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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Dalam penelitian 

ini, peneliti berusaha menemukan data yang berhubungan dengan bentuk-bentuk 

pengawasan kepala sekolah dalam meneliti kinerja guru. Adapun yang dimaksud 

“penelitian kuantitatif yaitu suatu penemuan pengetahuan yang menggunakan data 

berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang kita ketahui”57. 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di sekolah SDN Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe 

melalui angka-angka sehingga dengan angka tersebut maka, peneliti akan 

mendeskripsikan data-data secara tepat melalui angka-angka yang diperoleh. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan Amonggedo 

Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa SDN 1 
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Tirta Martani Jaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Desa 

Matabura dan telah menghasilkan anak didik yang berprestasi serta tempat tersebut 

juga cukup representatif dengan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti. 

 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli sampai September 2015. 

Atau sejak proposal penelitian ini di seminarkan dan dinyatakan syah oleh 

pembimbing dan penguji serta memenuhi syarat dan mendapat izin resmi dari 

lembaga Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

 

C. Variabel Penelitian 

Adapun variabel penelitian ini adalah pengawasan Kepala Sekolah sebagai 

variabel X yaitu variabel bebas (independen) dan Kinerja Guru sebagai variabel Y 

yaitu variabel terikat (dependen), desain penelitian ini dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

X                                   Y 

Keterangan : 

X = Pengawasan Kepala Sekolah 

Y = Kinerja Guru 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya58. Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh guru yang ada di SDN 1 Tirta Martani Jaya Kecamatan 

Amonggedo Kabupaten Konawe, dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 25 orang. 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi59. Menurut Arikunto apabila subjeknya atau populasinya kurang dari 100 

orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya atau populasinya lebih dari 100 orang, 

maka diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih60. Dengan mengacu pendapat 

Arikunto di atas, maka penulis mengambil sampel sebanyak 100% dari jumlah 

populasi yaitu sebanyak 25 orang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data, data yang dikumpulkan dalam peneliian ini 

meliputi tempat, pelaku dan aktivitas. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan 

teknik observasi langsung, angket dan studi dokumen, sebagai berikut : 

1. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa 

rangkaian pernyataan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar 

pernyataan kemudian dikirim kepada responden untuk diisi, tentang pengawasan 

kepala sekolah dan kinerja guru. Angket tersebut diberikan kepada guru SDN 

Tirta Martani Jaya dengan cara memilih jawaban yang sudah disiapkan pada 

angket tersebut, selanjutnya angket di skor berdasarkan skala likert yaitu: 

a. Jika responden menjawab: (a) selalu maka diberi skor 4. 

b. Jika responden menjawab: (b) sering maka diberi skor 3. 

c. Jika responden menjawab: (c) kadang-kadang maka diberi skor 2. 

d. Jika responden menjawab: (d) tidak pernah maka diberi skor 1.
61

 

 

2. Dokumentasi, yaitu upaya pengambilan data yang terkait dengan seluruh subjek 

penelitian. Sesuai dengan penelitian, dokumentasi sebagai sumber data dan 

mengumpulkan data dengan cara mencatat dan menyalin terhadap dokumen-

dokumen data yang terdapat di SDN Tirta Martani Jaya Amonggedo terkait 

dengan pembahasan topik penelitian. 
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F. Instrumen Penelitian 

Untuk memudahkan memahami Variabel penelitian maka, dapat dilihat dalam 

kisi-kisi instrumen berikut: 

Tabel 1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No Variabel (X 

dan Y) 

Dimensi Indikator No. Item 

1. Pengawasan 

Kepala 

Sekolah 

(X) 

Perencanaan 

 

Memberikan 

pembinaan  

Memonitoring 

 

Penilaian 

 

Memberikan 

perbaikan 

o Merencanakan program 

pengawasan 

o Mengarahkan, dalam 

membina guru-guru 

o Memantau, kerja guru-

guru 

o Mengevaluasi, dan 

menilai guru 

o Melakukan perbaikan, 

terhadap pelaksanaan 

tugas-tugas guru 

1,2,3,4, 

 

5,6,7,8,9,10 

11,12,13,14

,15 

16,17,18,19

,20 

21,22,23,24

,25 

2.  

