
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan 

menggunakan metode penelitian deskriptif ini peneliti ingin memaparkan data-

data dan menganalisis data secara objektif serta menggambarkan peranan 

komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 14 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

B. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah yang 

berjumlah 10 orang, sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi 

dikarenakan populasi kurang dari 100 orang. Hal ini seseuai dengan 

pendapat Arikunto (1986:104),”untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjek besar dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas  



 

 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peranan komite SMA Negeri 

14 Bandar Lampung (X). 

a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, 

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di 

satuan pendidikan 

c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan 

pendidikan 

d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di 

satuan pendidikan 

 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peranan komite sekolah dalam 

mewujudkan program kerja sekolah (Y). 

a. Berperan 

b. Kurang Berperan 

c. Tidak Berperan 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 
Peranan komite sekolah dalam mewujudkan program kerja sekolah adalah 

penilaian kemampuan komite sekolah dalam mengelola serta memberikan 

dukungan finansial (keuangan) pendidikan, memberikan pertimbangan 



 

 

mengenai kebijakan pendidikan, memberikan pengontrolan dalam rangka 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta mediator antara Ekskutif,dan 

Legislatif DPRD serta masyarakat agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. 

 

E. Rencana Pengukuran Variabel 

 

pengukuran variabel dalam penelitian ini melalui skor berskala 3 ( cenderung 

berperan, kurang berperan, dan tidak berperan). 

Dalam penelitain ini variabel-variabel yang akan diukur adalah sebagai berikut: 

1. Peranan komite sekolah dalam mewujudkan program kerja sekolah di 

SMA Negeri 14 Bandar Lampung dengan indikator peranan komite 

sekolah: 

a. Berperan 

Apabila peranan komite sekolah tersebut dilakukan secara 

maksimal dan terorganisir sehingga dapat memenuhi standar dalam 

mewujudkan program kerja sekolah 

b. Kurang berperan 

Apabila peranan komite sekolah  dalam mewujudkan program 

kerja sekolah tersebut sudah maksimal, akan tetapi belum 

memperoleh predikat yang sangat baik. 

c. Tidak berperan 

Apabila peranan komite sekolah dalam mewujudkan program kerja 

sekolah tersebut tidak maksimal dan komponen-komponen sekolah 

belum mewujudkan program kerja sekolah, artinya upaya yang 



 

 

dilakukan sekolah sama sekali tidak berpengaruh pada pewujudan 

program kerja sekolah yang dicapai. 

 
2. Hasil dari peranan komite sekolah yang dilakukan oleh sekolah SMA 

Negeri 14 Bandar Lampung klasifikasi hasil dan peranan komite sekolah 

dalam mewujudkan program kerja sekolah yang digunakan adalah: 

a. Berperan 

Apabila hasil dari peran komite sekolah tersebut dapat 

mewujudkan program kerja sekolah menjadi lebih baik, artinya 

sekolah tersebut mampu mewujudkan program kerja sekolah. 

b. Kurang berperan 

Apabila hasil dari peran komite sekolah  tersebut belum dapat 

mewujudkan program kerja sekolah yang baik, artinya peranan 

komite sekolah hanya dapat mempertahankan program kerja yang 

diperoleh sekolah sebelumnya.  

c. Tidak berperan 

Apabila hasil dari peranan komite sekolah tersebut menurun 

dengan program kerja yang tidak berkualitas dan memperburuk 

program kerja sekolah. Artinya peranan komite sekolah tidak 

berpengaruh terhadap pewujudan program kerja sekolah tersebut 

 

 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 



 

 

Untuk mendapatkan data yang akurat maka digunakan berbagai macam teknik 

pengumpulan data yang terbagi dalam dua golongan besar yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teknik Pokok 

a. Angket 

Teknik ini dilakukan dengan mengirim daftar pertanyaan kepada 

informan yang terdiri dari pengurus komite sekolah. untuk 

Mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

angket tertutup setiap item soal memiliki 3 alternatif jawaban 

sendiri dari kode a,b, dan c sehingga responden lebih mudah 

memilih jawaban yang tersedia.  Adapun pemberian nilai (skor) 

menurut pendapat Faisal (1981 : 243) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Memilih alternative a diberi skor 3 

b. Memilih alternative b diberi skor 2 

c. Memilih alternative c diberi skor 1 

 
d. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan 

kenyataan. 

 
 

 
 
 

 
2. Teknik Penunjang 



 

 

a. Wawancara 

 Teknik wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan 

informasi-informasi tambahan yang dirasakan perlu untuk 

menunjang data penelitian yang dilakukan terhadap pengurus 

komite SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

b. Dokumentasi 

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data yang berupa 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Kepustakaan 

Digunakan untuk mencari data informasi teoritis dalam menunjang 

penelitian yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

G. Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Validitas 

Untuk mengetahui validitas alat tes, dapat diukur melalui hasil pemikiran 

atau validitas logis yang berpangkal dari konstruksi-konstruksi teori-teori 

yang ada sebagai landasan kerja dan standar bagi valid. Dalam penelitian 

ini uji validitas alat tes dilakukan berdasarkan validitas logis yaitu dengan 

cara mengkonsultasikan dengan Dosen Pembimbing. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Angket disebar kepada 10 responden diluar responden penelitian 

b. Membagi item berdasarkan nomor genap-ganjil 



 

 

c. Mengkolerasikan ke dalam rumus Product Moment, yaitu sebagai 

berikut : 
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Keterangan : 

rxy = Hubungan variable X dan Y 

X = Variabel bebas 

Y = Variabel terikat 

N = Jumlah responden 

 
4. Selanjutnya dicari reabilitasnya dengan menggunakan rumus sperman 

Brown ( Sutrisno Hadi, 1986 : 37) untuk mengetahui koefisien 

keseluruhan item yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan : 

rxy = Koefisien reliabilitas tinggi 

rgg = Koefisien korelasi item ganjil genap 

 

 
 

5. Hasil analisa kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas, dengan 

kriteria sebagai berikut: 



 

 

Antara 0,90 – 1,00 = tinggi 

Antara 0,50 – 0,89 = sedang 

Antara 0,00 – 0,49 = rendah 

(Suharsimi Arikunto,1998: 78). 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul yaitu 

dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan 

klasifikasi data kemudian menyusun data. Adapun tekniknya sebagai berikut: 

 
Untuk menentukan klasifikasi skor (nilai tinggi, sedang atau rendah) 

menggunakan rumus interval, yaitu: 
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Keterangan: 

I   = Interval 

NT  = Nilai Tertinggi 

NR  = Nilai Terendah 

K   = Kategori 

(Sutrisno Hadi,1986: 12). 

 

Kemudian untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui 

tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase berikut: 
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Keterangan : 

P = Persentase keseluruhan item 

F = Frekuensi jawaban keseluruhan item 

N = jumlah responden 

(Muhammad Ali,1985 :184). 

 
Untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan 

kriteria sebagai berikut : 

 
76% - 100 %   = Berperan 

56 % - 75 %    = Kurang Berperan 

40 % - 55 %    = Tidak Berperan 

(Suharsimi Arikunto,1998:196). 

 


