
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini didasarkan

pada pendekatan mengkuantitatifkan data kualitatif – penilaian dan tanggapan responden

yaitu dengan mengembangkan tekhnik skala likert – memberi nilai skor untuk setiap

kategori penilaian dan tanggapan responden. Alas an berikutnya adalah karena penelitian

ini menggunakan uji statistic untuk membuktikan kebenaran ( menolak atau menrima )

rumusan hipotesis yang diturunkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di MTs Negeri Tandun Desa Ujungbatu Timur Kecamatan

Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau

2) Waktu Penelitian

Proses Penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat selesai dalam 6

(enam ) bulan, mulai dari seminar sampai menyelesaikan laporan tesis.

Jadwal Penelitian dapat dilihat pada table 3 berikut ini :

Tabel 3



JADWAL PENELITIAN

NO KEGIATAN

BULAN

SEP OKT NOV DES JAN FEB

1 Tahapan Pertama Penyusunan Usulan Penelitian

a. Menyusun Usulan

Penelitian

b. Sidang Usulan Penelitian

c. Perbaikan usulan

Penelitian

2 Tahap Ke dua : Penulisan Tesis

a. Pengumpulan Data

b. Analisiis dan Pengelolaan

Data

c. penulisan laporan Tesis

d. Bimbingan Tesis

3 Tahap Ke Tiga : Sidang Teis

a. Bimbingan Akhir tesis

b. Bimbingan perbaikan



C. Populasi dan Sampel Penelitian

Polpulasi adalah keseluruhan Subjek penelitian 1.  Sedangkan Sampel adalah

sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Populasi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah semua guru MTs Negeri Tandun. Arikunto mengatakan bahwa,

untuk sekedar rancangan apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil

semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.2 Karena populasi guru

MTs Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu hanya berjumlah 28 orang, maka seluruh

guru MTs Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu dijadikan sampel dalam peneliotian

ini. Distribusi jumlah populasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4

Distribusi Jumlah Populasi Menurut

20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sauatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2006, h.130

2 Suharsimi Arikunto, ibid,h.136

tesis

c. Sidang Tesis

d. Penggandaan tesis



Kelaompok Jabatan Pada MTs Negeri Tandun

Sumber; Hasil Survei Oktober  2012

D. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

skunder. Data primer terdiri dari data literatur dan data lapangan. Data literatur berkaitan

dengan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu latar belakang

pendidikan , propesionel guru dan media pembelajaran. Sedangkan data primer lapangan

adalah data dari hasil angket yang merupakan jawaban responden tenatng variabel latar

belakang pendidikan, profesinalisme guru dan media pembelajaran.

Adapun data skunder terdiri dari data literatur dan data lapangan. Data literatur

skuinder berupa literatur penunjang seperti buku, artikel dan hasil penelitian ilmiah yang

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan data skunder lapangan

berhubungan dengan  profil MTs Negeri Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

No Kelompok Jabatan Jumlah

1 Kepala Madrasah 1 Orang

2 Wakil kepala 4 Orang

3 Tenaga Pendidik 24 Orang

Jumlah 29 orang



Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan  data

yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah tekhnik pengumpulan data yang digunakan untuk

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindaran, lalu dilakukan

pencatatan terhadap hasil pengamatan secara sistematis. Dalam penelitian ini metode

observasi digunakan untuk mengetahui kondisi dan suasana MTs Negeri Tandun

Kabupeten Rokan Hulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan atau

orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara,

dimana pewancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Dalam penelitian ini, penulis akan mewancarai kepala sekolah, wakil kepala dan guru

tentang gambaran penggunaan media pembelajaran di MTs Negeri Tandun Kabupaten

Rokan Hulu.

3) Metode Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengetahui profil

sekolah, jumlah guru, latar belakang pendidkan guru serta pasilitas MTs Negeri

Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

4) Metode Kuesionar (angket)

Dalam penelitian ini, metode kuesioner penulis gunakan untuk mengumpulkan

data dari responden mengenai variabel latar belakang pendidikan, variabel

profesionalisme guru dan penggunaan media pembelajaran guru MTs Negeri Tandun



Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan skala likert, dan kategori jawaban

terdiri dari atas 3 tingkatan sebagai berikut :

1) Skor 3  jika jawaban responden sangat sering, tinggi, sangat

objektif dan sangat setuju

2) Skor 2 jika jawaban responden sering, sedang, objektif, dang

kurang setuju

3) Skor 1 jika jawaban responden jarang sekali, rendah, kurang

objektif dan tidak setuju

F. Defenisi Operasional

1) Kemampuan Guru menggunakan Media Pembelajaran

Secara konseptual, guru MTs N Tandun adalah gambaran prestasi kinerja

dalam menggunakan media pembelajaran mecakup aspek :

a) Kualitas, aspek ini mencakup tentang akurasi, ketelitian, penempilan

dan penerimaan keluaran

b) Kuantitas, aspek ini berkenaan dengan volume pemakaian media

pembelajara

c) Supervisi, aspek ini berkaitan dengan seberapa besar pegawai

membutuhkan arahan, saran dan perbaikan dalam menyelesaikan tugas

dan fungsinya

d) Kehadiran, aspek ini berkenaan dengan regulitas, dapat dipercaya dan

ketepatan waktu dalam menggunakan media

e) Konservasi, aspek ini berkenaan intensitas pencegahan terhadap

pembrosan, kerusakan dan pemelihraan peralatan.

