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1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif,

yang menggunakan metode deskriptif dengan pola; survai,

korelasional dan komparatif, yang menekankan pada studi

untuk memperoleh informasi mengenai status .gejala pada

saat penelitian dilakukan. Dalam pelaksanaannya untuk

menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang

diajukan, informasi/data yang diperoleh diseleksi untuk

menentukan data mana yang dapat diolah dan yang tidak.

Setelah semua data dianggap layak untuk diolah, kemudian

secara statistik dianalisis dengan menggunakan statistik

deskriptif, asosiatif dan komparatif. Selanjutnya

berdasarkan hasil yang diperoleh diambil kesimpulan

mengenai fakta-fakta, karakteristik serta hubungan antara

fenomena yang diselidiki.
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2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah obyek/subyek yang akan diteliti.

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan kesimpt. Ian dari

suatu populasi. "Populasi adalah obyek/subyek yang

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehincga dapat

ditarik kesimpulannya" (Sugiyono; 1994; 34). Populasi

dalam penelitian ini adalah "seluruh karakteristik"

pengelola pendidikan swasta pada jenjang pendidikan dasar

tingkat SLTP. Selanjutnya sebagai anggota populasi dapat

ditentukan yaitu ; "para pengelola pendidikan swasta" pada

jenjang pendidikan dasar tingkat SLTP pada jalur

pendidikan formal (sekolah) di Kotamadya Bandung.

Walaupun dalam penelitian dimaksudkan untuk

mendapatkan kesimpulan dari suatu populasi, namun karena

berbagai keterbatasan maka data yang diperlukan dalam

penelitian dapat diambil dari sampel penelitian. Sehigga

apa yanq dipelajari dari sampel penelitian, hasilnya dapat

berlaku untuk populasi. Dalam keadaan yang demikian ;

"peneliti harus berani mengambil keputusan untuk

menentukan sumber yang terbatas jumlahnya yang mewakili

semua sumber data yang lengkap" (Rochman Natawidjaja;

 



1990; 106). Sumber yang terbatas itu adalah sampel. Sampel

adalah sebagian dari. jumlain dan karakteristik populasi.

Sebagai sampel penelitian ditentukan sebagian dari

karakteristik populasi, yaitu ; "Persepsi, Sikap dan

Partisipasi" para pengelola pendidikan swasta pada jenjang

pendidikan dasar tingkat SLTP pada jalur pendidikan formal

(sekolah) di Kotamadya Bandung. Sebagai anggota sampel

penelitian dapat. ditentukan/diambi 1 dari sebagian anggota

populasi yaitu. ; "sebagian dari para pengelola pendidikan

swasta" pada jenjang pendidikan dasar tingkat SLTP pada

jalur pendidikan formal di Kotamadya Bandung.

Teknik pengambilan anggota sampel penelitian

dilakukan secara acak berdasarkan strata dari tiap-tiap

wilayah (area) secara proporsional (proportionate area

stratified random sampling). Cara ini dilakukan karena

berdasarkan pada data pendahuluan yang diperoleh, jumlah

dan lokasi sekolah (populasi) sebagai obyek penelitian

tersebar tidak merata dengan status akreditasi yang

berbeda. Anggota sampel sebagai obyek penelitian, untuk

SMP swasta tersebar di wilayah kerja Bandung Utara,

wilayah kerja Bandung Barat, wilayah kerja Bandung

Selatan, dan wilayah kerja E-iandung Timur. Sedangkan untuk

MTs. swasta tersebar dalam wilayah kerja Bandunq Barat
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yaitu KKM (Kelornpok Kerja Madrasah) yang menginduk ke NTs

Bandung, dan wilayah kerja Bandung Timur yaitu KKM yanq

menginduk ke MTs Cicaheum. Penyebaran populasi dalam

bentuk tabel dapat disajikan sebagai berikut. :

Tabe - 1

Keadaan Populasi SMP Swasta di Kotamadya Bandung
Berdasarkan Wilayah Kerja & Status Akreditasi Sekolah

