarakat dewasa ini

- Pengaturan diskusi kelompok
mengenai kesulitan yang dialami
oleh kebanyakan siswa

- Pengumpulan data yang relevan
untuk mengenali kepribadian siswa

Bimbingan
Karier

- Memberikan kebebasan kepada
guru untuk mengambil langkah-
langkah sendiri dalam menghadapi
sesuatu

- Membiarkan guru berbuat semau
sendiri

- Bersifat pasif, tidak ikut terlibat
langsung dengan guru,

- Tidak mengambil inisiatif apapun
Bimbingan dan
Konseling dalam
bidang kesehatan
jiwa

- Senang menerima saran, pendapat
dan kritikan dari bawahan

- Mengutamakan kerjasama
teamwork

- Selalu berusaha menjadikan
bawahan lebih sukses dari padanya

- Selalu berusaha mengembangkan
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kapasitas diri pribadinya sebagai
pemimpin

3 Ketuntasan
Belajar
(Y1)

Memilki
perubahan
intesional

1. Mengkaji standar kompetensi dan
kompetensi dasar

2. Mengidentifikasi materi pokok /
pembelajaran

3. Mengembangkan  kegiatan
pembelajaran

4. Merumuskan  indikator
pencapaian  kompetensi

5. Penentuan  jenis  penilaian
6. Menentukan alokasi  waktu
7. Menetukan sumber belajar

Memiliki
kemampuan
perubahan positif
dan aktif

1. Mengetahui dasar-dasar filosofis
2. Materi  ajar
3. Metode  pembelajaran
4. Langkah  pembelajaran

a. Kegiatan  awal
b. Kegiatan  inti
c. Kegiatan  akhir

5. Alat/bahan/sumber belajar
6. Penilaian
7. Kesan umum rencana

pembelajaran

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

mengambil data primer. Adapun data primer adalah data yang diperoleh dari

lapangan dengan teknik sebagai berikut :

1) Observasi

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab

sepihak, yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan pada tujuan
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penyelidikan.4 Adapun pertimbangan dengan menggunakan metode

wawancara yaitu untuk menemukan sesuatu yang tidak didapat melalui

pantauan atau pengamatan seperti perasaan, pikiran, begitu juga sesuatu yang

telah terjadi pada situasi dan masa sebelumnya .5

Wawancara dilakukan pertama - tama,6 tentang Pengaruh Kebijakan Kepala

Madrasah Terhadap Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekanbaru.  Proses kegiatan wawancara

dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara

dengan pertanyaan terbuka, pedoman hanya digunakan sebagai arah

wawancara yang terfokus pada masalah, oleh karena itu penggunaannya tidak

dilakukan secara ketat, artinya pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan

jawaban informan penelitian . Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan

Biklen , yang mengatakan bahwa wawancara kualitatif memiliki ciri - ciri tak

terstruktur , tak dibakukan dan terbuka  ( open - ended ) . 7 Wawancara

diperlukan  secara khusus bagi  informan terpilih , seperti Pimpinan Pondok ,

Guru, Komite Sekolah, Siswa dan informan lain yang dapat memberikan

informasi yang berkaitan dengan Pengaruh Kebijakan Kepala Madrasah

4 Nana Sudjana Ibrahim. 1989. Pengantar dan Penelitian Pendidikan. Bandung : Sinar Baru. h.
64 .

5 Suhardi Sigit. 1999. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial – Bisnis – Manajemen.
Bandung : Lukman Offset. h. 159 .

6 S . Nasution , Op. Cit. h.72 .
7 R. C. Bogdan dkk. 1982 Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory

and Methods. Boston : Allyn and Bacon. h.27 .
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Terhadap Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Kota Pekanbaru.

2) Angket

Angket yaitu suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa

jawaban dari responden secara tertulis (orang-orang yang menjawab).8

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang variabel

penelitian. Dalam hal ini responden tinggal memilih salah satu jawaban

pada setiap pertanyaan yang sudah disajikan sesuai dengan keadaan

dirinya, dengan cara memberi tanda silang.9 Dimana responden memilih

salah satu jawaban pada setiap pertanyaan yang sesuai dengan keadaan

dirinya, dengan cara memberi tanda silang (x).

