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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat 

menjelaskan pengaruh kausal dan pengujian hipotesis. Seperti dikemukakan Masri 

Singarimbun (2003:21) penelitian survei dapat digunakan untuk maksud (1) 

penjajagan (eksploratif), (2) deskriptif, (3) penjelasan (eksplanatory atau 

confirmatory), yakni menjelaskan pengaruh kausal dan pengujian hipotesis; (4) 

evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang 

(6) penelitian operasional, dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial. Studi 

yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan 

dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakankuesioner. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri dan Swasta Se – Kabupaten Indramayu. Variabel penelitiannya adalah 

Kinerja Kepala Sekolah, Kemampuan Profesional Guru, Media Pembelajaran, 

dan Budaya Sekolah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path 

analysis), yang mempunyai persyaratan yaitu (1) sampel data dipilih secara 

random; (2) mempunyai pasangan yang sama; (3) data berdistribusi normal; dan 

(4) data berpola linier. Analisis ini akan digunakan dalam menguji besarnya 

pengaruh yang ditunjukkan oleh  keoefisien jalur dari pengaruh kausal antar 

variabel penelitian. 
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A. Lokasi Penelitian 

Penelitian Manajemen Mutu Pembelajaran dilakukan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat mulai 

bulan Maret – Mei 2012, SMK Negeri sejumlah 19 sekolah dan SMK Swasta 

sejumlah 54 sekolah. Sedangkan lokasi pada penelitian ini difokuskan pada 

SMK Negeri, seperti pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel III.1 

Lokasi Penelitian 

 

NO Nama Sekolah Akreditasi 

1 SMK NEGERI 1 INDRAMAYU A 

2 SMK NEGERI 2 INDRAMAYU A 
3 SMK NEGERI 1 SINDANG A 
4 SMK NEGERI 1 BALONGAN A 
5 SMK NEGERI 1 KERANGKENG A 
6 SMK NEGERI 1 WIDASARI B 

7 SMK NEGERI 1 JATIBARANG A 

8 SMK NEGERI 1 CIKEDUNG B 

9 SMK NEGERI 1 ARAHAN B 

10 SMK NEGERI 1 KANDANGHAUR A 

11 SMK NEGERI 1 GABUSWETAN B 

12 SMK NEGERI 1 LOSARANG A 
13 SMK NEGERI 1 GANTAR A 
14 SMK NEGERI 1 ANJATAN A 
15 SMK NEGERI 1 BONGAS A 
16 SMK PGRI INDRAMAYU A 
17 SMK WIDYA UTAMA B 

18 SMK ENDANG DARMA AYU INDRAMAYU A 
9 SMK NASIONAL INDRAMAYU A 

20 SMK NU KAPLONGAN A 
21 SMK PONPES CADANGPINGGAN B 

22 SMK TELADAN KERTASEMAYA A 
23 SMK PUI JATIBARANG A 
24 SMK PELITA JATIBARANG A 
25 SMK PGRI JATIBARANG A 
26 SMK MUHAMMADIYAH JATIBARANG A 
27 SMK MAARIF LANGUT LOHBENER B 

28 SMK PGRI KANDANGHAUR A 
29 SMK MUHAMMADIYAH KANDANGHAUR A 
30 SMK MUHAMMADIYAH HAURGEULIS B 
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B. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian survei yang dimaksud adalah bersifat menjelaskan 

hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Seperti dikemukakan Masri S. 

(1995:21) penelitian survei dapat digunakan untuk maksud (1) penjajagan 

(eksploratif), (2) deskriptif, (3) penjelasan (eksplanatory atau confirmatory), yakni 

menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis; (4) evaluasi, (5) prediksi 

atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang (6) penelitian 

operasional, dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial. 

 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil 

menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang 

ingin dipelajari sifat- sifatnya (Sudjana, 1992:6). Sedangkan sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 

2004:57). Populasi semua Kepala Sekolah dan Guru SMK Negeri dan Swasta 

di Kabupaten Indramayu sebanyak 1500 guru (dari 78 SMK Negeri dan 

Swasta). 
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b. Sampel 

Arikunto (2004:117) mengatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari 

populasi.” Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Berkaitan dengan teknik 

pengambilan sampel Nasution (2005:135) bahwa, “... mutu penelitian tidak selalu 

ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, 

oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi statistik), serta mutu pelaksanaan dan 

pengolahannya.” Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto 

(2005:120) mengemukakan bahwa: Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil 

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

Memperhatikan pernyataan di atas, karena jumlah populasi lebih dari 100 

orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara 

acak (Random sampling). Sedangkan Teknik pengambilan sampel menggunakan 

rumus dari Taro Yamane atau Slovin (dalam Riduwan, 2005:65) sebagai berikut.  