Wilay

Status

ah Bandung

Utara"
Bandung

Barat

Ba

Se

ndung
1atan

Bandung

Timu.r

i

Jumlah

.Terdaftar y y
<-j 17

D i a k u i 25 19 25 89

Disamakan 13 18 13 1'-' 63

J u.ml ah •J'O 48 :••-; 50 169

Tabe - 2

Keadaan Populasi MTs- Swasta di Kotamadya Bandung
Berdasarkan Wilayah Kerja & Status Akreditasi Sekolah

Wilaya

Status

h

Ba

KKM

ndung B ara t Banc

KKM

ung T i m _ir

J urn 1 ah

Terdaftar 4 9

Diakui 8 11 19

Disamakan 3
cs.

8

Jumlah 15 21 36

Kemudian dalam menentukan jumlah anggota sampel

penelitian (n), menggunakan rumus dari Moh. Nazir (1988;

354) sebagai berikut ;
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Dari hasil perhituangn diperoleh (lihat lampiran~l)

1. Jumlah anggota sampel untuk SMP sebanyak 39,76 orang

40 o rang (d ibu 1a tkan ).

2. Jumlah anggota sampel untuk MTs. sebanyak 7,30 orang =

8 oranq (dibu.latkan ) .

ad.1. Besarnya sampel (SMP) untuk masing-masing wilayah

(cluster) :

- Bandung Utara 36/169

- Bandung Barat 48/169

- Bandung Selatan 35/169

- Bandung Timur 50/169

39,76 = 8,47 - 9 orang

39,76 = 11,29 = 11 orang

39,76 = 8,23 = 8 orang

39,76 = 11,76 = 12 orang

Besarnya sampel (SMP) untuk masing-masing stratum :

1. Bandung Utara ;

- Terdaf tar 3/36 x 8,47 = 0,71 = 1 orang

- Diakui 20/36 x 8,47 = 4,71 = 5 orang

- Disamakan 13/36 x 8,47 = 3,06 = 3 orang
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2. Bandung Barat ;

t-. / n o

- Diakui 25/48 x 11,29 = 5,88 = 6 orang

- Disamakan 18/48 x 11,29 = 4,23 = 4 orang

3. Bandung Selatan ;

- Terdaftar 3/35 x 8,23 = 0,71 = 1 orang

- Diakui 19/35 x 8,23 = 4,46 = 4 orang

- Disamakan 13/35 x 8,23 = 3,06 = 3 orang

4. Bandung Timur ;

- Terdaftar 6/50 x 11,76 = 1,41 = 1 orang

- Diakui 25/50 x 11,76 = 5,88 =6 orang

- Disamakan 19/50 x 11,76 = 4,46 = 4 orang

•id. 2. Besarnya sampel (MTs) untuk masing-masing wilayah

(cluster) :

- KKM Bandung Barat 15/36 x 7,30 = 3,04 = 3 orang

- KKM Bandung Timur 21/36 x 7,30 = 4,26 = 4 orang

Besarnya sampel (MTs) untuk. masing-masing stratum s

1. KKM Bandunq Barat ;

- Terdaftar 4/15 x 3,04 = 0,81 = 1 orang

- Diakui 8/15 x 3,04 = .1,62 = 2 orang

- Disamakan 3/15 x 3,04 = 0,61 = 1 oranq
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2. KKM Bandung Timur ;

- Terdaftar 5/21 x 4,26 - 1,01 - 1 orang

- Diakui 11/21 x 4,26 - 2,23 = 2 orang

- Disamakan 5/21 x 4,26 = 1,01 = 1 orang

Secara rinci jumlah anggota sampel penelitian

(jimlah responden) berdasarkan lokasi dan status

ak-editasi sekolah, disajikan dalam bentuk bagan sebagai

berikut :

Tabel - 3

Anggota Sampel

Lem.Pend.

