
BAB III
METODE PENELITIAN

Didalam bab III ini akan dibahas tentang: 1) jenis penelitian, 2) populasi dan 

sampel, 3) variabel dan instrumen penelitian, 4) teknik pengumpulan data, 5) 

teknik analisis data, dan 5) hipotesis

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai deskriptif korelasional karena berusaha 

memaparkan hubungan faktor-faktor atau berbagai variabel yang mempengaruhi 

keadaan tanpa memanipulasi variabel tersebut. Apabila dilihat dari segi 

pendekatannya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif..

Jenis penelitian ini adalah expost facto yaitu yang dirancang untuk menentukan 

tingkat hubungan dimana variabelnya sudah terjadi sebelumnya dan tidak 

memberikan manipulasi langsung terhadap variabel bebasnya. Variabel-variabel 

yang akan dikaji  dalam penelitian  ini adalah: (1) supervisi akademik kepala 

sekolah, (2) profesionalitas guru, dan (3) mutu layanan pendidikan.

3.2 Populasi  dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah Tsanawiyah se-

kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur pada tahun pelajaran 2013/2014
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yang berjumlah 67 orang guru. Adapun rincian populasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Populasi Penelitian
No Kelas Jenis Kelamin Total

Laki-Laki Perempuan
1. MTs. 20 Labuhan Maringgai 10 15 25
2. MTs. Darul Istiqomah 12 10 22
3. MTs. Darul Hidayah 9 11 20

Jumlah 67
    Sumber: Data statistik dari 3 MTs di kecamatan Labuhan Maringgai

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus yang dikembangkan oleh   

Yamane dalam Jalaluddin Rakhmat (2004 : 99) sebagai berikut : 
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Keterangan : 
n  = nilai sampel
N = nilai populasi
d = presisi atau derajat kesalahan 

Dalam penelitian ini presisi (d) ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat 

Kepercayaan 95%, sehingga besar sampel : 
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Menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik stratified proportional 

random sampling (acak). Jumlah sampel yang telah ditetapkan dialokasikan 

secara proposional kemasing-masing kelas sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sampel Penelitian
No Kelas Populasi Sampel

1. MTs. 20 Labuhan Maringgai 25 21
2. MTs. Darul Istiqomah 22 19
3. MTs. Darul Hidayah 20 17
Jumlah 67 57

    Sumber: Data statistik dari 3 MTs di kecamatan Labuhan Maringgai yang telah
                  diolah

3.3 Variabel dan Instrumen Penelitian

Di dalam suatu variabel penelitian terkandung konsep yang dapat dilihat dan 

diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (X1) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

terikat (Y).

a) Variabel bebas pertama (X1) dalam penelitian ini adalah supervisi 

akademik kepala sekolah.

b) Variabel bebas kedua (X2) dalam penelitian ini adalah 

profesionalitas guru

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, atau sering disebut 

variabel Y. Variabel Y dalam penelitian ini adalah mutu layanan 

pendidikan (Y).

3.3.1 Mutu Layanan Pendidikan

Variabel Peningkatan Mutu Pendidikan disusun berdasarkan definisi operasional, 

kisi-kisi instrumen dan kalibrasi instrumen:
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3.3.1.1 Definisi Operasional Variabel Mutu Layanan Pendidikan

Mutu layanan pendidikan merupakan penilaian guru terhadap karakteristik 

menyeluruh dari proses pendidikan (mencakup input, proses, dan output 

pendidikan) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional. Mutu layanan pendidikan dapat diukur melalui standar nasional 

pendidikan dengan indikator yang meliputi: 1) Kurikulum, dengan sub indikator

kepemilikan juknis dan juklak, pengembangan silabus, perencanaan prota dan 

prosem, serta pengevaluasian daya serap materi. 2) Ketenagaan, dengan sub 

indikator penilaian kemampuan pedagogik, kepribadian, profesionalisme, dan 

kemampuan berinteraksi sosial. 3) Sarana dan prasarana, sub indikator jumlah dan 

kelayakan ruang belajar, ketersediaan tempat berolahraga, tempat peribadatan, 

perpustakaan, laboratorium, dan ruang TIK. 4) Manajemen sekolah, dukungan 

pimpinan, dan kedisiplinan dalam bekerja. 5) Peran serta masyarakat; dukungan 

komite sekolah dan wali murid.