  
1. 2 


dN

N
n  

Keterangan :  

N  = Jumlah sampel 

N  = Jumlah Populasi = 1500 responden 

d
2 

 = Presisi (ditetapkan 10 % dengan tingkat kepercayaan 95%)  

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut. 
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responden 94 75,93
16

1500

11,0).1500(

1500

1. 22








dN

N
n   

 

D. Teknik Pengmpulan Data 

Nasir (2003:328) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu 

penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan 

tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan dengan fokus 

penelitian yang diteliti. Sehubungan dengan pengertian teknik pengumpulan 

data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka dalam penelitian ini 

digunakan dua teknik utama pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi dan 

teknik angket. 

1. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian ini dimaksudkan 

sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-

bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di 

lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada hubungannya dengan lokasi 

penelitian. Studi Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung yaitu 

hasil prestasi siswa SMK Negeri Indramayu berupa hasil UN. 

2. Teknik Angket 

Angket disebarkan pada responden dalam hal ini sebanyak 94 responden. 

Pemilihan dengan model angket ini, didasarkan atas alasan bahwa: (a) 

responden memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau 

pernyataan-pernyataan, (b) setiap responden menghadapi susunan dan cara 



 
 

A Kholik, 2012 
Manajemen Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan 
Universitas Pendidikan Indonesia  | Repository.Upi.Edu 
                 

144 

pengisian yang sama atas pertanyaan yang diajukan, (c) responden mempunyai 

kebebasan memberikan jawaban, dan (d) dapat digunakan untuk mengumpul-

kan data atau keterangan dari banyak responden dan dalam waktu yang tepat. 

Melalui teknik model angket ini akan dikumpulkan data yang berupa jawaban 

tertulis dari responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam angket 

tersebut. Indikator-indikator yang merupakan penjabaran dari variabel Kinerja 

Kepala Sekolah (X1), Kemampuan Profesional Guru (X2), Media Pembelajaran 

(X3) dan Budaya Sekolah (X4) terhadap mutu Pembelajaran (Y), merupakan 

materi pokok yang diramu menjadi sejumlah pernyataan di dalam angket. 

 

E. Instrument Penelitian  

Dalam penyusunan alat pengumpul data, penulis berpedoman pada ruang 

lingkup variabel-variabel yang terkait. Instrument yang berupa angket terdiri dari 

angket tentang kinerja kepala sekolah, kemampuan profesional guru, media 

pembelajaran, budaya sekolah dan mutu pembelajaran yang ada pada SMK Negeri 

dan Swasta Se-Kabupaten di Indramayu. Berikut merupakan langkah-langkah 

yang ditempuh peneliti dalam menyusun angket: 

1. Menentukan variabel-variabel serta indikator-indikator yang dianggap dapat 

mewakili permasalah yang akan diteliti, yang dituangkan dalam kisi-kisi 

instrumen penelitian, seperti pada tabel berikut ini:  
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Tabel III.2 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel X1 (Kinerja Kepala Sekolah) 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Komponen Indikator 

No 

Item 

Variabel X1 

(Kinerja 

Kepala 

Sekolah) 

Kinerja Kepala 

Sekolah adalah 

hasil kerja yang 

dicapai kepala 

sekolah dalam 

melaksanakan 

tugas pokok, 

fungsi dan 

tanggung 

jawabnya dalam 

mengelola 

sekolah yang 

dipimpinnya. 

