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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Mengkaji tentang 

hubungan pembiayaan pendidikan dan profesioalisme guru dengan mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari. Proses penelitian ini dilakukan melalui 

instrumen atau alat ukur penelitian dengan menggunakan teknik atau instrumen 

yang objektif dan baku yang memenuhi standar validitas dan realibilitas yang 

tinggi. Penggunaan instrumen dilanjutkan dengan analisis statistik, sehingga hasil 

penelitian dapat memberikan makna. 

Penelitian ini merupakan generalisasi dan interpretasi berdasarkan hasil 

analisis data statistik. Kebenaran hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian 

yang relevan dan validitas serta realibilitas alat ukur yang digunakan. Mengingat 

penelitian ini menguji hubungan X1 dan X2 terhadap Y, maka jenis penelitian ini 

adalah penelitian asosiatif (korelasional). Kontelasi penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 3.  Desain Penelitian 
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B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Tsanawiyah 

Swasta se-Kota Kendari berjumlah 172 orang. Untuk menjaga tingkat realibitas 

dan homogenitas penelitian ini, peneliti membatasi populasi khusus guru 

Madrasah Tsanawiyah Swasta, sehingga guru Madrasah Tsanawiyah Negeri tidak 

menjadi bagian dalam objek penelitian ini. Adapun pertimbangannya karena 

Madrasah Tsanawiyah Swasta tidak memiliki sumber pendapatan dan pembiayaan 

yang tetap (fixed budget), Berbeda dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri, yang 

memiliki sumber pendapatan anggaran yang tetap dan bersifat rutin. Di samping 

itu pula, unit populasi Madarasah Tsanawiyah Swasta jauh lebih besar dan 

memenuhi standar kelayakan di banding Madrasah Tsanawiyah Negeri yang hanya 

berjumlah 2 madrasah. Sementara dalam penelitian ini akan diuji dan dianalisis 

tentang hubungan pembiayaan pendidikan dengan mutu Madrasah Tsanawiyah 

Swasta se-Kota Kendari.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Probability 

Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak (random) dengan memberikan 

peluang yang sama seluruh populasi untuk dipilih sebagai sampel penelitian. 

Mengingat Kota Kendari memiliki 12 (dua belas) madrasah swasta, maka teknik 

dalam penentuan sampel selanjutnya proporsional random sampling .  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Krejcie – Morgan sebagai 

dasar untuk menentukan teknik sampling. Pertimbangannya adalah teori Krejcie – 

Morgan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dan teruji secara ilmiah. Di 

samping itu, Krejcie – Morgan juga lebih spesifik dalam menentukan sampel 
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untuk riset di bidang pendidikan dan psikologi (Determining Sampel Size For 

Reseach Education and Psychological).  

Dengan demikian, berdasarkan teori Krejcie – Morgan bila populasinya 

172 orang, maka berdasarkan diagram dan tabel yang ada, maka sampelnya adalah 

118 orang, dengan  tingkat kesalahan (margin error) 5 %. Dengan demikian, dari 

sampel yang telah ditetapkan, untuk dapat mewakili populasi masing-masing 

madrasah swasta sebanyak 12, maka secara proporsional perhitungannya adalah 

sebagai berikut : 

1. MTs. Pesri   
��

���
x	118 = 25,38 dibulatkan 25 orang 

2. MTs. Labibia  
��

���
x	118 = 10,98  dibulatkan 11 orang 

3. MTs. Al-Muhajirin  
��

���
x	118 = 8,23	dibulatkan 8 orang 

4. MTs. Darul Bathni  
�

���
x	118 = 6,17	dibulatkan 6 orang 

5. MTs. Peskil Poasia  
��

���
x	118 = 8,92	dibulatkan 9 orang 

6. MTs. DDI Bungkutoko  
��

���
x	118 = 8,92		dibulatkan 9 orang 

7. MTs. Al-Fath  
��

���
x	118 = 6,86		dibulatkan 7 orang 

8. MTs. Al-Wahdah  
�

���
x	118 = 6,17	dibulatkan 6 orang 

9. MTs. Asy-Syafi’iyah  
��

���
x	118 = 9, 60	dibulatkan 10 orang 

10. MTs. DDI Kendari  
��

���
x	118 = 11,66		dibulatkan 12 orang 

11. MTs. Indotec  
��

���
x	118 = 6,86		dibulatkan 7 orang 

12. MTs. Darul Muchlisin 
��

���
x	118 = 8,23	dibulatkan 8 orang 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Pembiayaan Pendidikan  

Pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

anggaran yang disiapkan dan dialokasikan untuk membantu kelancaran 

operasional pendidikan baik bersumber dari pemerintah maupun masyarakat 

demi meningkatkan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari. 

Pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini merupakan variabel mayor 

pertama (X1), tentunya hanya akan memberikan hubungan yang positif apabila 

ada variabel lain dimaksud yang akan dibahas pada bab selanjutnya.1 Meskipun 

demikian, terlepas dari hubungan variabel lain untuk melihat hubungan 

pembiayaaan pendidikan dengan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta perlu 

dikemukakan beberapa dimensi yang meliputi : a) Belanja Pegawai, b) Belanja 

Barang Operasional, c) Belanja Modal/investasi, dan d) Belanja Bantuan Sosial.  