Wilayah
SMP MTs Status

Angg

(

.Sampel

orang)

Bandung Utara ; 1 -
Terdaftar

Diakui

*->

6

*"?
- Disamakan 4

Bandung Barat ; 1 1

1

Terdaftar

Diakui

4

8

*~j
1 Disamakan 6

Bandung Selatan ; 1 —
Terdaftar

Diakui 4

*£ -
Disamakan 4

1 Terdaftar 4
1 Diakui 8
1 Disamakan 6

Bandung Timur

Jumlah ^••-' <=>
58

Keterangan : Jumlah anggota sampel menjadi berkembang,
dari jumlah 48 orang menjadi sebany<*k 58
orang. Hal ini disebabkan karena ada beberapa
sekolah yang bersarkan perhitungan diambil
satu oranq anqqota sampel (dari satu sekolah)
tetapi untuk kelengk.apan data penelitian
harus diambil dua oranq anggota sampel.

 



Setelar jumlah anggota sampel penelitian ditetapkan

s?cara proporsional, maka selanjutnya ditentukan anggota

simpel sebagai sumber data penelitian, yaitu para

pengelola pendidikan swasta pada sekolah dasar tingkat

S_TP. "Pengelola. satuan pendidikan terdiri atas kepala

sakolah, dire ktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan

pendidikan luar sekolah" (PP. No.38; 1992; Pasal 3).

Pengelola pendidikan terdiri dari ; "kepala sekolah dan

wakil kepala sekolah, ketua program dan kepala asrama"

(Djudju Sudjana; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar;

1995). Dalam mengelola pendidikan pada satuan pendidikan

swasta, terd.ipat keterlibatan pihak lain yaitu masyarakat

sebagai badan/lembaga penyelenggara satu.an pendidikan yang

bersanqkutan :

"Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kependidikan,
buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan
qedunq beserta pemeliharaannya pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung
jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan
satuan pendidikan yang bersangkutan" (PP. No.28;
1990; pasal 9)

Oleh karena itu anggota sampel penelitian

sebagai sumber data/informasi (responden) dalam penelitian

ini adalah anggota sampel pada satuan pendidikan swasta

yang terdiri. dari ; kepala/waki 1 kepala sekolah dan
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ketua/wakil ke ua yayasan penyelenggara satuan pendidikan

yanq bersangku"an, yaitu "kspala/wakil kepala sekolah dan

ketua/wakil te' ua yayasan," satuan pendidikan dasar tingkat

SLTP d i Kotama.<: ya Bandung.

Pelaksaraan program wajar pendidikan dasar V tahLin

di Jawa Barat citangani secara khusus oleh bagian tertentu

di Kanwil Propinsi, yaitu seksi wajar dikdas 9 tahun yang

terdiri dari beberapa wilayah kerja. Oleh karena itu untuk

melengkapi data penelitian dalam tulisan ini, ditetapkan

pu1a. sumber data/informasi pene1itian disamping yang

disebutkan di atas, yaitu kepala/wakil kepala seksi wajar

dikdas 9 tahun untuk wi, iayah kerja Kotamadya Bandung

Ka nw i1 Propins i Jawa Bara t.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

teknik komunikasi tidak langsung dalam bentuk angket dan

teknik komunikasi langsung dalam bentuk wawancara. Melalui

bentuk angket yang tertutup dimaksudkan untuk memperoleh

informasi/data penelitian dengan pernyataan tertutup,

sedangkan bentuk angket terbuka/isian dimaksudkan untuk
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memperoleh data penelit an yang belum terjaring oleh

bentuk anqket tertutup denqan pernyataan/pertanyaan

terbuka. Teknik pengumpu. an data melalui wawancara dalam

pe1 ak sanaannya di susun/digunakan ped oman wawancara.

Pedoman wawancara ini disusun setelah instrumen penelitian

yang mengukur variabel iersepsi, sikap dan partisipasi

pengelola pendidikan d .nyatakan valid dan reliabel.

Teknik pengumpulan data melalui bentuk angket diberikan

kepada para pengelola satuan pendidikan swasta (anggota

sampel seperti tersebut di atas), sedangkan wawancara

dilakukan dengan kepala seksi wajar dikdas 9 tahun untuk

wilayah kerja Kotamadya Bandunq. Melalui teknik ini

diharapkan akan terkumpul ; "data, tentang persepsi, sikap

dan partisipasi para pengelola pendidikan swasta" pada

satuan pendidikan dasar tingkat SLTP, pada jalur

pendidikan formal.