Kepribadian 

dan Sosial 

 Mengembangkan budaya dan 

tradisi akhlak mulia, dan menjadi 

teladan akhlak mulia bagi 

komunitas di sekolah/madrasah 

 Melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sebagai Kepala Sekolah 

dengan penuh kejujuran, 

ketulusan, komitmen, dan 

integritas 

 Bersikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah 

 Mengendalikan diri dalam 

menghadapi masalah dan 

tantangan sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah 

 Berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan 

 Tanggap dan peduli terhadap 

kepentingan orang atau kelompok 

lain 

 Mengembangkan dan mengelola 

hubungan sekolah/madrasah 

dengan pihak lain di lujar sekolah 

dalam rangka mendapatkan 

dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/madrasah 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 
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  Kepemimpinan 

Pembelajaran 

 Bertindak sesuai dengan visi dan 

misi sekolah/madrasah 

 Merumuskan tujuan yang 

menantang diri sendiri dan orang 

lain untuk mencapai standar yang 

tinggi 

 Mengembangkan 

sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar (leaming 

organization) 

 Menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif 

dan inovatif bagi pembelajaran 

 Memegang teguh tujuan sekolah 

dengan menjadi contoh dan 

bertindak sebagai pemimpin 

pembelajaran 

 Melaksanakan kepemimpinan 

yang inspiratif 

 Membangun rasa saling percaya 

dan memfasilitasi kerjasama 

dalam rangka untuk menciptakan 

kolaborasi yang kuat diantara 

warga sekolah/madrasah 

 Bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajaran 

yang efektif 

 Mengembangkan kurikulum dan 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan visi, misi, dan tujuan 

sekolah 

 Mengelola peserta didik dalam 

rangka pengembangan 

kapasitasnya secara optimal 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

 

17 
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  Pengembangan 

Sekolah 

 Menyusun rencana pengembangan 

sekolah/madrasah jangka panjang, 

menengah, dan pendek dalam 

rangka mencapai visi, misi, dan 

tujuan sekolah/madrasah 

 Mengembangkan struktur 

organisasi sekolah/madrasah yang 

efektif dan efesien dengan 

kebutuhan 

 Melaksanakan pengembangan 

sekolah/madrasah sesuai dengan 

rencana jangka panjang, 

menengah, dan jangka pendek 

sekolah menuju tercapainya visi, 

misi, dan tujuan sekolah 

 Mewujudkan peningkatan kinerja 

sekolah yang signifikan sesuai 

dengan visi, misi, tujuan sekolah 

dan standard nasional pendidikan 

 Melakukan monitoring, evaluasi, 

pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/madrasah dengan 

prosedur yang tepat 

 Merencanakan dan meindaklanjuti 

hasil monitoring, evaluasi dan 

pelaporan 

 Melaksanakan penelitian tindakan 

sekolah dalam rangka 

meningkatkan kinerja 

sekolah/madrasah 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

24 
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  Manajeman 

Sumber Daya 

 Mengelola dan mendayagunakan 

pendidik dan tenaga kependidikan 

secara optimal 

 Mengelola dan mendayagunakan 

sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah secara optimal 

demi kepentingan pembelajaran 

 Mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai prinsip 

efesiensi, transparansi dan 

akuntabilitas 

 Mengelola lingkungan sekolah 

yang menjamin keamanan, 

keselamatan dan kesehatan 

 Mengelola ketatausahaan 

 Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program 

dan pengambilan keputusan 

 Mengelola layanan-layanan 

khusus sekolah/madrasah yang 

mendukung kegiatan peserta didik 

di sekolah.madrasah 

 Memanfaatkan teknologi secara 

efektif dalam kegiatan 

pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah 

 Menciptakan inovasi yang 

bermanfaatkan bagi 

pengembangan sekolah/madrasah 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

 

33 
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  Kewirausahaan  Memiliki motivasi yang kuat 

untuk sukses dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pemimpin pembelajaran 

 Memotivasi warga sekolah untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya masing-

masing 

 Pantang menyerah dan selalu 

mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang 

dihadapi sekolah/madrasah 

 Menerapkan nilai dan prinsip-

prinsip kewirausahaan dalam 

mengembangkan 

sekolah/madrasah 

34 

 

 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

 

 

37 

  Supervisi 

Pembelajaran 

 Menyusun program supervisi 

akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru 

 Melaksanakan supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan kualitas 

guru 

 Menilai dan menindaklanjuti 

kegiatan supervisi akademik 

dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru 

38 

 

 

 

39 

 

 

40 
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Tabel III.3 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel X2 (Kemampuan Profesional Guru) 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Komponen Indikator 

No 

Item 

Variabel X2 

(Kemampuan 

Profesional 

Guru) 

Guru 

bertanggung 

jawab dalam 

pengelolaan 

atau 

manajemen 

mutu 

pembelajaran 

yang 

mencakup 

kemampuan 

merencanakan 

pembelajaran, 

melaksanakan 

pembelajaran, 

dan 

mengevaluasi 

hasil 

pembelajaran 

selama 

periode 

tertentu. 

