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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu

penelitian 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

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 11 Kendari. Pemilihan lokasi ini

dipilih berdasarkan permasalahan penelitian dan juga memudahkan peneliti dalam

memperoleh data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan di mulai dari bulan

Mei – Juli 2018.

C. Variabel dan Desain Penelitian

Suatu penelitian agar dapat di operasikan dan dapat diteliti secara

empiris, diperlukan adanya variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai
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variasi dan dapat juga diartikan sebagai pengelompokkan yang logis dari dua

atribut atau lebih.1

Adapun desain penelitian ini sebagai berikut:

X Y

Keterangan:

1. Variabel Bebas (X) : Penerapan Full Day School

2. Variabel Terikat (Y) : Kinerja Guru

D. Sampel dan Populasi

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.2 Apabila seseorang ingin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya

merupakan penelitian studi populasi atau studi sensus. Adapun populasi yang

dimaksud penelitian ini adalah seluruh  jumlah guru yang ada di  SMAN 11

Kendari yang berjumlah 32 orang.

2. Sampel

Sampel ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut.3 Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya

sehingga penelitiannya merupakan populasi.4

1 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) Cet. Ke-6, h.
133

2 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (CV. Alfa Beta: Bandung, 1999), h. 72
3 Margono, metode penelitian pendidikan, ( PT jakarta: asdi mahasatya, 2003 ), h. 81
4 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 2006, h 118
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Berdasakan keterangan di atas diperoleh jumlah populasi berjumlah 32

orang responden, maka populasi dan sampel penelitian merupakan populasi jenuh

yang akan dijadikan utuh sebanyak 32 orang tenaga pendidik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

dua cara yaitu:

1. Kuesioner ( angket ) yaitu berupa daftar pertanyaan tentang penerapan full

day school dan kinerja guru yang diberikan kepada responden untuk

dijawab sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Angket dalam

penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dalam bentuk pilihan

ganda dengan kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Opsi Pernyataan Skala Likert Yang Telah Dimodifikasi

Pernyataan (+) Skor Nilai Pernyataan (-) Skor Nilai
Sering Sekali 4 Sering Sekali 1
Sering 3 Sering 2
kadang- kadang 2 Kadang- Kadang 3
Tidak Pernah 1 Tidak Pernah 4

2. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pencatatan terhadap arsip- arsip dokumen resmi, yang berupa data-data

pribadi guru seperti tingkat pendidikan guru, banyaknya jumlah guru,

program- program yang dilakukan oleh sekolah dalam menunjang kinerja

guru.
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F. Kisi- Kisi Instrumen

Tabel 3.2 Kisi- Kisi Instrumen

No. Variable Aspek Indikator No Butir
1. Penerapan

program
full day school

1. Kegiatan
kokurikuler

2. Kegiatan
ekstrakurikuler

3. Kegiatan
intrakurikuler

a. Pengayaan
mata pelajaran

b. Kegiatan ilmiah
c. Bimbingan seni

dan budaya

a. 1, 2,
3, 4,

b. 5, 6,
c. 7,8,

9, 10

a. Mengembangkan
potensi

b. Kemampuan
kepribadian

c. Kerjasama
d. Kemandirian peserta

didik
e. Mengembangkan

bakat
f. Mengembangkan

minat

a. 11,12,
13,14

b. 15,
c. 16
d. 17,18
e. 19,20,

21
f. 22, 23

a. Pemenuhan
kurikulum

a. 24, 25

2. Kinerja Guru 1. Merencanakan
pembelajaran

a. Membuat
program tahunan dan
semester

b. Membuat silabus

c. Membuat RPP
d. Membuat

agenda harian

a. 1,2

b. 3,4,5,
6,7,8

c. 9,10
d. 11

2. Melakukan
proses
pembelajaran

a. Pendahuluan

b. Kegiatan inti

c. Penutup

a. 11,
12,13

b. 14, 15
16, 17

c. 18,19
3. Penilaian

pembelajaran
a. Tehknik penilaian
b. Program remedial
c. Analisis

ulangan harian

a. 20,21
b. 22,23
c. 24
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G. Uji Validitas dan Reliabel

1. Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu

instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang

hendak diukur dengan tepat

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan

skor butir dengan skor total instrument dengan menggunakan rumus korelasi

product moment. Kriteria Validitas nya satu butir instrument adalah bila nilai r-

hitung > r-tabel. Pada taraf signifikansi α =0,05, dengan df sebesar 0,349.