4. Instrumen Penelitian

Melalui alat pengumpul data atau instrumen

penelitian yang dibuat dan dikembangkan dalam bentuk

angket (angket terbuka maupun tertutup), dan bentuk

pedoman wawancara, diharapkan akan terkumpul data yang
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dapat mengukur persepsi, sikap d. n

penge 1o 1a pendidikari swasta da1a. pe 1aksanaa!i wajar

pencl idika.n dasar tingkat SLTP. Ben' uk angket/pernyataan

tertutup mengembangkan model pengukur an Skala Likert, pada

setiap item instrumen atau. pernyataan penelitian digunakan

empat alternatif jawaban. Resporden diminta untuk

memberikan salah satu jawaban dalam bentuk pili'nan pada

kolom yang telah disediakan. Dari data. yang diperoleh

kemudian dengan cara memberikan skor tertinggi empat dan

skor terendah satu untuk setiap pernyataan positif,

sedangkan untuk pernyataan negatif diberikan skor

tertinggi satu dan skor terendah empat. Melalui angket

terbuka/isian dan pedoman wawancara dikernbangkap analisis

deskripsi untuk melengkapi/memperjelas data penelitian

yang belum terjaring oleh angket tertutup.

5. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Validitas instrumen penelitian dapat dinyatakan

sebagai derajat ketepatan suatu alat ukur yang digunakan

untuk mengukur apa yang seharusnya atau yang hendak

diukur, Sedangkan reliabilitas penelitian dapat dinyatakan

sebagai derajat ketetapan/keajegan/konsistensi dari suatu
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alat. ukur apabila digunakan untuk mengukur suatu variab U

penelitian dalam waktu yanq berbeda..

a. Validitas Penelitian

Untuk menguj i va1iditas instrumen penelitian,

digunakan langkah-langkah seperti ,berikut (lihat

lampiran-2) :

1. Item instrumen variabel persepsi, sikap dan

partisipasi masing-masing disusun secara seksama

berdasarkan kajian teori yang relevan, untuk

kemudian dikonsu11a.sikan kepada bebera. pa orang akh11

untuk diminta pendapatnya.

2. Melakukan uji coba instrumen penelitian ke lapangan.

3. Untuk menganalisis setiap butir instrumen

penelitian, digunakan analisis item dengan cara

mengkorelasikan skor tiap butir/item instrumen

penelitian dengan skor total.

4. Data yang diperoleh dari lapangan diolah secara

statistik melalui bantuan komputer jenis microstat

dengan menggunakan teknik korelasi dari Karl Pearson

(Sujana; 1989; 369), dengan rumus sebagai berikut :

r. .„
yX

N2XiYi - (2Xi)(SYj

l/CNXX^ - (2X±)^}.CN2Y2 - (ZYi)^}
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N

X

koefisien korelasi antara

variabel X dan Y

j u m 1a in res p o n d e n

skor totai 1 yanq diperoleh dari

t ia p i te m (p r e d ik to r )

skor total yang diperoleh dari

tiap responden (kriteria)

Untuk menqanalisa item instrumen penelitian, Masrun

m enqemu k a k a n "•' 7"ek n i k k o re las i u n t u k menent u k a n

va1 iditas item ini sampai sekarang merupakan teknik

yang paling banyak digunakan" (1984; 23). Sedangkan

(1Odl cUII memberikan interpretasi terhadap koefisien

korelasi :

"Item yang mempunyai korelasi positif dengan
kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi,
menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas
yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk

dianggap memenuhi syarat. adalah kalau r = 0,3"
(Sugiyono; 1994; 106).