3.3.1.2 Kisi-Kisi Instrumen Mutu Layanan Pendidikan

Instrumen yang digunakan untuk mengukur mutu layanan pendidikan di MTs se 

Kecamatan Labuhan Maringgai berbentuk angket. Konsep angket menggunakan 

penilaian skala tiga  yaitu  pernyataan  yang positif rentang skor 5-1 dengan 

pengkatagorian sebagai berikut:

1. Skor 5 adalah mutu layanan sangat baik

2. Skor 4 adalah mutu layanan baik

3. Skor 3 adalah mutu layanan cukup baik

4. Skor 2 adalah mutu layanan tidak baik

5. Skor 1 adalah mutu layanan sangat tidak baik
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Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Variabel Mutu Layanan Pendidikan

No Indikator
Nomor Butir Nomor Butir

Sebelum 
Ujicoba

Jumlah
Sesudah
Ujicoba

Jumlah

1 Kurikulum
Kepemilikan juknis dan 
juklak 

1,2 2 2 1

Pengembangan silabus 3 1 3 1
Perencanaan prota dan 
prosem

4,5 2 4,5 2

Pengevaluasian daya serap 
materi

6,7,8 3 6,8 2

2 Ketenagaan
Kemampuan pedagogik 9,10 2 9,10 2
Kepribadian 11,12 2 12 1
Profesionalisme 13,14,15 3 13,14,15 3
Kemampuan berinteraksi 
sosial

16,17 2 17 1

3 Sarana dan prasarana
Jumlah dan kelayakan 
ruang belajar

18,19 2 18,19 2

Ketersediaan tempat 
berolahraga

20 1 20 1

Tempat peribadatan, 
perpustakaan, 
laboratorium, dan ruang 
TIK

21,22,23,24 4 21,22,24 3

4 Manajemen sekolah
Dukungan pimpinan 25,26,27 3 25,27 2
Kedisiplinan dalam 
bekerja

28,29,30 3 28,29,30 3

5 Peran serta masyarakat
Dukungan komite sekolah 31 1 31 1
Dukungan wali murid 32 1 32 1

Jumlah 32 32 22 22
Sumber: analisis data uji coba instrumen variabel Y

Uji coba dilakukan pada 30 orang guru di SMP Islam Nurul Iman kecamatan 

Labuhan Maringgai. Hasil uji coba instrumen menunjukan nilai variabel Y 

tertinggi 128 dan nilai terendah 60. Berdasarkan nilai tersebut dari keseluruhan 
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soal awal yang berjumlah 32 item, yang dinyatakan valid dan layak berjumlah 22 

item soal.

3.3.2 Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Variabel supervisi akademik kepala sekolah disusun berdasarkan definisi 

konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen dan kalibrasi instrumen.

3.3.2.1 Definisi Operasional Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Supervisi akademik kepala sekolah adalah penilaian guru terhadap pembinaan

yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. Indikator penilaian yang dilaksanakan langsung kepala sekolah

kepada guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) program 

supervisi akademik; dengan sub indikator kemitraan, kontinuitas dan kreatifitas 

supervisi, 2) pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dengan sub indikator sifat 

preventif, korektif dan kooperatif dalam supervisi, 3) tindak lanjut hasil supervisi 

akademik terhadap guru dengan sub indikator pemberian saran/ umpan balik dan 

tindak lanjut permasalahan.