Menguasai 

bahan pelajaran 

yang diampu 

 Menguasai bahan pelajaran 

yang sesuai dengan 

kurikulum SMK 

 Menguasai bahan 

pendalaman atau aplikasi 

mata pelajaran 

1 

 

 

2 
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  Mengelola proses 

pembelajaran 

 Mampu merumuskan tujuan 

pembelajaran 

 Dapat menggunakan metode 

pembelajaran 

 Dapat menyusun prosedur 

pembelajaran yang tepat 

 Melaksanakan program 

pembelajaran 

 Mengenal kemampuan siswa 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

  Mengelola Kelas  Mengatur tata ruang kelas 

 Mampu menciptakan iklim 

pembelajaran yang serasi 

8 

 

9 

 

  Menggunakan 

media 

pembelajaran 

atau sumber 

belajar 

 Mengenal, memilih dan 

menggunakan media 

pembelajaran  

 Membuat alat-alat bantu 

pembelajaran sederhana 

 Menggunakan dan 

mengelola laboratorium 

 Mampu mengembangkan 

laboratorium 

 Menggunakan perpustakaan 

dalam pembelajaran 

 Menggunakan micro 

teaching unit dalam program 

pengalaman lapangan untuk 

mata pelajaran produktif 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

15 
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  Mengembangkan 

keprofesionalan 

secara 

berkelanjutan 

dengan reflektif 

 Melakukan refleksi terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran 

 Memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka meningkatkan 

hasil pembelajaran  

 Melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk 

meningkatkan mutu 

pembelajaran 

16 

 

 

17 

 

 

18 

  Memanfaatkan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

(TIK) untuk 

mengembangkan 

diri 

 Memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran  

 Memanfaatkan TIK untuk 

pengembangan diri 

19 

 

 

20 

  Menilai prestasi 

siswa dalam 

pembelajaran 

 Mampu menilai proses 

pembelajaran siswa 

 Mampu menilai hasil 

pembelajaran siswa 

21 

 

 

22 
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Tabel III.4 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel X3 (Media Pembelajaran) 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Komponen Indikator 

No Item 

Variabel X3 

(Media 

Pembelajaran) 

Media 

pembelajaran 

pendidikan 

merupakan 

fasilitas 

pendidikan 

yang dapat 

menunjang 

pembelajaran 

yang bermutu 

Posisi  Media pembelajaran membantu 

variasi aktivitas belajar yang 

melibatkan semua alat indera 

pembelajar 

 Media pembelajaran mampu 

menjadi sumber belajar yang 

menyangkut keseluruhan 

lingkungan di sekitar pebelajar 

 Media pembelajaran yang 

digunakan mampu melakukan hal-

hal yang mungkin tidak mampu 

dilakukan oleh guru (atau guru 

melakukannya kurang efisien). 

 Media pembelajaran yang 

digunakan merangsang 

keterlibatan beberapa alat indera 

 Media pembelajaran yang 

digunakan mampu memberikan 

solusi untuk memecahkan 

persoalan berdasarkan tingkat 

keabstrakan pengalaman yang 

dihadapi pembelajar. 

 Media pembelajaran yang 

digunakan memberikan 

pengalaman kongkret, motivasi 

belajar, mempertinggi daya serap 

dan retensi belajar siswa 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6,7,8,9 
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  Fungsi  Fungsi atensi: media pembelajaran 

mampu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran 

 Fungsi afektif:   media 

pembelajaran mampu menggugah 

emosi dan sikap siswa melalui 

gambar atau lambing visual yang 

disajikan 

 Fungsi kognitif:  media 

pembelajaran mempercepat 

pencapaian tujuan pembelajaran 

untuk memahami dan mengingat 

pesan/informasi yang terkandung 

dalam gambar atau lambang visual 

yang disajikan 

 Fungsi kompensatoris:  media 

pembelajaran memberikan konteks 

kepada siswa yang 

kemampuannya lemah dalam 

mengorganisasikan dan mengingat 

kembali informasi dalam teks 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12, 13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

  Klasifikasi  Media pembelajaran tradisional: 

media visual diam tak 

diproyeksikan dan yang 

diproyeksikan, audio, penyajian 

multimedia, visual dinamis yang 

diproyeksikan, media cetak, 

permainan, dan media realia.  