Jadi ap£*bila terdapat item seal dengan hasil

kriterium (koefisien korelasi tiap butir soal dengan

skor total) kurang dari 0,3, maka item soal dalam

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Penda pa t 1a in da1 am menen tukan/membuat interpretasi

koef isiien korel asi , d ikemu.kakan o 1eIn Subino (1982 ; 66 )

dengan bentuk ru.musan sebaqai. berikut :
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'••'->> 00 0,20 hubungan dapat dianggap tidak ada
O,20 0 ,40 Inu bungain rendah
0 ,40 -- 0 ,60 hubunqan cukup
0 ,70 - 0 ,80 huinuin gan tinggi

1,00 hubungan sangat tinggi"O,o!

b. Reliabilitas Instrumen Penelitian

Untuk menguji reliabilitas instrumen penelitian

(lihat lampiran-3) dilakukan dengan internal

consistensy melalui uji belah qua (split half) dari

Spearman Brown, yaitu dengan cara mengkore lasikan

kelornpok data dari item yanq bernomor ganjil dengan

item yang bernomor genap (untuk item instrumen yanq

jumlahnya genap atau k = genap). Kemudian untuk

mengetahui tingkat reliabi1itasnya digunakan analisis

dari Searmam Brown dengan rumus :

ri

,:.rb

1 4- rb

Keterangan : r± = rentabilitas internal seluruh
instrumen

rb = korelasi Product Moment antara
belahan genap dan ganjil

Sedangkan untuk item instrumen penelitian yang

jumlahnya ganjil (k = ganjil) digunakan teknik dari

Kuder Richardson (l<R21) dengan rumus :
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-, ,- m ( k

r.i = I - i I 1

Keterangan : m -•= mean skor total
k t_ = ju m 1a h ite m in s tr u. men
s^" ~ varians totail

Se1 anj utnya da1 am menen tukan deraj at keterandalan

ins trumen pene1i tian dapat digunakan rumusan dari

J.P.Gui1for•d (1956; 145) sebaqai berikut :

' < 0 ,20 deraja t ke teranda 1a.nnya ha.mpir tida k ad a
0,20 - 0,40 derajat keterandalannya rendah
0,40 -- 0,70 derajan t keterandal a.nnya sedang
0 ,70 -•• 0 ,90 derajat keteranda1a.nnya tinggi
0,90 -

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk menjawab rumusan

masalah dan menguji hipotesis penelitian yang diajukan.

Analisis; data dalam penelitian ini akan dilakukan secara

kuantitatif dengan bantuan perhitungan statistik. Sesuai

dengan jenis/tinqkat data yang akan diolah, statistik yang

akan digunakan adalah statistik parametrik, yang kemudian

akan d i1anju tkan den qan pembahasan seca ra kua1i tatif .

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang

diajukam , sec: ara rinci da pat dikemukakan model rancanqan

 



rumusan hi pate penei man secara

sebaqai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tertentu tentang persepsi,

sikap dan partisipasi pengelola pendidikan, digunakan

jen is s tatis t ik deskriptif dengan menqgun akan ukuran

ukuran ; persentase, mean, modus, median dan distribusi

frekwensi.

2. Untuk menguji pola hubungan tertentu diantara variabel

variabel yang diteliti digunakan jenis statistik

asosiatif dengan teknik korelasi yanq dilanjutkan

dengan teknik regresi, serta dicobakan pula denqan

analisis jalur (path analysis). Untuk pengujian

hipotesis ini dilakukan melalui uji dua pihak, yaitu ;

Ho ; u = 0 (tidak ada hubungan)

Ha ; u ^ 0 (ada hubungan)

Untuk menguji perbedaan keadaan dari variabel—variabel

yang diteliti ditinjau dari latar belakang pendidikan

pengelola dan status akreditasi sekolah yang

dikelolanya, digunakan jenis statistik komparatif

dengan teknik t-test yang dilanjutkan dengan teknik

analisis 'varians (Anova). Pengujian hipotesis ini

 



dilakukan denqan uj i dua pihak, yaitu.

Pertama : Ho 5 ul (t. i d a k b e r b e d a

Ha

K e 1t?r a n q a n

i.l ^ u2 ( be?r beda 5

ul dan u.2 adalah latar belakang pendidikan
(pendidikan kequruan dan pendidikan nan

kequruan) .

Kedua : Ho ; ul = u2 = u3 (tidak berbeda)

Ha ; ul = u2 # u-3 (salah satu tidak sama Ha
diterima)

Keteranqan il, u2 dan u3 adalah status akreditasi

sekolah (terdaftar, diakui dan disamakan).

 