Selanjutnya dimensi pembiayaan pendidikan tersebut, melahirkan 

indikator antara lain : 1) Tunjangan profesi, 2) Tunjangan Tambahan 

Penghasilan, 3) Honor Tetap, 4), Belanja/Honor Vakasi: penyusunan dan 

pembuatan soal, pengawasan dan pemeriksaan ulangan, 5) Belanja keperluan 

pelaksanaan pembelajaran/ bahan habis pakai, 6) Belanja kegiatan kesiswaan 

dan ekstrakurikuler, 7) Belanja dan penggandaan bahan dan Alat Tulis Kantor, 

8)  Pemeliharan alat dan mesin, 9) Biaya bantuan transportasi, 10) Belanja daya 

dan jasa, 11) Biaya konsumsi, 12) Pengadaan sarana dan prasarana belajar. 

                                                 
1Hamzah B, Uno dkk, Pengembangan Instrumen untuk Penelitian, (Jakarta: Delima Press: 

2001), h. 107.   
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2. Profesionalisme Guru 

Profesionalisme guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

gambaran kualitas sikap, kompetensi dan kecakapan seorang guru yang dapat 

meningkatan mutu pendidikan, yang didapatkan melalui sebuah proses 

pendidikan dan latihan profesi guru yang diperlukan dalam rangka 

melaksanakan tugas untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada Madrasah Tsanawiyah Swasta dan 

menjadi sumber penghasilan guru yang bersangkutan. Profesionalisme guru 

dalam penelitian ini merupakan variabel mayor kedua (X2) yang tentunya 

diharapkan dapat memberikan hubungan yang positif terhadap variabel Y.  

Oleh karena itu untuk menguji dan menganalisis hubungan 

Profesionalisme guru dengan mutu madrasah tsanawiyah swasta di Kota 

Kendari perlu dikemukakan beberapa dimensi  yang meliputi : a) Kualitas 

sikap, b) Kompetensi  

Selanjutnya untuk mengukur dimensi profesionalisme guru tersebut, 

dapat dilihat melalui indikator antara lain : 1)  memiliki komitmen tinggi dan 

kepatuhan dalam melaksanakan tugas, 2) memiliki integritas moral yang baik, 

3) semangat untuk kesempurnaan dalam menjalankan tugas, 4) Mengabdi atas 

dasar kemanusiaan, 5) Menguasai karakteristik peserta didik, 6) 

Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran, 7) 

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, 8) memanfaatkan TIK untuk 

kepentingan pembelajaran.  
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3. Mutu MTs. Swasta 

Mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah segenap kemampuan sumber daya Madrasah Tsanawiyah 

swasta yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya dalam proses pelayanan 

pendidikan yang didedikasikan untuk kepuasan pengguna jasa dalam hal ini 

masyarakat. Mutu dalam penelitian ini merupakan variabel Y yang timbul 

akibat hubungan positif dari faktor X1 dan X2. 

Oleh karena itu, untuk menguji dan menganalisis mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta perlu dikemukakan 3 (tiga) dimensi yang meliputi : 1) 

Pelayanan yang memuaskan 2) Respek terhadap pelanggan, dan 3) Perbaikan 

yang berkelanjutan. 

Selanjutnya untuk mengukur dimensi Mutu Madrasah Tsanawiyah 

Swasta tersebut, dapat dilihat melalui indikator antara lain : a) Pelayanan secara 

tepat waktu, akurat, dan memuaskan b) Pengembangan bahan pembelajaran 

sesuai dengan kebutuhan, c) Jadual kegiatan pembelajaran dan ujian yang 

akurat, d) Bimbingan yang lancar dan cepat, e) Komunikatif, f) Aspiratif, g) 

Akomodatif, h) Inovatif, i) Menghindari kesalahan yang dapat mencemari 

madrasah, j) Menjunjung tinggi budaya kerja secara cermat dan profesional 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan instrumen kuesioner (angket). Dimana sampel yang telah ditetapkan 

berjulmlah 118 orang guru tersebut dimohon untuk mengisi angket yang berisi 
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masalah yang hendak diuji. Dalam pengisian kuisioner ini peneliti menggunakan 

Skala Likert karena penelitian ini bermaksud untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang sesuai variabel penelitian. Kemudian setelah angket tersebut 

diisi oleh masing-masing sampel, langkah selanjutnya adalah menganalis data 

secara statistik .  

E. Pengembangan Instumen 

Dalam pengembangan instrumen, terlebih dahulu peneliti melakukan 

ujicoba. Sebelum pelaksanaan uji coba secara empiris, instrumen diperiksa oleh 

pembimbing untuk menilai sejauhmana butir-butir instrumen telah mengukur 

sasaran ukurnya, sebagaimana dijelaskan dalam definisi operasional indikator dan 

kisi-kisinya. 

