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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono

“Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh antara dua variabel atau lebih”.48

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif,

yaitu penilitian yang analisis datanya menggunakan analisis statistik deskriptif,.

Analisis deskriptif  adalah suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data yang berupa angka–angka kemudian ditabulasi dalam  bentuk

distribusi frekuensi dan persentase untuk memberikan gambaran  atau deskripsi

tentang data yang ada sebagai hasil penelitian.

B. Lokasi  dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Konawe Selatan. Pemilihan

lokasi karena tersedia data yang dibutuhkan, terdapat masalah yang diteliti dan

belum pernah ada penelitian dengan permasalahan yang sama.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini selama 3 bulan yaitu mulai

dari bulan April – Juli 2018.

48 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Cet ke 19;  Bandung:
Alfabeta), 2013, h. 30
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C. Variabel Dan Desain Penelitian

Suatu penelitian agar dapat di operasionalkan dan dapat diteliti secara

empiris, diperlukan adanya variabel, Variabel adalah konsep yang mempunya

variasi. Dan dapat juga di artikan sebagai pengelompokkan yang logis dari dua

atribut atau lebih 49

Adapun desai penelitian ini sebagai berikut:

Keterangan:

1. Variabel Bebas (X1) : Supervisi Akademik Kepala Sekolah
(X2) : Disiplin Kerja Guru

2. Variabel Terikat(Y) : Kinerja Guru

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sebuah penelitian akan memerulukan obyek yang akan diteliti, sehingga

di dalam penelitian tidak terlepas dari adanya populasi. Populasi merupakan

obyek yang akan dikenai hasil penelitian. Sebelum menetapkan populasi, yang

perlu diketahui adalah pengertian dari populasi.

Menurut Margono mengemukakan bahwa populasi adalah “Keseluruhan
obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan,
tumbuhan, nilai tes atau peistiwa sebagai sumber yang memiliki
karakteristik tertentu dalam penelitian”50

49 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan.(Cet. Ke-6; Jakarta: Rineka Cipta),
2007,h.133

50 Ibid. h.25

X1

Y

X2
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Dengan demikian berdasarkan survei lapangan bahwa seluruh guru yang

aktif mengajar di SMA Negeri 2 Konawe Selatan berjumlah 47 orang. Populasi

ini cenderung bersifat homogen bila dilihat dari aspek pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya. Dimana, para guru yang menjadi populasi adalah guru yang

secara aktif melaksanakan proses pengajaran di SMA Negeri 2 Konawe Selatan.

2. Sampel

Sampel  merupakan suatu bagian dari keseluruhan populasi yang akan

diteliti dan dianggap dapat mewakili dan menggambarkan populasinya. Penentuan

sampel ini berdasarkan asumsi  Arikunto bahwa “jika jumlah populasi kurang dari

100, maka diambil seluruhnya”51

Dengan demikian, dalam penarikan sampel ini peneliti secara langsung

mengambil seluruh populasi yang ada, yaitu 47 orang guru.

E. Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data

1. Instrument Penelitian

Intrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.52 Instrument penelitian

adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai variable yang akan diteliti.53

Pengukuran ini bertujuan menghasilkan data kuantitatif yang tepat pada

obyek penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket

atau kuesioner yang berfungsi untuk memperoleh data tentang pengaruh supervisi

51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  Sebuah Pendekatan Praktek. (Jakarta
:Rineka Cipta), 2006, h.120

52 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi MixedMethods,(Bandung:ALFABETA),
2014, h.148.

53 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian
Muda,(Bandung:ALFABETA),2013, h. 78.
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akademik kepala sekolah, disiplin kerja guru dan kinerja guru di SMA Negeri 2

Konawe Selatan. Kisi-kisi intrumen yang digunakan dalam peneliltian ini adalah

sebagai berikut:

Kisi-kisi Instrumen :

Variabel Aspek Indikator Variabel No. Item

Supervisi
Akademik

Kepala
Sekolah

(Variabel X1)

Kompetensi Kepala
Sekolah dalam

Pelaksanaan Supervisi

1. Merencanakan program
supervisi akademik

2. Melaksanakan
supervisi akademik
terhadap guru

3. Menindaklanjuti hasil
supervisi terhadap
guru

1,2,

3,4

5,6

Koordinator

Konsultasi

Pemimpin kelompok

Evaluator

1. Mengkoordinasi
Program Pengajaran
dan tugas-tugas
anggota staf.

2. Mengkonsultasikan
masalah guru secara
individu maupun
kelompok

3. Mengembangkan
potensi pada staf
kurikulum dan
Mengembangkan
keterampilan dalam
bekerja

4. Membantu guru
dalam menilai hasil
belajar, dan Menilai
kurikulum yang
sedang dikembangn

7,8,9,10,11

12,13,14,15
,16

17,18,19,20
,21

22,23,24,25
,26

Disiplin
Kerja Guru

(Variabel X2)