 Media pembelajaran teknologi 

mutakhir berupa media berbasis 

telekomunikasi (misal 

teleconference) dan media 

berbasis mikroprosesor (misal: 

permainan komputer dan 

hypermedia). 

15,16,17,18,19,20 

 

 

 

 

 

 

21,22 
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  Karakteristik  Ciri fiksatif, yang menggambarkan 

kemampuan media untuk 

merekam, menyimpan, 

melestarikan, dan merekonstruksi 

suatu peristiwa atau obyek  

 Ciri manipulatif, media 

pembelajaran yang mampu 

mentransformasi suatu obyek, 

kejadian atau proses dalam 

mengatasi masalah ruang dan 

waktu. Sebagai contoh, misalnya 

proses larva menjadi kepompong 

dan kemudian menjadi kupu-kupu 

dapat disajikan dengan waktu yang 

lebih singkat (atau dipercepat 

dengan teknik time-lapse 

recording). Atau sebaliknya, suatu 

kejadian/peristiwa dapat 

diperlambat penayangannya agar 

diperoleh urut-urutan yang jelas 

dari kejadian/peristiwa tersebut;  

 Ciri distributif, media 

pembelajaran yang 

menggambarkan kemampuan 

media mentransportasikan obyek 

atau kejadian melalui ruang, dan 

secara bersamaan kejadian itu 

disajikan kepada sejumlah besar 

siswa, di berbagai tempat, dengan 

stimulus pengalaman yang relatif 

sama mengenai kejadian tersebut. 

23,24,25,26 

 

 

 

 

27,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,30 
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Tabel III.5 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel X4 (Budaya Sekolah) 

Variabel 
Definisi 

Operasional 

Komponen Indikator 

No 

Item 

Budaya 

Sekolah (X4) 

Nilai-nilai 

dominan yang 

didukung oleh 

stakeholders 

sekolah 

sebagai 

karakteristik 

atau 

kepribadian 

tersendiri 

Implisit 

Keyakinan 

 

Memiliki keyakinan yang 

positif tentang siswa untuk 

mampu tumbuh dan 

berkembang 

 

1,2,3 

Memiliki keyakinan yang 

positif tentang staf untuk terus 

memperbaiki kinerja 

4,5 

Memiliki keyakinan yang 

positif tentang seluruh 

komponen sekolah untuk terus 

belajar dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan untuk 

menciptakan mutu sekolah 

6 

Norma-norma Kritikan  7 

Dukungan  rekan kerja 8,9,10 

Menangani permasalahan  11 

Membantu rekan kerja  12 

Membantu siswa 13,14,15 

Nilai-nilai Keterbukaan 16 
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Variabel 
Definisi 

Operasional 

Komponen Indikator 

No 

Item 

Kepercayaan 17 

Kooperasi 18 

Keakraban 19, 20 

Kerjasama kelompok 21,22 

Eksplisit   

Asumsi-asumsi Hubungan alam dengan 

manusia  

23,24,25 

Hubungan dengan lingkungan 26,27 

Ritual Ritual tertentu yang 

memperkuat nilai-nilai budaya 

inti 

28,29 

Seremonial Upacara-upacara kenegaraan, 

keagamaan dan kebudayaan di 

sekolah 

30, 

Simbol Lingkungan fisik yang 

melambangkan sukacita dan 

kebanggaan 

31,32, 

Sejarah Hormat dan muncul 

kepedulian terhadap sesama 

33,34 

Kaya akan sejarah dan tujuan 

Cerita akan kepahlawanan 
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Tabel III.6 

Kisi-kisi Instrumen 

Variabel Y (Mutu Pembelajaran) 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Komponen Indikator 

No 

Item 

Variabel Y 

(Mutu 

Pembelajaran) 

