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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian yang

ditetapkan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode survei dengan teknik korelasional yakni untuk mengetahui pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru terhadap Kualitas Akademik di

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Teknik ini

dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara dua variabel bebas (independent

variable) yaitu kepemimpinan kepala sekolah (X1), kinerja guru (X2), dan satu

variabel terikat (Variabel dependent) yaitu Kualitas Akademik (Y). Untuk melihat

pengaruh tersebut dapat dilihat pada gambar konstelasi model berikut ini:

Gambar. 3.1

Model Konstelasi Masalah

r X1,X2,Y

r X1 Y

r X2 Y

Kepemimpinan
Kepala Sekolah
(Variabel X1)

Kinerja Guru
(Variabel X2)

Kualitas Akademik
(Y)
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Penelitian ini dapat digolongkan sebagi penelitian lapangan (Field

Research). Peneliti akan mengumpul data dan melakukan penelitian langsung

kelapangan, sebagi subjek penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang mengunakan angka-

angka dalam pengolahan data-data. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran emperis mengenai keadaan yang sedang berlangsung pada

saat penelitian ini dilakukan. Keadaan yang sedang berlangsung tersebut,

berkenaan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian.

Penggunaan metode survei ini dimaksudkan tidak hanya terbatas pada

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi data yang telah diperoleh selanjutnya

diolah dan dianalisis dengan menggunakan tekhnik statistik lalu kemudian

ditafsirkan berdasarkan tingkat signifikansi dan derjat kebebasan tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis. Sedangkan waktu penelitian direncanakan selama

empat bulan dimulai dari persiapan hingga penyusunan laporan yaitu dari bulan

Oktober 2016 sampai Januari 2017.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah kepala sekolah dan seluruh guru

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang berjumlah

44 orang. Sementara itu yang menjadi objek penelitian adalah kepemimpinan

kepala sekolah, kinerja guru dan Kualitas Akademik yang akan penulis kaji

dan telaah sejauh mana pengaruh antara ketiga variabel tersebut.
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D. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel  yaitu 2 (dua) variabel bebas

(independent variable) yaitu kepemimpinan kepala sekolah (X1), kinerja guru

(X2), dan satu variabel terikat (Variabel dependent) yaitu Kualitas Akademik  (Y)

dengan kriteria berikut:

1. Variabel bebas/ stimulus/ prediktor (independent variable) (X1) yakni

kepemimpinan kepala sekolah adalah variable yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabl terikat yaitu Kualitas

Akademik(Y). Disini penulis ingin mengetahui, sejauh mana kepemimpinan

kepala sekolah (X1) berpengaruh positif terhadap Kualitas Akademik (Y).

Kisi-kisi instrumen tentang kepemimpinan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Kepemimpinan

Dimensi Indikator Uji Coba
Menggerakkan 1) Memberikan pembinaan

2) Mengkoordinasi
3) Mengawasi

1,2
3,4
5,6

Membimbing 1) Memberikan pengertian
2) Memberikan masukan
3) Memberikan pedoman kerja

7,8
9,10
11,12

Memotivasi 1) Memberikan penghargaan untuk
guru tertentu

2) Melibatkan guru untuk menetapkan
tujuan

3) Mempromosikan guru yang
berprestasi

13,14

15,16

17,18

Memberdayakan 1) Masuk kantor tepat pada waktunya
2) Pulang sesuai dengan jadwal

19,20

21,22
Jumlah 22

2. Kinerja Guru (X2), juga merupakan variabl bebas yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabl terikat yaitu Kualitas
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Akademik (Y). Penulis disini juga ingin mengetahui, sejauh mana kinerja

guru (X2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Akademik (Y). Kisi-kisi

instrumen tentang iklim organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru

No Indikator No. Butir Jumlah Item
1 Kemampuan membuat

perencanaan dan persiapan
mengajar

1,2,3,4, 5, 5

2 Penguasaan materi yang akan
diajarkan kepada anak

6,7, 8,9,10, 5

3 Penguasaan metode dan strategi
mengajar

11,12,13,1415, 5

4 Pemberian tugas-tugas kepada
anak

16,17,18,19,20, 5

5 Kemampuan mengelola kelas 21,2223,24,25 5
6 Kemampuan melakukan penilaian

dan evaluasi
26,27,28,29,30 5

Jumlah 30

3. Satu variabel terikat/output/kriteria/konsekuen (Variabel dependent) yaitu

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas (X1)

dan (X2), yakni Kualitas Akademik(Y). Pada variabel (Y) inilah penulis

menangkap bahwa ada banyak ketimpangan serta rendahnya Kualitas

Akademik yang seharusnya sinergis bersempena dengan (X1) dan (X2) .

Idealnya, apabila kepemimpinan kepala sekolah (X1) berjalan harmonis

sesuai tujuan, kinerja guru (X2) cukup kondusif dan mendukung maka, akan

timbul dan tumbuhlah Kualitas Akademik (Y), dengan kata lain penulis ingin

mengetahui, sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan kinerja

guru (X2) secara bersama-sama berpengauruh positif, terhadap Kualitas

Akademik (Y) di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten
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Bengkalis. Kisi-kisi instrumen tentang Kualitas Akademik dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Kualitas Akademik

No Indikator No. Butir Jumlah Item
1 Pengembangan Kurikulum

dan peserta didik
1,2,3,4,5,6 6

2 Proses pembelajaran 7,8,9,10,11,12 6
3 Kompetensi kelulusan 13,14,15,16,17,18 6
4 Kompetensi pendidikan

dan tenaga kependidikan
19,20,21,22,23,24

6

5 Penilaian 25,26,27,28,29,30 6
Jumlah 30

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.1 Populasi yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan semua guru

Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan

data sekolah, diketahui keseluruhan populasi pegawai tetap Madrasah

Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis berjumlah 44 orang.

Karena populasi jumlahnya tidak begitu besar, maka seluruh sub populasi

pegawai tetap Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

dijadikan penelitian.

1 Sugiyono, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117
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Tabel 3.4. Populasi Pegawai  Madrasah Ibtidaiyyah

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

No Nama Sekolah Laki-laki Perempuan Jumlah

1 MI Nurul Iman 6 10 16

2 MI Darul Aiman 4 9 13

3 MI Ibtidaul Huda 5 10 15

Jumlah 15 29 44

2. Sampel

Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.2 Adapun jumlah sampel dalam

penelitian ini berjumlah 24 orang responden

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Angket (quesioner)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab.3Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur

nilai variabel yang diteliti. Menurut Sugiono instrumen penelitian adalah

merupakan pengukuran terhadap penomena sosial maupun alam.4

2 Ibid, hlm. 118
3 Ibid, hlm.199
4 Sugiyono, hlm. 118
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2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui bukti-bukti fisik, arsip, teori, dalil yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan teknik dokumentasi dalam pengumpulan data yang berbentuk

dokumen. Dokumen yang diperoleh dalam penlitian ini, termasuk sebagai bahan

sumber utama dalam pengolahan data peneltian ini.

3. Wawancara atau interview

Merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh

informasi tentang sesuatu yang dikeahui oleh seseorang yang menjadi sumber

data dalam bentuk lisan. Penulis membuat daftar pertanyaan secara lisan kepada

subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

tekniknya analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial dipakai untuk

menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Namun sebelum

pengujian hipotesis tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan

analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas galat taksiran dimaksudkan untuk menentukan normal

tidaknya distribusi data penelitian. Uji normalitas yang digunakan adalah uji

kosmogorov smirnov yang dinyatakan normal apabila harga signifikansi nilai z

hit lebih besar dari dengan taraf signifikansi α = 0.05.



92

2. Uji Linearitas Data

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah persamaan regresi yang

diperoleh “berarti” apabila digunakan sebagai kesimpulan antar variabel yang

dianalisis. Uji linearitas dengan menggunakan ANAVA. Regresi linier apabila

signifikansi F hitung, lebih kecil dari taraf signifikansi α = 0,05 atau α = 0,01.