3.3.2.2 Kisi-kisi Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data mengenai supervisi akademik 

kepala sekolah berbentuk angket yang pertanyaannya disusun oleh peneliti 

berdasarkan pengembangan dari landasan teoritis, kemudian disusun indikator-

indikator variabelnya. Instrumen pengukur supervisi akademik kepala sekolah

adalah berbentuk non test dengan menggunakan penilaiaan skala lima yaitu  

pernyataan  yang positif rentang skor 5-1, dengan pengkatagorian skor sebagai 

berikut:
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1. skor 5 untuk supervisi akademik sangat baik

2. skor 4 untuk supervisi akademik baik

3. skor 3 untuk supervisi akademik cukup baik

4. skor 2 untuk supervisi akademik kurang baik

5. skor 1 untuk supervisi akademik tidak baik

Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrumen Variabel Supervisi Akademik Kepala
                   Sekolah

No Indikator/ sub indikator

Nomor 
Butir

Jlh

Nomor 
Butir

Jlh
Sebelum 
Ujicoba

Sesudah
Ujicoba

1 Program supervisi akademik
Kemitraan, 1,2 2 1,2 2
Kontinuitas 3,4 2 3,4 2
Kreatifitas supervisi 5,6,7 3 5,7 2

2 Pendekatan dan teknik supervise
Preventif 8,9 2 8,9 2
Korektif 10,11 2 10,11 2
Kooperatif 12,13,14 3 13,14 2

3 Tindak lanjut hasil supervisi akademik
Saran/ umpan balik 15 1 15 1
Tindak lanjut permasalahan 16,17 2 16 1

Jumlah 17 17 14 14
Sumber: analisis data uji coba instrumen variabel X1

Uji coba dilakukan pada 30 orang guru di SMP Islam Nurul Iman kecamatan 

Labuhan Maringgai. Hasil uji coba instrumen menunjukan nilai variabel X1

tertinggi 80 dan nilai terendah 27. Berdasarkan nilai tersebut dari keseluruhan soal 

awal yang berjumlah 17 item, yang dinyatakan valid dan layak berjumlah 14 item 

soal.
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3.3.3 Profesionalitas Guru

Variabel profesionalitas guru disusun berdasarkan definisi konseptual, definisi 

operasional, kisi-kisi instrumen dan kalibrasi instrumen.

3.3.3.1 Definisi Operasional Variabel Profesionalitas Guru

Profesionalitas guru merupakan penilaian guru sebagai pendidik terhadap 

profesionalitasnya dalam menjalankan tugas utamanya mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Indikator profesionalitas guru meliputi: 1) perencanaan 

pembelajaran dengan sub indikator kemampuan merencanakan program/ 

penyusunan perangkat pembelajaran, penguasaan bahan ajar. 2) pelaksanaan 

proses pembelajaran dengan sub indikator kemampuan mengelola kelas, 

kemampuan penggunaan media/sumber/motode belajar, dan memelihara moralitas 

dan sikap persatuan dan kesatuan. 3) penilaian hasil pembelajaran dengan sub 

indikator objektifitas, pelayanan bimbingan siswa yang berkebutuhan khusus dan 

pemberian umpan balik (feed back).

3.3.3.2 Kisi-kisi Instrumen Variabel Profesionalitas Guru

Instrumen yang digunakan untuk mengukur profesionalitas guru berbentuk 

angket. Konsep angket menggunakan penilaian skala lima  yaitu  pernyataan yang 

positif rentang skor 5-1, dengan penskoran sebagai berikut:

1. skor 5 untuk katagori sangat profesional

2. skor 4 untuk katagori profesional

3. skor 3 untuk katagori cukup profesional
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4. skor 2 untuk katagori kurang profesional

5. skor 1 untuk katagori tidak profesional

Adapun kisi-kisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Variabel Profesionalitas Guru

No Indikator/ sub indikator

Nomor 
Butir

Jumlah

Nomor 
Butir

Jumlah
Sebelum 
Ujicoba

Sesudah
Ujicoba

1 Perencanaan pembelajaran
a. Penyusunan perangkat 

pembelajaran
1,2 2 1,2 2

b. Penguasaan bahan ajar 3,4 2 3,4 2

2 Proses pembelajaran

a. Mengelola kelas 5,6,7,8,9 5 6,7,8,9 4
b. penggunaan 

media/strategi/metode 
belajar

10,11,12 3 10,12 2

c. Memelihara moralitas dan 
sikap persatuan dan
kesatuan

13,14,15,
16

4
13,14,15,

16
4

3 Penilaian hasil pembelajaran
a. Objektifitas 17,18 2 17 1
b. Bimbingan siswa 19,20 2 19,20 2
c. Umpan balik (feed back) 21,22,23,