Mutu 

pembelajaran 

merupakan 

mutu proses 

pembelajaran 

yang 

diselenggarakan 

oleh guru dan 

siswa yang 

didukung media 

pembelajaran 

yang bermutu 

Kinerja Guru 

Dalam Kelas 

 

 Guru menyajikan materi 

dengan bijaksana 

 Pembelajaran bersifat riil 

(autentik dengan 

permasalahan yang dihadapi 

masyarakat dan siswa) 

 Menggunakan pertimbangan 

yang rasional dalam 

memecahkan masalah; 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

  Fasilitas 

Pembelajaran 

 Lingkungan fisik mampu 

menumbuhkan semangat 

siswa untuk belajar 

 Menggunakan teknologi 

pembelajaran, baik untuk 

mengajar maupun kegiatan 

belajar siswa 

4 

 

 

5 
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  Iklim Kelas  Iklim kelas kondusif untuk 

belajar 

 Guru menyampaikan 

pelajaran dengan jelas dan 

semua siswa mempunyai 

keinginan untuk berhasil 

 Guru menyampaikan 

pelajaran secara sistematis 

dan terfokus 

 Ada penilaian diagnostik 

yang dilakukan secara 

periodik 

 Membaca dan menulis 

sebagai kegiatan yang 

esensial dalam pembelajaran 

6 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

2. Menyusun pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang 

dianggap menggambarkan masalah yang sedang diteliti disertai alternatif 

jawaban yang akan dipilih responden berdasarkan variabel-variabel serta 

indikator-indikator yang telah ditentukan dalam kisi-kisi instrumen dan 

nomor item dalam kisi-kisi instrumen penelitian. 

3. Menetapkan kriteria penskoran untuk alternatif jawaban dengan 

menggunakan skala Likert dalam bentuk daftar check list ( √ ), yaitu: 
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Tabel III.7 

Kriteria Penskoran Alternatif Jawaban Dari Likert 

Variabel X1, Variabel X2 dan Variabel Y 

Alternatif Jawaban Skor Pernyataan 

SL : Selalu 4 

SR : Sering 3 

KD : Kadang-kadang 2 

TP : Tidak Pernah 1 
Sumber: Sugiyono (2004:107) 

4. Menguji Validitas 

Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur 

terhadap konsep yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen 

menurut Riduwan (2004:109-110) menjelaskan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu 

alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi 

antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan 

jumlah tiap skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur digunakan 

rumus Pearson Product Moment adalah. 



})(.}.{)(.{

)).(()

2222

iiii

iiii
hitung

YYnXXn

YXYXn
r




     

            

Dimana : 

r hitung     =  Koefisien korelasi  

 Xi       =  Jumlah skor item 
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Yi        =  Jumlah skor total (seluruh item) 

n            = Jumlah responden. 

Selanjutnya dihitung dengan Uji-t dengan rumus : 
21

2

r

nr
thitung




  

Dimana : 

t   =  Nilai t hitung  

r   =  Koefisien korelasi hasil r hitung      

n   =  Jumlah responden. 

Distribusi (Tabel t)  untuk  = 0,05 dan derajad kebebasan (dk = n – 2)  

Kaidah keputusan : Jika t hitung > t tabel berarti valid sebaliknya 

   t hitung < t tabel berarti  tidak valid  

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya (r) sebagai berikut. 

Antara 0,800 – 1,000 : sangat tinggi 

Antara 0,600 – 0,799 : tinggi 

Antara 0,400 – 0,599 : cukup tinggi 

Antara 0,200 – 0,399 : rendah 

Antara 0,000 – 0,199 : sangat rendah (tidak valid). 

Sumber: (Strauss, Anselm, L 1997) 

5. Menguji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan 

(keter-andalan atau keajegan) alat pengumpul data (instrumen) yang 

digunakan. Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus alpha. 
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Metode mencari reliabilitas internal yaitu menganalisis reliabilitas alat 

ukur dari satu kali pengukuran, rumus yang digunakan adalah Alpha 

sebagai berikut: 

Langkah-langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha sebagai 

berikut. 