Untuk mengukur nilai angket menggunakan skala likert. Skala likert

memberikan suatu nilai skala untuk tiap alternatif jawaban yang

berjumlah lima kategori.10 Dengan demikian instrumen itu akan

menghasilkan total skor bagi tiap responden. Alternatif jawaban 5 item

dengan kode a,b,c,d dan e dengan skor masing-masing: 11

a. untuk jawaban a diberi skor 5

b. untuk jawaban b diberi skor 4

c. untuk jawaban c diberi skor 3

8 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tujuan Dasar, Surabaya: Sic Surabaya, 1996,
h. 70.

9 S. Nasution, Metode Research, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, cet 4, h 129.
10 John W. Eest, Metodologi Penelitian Dan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional,1982, h 197.
11 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 137.
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d. untuk jawaban d diberi skor 2

e. untuk jawaban e diberi skor 1

3) Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan

tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya

dengan penelitian ini.12 Teknik ini digunakan dalam rangka mengetahui

diokumen penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah,

serta mengungkap data tentang sekolah, seperti: laporan, peraturan,

sejarah dan dokumen lainnya.

F. Teknik Analisa Data.

1. Analisis Uji Instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Alat ukur kebijakan kepala sekolah dan alat ukur implementasi

bimbingan konseling akan dihitung dengan analisis item, yaitu

mengkorelasikan tiap butir dengan skor total, yang merupakan jumlah tiap

skor butir, dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment,

sedangkan perhitungannya menggunakan SPSS for Windows Release 17,0.

Uji validitas instrument dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap 30

responden diluar target sampel tetapi sesuai dengan karakteristik populasi.

Analisis validitas untuk variabel gaya kepemimpinan dan disiplin

guru dilakukan melalui analisis konstensi internal yakni konsistensi antara

12 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid 1, Yogyakarta : Andi, 2002, h. 133
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skor pernyataan dengan skor skala secara keseluruhan. Sedangkan batas

minimum koefisien korelasai di mana suatu butir tertentu dinyatakan valid

adalah > 0,30.

Setelah dilakukan uji instrument data, maka dapat dilihat hasilnya

sebagai berikut :

Tabel 1
Uji Validitas Variabel Kebijakan kepala sekolah (X1)

Item Corrected Item-
Total Correlation

Batas
Kritis

Status

P1 0,108 0,30 Tidak Valid
P2 0,249 0,30 Tidak Valid
P3 0,262 0,30 Tidak Valid
P4 0,440 0,30 Valid
P5 0,262 0,30 Tidak Valid
P6 0,440 0,30 Valid
P7 0,078 0,30 Tidak Valid
P8 0,305 0,30 Valid
P9 0,231 0,30 Tidak Valid
P10 0,599 0,30 Valid
P11 0,240 0,30 Tidak Valid
P12 0,252 0,30 Tidak Valid
P13 0,452 0,30 Valid
P14 0,354 0,30 Valid
P15 0,124 0,30 Tidak Valid
P16 0,442 0,30 Valid
P17 0,637 0,30 Valid
P18 0,706 0,30 Valid
P19 0,501 0,30 Valid
P20 0,578 0,30 Valid
P21 0,608 0,30 Valid
P22 0,609 0,30 Valid
P23 0,775 0,30 Valid
P24 0,200 0,30 Tidak Valid
P25 0,460 0,30 Valid
P26 0,253 0,30 Tidak Valid
P27 0,150 0,30 Tidak Valid
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P28 0,447 0,30 Valid
P29 0,565 0,30 Valid
P30 0,681 0,30 Valid
P31 0,473 0,30 Valid
P32 0,697 0,30 Valid
P33 0,665 0,30 Valid
P34 0,882 0,30 Valid
P35 0,093 0,30 Tidak Valid
P36 0,132 0,30 Tidak Valid
P37 0,134 0,30 Tidak Valid
P28 0,113 0,30 Tidak Valid
P39 0,005 0,30 Tidak Valid
P40 0,440 0,30 Valid

Hasil uji validitas variabel kebijakan kepala sekolah (X1) di atas

didapatkan hasil bahwa dari 40 butir pertanyaan untuk variable gaya

kepemimpinan dinyatakan, terdapat 17 yang tidak valid karena Corrected

Item-Total Correlation kurang dari 0,30.