24,25
5 22,23 2

Jumlah 25 25 20 20
Sumber: analisis data uji coba instrumen variabel X2

Uji coba dilakukan pada 30 orang guru di SMP Islam Nurul Iman kecamatan 

Labuhan Maringgai. Hasil uji coba instrumen menunjukan nilai variabel X2

tertinggi 120 dan nilai terendah 38. Berdasarkan nilai tersebut dari keseluruhan 

soal awal yang berjumlah 25 item, yang dinyatakan valid dan layak berjumlah 20 

item soal.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik angket atau 

kuisioner yang merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat 

sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud menjaring 

data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan. Sasaran angket 

adalah guru Madrasah Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung 

Timur.

Untuk mengukur setiap variabel penelitian menyusun instrumen bertolak pada 

indikator dari masing-masing variabel, kemudian dijabarkan pada butir-butir 

pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan alternatif jawaban dari masing-masing 

instrumen. Sebuah alat ukur dapat dinyatakan baik apabila mempunyai reliabilitas 

yang baik pula, yaitu ketepatan alat ukur. Hal ini dimaksudkan bahwa ketepatan 

alat ukur ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan layak tidaknya suatu alat 

ukur untuk digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan uji coba 

angket di luar responden dan menganalisisnya dengan teknik analisis non-tes.

3.5 Teknik Analisis Data 

Langkah analisis data dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Adapun 

tahapnya adalah; penyebaran instrument, analisa deskripsi data, uji persyaratan 

analisis meliputi normalitas dan homogenitas. Data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis 

deskriptif digunakan dalam penyajian data, ukuran sentral, dan ukuran 

penyebaran. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang 
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memakai analisis korelasional yang didahului dengan uji normalitas serta uji 

homogenitas varians.

3.5.1 Pengujian Persyaratan Analisis

Pengujian persyaratan analisis data yang diperoleh dari instrument yang disebar 

meliputi uji normalitas data, uji homogenitas, uji linieritas, analisis ANOVA, dan 

analisis regresi data. Hasil ini dipergunakan agar data yang diuji terdistribusi 

normal dan berasal dari kelompok yang mempunyai varian yang sama atau 

homogeny yang kemudian barulah dapat dilaksanakan analisis regresi untuk 

kemudian mengetahui analisis jalurnya

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau supaya sampel yang diambil 

mewakili populasi yang ada. Persyaratan analisis yang dibutuhkan dalam setiap 

perhitungan agar pengelompokkan berdasarkan variable berdistribusi normal. 

Adapun rumus yang digunakan adalah:







k

i
hit Ei

EiOi

1

2 )(

Keterangan
Oi = frekuensi pengamatan
Ei = frekuensi yang diharapkan
Kriteria uji
Ho diterima jika x² hit < x² (( 1– α)9k – 3)
Sutrisno Hadi (2000:183)

Uji normalitas dihitung dengan menggunakan SPSS versi 17.00 melalui Uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan criteria apabila nilai Asymp Sig (2 Tyled) < 0,05 
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berarti data tidak normal. Sebaliknya, jika nilai Asymp Sig (2 Tyled) > 0,05 maka 

berarti data berdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan output SPSS 17.00. Syarat ini 

berkenaan dengan kesamaan varians variabel bebas supervisi akademik kepala 

sekolah (X1) dan  profesionalitas guru (X2) terhadap mutu layanan pendidikan (Y)

H1 : Galat taksiran data populasi homogen

H0 : Galat taksiran data populasi tidak homogen 

Adapun rumus yang digunakan

F = Varians TerbesarVarians Terkecil
Kriteria uji
Tolak Ho jika Fhit ≥ f ½ α (dk: n1 – 1, n2 – 1)
Sutrisno Hadi (2000:195)