Disiplin Preventif 1. Mengikuti peraturan
2. Disiplin diri

1,2,3,4,5,6,7

8,9,10,11,12,

13,14,15

Disiplin korktif 1. Menangani
pelanggaran yang
telah terjadi terhadap

16,17,18
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atura-aturan
(hukuman)

2. Menghindari
pelanggaran lebih
lanjut (scorsing) 19,20,21

Kinerja Guru

(Variabel Y)

Merencanakan

pembelajaran

1. Menyusun RPP

2. Menyiapkan

alat/media

pembelajaran

1,2,3,4,5,

6,7,8,9,10

Melaksanakan

pembelajaran

1. Membuka pelajaran

2. Proses pembelajaran

3. Penutupan

pembelajaran

11,12,13,14

15,16,17,18

19,20,21,22

Evaluasi

pembelajaran

1. Melaksanakan tes

tertulis

2. Menentukan nilai

akhir.

23,24,25

26,27,28,29

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif berdasarkan kebenaranya yang

terjadi dilapangan maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data

diantaranya :

a. Angket yang dimaksud yaitu pernyataan-pernyataan yang dibuat

sesuai dengan aspek-aspek yang tertuang dalam matriks spesifik data

yang telah disusun. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator dan selanjutnya dijabarkan menjadi sub indikator yang dapat

diukur. Adapaun penyusunan pernyataan dalam penelitian ini

menggunakan skala bertingkat atau rating-scale dan untuk
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menentukan nilai jawaban angket dari masing-masing angket

digunakan modifikasi skala likert.

Menurut Sugiyono, mengemukakan bentuk skala likert dengan

kategori penelitian sebagai berikut:

1) Sangat setuju
2) Setuju
3) Ragu-ragu
4) Tidak setuju
5) Sangat tidak setuju54

Alternatif ragu-ragu dapat dihilangkan karena alternatif

jawaban tersebut mempunyai arti ganda dan dapat menimbulkan

kecenderungan responden untuk memilih alternative jawaban tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto sebagai berikut:

Jika pembaca berpendapat bahwa ada kelemahan dengan 5
alternatif, karena responden cenderung memilih alternatif
yang ada ditengah (karena dirasa aman dan paling gampang
karena tidak berpikir) dan alas an itu memang ada benarnya,
maka memang dirasakan alternatif pilihannya hanya 4 saja.
Alternative “Sangat setuju” dan “Setuju” ada disisi atau kubu
awal (kubu akhir) sedangkan dua pilihan lain, yaitu “Tidak
setuju” dan “Sangat tidak setuju” disisi atau kubu akhir
(awal). Dalam hal ini dapat kita pahami karena “Sangat
setuju” dan “Setuju” sebenarnya berada pada sisi “Setuju”,
tetapi dengan gradasi yang menyangatakan. Demikian juga
dengan pilihan “Sangat tidak setuju” yang pada dasarnya
adalah juga “Tidak setuju”.55

Berdasarkan pendapat di atas, maka setiap instrument

mempunyai 4 alternatif jawaban dari yang sangat positif sampai ke

sangat negatif yang dapat berupa kata sangat setuju, setuju, tidak

54 Sugiono,Metode Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta), 2001, h, 87.
55 Suharsimi Arikutn,Op.Cit. h. 241
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setuju, dan sangat tidak setuju. Mengenai cara penilaian terhadap

angket yang dipakai dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1) Setiap pertanyaan terdiri dari 4 pilihan jawaban.

2) Dalam menjawab pertanyaan, responden memilih salah satu

alternatif  jawaban yang sesuai, dengan cara memberikan tanda

chek(√) pada kolom jawaban yang dipilih.