Setelah disetujui pembimbing, instrumen-instrumen tersebut diujicobakan 

pada 54 responden pada guru-guru MTs. Swasta se Kota Kendari pada bulan 

Nopember 2015. Sampel ujicoba dipilih secara acak sederhana dari sisa hasil 

populasi (172-118=54) orang responden. Uji coba secara empiris bertujuan untuk 

menentuan validitas dan reabilitas instrumen agar dapat digunakan dalam 

pengumpulan data.  

Dalam pengembangan instrumen ini peneliti  dapat mengemukakan 

seperti pada lampiran tabel Item-Total Statistics pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation dimana terlihat bahwa semua nilainya berada diatas 0,3 yang berarti 

bahwa hasil data kuesioner adalah valid, sehingga bisa dilanjutkan pada analisis 

yang berikutnya. 
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Hasil perhitungan menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha = 0,621 yang 

lebih besar dari 0,60 berarti instrumen penelitian dikatakan reliabel, sehingga bisa 

dilanjutkan pada analisis yang berikutnya. 

Tabel Kisi-kisi Instrumen Variabel Pembiayaan Pendidikan 

Dimensi Indikator Nomor Butir Jumlah 
1. Belanja 

Pegawai 
a. Biaya tunjangan Profesi Guru (TPG) 
b. Biaya tunjangan tambahan penghasilan 
c. Biaya honor tetap 

1 
2 
3 

1 
1 
1 

2. Belanja 
Barang 
Operasi
onal 

a. Biaya keperluan pelaksanaan pembelajaran / 
ATK 

b. Biaya kegiatan kesiswaan dan 
ekstrakurikuler, 

c. Biaya kegiatan ulangan dan ujian 
d. Biaya pembelian bahan habis pakai 
e. Biaya langganan daya dan jasa 
f. Biaya perawatan / pemeliharaan ringan alat 

dan mesin 
g. Biaya kegiatan pengembangan profesi guru 

dan tenaga kependidikan 
h. Biaya bantuan transportasi guru 
i. Biaya konsumsi ringan 

4, 5 
 

6,7 
 

8,9,10,11 
12 

13,14,15 
16,17 

 
18,19 

 
20 

21,22 

2 
 

2 
 

4 
1 
3 
2 
 

2 
 

1 
2 

3. Belanja 
Modal 

a. Biaya Pengadaan peralatan dan mesin 
b. Biaya pengadaan gedung dan bangunan 

23,24 
 

25 

2 
 

1 
4. Belanja 

Bantuan 
Sosial 

a. Biaya bantuan beasiswa miskin 26 1 

JUMLAH 26 
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Tabel Kisi-kisi Instrumen Variabel Profesioanalisme Guru 

Dimensi Indikator Nomor Butir Jumlah 
1. Kualitas 

Sikap  
a. Memiliki komitmen tinggi dan kepatuhan 

dalam melaksanakan tugas,  
b. Memiliki integritas moral yang baik,  

 
c. Semangat untuk kesempurnaan dalam 

menjalankan tugas  
d. Mengabdi atas dasar kemanusiaan 

27,28,29,30 
 

31,32,33,34, 
35 
36 

 
37 

4 
 

5 
 

1 
 

1 
2. Kompetensi a. Menguasai karakteristik peserta didik  

b. Mengembangkan kurikulum yang terkait 
dengan mata pelajaran 

c. Menyelenggarakan pembelajaran yang 
mendidik  

d. Memanfaatkan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi untuk kepentingan 
pembelajaran  

e. Memfasilitasi pengembangan potensi 
peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimiliki  

38 
39,40,41,42, 

43,44 
45,46 

 
47,48 

 
 

49 

1 
6 
 

2 
 

2 
 
 

1 

JUMLAH 23 
 

Tabel Kisi-kisi Instrumen Variabel Mutu 

Dimensi Indikator Nomor Butir Jumlah 
1. Pelayanan 

yang 
memuaskan 
(customer 
satisfaction) 

a. Pelayanan secara tepat waktu, akurat, dan 
memuaskan  

b. Mengembangan bahan pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan,  

c. Jadual kegiatan pembelajaran dan ujian 
yang akurat,  

d. Memberikan pelayanan dengan tanggap 
sesuai kebutuhan dan tuntutan  

53,54 
 

55 
 

56,57 
 

58,59,60 

2 
 

1 
 

2 
 

3 

2. Fokus 
terhadap 
pelanggan 
(responsive
ness) 
 

 

a. Komunikatif  
b. Aspiratif 
c. Akomodatif  
 

61,62,63 
64,65 

66,67,68,69 

3 
2 
4 

3. Perbaikan 
Berkelanjut
an 

a. Inovatif 
b. Menghindari kesalahan yang dapat 

mencemari citra madrasah 

70 
71,72 

 

1 
2 
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 c. Menjunjung tinggi budaya kerja secara 
cermat dan professional 

73,74 2 

JUMLAH 22 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data statistik deskrikptif dan infrensial dengan 

menggunakan Program SPSS untuk menentukan frekuensi, persen, mean, mod, 

median, standar deviasi dan varians yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, 

histogram berdasarkan hipotesis penelitian yang akan diuji.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