Sesuai dengan hipotesis di atas, maka kriteria yang digunakan adalah menolak   

hipotesis nol, apa yang berarti populasi tidak bila nilai test homogeneity of 

variances (lavene statistic) < 0,05 yang berarti populasi homogen. Sebaliknya 

menerima hipotesis satu, jika nilai test homogeneity of variances annova < 0,05

yang berarti populasi homogen. Berdasarkan pengujian SPSS versi 17.00 dengan 

kriteria probabilitas ≤ 0,05 dikatakan homogeny sehingga dapat dikatakan bahwa 

varian x atas y di atas homogen (Pratisto, 2001:100).
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3.5.1.3 Uji Linieritas

Uji linieritas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gugus data apakah 

linier atau tidak. Selain itu linieritas juga merupakan uji prasyarat yang harus 

dilakukan untuk dapat melakukan teknik analisis regrasi berganda. Adapun 

rumusnya adalah sebgai berikut:

Freg = 
( )
( )

Keterangan:
Freg = Harga garis korelasi
N   = Sampel penelitian
m = Cacah prediktor
R = Koefisien korelasi antara kriterium dan prediktor
(Sugiyono, 2007:286)

Uji linieritas dilakukan dengan output SPSS 17.00. kriteria uji linieritas adalah 

sebagai berikut:

a) Jika nilai sig. Atau signifikasi atau nilai probabilitas < α; berarti 

hubungan antara variabel tidak linier

b) Jika nilai sig. Atau signifikasi atau nilai probabilitas > α; berarti 

hubungan antara variabel adalah linier

3.5.1.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji regresi. Regresi dalam 

penelitian ini digunakan untuk menyelidiki efek satu variabel atau lebih variabel 

peramal (prediktor) dalam rangka mendapatkan model terbaik dan sederhana yang 

dapat menggambarkan hubungan antara kedua jenis variabel tersebut. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dikarenakan terdapat lebih 

dari satu variabel independen. Adapun rumus regresi linier sederhana dalam 

penelitian ini adalah:
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ỹ = a + bx

keterangan:
ỹ   = Variabel terikat
a   = konstanta 
b   = koefisien regrasi
x   = variabel bebas
(Sugiyono, 2011:261)

Sedangkan untuk rumus regresi ganda adalah sebagai berikut:

ỹ = a + b1 x1 + a + b2 x2

keterangan:
ỹ   = Variabel terikat
a   = konstanta 
b   = koefisien regrasi
x   = variabel bebas
(Sugiyono, 2005:250)

Analisis regresi berganda dilakukan dengan Annova yakni dengan output SPSS 

17.00. Syarat ini digunakan untuk menentukan korelasi antara variabel bebas, 

yakni supervisi akademik kepala sekolah (X1) dan profesionalitas guru (X2)

terhadap mutu layanan pendidikan (Y).  Dengan ketentuan jika  probabilitas (sig) 

< taraf nyata (α) maka model regresi adalah adalah model linier, sedangkan 

apabila probabilitas (sig) > taraf nyata (α) maka model regresi adalah adalah 

model non- linier. Hipotesis statistik  yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

1) Ho: ρ1 = 0 atau tidak terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah

terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur 

Hi: ρ1 ≠ 0 atau terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah

terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah 

se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur 
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2) Ho: ρ2 = 0 atau tidak terdapat pengaruh profesionalitas guru terhadap

peningkatan mutu layanan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah se-

kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur

Hi: ρ2 ≠ 0 atau terdapat pengaruh profesionalitas guru terhadap

peningkatan mutu layanan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah se-

kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur

3) Ho: ρ3 = 0 atau tidak terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah

dan profesionalitas guru terhadap mutu layanan pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur

Hi: ρ3  ≠ 0 atau terdapat pengaruh supervisi akademik kepala sekolah dan 

profesionalitas guru terhadap mutu layanan pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah se-kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.


