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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.   Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif,  dalam hal ini penulis berusaha 

memberikan gambaran keadan yang terjadi pada saat ini secara sistematis dan 

faktual dan perlu dicarikan solusinya.  Adapun sifat penelitian ini adalah 

expost facto,  artinya peneliti tidak memberi perlakuan lagi pada variabel 

bebasnya, yaitu sistem pembinan profsional Guru melalui MGMP, penulis 

hanya melihat dampaknya atau pengaruhnya saja pada kemampuan evaluasi 

guru SMA Arjuna Bandar Lampung sebagai variabel terikatnya.  

A. Populasi  dan Sampel 
 

1. Populasi 
 

Dalam penelitian ini yang  menjadi populasi adalah Guru kelas X SMA 

Arjuna Bandar Lampung yang berjumlah 17 orang. 

 
 

 
 
 

 
1. Sampel  

 

Penarikan sampel dalam penelitian ini tidak memiliki ketentuan yang pasti 

dan hanya tergantung kepada populasinya.  Jika keadaan populasi 

heterogen, maka pengambilan sampel yang benar adalah sebanyak-
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banyaknya. Namun apabila keadaan populasinya homogen, maka 

pengambilan sampelnya cukup beberapa saja. Juga melihat pada 

ketentuan, apabila populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua. 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 orang sama dengan jumlah dari 

populasi, dengan demikian penelitian ini disebut penelitian populasi, 

teknik sampling yang  digunakan adalah total samping. 

 

C .   Variabel Penelitian dan Indikatornya 

        1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian didefinisikan sebagai objek penelitian ataupun yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian, Suharsimi Arikunto ( 2006 : 97 ) 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu: 

a. Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel bebas, dalam 

hal ini yang menjadi variabel bebas adalah sistem pembinaan 

profesional melalui pola MGMP (X). 

b. Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat, dalam 

hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kemampuan guru dalam 

melaksanakan penilaian formatif (Y). 

2.  Definisi operasional, Indikator dan pengukurannya. 

 1). Sistem pembinaan profesional guru melalui pola MGMP (X), 

adalah upaya meningkatkan kemampuan, sikap, dan keterampilan 

guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di sekolah 
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dengan menggunakan wahana pertemuan Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP). 

Indikator dari variabel ini adalah 

(1) Menumbuhkan kegairahan guru dalam meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan ketika mempersiapkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program pengajaran. 

(2) Memeratakan kemampuan dan kemahiran guru dalam 

melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha 

peningkatan pemerataan mutu pendidikan. 

(3) Menampung segala permasalahan yang dialami guru dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari penyelesaian 

yang sesuai dengan krakteristik mata pelajaran, guru, sekolah 

dan lingkungan. 

(4) Membantu guru dalam upaya memenuhi kebutuhannya yang 

berkaitan dengan kegiatan pembeljaran.  

(5) Membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang 

berkaitan dengan kegiatan, kebijaksanan pengembangan 

kurikulum dan mata pelajarn yang bersangkutan. 

(6) Saling tukar informasi dan pengalman dalam rangka 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi 

serta metode dan teknik mengajar. 

Dalam variabel ini diukur besaran pengaruh dari indikator 

pembinaan terhadap kemampuan guru melalui MGMP. 
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2).  Kemampuan guru dalam Penilaian formatif (Y), adalah kemampuan 

guru untuk mengetahui sejauhmana siswa telah terbentuk setelah 

mengikuti suatu program tertentu. Evaluasi formatif atau tes formatif 

diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post test atau 

tes akhir proses. 

 Indikator dari variable ini meliputi ; kemampuan menganalisis 

kebutuhan SK-KD, pembuatan kisi-kisi soal, pembuatan bentuk soal. 

 Yang diukur dalam variable ini adalah tingkatan kemampuan guru 

dalam mengevaluasi formatif.  

D.       Instrumen Penelitian 
 

           1. Uji Validitas 

Pada penelitian ini untuk menentukan validitas item soal dilakukan dengan 

kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator 

yang dipakai.  Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Logical Validity, yaitu dengan mengkonsultasikan pada pakar. 

Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan revisi sesuai dengan keperluan. 

       2. Uji Reliabilitas 

           Reliabilitas alat ukur menunjukkan pengertian bahwa instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut baik.  Dalam penelitian ini digunakan uji coba instrumen terhadap 

10 orang guru di luar sampel. 

Adapun langkah-langkah yang dapat di tempuh adalah sebagai berikut: 
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a. Menyebar angket untuk di uji cobakan kepada 10 orang responden. 

b. Untuk reliabilitas soal angket di gunakan teknik belah dua / ganjil 

genap. 

c. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan 

−korelasi product moment yaitu: 
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Keterangan : 

Rxy =  Koefisien korelasi antara gejala x dan y 

Xy = Product dari gejala x dan y 

N = Banyaknya subyek  

Sutrisno Hadi ( 1989 : 318)  

d. Untuk mengetahui koefisien realibilitas seluruh kuisioner di gunakan 

rumus Sperman Brown sebagai berikut :  

xyR = 
 

rgg

rgg

1
2  

Keterangan : 

Rxy = Koefisien relibilitas seluruh tes 
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Rgg = Koefisien korelasi item ganjil dan genap  

Sutrisno Hadi (1981 : 37) 

e. Hasil analisis kemudian di bandingkan dengan tingkat reliabilitas, 

dengan criteria sebagai berikut:  

        0,90 – 1,00 = Reliabilitas tinggi 

        0,50 – 0,89 = Reliabilitas sedang 

        0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah  

        Manase Malo ( 1985:139) 

 

A. Teknik Pengumpulan Data 
 

1. Teknik pokok 

 

Teknik pokok yang digunakan adalah angket atau kuesioner digunakan 

untuk mengetahui pelaksanaan sistem pembinaan profesional Guru 

melalui Pola MGMP, dan kemampuan guru dalam melaksanakan 

evaluasi di SMA  Arjuna Bandar Lampung. 

2. Teknik Penunjang 

 

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka 

dan  dokumentasi. Teknik tersebut digunakan untuk mendapatkan data 

pelengkap berupa informasi-informasi yang hasilnya dianalisis secara 

kualitatif. 
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3. Teknik Analisis Data  

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 

mendeskripsikan data kualitatif dan data kuantitatif, setelah data 

diperoleh dari masing-masing responden ditabulasikan, langkah 

selanjutnya adalah menggolongkan data tersebut dan disajikan dalam 

bentuk prosentase untuk menarik kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi 

Kuadrat kontingensi, yaitu : 
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Keterangan:  

Chi – Kuadrat 

 Jumlah Baris 

=    Jumlah Kolom 

=    Frekuensi yang diharapkan 

 Sudjana, ( 1996 : 280 ) 

 
Dengan kriteria uji sebagai berikut : 

a. Jika X2 hitung lebih besar atau sama dengan X2 tabel dengan taraf    

signifikan 5%     maka hipotesis diterima. 
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b. Jika X2 hitung lebih kecil atau sama dengan X2 tabel dengan taraf 

signifikan 5% maka hipotesis ditolak. 

 

  Untuk menguji hipotesis ke 2 dan mengetahui tingkat keeratan antara  

pelaksanaan sistem Pembinaan profesional guru dengan kemampuan 

evaluasi  guru SMA Arjuna Bandar Lampung. 

 

 

 

   Ketrangan : 

   C = koefisien kontingensi 

  
2X  = Chi Kuadrat 

   n  = Sampel 

   Sudjana ( 1996:280). 

 

Agar Harga C yang diperoleh dapat digunakan untuk menilai derajat 

asosiasi faktor-faktor, maka harga C dibandingkan dengan koefisien 

kontingensi maksimum. Harga C maksimum dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

m = Harga maksimum antara banyak baris dan kolom dengan kriteria uji 

pengaruh makin dekat harga C makin besar derajat asosiasi antara faktor.  
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Sutrisno Hadi ( 1989:317) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