Setelah dilakukan uji validitas terdapat sampel uji  coba sebanyak 50

responden diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Pada variable program full day school, dari 30 butir instrumen yang

diuji cobakan terdapat 25 butir instrumen yang dinyatakan valid dan 5

butir instrumen dinyatakan drop.

b) Hasil uji validitas untuk variabel kinerja guru menunjukkan bahwa

dari 30 butir instrumen yang diuji cobakan terdapat 24 butir instrumen

yang valid dan 6 butir instrumen dinyatakan drop.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen,

untuk menunjukkan apakah instrument tersebut dapat dipercaya untuk digunakan

sebagai alat pengumpul  data. Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan  menggunakan rumus Alpha Crombach. Perhitungan dilakukan dengan

menggunakan aplikasi SPSS Versi 16. Kriteria pengujian adalah:
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a) Jika nilai alpha ≥ 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable

b) Jika nilai alpha ≤ 0,60, maka instrumen dinyatakan tidak reliable.

Hasil uji alpha cronbach degan SPSS untuk variabel full day school dapat

disajikan pada tabel sebagai berikut

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.782 25

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas

cronbach alpha sebesar 0,782. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa

78,2% instrumen dapat dipercaya. Nilai koefisien reliabilitas diatas lebih besar

dari 0,60 sehingga instrumen variabel program full day school dapat dinyatakan

reliable.

Selanjutnya, hasil uji alpha cronbach  dengan SPSS terhadap variabel

kedisiplinan siswa dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.783 25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas

cronbach alpha sebesar 0,783. Koefisien reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa

78,3% instrumen penelitian ini dapat di percaya. Berdasarkan kriteria pengujian

menunjukkan bahwa nilai koefisien reliabilitas  0,783 > 0,60 sehingga instrumen

Variabel kinerja guru dapat dinyatakan reliable.
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H. Tehnik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis den dengan

menggunakan analisis statistik yaitu statistik deskriptif dan inferensial.

1. Analisis statistik deskriptif yaitu menentukan rata- rata, distribusi

frekuensi dan persentase. Sedangkan analisis statistik inferensial yaitu untuk

mengetahui hipotesis penelitian ini, maka peneliti menggunakan rumus sebagai

berikut :

P = ∑ F x 100 %
N

Keterangan :

P = Persentase
∑F = Frekuensi
N = Jumlah Sampel5

Secara deskriptip kedua hasil data dari masing- masing variabel pada

penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi pada kategori nilai berikut:

Tabel 3.3 Kategorisasi Persentase Skor Angket

Interval (%) Kategorisasi

81 – 100 Sangat Baik
61 - 80 Baik
41 – 60 Cukup
21 – 40 Kurang
0 – 20 Gagal6

5 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2006), h.34

6 Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial Budaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), h.74
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2. Uji Persyaratan Analisis

Setelah diperoleh data, maka langkah selanjutnya adalah langkah

mengumpulkan data dan mengolahnya, kemudian menganalisis data, untuk

analisis data inferensial dilakukan langkah- langkah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan rumus kemiringan

kurva. Adapun rumusnya yaitu :

Km = X – Mo
SD

Keterangan :

X = Rata- rata variable penelitian
Mo = Modus variable penelitian
SD = Standar deviasi variable penelitian.7

kriteria yang digunakan dalam uji normalitas dengan rumus kemiringan

kurva adalah sebagai berikut:

1) -1 ≤ Km, artinya data variable penelitian berdistribusi normal

2) Km ≤ -1,artinya data variable penelitian tidak berdistribusi normal.

3. Uji Koefisien Produk Moment Person

Menggunakan analisis statistik inferensial yaitu menguji apakah terdapat

pengaruh antara penerapan full day school terhadap kinerja guru, maka peneliti

menggunakan rumus produc moment sederhana. Adapun rumusnya yaitu:

rxy =
(∑ ) (∑ )(∑ ){ ∑ (∑ ) } { ∑ (∑ ) }

Keterangan :

rxy = Angka indeks korelasi variable X dan Y
N = Number of cases (jumlah responden)

7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 314-315
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∑ x  = Penerapan full day school
∑ y  = kinerja guru
∑ x2 = Skor penerapan full day school
∑ y2 =  Skor kinerja guru.8

4. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan nilai product moment yang diperoleh, selanjutnya akan

dilihat koefisien determinasinya untuk mengetahui besar sumbangan X terhadap

variable Y. adapun rumusnya:

KD = r2 x 100%

Keterangan:

KD = Kontribusi variable X terhadap variable Y
r2 = Koefisien korelasi antara variable X terhadap variable Y.9

5. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikasi dengan menggunakan

uji t, dengan rumus:

t =  r √√
keterangan:
t = nilai koefisien signifikansi
n = jumlah sampel
r = nilai koefisien korelasi.10

Kaidah pengujian :
a. Jika t hitung ≥ t table maka tolak H0 terim H1, artinya signifikan, dan
b. Jika t hitung < t table maka tolak H1 terima H0, artinya tidak signifikan

Dimana:

a. H1 = ada hubungan yang signfikan antara penerapan program full day
school dengan kinerja guru di SMAN 11 Kendari

b. H0 = tidak ada hubungan yang signifikan antara penerapan program full
day school dengan kinerja guru di SMAN 11 Kendari.

8 S Margono, Metode Penelitian pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 226
9 Ibid, h. 258
10 S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 226