3) Apabila pertanyaan yang dibuat positif diberikan penilaian sebagai

berikut:

Jawaban sangat setuju (SS) nilai=4
Jawaban setuju (S) nilai=3
Jawaban tidak setuju(ST) nilai=2
Jawaban sangat tidak setuju (STS) nilai=1

4) Apabila pertanyaan yang dibuat negatif diberikan penilaian sebagai

berikut:

Jawaban sangat setuju (SS) nilai=1
Jawaban setuju (S) nilai=2
Jawaban tidak setuju(ST) nilai=3
Jawaban sangat tidak setuju (STS) nilai=4

b. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam rangka

menganalisis masalah  yang akan diteliti. Penulis memerlukan

sebagai keterangan atau informasi dari dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Teknik yang digunakan

oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari data berupa catatan,

agenda yang berasal dari guru dan data-data dari sekolah.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas
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Uji validitas yaitu untuk mengumpulkan data, terlebih dahulu perlu

dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan apakah alat

ukur yang digunakan memiliki kesahihan (Validity) dan kendala (reliability) untuk

mengukur apa yang seharusnya menjadi fungsi ukurnya, yaitu untuk menguji

apakah kuesioner telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur

pada penelitian ini.

Untuk menguji kuesioner sebagai instrument penelitian maka digunakan

uji validitas dan reliabilitas. Suatu instrument dalam penelitian dapat dikatakan

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan

valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan

data dan variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Uji validitas dilakukan

dengan menggunakan koefesien korelasi product moment dengan criteria yang

dikatakan valid jika nilai r ≥ 0,30 dengan derajat signifikan ɑ = 0,05.56

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur

dapat dipercaya atau dapat diandalkan sebagai alat pengumpulan data. Uji

reliabilitas instrument dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrument

penelitian yang dipakai dapat digunakan berulang kali pada waktu yang berbeda.

Untuk mengetahui reliable atau tidaknya variabel tersebut adalah dari alat ukur

56 Ibid, h. 170
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yang digunakan yaitu diuji dengan menggunakan koefesien alpha cronbach (ɑ ).

Suatu variabel dikatakan reliable apabila koefisien cranbach alpha>0,30. 57

G. Tehnik Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karasteristik dari

tiap-tiap indikator dalam variabel yang memberikan gambaran dari masing-

masing variabel. Dalam analisis deskriptif ini adalah menghitung rata-rata,

median, modus, standar deviasi, variasi, distribusi frekuensi, presentase dan

histogram.

2. Analisis inferensial

a. Uji Prasyarat Analisis

Penguji prasyarat analisis dilakukan sebelum pengujian hipotesis yang

meliputi uji normalitas, dan uji linearitas.

a) Uji  Normalitas bertujuan untuk menguji salah satu asumsi analisis
regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dan dependen
harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas
pada penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov dan
dikatakan normal jika nilai signifikansi >0,0558. Setelah di lakukan
uji normalitas di lanjutkan dengan uji Linearitas.

b) Uji Liniearitas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan
linear antara variabel X dan Y dengan melihat signifikansi linieritas
pada ANOVA table. Bila nilai signifikansinya<0,05 dinyatakan
linear.59

b. Pengujian Hipotesis

a) Regresi Linear Berganda

57 Ibid, h.180
58 Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),

2006, h. 14.
59 Ibid, h. 15
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Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan metode statistik. Peralatan analisis statistik yang dipakai

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear ganda, yang mana dalam

pengolahannya dilakukan dengan menggunakan software statistic SPSS 16

Analisis ini akan mengestimasi semua variabel-variabel bebas (X1,X2),

sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y) yaitu

dengan formulasi sebagai berikut:

Y=a+b1X1+ b2 X2
Dimana:
Y= Kinerja guru
a = Nilai konstan harga Y jika X=0
X1= Variabel supervisi akademik kepala sekolah
X2= Variabel disiplin kerja guru
b1=Koefisien regresi supervisi akademik kepala sekolah
b2= Koefisien regresi disiplin kerja guru60

b) Uji  Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dengan ketentuan apabila hasil uji F bernilai FHitung >FTabel atau

sig<alpha 0,05 maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan

secara  simultan terhadap variabel dependent, sebaliknya jika hasil uji F

bernilai FHitung <Ftabel atau sig>alpha 0,05 maka variabel bebas tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c) Koefisien Determinasi (R2)

Rentang koefisien determinasi R2 adalah dari 0 s/d 1. Semakin

koefisien R2 mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen

semakin besar terhadap variabel dependen.61

60 Sugiono,statistic Untuk Penelitian (Bandung:Alfabeta), 2010, h, 279
61 Marsi dan Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LPEES), 2011,h.81
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Koefisien Determinasi (R2) yang dimaksud adalah untuk

mengetahui tingkat pengaruh atau besarnya kontribusi variabel-variabel

independen yang diteliti terhadap variabel dependen.


