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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan

menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Penelitian kuantitatif adalah

“suatu penemuan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai

alat menemukan keterangan mengenai apa yang kita ketahui”.1 Berdasarkan

definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk

mengetahui berapa besar pengaruh keterampilan manajerial kepala sekolah

terhadap kinerja guru di SMPN Satu Atap 22 Konawe Selatan. Melalui data

berupa angka-angka yang kemudian diolah secara tepat dan dideskripsikan

berdasarkan data yang diperoleh.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMPN Satu Atap 22 Konawe Selatan yang

terletak di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa akan memudahkan peneliti

dalam melaksanakan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan mulai bulan

Mei sampai dengan bulan Juli 2017.

1 Andi Hakim Nasoetion, Panduan Berpikir Secara Ilmia Bagi Remaja, (Jakarta: PT
Grasindo), h.1
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Berdarsarkan gambar di atas maka anak panah menunjukan pengaruh

antara variabel X terhadap variabel Y.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode field research

(metode penelitian lapangan) yaitu mengamati langsung gejala yang ada pada

obyek penelitian di lanpangan, metode ini dilakukan dengan menggunakan

teknik sebagai berikut:

1. Kuesioner (Angket), Merupakan alat penilaian berupa daftar pertanyaan
atau pernyataan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden,
keterangan dalam penelitian ini yang diinginkan memuat aspek pikiran,
perasaan, sikap atau kelakuan manusia yang dapat dipancing melalui
angket. Angket yang yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan
angket tertutup karena jawaban pertanyaan atau pernyataan telah
disertakan/disediakan oleh peneliti dalam angket tersebut5.

Angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan

pertanyaan tertulis kepada responden untuk memperoleh data informasi yang

berkaitan dengan keseluruhan variabel yang diteliti.

2. Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan dan pencatatan

langsung terhadap berbagai hal yang ada di lapangan penelitian yang

mempunyai hubungan dengan variabel penelitian.

3. Dokumentasi. Untuk kelengkapan data peneliti akan mencari informasi

tentang profesionalisme guru. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk

mendukdung dari hasil pengamatan dan wawancara yang sudah dilakukan

sebelumnya.

5Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitaif (Sebuah Pengantar),
(Bandung: Alfabeta, 2012), h. 44.
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F. Instrumen Penelitian

Adapun kisi-kisi instrument penelitian pengaruh keterampilan kepala

sekolah terhadap kerja guru berupa angket yang dibuat berdasarkan item-

itemnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Kisi-kisi Intrument Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah di SMPN 22
Konawe Selatan.

Variabel Indikator No. Item

Keterampilan

manajerial kepala

sekolah

(X)

 Tugas dan fungsi kepala
sekolah

 keterampilan konseptual:
keterampilan memahami dan
mengoprasikan organisasi

 keterampilan manusiawi:
keterampilan untuk bekerja
sama, memotivasi dan
memimpin

 keterampilan teknik:
keterampilan dalam
menggunakan pengetahuan,
metode, teknik, serta
perlengkapan
untukmenyelesaikan tugas
tertentu

4,5,8,9,13,14,
20
1,15

2,3,10,12,16,
19

6,7,11,17,18
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Tabel 3.2

Kisi-kisi Instrument Kinerja Guru di SMPN 22 Konawe Selatan.

Variabel Indikator No. Item

Kinerja Guru
(Y)

 memformulasikan tujuan
pembelajaran dalam RPP sesuai
dengan kurikulum/silabus dan
memperhatikan karakter peserta
didik.

 merencanakan kegiatan
pembelajaran yang efektif.

 memilih sumber belajar/media
pembelajaran sesuai dengan materi
dan strategi pembelajaran.

 Menguasai materi pembelajaran
 Menerapkan pendekatan/strategi

pembelajaran yang efektif
 Memanfaatkan sumber belajar/media

dalam pembelajaran
 Mengevaluasi siswa.

1,2

9

16,18,20

3,4,8,13,15
5,6

7,17,

10,11,12,14,19

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dari  penelitian yag dilakukan,

prosedur pengelolahan data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan

sesuai kebutuhan dan sasaran penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian

ini diolah dengan analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial untuk

menguji hipotesis penelitian.

1. Analisis Deskriptif.

Pengolahan atau Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengklasifikasikan

data ke dalam bentuk distribusi tabel frekuensi menggunakan rumus:
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P = X 100%
Dimana:

P : Presentase

F : Frekuensi

N : Jumlah responden6

Dengan menggunakan kategorisasi dengan criteria sebagai berikut:

Nilai : (0-20%) = Kurang sekali

: (21-40%) = Kurang

: (41-60%) = Cukup baik

: (61-80%) = Baik

: (81-100%) = Baik sekali7

2. Analisis Inferensial

Analisis statistik inferensial yaitu untuk mengetahui hipotesis penelitian

yang diajukan, rumus yang digunakan adalah regresi linear sederhana, yaitu:

Y= a + b X

Dimana :

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a = nilai konstan

b = koefisien regresi

6Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),
h. 40

7Ibid h. 40
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Kemudian untuk menguji korelasi (r) antara Pengaruh Keterampilan

Manajerial X terhadap Kinerja Guru (Y), menggunakan rumus produck

momen ( Person), sebagai berikut:

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

Keterangan :

rxy = Angka indeks Korelasi variabel X dan Y

x  = Keterampilan Manajerial

y  = Kinerja Guru

xy = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y8

Dilanjutkan dengan uji signifikasi dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

t =
√√

Keterangan:

t : nilai signifikan

n : jumlah sampel

8Riduwan, Rumus dan Data Salam Analisis Statistik (Bandung,:Alfabeta, 2008) h .124
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SMP Negeri Satu Atap 22 Konawe Selatan

1. Sejarah berdiri dan berkembangnya

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap 22 Konawe Selatan merupakan

salah satu lembaga pendidikan formal yang secara resmi berdiri pada tahun 2010.

Sejak awal berdirinya sekolah ini berstatus  Negeri hingga sekarang. Sekolah ini

terletak di desa Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara.

SMP Negeri Satu Atap 22 Konawe Selatan pada awal berdirinya dipimpin

oleh Bapak Sana Ali, S.Pd mulai tahun 2010 sampai 2011, selanjutnya dipimpin

oleh Bapak Laban S.Pd mulai tahun 2011 sampai 2012. Pada tahun 2012 hingga

sekarang dipimpin oleh ibu Inayatun Wahidah, S.Pd., M.Pd.

2. Keadaan Guru

Guru adalah merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam dunia

pendidikan. Dapat dikatakan bahawa guru sebagai penentu keberhasilan peserta

didik, melalui transformasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, guru diharapkan

mempunyai kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang

nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bahkan pemerintah telah

menetapkan guru yang menjadi tenaga pengajar dalam satuan pendidikan tertentu

dengan jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah suda harus mempunyai