2) Latar belakang Pendidikan



Secara konseptual, latar belakang pendidikan  guru MTs N Tandun

adalah lembaga pendidikan yang ditempuh atau yang diperoleh seorang guru,

dan berdasarkan skor yang dimiliki oleh seorang guru dalam menjawab

pertanyaan dalam penelitian ini.

3) Profesional guru

Secara konseptual, profesionalisme guru adalah kecakapan dan

kemampuan yang dimiliki guru MTsN Tandun yang diindikasikan dalam emapat

konpetensi yaitu pedagogig, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan

komptensi professional. Sedangkan secara operasional adalah hal diperoleh

seorang guru dalam memperoleh skor dalam penelitian ini

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini berbentuk angket, dokumen, observasi  dan

wawancara

H. Tekhnik Analisa Data

a. Uji Validitas Instrumen

Sebelum instrumen disampaikan pada subjek penelitian, perlu dilakukan

ujicoba untuk mengetahui apakah instrumen tersebut Valid dan reliabel. Untuk

menguji validitas instrumen digunakan validitas isi (validity content). Instrumen

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur apa yang diinginkan.

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan isi instrumen yang telah

disusun dengan rancangan yang telah ditentukan. Secara tekhnis pengujian

validitas dapat dibantu dengan kisi-kisi instrumen. Untuk mengetahui validitas

item digunakan rumus korelasi product moment yang dikutip dari Suharsimi

arikunto (2002 : 146) sebagai berikut :



Rxy = N ∑xy - (∑x) (∑y)

√‾N x2 - (∑x2)N(∑x2) (∑y2)

Keterangan :

R = koefisien korelasi

N = banyaknya subjek

X = nilai tiap butir item

Xy= jumlah perolehan x dan y

a. Reliabilitas Instrumen

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen dengan rumus :

Rn  = ( K ) ( vt - ∑pq)

K – 1   v1

Keterangan :

Rn = Relibilitas instrumen

K = banyak nya butir soal

Vt = variabel total

P = populasi subjek yang menjawab benar

N

Q = populasi subjek yang menjawab salah

(q =1 – p)

Setelah itu membandingkan tabel dengan tarif signifikan 5 %. Maka

kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan menggunakan koefisien yang dikutip

dari Suharsimi Arikunto (2002:245), interpretasi mengenai besarnya koefisien

adalah sebagai berikut :



Tabel 2

Koefisien Relabilitas

No Koefisien Relabilitas Kualifikasi

1 Antara 0.800 – 1,00 Sangat tinggi

2 Antara 0,600 – 0,800 Tinggi

3 Antara 0.400 – 0,600 Cukup

4 Antara 0,200 – 0,400 Rendah

5 Antara 0,00 – 0,200 Sangat Rendah

C, Tekhnik Analisa Data

Tekhnik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik

korelasi dan regresi ganda3. Analisis korelasi dan regresi berganda adalah analisis

tentang hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas.

Rekomendasi yang diberikan  terhadap persentase pencapaian berpedoman

pada klasifikasi pencapaian :

86% - 100% = sangat baik

76 % - 85 % = baik

66 % - 75 % = agak baik

56% - 65% = cukup

46 % - 55 % = kurang baik

Kurang dari 46 % = tidak baik

3 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kauntitatif & Kualitatif, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011



Kemungkinan jawaban lain yang disediakan dan diisi oleh responden sendiri

dengan keadaan yang sebenarnya dan dianalisis secara deskriptif, namun jika

kemungkinan jawaban dari para responden berjumlah cukup banyak dan hampir Sama

maka akan dibuat persentase.

d.   Hipotesis Penelitian

Adapun Hipotesis ( Ha) penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh belakang pendidikan guru terhadap Kemampuan menggunakan

Media guru  MTsN Tandun ( X1 – Y )

2. Terdapat pengaruh profesionalisme guru terhadap Kemampuan menggunakan

media guru MTsN Tandun ( X2 – Y )

3. Bahwa latar belakang pendidikan guru dan profesionalisme guru secara bersama

berpengaruh terhadap kemampuan menggunakan media di MTsN Tandun ( X1

dan X2 – Y )

Adapun Hipotesis ( Ho ) penelitian  ini adalah :

a. Tidak terdapat pengaruh belakang pendidikan guru terhadap Kemampuan

menggunakan Media guru  MTsN Tandun ( X1 – Y )

b  Tidak terdapat pengaruh profesionalisme guru terhadap Kemampuan menggunakan

media guru MTsN Tandun ( X2 – Y )

c.  Bahwa latar belakang pendidikan guru dan profesionalisme guru secara bersama

tidak berpengaruh terhadap kemampuan menggunakan media di MTsN Tandun (

X1 dan X2 – Y )