Setelah memperhatikan beberapa butir instrumen yang tidak valid

dalam analisis validitas di atas, maka setelah dibandingkan dengan kisi-

kisi yang telah disusun di depan ternyata bahwa informasi yang terdapat

dalam beberapa butir yang tidak valid tersebut diprediksi tidak

mengganggu proporsi kisi-kisi yang ada. Oleh karena itu, diputuskan

untuk membuang instrumen yang tidak valid dan tidak melakukan revisi

instrumen.
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Tabel 2
Uji Validitas Variabel implementasi layanan bimbingan konseling (X2)

Item Corrected Item-
Total Correlation

Batas
Kritis

Status

P1 0,360 0,30 Valid
P2 0,689 0,30 Valid
P3 0,216 0,30 Tidak Valid
P4 0,096 0,30 Tidak Valid
P5 0,360 0,30 Valid
P6 0,588 0,30 Valid
P7 0,558 0,30 Valid
P8 0,458 0,30 Valid
P9 0,704 0,30 Valid
P10 0,331 0,30 Valid
P11 0,623 0,30 Valid
P12 0,582 0,30 Valid
P13 0,568 0,30 Valid
P14 0,332 0,30 Valid
P15 0,050 0,30 Tidak Valid
P16 0,393 0,30 Valid
P17 0,340 0,30 Valid
P18 0,010 0,30 Tidak Valid
P19 0,536 0,30 Valid
P20 0,070 0,30 Tidak Valid
P21 0,146 0,30 Tidak Valid
P22 0,228 0,30 Tidak Valid
P23 0,216 0,30 Tidak Valid
P24 0,960 0,30 Valid
P25 0,360 0,30 Valid
P26 0,129 0,30 Tidak Valid
P27 0,558 0,30 Valid
P28 0,458 0,30 Valid
P29 0,704 0,30 Valid
P30 0,070 0,30 Tidak Valid

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Cara pengukuran reliabilitas alat ukur kebijakan kepala sekolah dan

alat ukur layanan bimbingan konseling akan dihitung dengan analisis item,

akan menggunakan teknik Alpha Cronbach, sedangkan perhitungannya
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menggunakan SPSS for Windows Release 17. Suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60. Uji

reliabilitas instrument dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap 30

responden diluar target sampel tetapi sesuai dengan karakteristik populasi.

Hasil analisis reliabilitas dari masing-masing variable diilustrasikan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

2. Analisa Uji Hipotesis

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik  digunakan untuk

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu

antara Kebijakan kepala sekolah (X1) dan implementasi layanan bimbingan

konseling (X2) terhadap ketuntasan belajar (Y). Selain itu juga untuk

mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh kebijakan kepala dan

implementasi layanan bimbingan konseling terhadap ketuntasan belajar siswa.

Sebelum dilakukan analisis data dengan regresi linier ganda perlu terlebih

dahulu diuji syarat-syarat dalam analisis tersebut yaitu Uji Linieritas Garis

Variabel Penelitian Alpha Batas
kritis

Status

Kebijakan kepala sekolah 0,889 0,60 Reliabel
Implementasi bimbingan konseling 0,890 0,60
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Regresi. Adapun perhitungannya menggunakan Statistic Package for Social

Science SPSS) fo Windows Release 17,0 Version.

Dalam analisis ini penulis membuat interpretasi dari hasil analisis regresi

dua prediktor dengan skor mentah yang telah diketahuai dengan jalan

membandingkan antara hasil F
reg

dengan F
tabel

untuk taraf signifikansi 1% atau

5% dengan ketentuan sebagi berikut:

a). Jika F
reg

F≥
tabel

maka hipotesis yang diajukan diterima. Yakni ada

pengaruh positif antara kebijakan kepala sekolah dan implementasi

layanan bimbingan konseling terhadap ketuntasan belajar siswa yang

artinya semakain baik kebijakan kepala sekolah dan implementasi

layanan bimbingan konseling maka akan semakin besar pula

ketuntasan belajar yang akan di capai siswa.

b). Jika F
reg

F≤
tabel

maka hipotesis yang diajukan ditolak. Yakni tidak ada

pengaruh positif antara kebijakan kepala sekolah dan implementasi

layanan bimbingan konseling terhadap ketuntasan belajar di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.