3. Uji Validitas

Dalam mengukur validitas keabsahan butir instrumen atau keabsahan

internal instrumen, dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara skor

tiap butir dan skor total, dengan menggunakan rumus Product Moment.

Perhitungan tersebut menghasilkan butir yang valid dan yang tidak valid.

Dengan rumus sebagai berikut:

  
       







2222
iiii

iiii
hitung

YYnXXn

YXYXn
r

Dimana:

rhitung = Koefisien korelasi

 iX = Jumlah skor item

 iY = Jumlah skor total (seluruh item)

N = Jumlah responden

Kriteria yang digunakan untuk uji coba keabsahan butir instrumen adalah

rhitung dalam taraf signifikan α = 0.05 dengan n = 20. Jika rhitung > r tabel, maka

butir pertanyaan dianggap valid. Demikian pula sebaliknya, jika rhitung <rtabel,

maka pertanyaan dianggap tidak valid dan tidak dipakai dalam penelitian/drop.
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4. Uji Reliabilitas

Perhitungan reliabilitas butir pertanyaan komitmen organisasi (Y)

dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach5. Cara ini dipilih karena sesuai

dengan instrumen yang disusun dengan rumus sebagai berikut:
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Dimana :

iir = Reliabilitas instrumen/koefisien alfa

k = Banyaknya butir pertanyaan

 2
i = Jumlah varians butir

2
t = Varians total

N = Jumlah responden

5. Uji Hipotesis

Langkah-langkah untuk melakukan uji hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Koefisien korelasi

Korelasi Pearson merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan

untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua

variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai

5 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi Regresi dan Jalur
dalam Penelitian, (Bandung: CVPustaka Setia, 2009), hlm. 38
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dengan perubahan variabel lainnya baik dalam arah yang sama ataupun arah

yang sebaliknya.

Analisis korelasi (pearson) dengan menggunakan rumus

Keterangan:

r = person correlation coefficient

n = jumlah sampel

Hasil output dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20 for

windows.

b. Uji Regresi Ganda

Uji korelasi jamak digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Hal ini

dilakukan untuk melihat ada korelasi yang berarti apabila kedua variabel

bebas secara bersama-sama dikorelasikan dengan variabel terikat. dengan

rumusnya sebagai berikut:

Ŷ= a + b1X 1 + b2 X2 + e

Y : Kualitas Akademik

a : Konstanta

X1 : Kepemimpinan Kepala Sekolah

X2 : Kinerja Guru

c. Perhitungan Koofisien Determinasi

Perhitungan ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi

variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persentase.
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d. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk melihat “keberartian” variabel bebas dengan

terikat bila salah satu variabel bebas. Uji t, yaitu pengujian hipotesis

variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau satu per satu, dengan

rumus sebagai berikut:

Dimana:

t = Nilai t

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. t hit > t tabel signifikan

2. t hit< t tabel tidak signifikan

6. Hipotesa Statistik

Pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini dengan menggunakan

notasi sebagai berikut:

a. Hipotesis Statistik 1

H0 : βy1 = 0

H1 : βy1> 0

b. Hipotesis Statistik 2

H0 : βy2 = 0

H1 : βy2> 0



96

c. Hipotesis Statistik 3

H0 : βy1 2 = 0

H1 : βy1 2> 0

d. Hipotesis Statistik 4

H0 : βy1 2 = 0

H1 : βy1 2> 0

Keterangan:

Ho = Hipotesis nol

H1 = Hipotesis alternatif

βy.1 = Koefisien regresi antara Kepemimpinan (X1) Kinerja Guru (X2)

βy.2 = Koefisien regresi antara Kinerja Guru (X2) dengan Kualitas (Y)

βy.3 = Koefisien regresi antara Kepemimpinan (X1) dengan Kualitas (Y)

βy.1.2    = Koefisien regresi antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan
(Y)