Kinerja Guru 

(Y) 

Perencanaan 

 

Melakukan 

persiapan 

Melakukan 

penguasaan 

 

Mengatur 

Melakukan 

penugasan 

Mengevaluasi 

o Merencanakan kegiatan 

pembelajaran 

o Persiapan mengajar 

o Penguasaan materi 

o Penguasaan metode dan 

strategi mengajar 

 

o Pengelolaan kelas 

o Pemberian tugas-tugas 

kepada siswa 

o Melaksanakan evaluasi 

1,2,3, 

4,5,6, 

7,8,9, 

10,11,12,13

,14 

15,16,17 

18,19,20,21 

22,23,24,25

, 
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G. Teknik Analisa Data 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan berdasarkan data penelitian yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan 

olah statistik inferensial yakni menganalisis data sampel dan hasilnya berwujud 

angka-angka valid dan kredibel kemudian menarik kesimpulan. 

Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisa data 

kuantitatif, yaitu analisa yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh 

variable bebas (X) dan variable terikat (Y), yaitu dengan menggunakan : 

1. Analisis statistik deskriptif  

Langkah ini menentukan rata-rata, distribusi frekuensi dan persentase. 

Pengelolaan data pada kedua variabel penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

𝑃 =
F

N
x 100%62 

Keterangan :  

“P  = Persentase 

F  = Frekuensi 

N = Jumlah sampel”.63 

Hasil pengelolaan dan analisis data pada kedua variabel penelitian ini 

dijelaskan berdasarkan kategori sebagai berikut: 

“Nilai (81-100) % = sangat baik 

Nilai (61-80) %  = baik 
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Nilai (41-60) %  = cukup baik 

Nilai (21-40) %  = kurang 

Nilai (0-20) %  = kurang sekali”.64 

 

2. Persamaan regresi linier sederhana 

Langkah ini digunakan dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier 

sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bx 

Dengan : 

b = 
n  ∑XY  − ∑X (∑Y)

n  ∑X2 −  ∑X 2  

a = 
∑y−b∑x

n
 

keterangan : 

“Y = variabel terikat yang diproyeksikan 

X = variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a  = nilai konstan harga Y jika X = 0 

b  = nilai arah sebagai penentu yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau 

penurunan ( - ) variable Y”65. 

 

3. Koefisien Korelasi Product Moment 

Cara ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya dan besar kecilnya 

hubungan antara variabel maka digunakan rumus sebagai berikut66. 

 Rumus : 
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  rXY  =
𝑵.(∑𝑿𝒀) − (∑𝑿)(∑𝒀)

  𝑵.(∑ ²)  − (𝑿 ∑𝑿)²  [𝑵.(∑ ²) −(∑𝒀)² ]𝒀

67 

 Keterangan : 

  rXY  = Angka indeks korelasi 

  N = Ukuran sampel 

  ∑xy = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

  ∑x = Jumlah seluruh skor X  

  ∑y = Jumlah seluruh skor Y 

Untuk melihat pengaruh kedua variabel tersebut maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a. Nilai r positif menunjukkan pengaruh kedua variabel positif, artinya kenaikan 

nilai variabel satu diikuti oleh nilai variabel yang positif lainnya. 

b. Nilai r negatif menunjukkan pengaruh kedua variabel negatif artinya menurunnya 

nilai variabel satu diikuti dengan meningkatnya nilai variabel lainnya. 

c. Nilai r yang sama dengan nol menunjukkan dua variabel tidak mempunyai 

pengaruh, artinya variabel yang satu tetap meskipun yang lainnya berubah. 

d. Interprestasi dari korelasi tersebut menurut ukuran yang konservatif adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien 

 

Interval 

Koefisien Tingkat 

Pengaruh 

0.00 – 0.19 Sangat rendah 

0.20 – 0.39 Rendah 

0.40 – 0.59 Sedang 

0.60 – 0.79 Kuat 

0.80 – 1.00 Sangat kuat 

Sumber Data: Sugiono. Hal 21468 

 

Dengan nilai r yang diperoleh, kita dapat melihat secara langsung melalui 

tabel korelasi untuk menguji apakah nilai r yang kita peroleh memiliki pengaruh atau 

tidak. Tabel mencantumkan batas-batas r yang signifikan tertentu, dalan hal ini 

signifikan 5% bila nilai r tersebut signifikan, artinya hipotesa alternatif dapat 

diterima. 

 

4. Koefisien determinan 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

(persentase) pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

KD = r
2

xy x 100% 
69

 

Keterangan : 

D : Koefisien determinasi 

r : Koefisien korelasi product moment 
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5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f atu uji signifikansi 

dengan rumus: Fhitung (Uji Fisher) 

Fhitung = 
RJk  reg (b/a) 

RJk  res  
 

keterangan: 

RJk reg(b/a)  = jumlah rata-rata kuadrat regresi  

RJk res       = jumlah rata-rata kuadrat residu 

Jika Fhitung > Ftabel maka tolah H0 dan terima Hi 

Jika Fhitung < Ftabel maka tolah Hi dan terima H0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


