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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sekretariat MGP SMPN se-kota Pekanbaru

yang bertempat di SMPN 10 Pekanbaru. Penelitian ini akan dilakukan dari

bulan April 2014 hingga Juni 2014.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif murni yang berbentuk

angka-angka, untuk mengetahui Hubungan Keaktifan Guru Pembimbing

dalam Mengikuti Musyawarah Guru Pembimbing dengan Kinerjanya di

Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing SMPN yang mengikuti

MGP. Objek penelitian adalah keaktifan guru pembimbing SMPN mengikuti

MGP dan kinerja guru pembimbing.

D. Populasi dan Sampel

Yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian

yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, peristiwa sebagai

sumber data yang menilai karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian.1

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh guru

pembimbing yang mengikuti MGP berjumlah 60 orang. Untuk

menyederhanakan proses pengumpulan data dan pengolahan data, maka

1 Anas Sudjiono. Pengantar Statistik Pendidika. (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada. 2009). h. 36
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penulis mengambil teknik stratified random sampling. Sampling (pengambilan

sampel) menurut Nana Syaodih Sukmadinata merupakan suatu proses

pemilihan dan penentuan jenis sampel dalam perhitungan besarnya sampel

yang akan menjadi subyek atau obyek penelitian. 2

Jadi di sini sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang

diteliti. Penulis mengambil sampel sebanyak 30 guru pembimbing atau sekitar

50 % dari seluruh jumlah populasi. Pengambilan sampel penelitian ini

berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, yaitu: “Apabila subyeknya kurang

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih besar, dapat

diambil 10-15%, atau 20-25%, atau lebih”.3

Penulis memilih 30 guru pembimbing dari anggota MGP secara

stratified random sampling untuk dijadikan sampel penelitian yang nantinya

akan diberikan kuesioner atau angket. Setiap anggota populasi mempunyai

peluang yang sama untuk menjadi sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penggumpulannya

menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Angket atau kuesioner

Yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi

dan hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dapat juga diartikan suatu daftar

2 Nana Syaodih Sukmadinata (2006), Op. Cit. 252

3 Suharsimi Arikunto (1992), Op.Cit. 107
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yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang

yang akan diteliti.4

Penyebaran angket diberikan pada sampel yang telah ditentukan

yaitu guru pembimbing anggota MGP yang telah dipilih secara stratified

random sampling. Ini dilakukan untuk memperoleh data keaktifan guru

pembimbing dalam pelaksanaan MGP dan kinerja guru pembimbing di

SMPN se-Kota Pekanbaru.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa data-data yang

mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari pihak pengurus MGP untuk

memperoleh data-data tentang profil MGP, narasumber MGP, program

kegiatan MGP yang digunakan dan absensi anggota MGP.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, akan dianalisis dengan menggunakan teknik

kuantitatif. Untuk menjawab keaktifan guru pembimbing mengikuti MGP

SMPN se-Kota Pekanbaru dan kinerja guru pembimbing yang mengikuti MGP

SMPN se-Kota Pekanbaru maka peneliti mengunakan rumus presentase:

Rumusnya adalah:P = 	x	100%
Keterangan:

P= Persentase

F=Frekuensi

4 Cholid Narbuka dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2004), Cet. VI, h. 76
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N= Jumlah frekuensi keseluruhan

Dari hasil rumus di atas maka hasilnya akan dirujuk pada kategori

dibawah ini:

a. 80 - 100% ditafsirkan keaktifan guru pembimbing mengikuti

pelaksanaan MGP tergolong sangat aktif.

b. 60 - 79%  ditafsirkan keaktifan guru pembimbing mengikuti

pelaksanaan MGP tergolong aktif.

c. 40 - 59% ditafsirkan keaktifan guru pembimbing mengikuti

pelaksanaan MGP tergolong kurang aktif.

d. 20- 39% ditafsirkan keaktifan guru pembimbing mengikuti

pelaksanaan MGP tergolong tidak aktif.

e. 0- 19%  ditafsirkan keaktifan guru pembimbing mengikuti pelaksanaan

MGP tergolong sangat tidak aktif.

Untuk mengetahui hubungan keaktifan guru pembimbing mengikuti

MGP dengan kinerja guru pembimbing di SMPN se-Kota Pekanbaru maka

data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kuantitif melalui teknik

korelasi. Oleh karena kedua variabel berskala ordinal, maka korelasi yang

digunakan adalah koefisien kontingensi.

TABEL III. 1
Skor Item Alternatif Jawaban Responden untuk Variable Keaktifan

Jawaban Skor

(1) (2)

Sangat aktif (Sa) 5

Aktif (A) 4
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(1) (2)

Kurang aktif (Ka) 3

Tidak aktif (Ta) 2

Sangat tidak aktif (Sta) 1

TABEL III. 2
Skor Item Alternatif Jawaban Responden untuk Variabel Kinerja

Jawaban Skor

(1) (2)

Sangat sering (Ss) 5

Sering (Sr) 4

Jarang (J) 3

Sangat jarang (Sj) 2

Tidak pernah (Tp) 1

Secara operasional, analisis data tersebut dilakukan melalui tahapan:

1. Mencari angka korelasi dengan rumus sebagai berikut:

C = 	
Keterangan: 5

C = Koefisien Kontingensi

= Chi Kuadrat

N = Number of cases

5 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet.
III, h. 117
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2. Memberikan Interpretasi

Cara memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

kontingensi adalah sebagai berikut :

2.1. Mengubah harga C menjadi Phi (ϕ) dengan menggunakan rumus :

Keterangan :

ϕ = Nilai Phi

C = Koefisien Kontingensi

2.2.Interpretasi terhadap angka indeks korelasi dengan jalan berkonsultasi

pada tabel “r” product moment seperti di bawah ini:

TABEL III. 3
Interpretasi Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment

Besarnya “r” Product
Moment (rxy)

Interpretasi

(1) (2)

0,00 – 0,20 Antara variabel X dan variabel Y
terdapat korelasi, akan tetapi
korelasi sangat lemah atau sangat
rendah sehingga korelasi itu
diabaikan (dianggap tidak ada
korelasi antara variabel X dan
variabel Y)

0,20 – 0,40 Antara variabel X dan variabel Y
terdapat korelasi yang lemah atau
rendah

ϕ =
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(1) (2)

0,40 – 0,70 Antara variabel X dan variabel Y
terdapat korelasi yang sedang atau
cukup

0,70 – 0,90 Antara variabel X dan variabel Y
terdapat korelasi yang kuat atau
tinggi

0,90 – 1,00 Antara variabel X dan variabel Y
terdapat korelasi yang sangat kuat
atau sangat tinggi

Apabila cara ini ditempuh, maka prosedur yang harus dilalui

adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho).

2) Menguji kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan dengan jalan

membandingkan besarnya “r” product moment dengan “r” yang telah

tercantum dalam tabel nilai, terlebih dahulu mencari derajat bebasnya

(db) atau degrees of freedomnya (df) yang rumusnya sebagai berikut:

df = N – nr

Keterangan:

Df = Degrees of freedom

N = Number of cases

Nr = Banyaknya variabel yang dikorelasikan