 Langkah 1: Menghitung Varians Skor tiap-tiap item dengan rumus: 

      Keterangan:   

      Si  =  Varians skor tiap-tiap item 

      Xi
2
  =  Jumlah kuadrat item Xi 

      (Xi)
2
 =  Jumlah item Xi dikuadratkan  

       N =  Jumlah responden  

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan Varians semua item dengan rumus: 

             Keterangan : 

              Si  =  Jumlah Varians semua item 

           S1, S2, S3…..n  =  Varians item ke-1,2,3…...n 

 Langkah 3:  Menghitung Varians total dengan rumus: 

                       Keterangan :  

 St     = Varians total 

                Xt
2
 = Jumlah kuadrat X total 

                           (Xt)
2
 = Jumlah X total dikuadratkan  

                                    N       = Jumlah responden  

 Langkah 4:  Masukkan nilai Alpha dengan  rumus : 

                       Keterangan : 

N

N

X
X

S

t
t

t

2
2 )(


  










 













t
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        r11 = Nilai Reliabilitas  

                                     Si = Jumlah varians skor tiap-tiap item 

                          St  = Varians total  

               k      =  Jumlah item  

 

Kemudian diuji dengan Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan 

rumus Korelasi Pearson Product Moment dengan teknik belah dua awal-

akhir  yaitu: 



})(.}.{)(.{

)).(()

2222 YYnXXn

YXXYn
rb




   

(Riduwan 2007:115-116) 

Harga rXY atau rb ini baru menunjukkan reliabilitas setengah tes. Oleh 

karenya disebut rawal-akhir. Untuk mencari reliabilitas seluruh tes digunakan 

rumus Spearman Brown yakni: 
b

b

r

r




1

.2
r11     Untuk mengetahui koefisien 

korelasinya signifikan atau tidak digunakan distribusi (Tabel r)  untuk  = 

0,05 atau  = 0,01 dengan derajad kebebasan (dk = n–2). Kemudian  

membuat keputusan membandingkan  r11 dengan r tabel. Adapun kaidah 

keputusan : Jika r11 > r tabel berarti Reliabel dan  r11 < r tabel berarti  Tidak 

Reliabel.  
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n

X
M




K

RnTn
I

)()(  


F. Pengolahan Data 

Teknik analisis data untuk mengungkapkan hasil penelitian dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Melalui statistik deskriptif ini, akan disajikan data dalam tabel distribusi 

frekuensi, grafik garis maupun batang, penjelasan kelompok melalui mean, 

dan variasi kelompok melalui rentang dan standar deviasi terhadap semua 

variabel dan sub variabee penelitian. Perhitungan deskriptif yang digunakan  

adalah rata-rata hitung (arimatic mean) dengan rumus: 

 

Keterangan:  

M = Mean. 

 = Jumlah. 

X = Skor-skor dalam suatu distribusi. 

 n = Jumlah unit-unit skor. 

 

Penentuan klasifikasi skor jawaban responden yang disusun berdasarkan 

skala instrumen dengan rumus: 

 

 

 

Keterangan:    

I = Interval skor jawaban responden. 

n = Jumlah item pertanyaan. 
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 = Kemungkinan skor jawaban (probabilitas). 

T = Skor jawaban tinggi. 

R = Skor jawaban rendah. 

K = Jumlah kelas interval. 

1. Uji Persyaratan Analisis, bertujuan mengetahui sebaran data apakah 

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal, serta uji linieritas.  

(1).  Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data, dilakukan dengan pengujian Kolmogorov-

Smirnov, dengan kriteria jika nilai asymp. Sign (p) > , maka sebaran 

data berdistribusi normal. 

(2). Uji Linieritas Data 

Mengenai uji linieritas  kriterianya adalah jika nilai Fhitung lebih 

kecil dari nilai Ftabel  atau  nilai  p  >   maka hubungan yang dihasilkan 

tersebut berbentuk linier. 

Pengolahan data dilakukan dengan maksud agar data yang terhimpun 

dapat memberikan arti bagi penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul harus 

diolah, diorganisir dan disistematisasikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

Winarno Surakhmad (1994:91) menjelaskan bahwa mengolah data adalah suatu 

konkrit untuk membuat data dan tingginya nilai data yang terkumpul (sebagai 

hasil fase pelaksanaan pengumpulan data), apabila tidak disusun dalam suatu 

organisasi dan diolah menurut sistematis yang baik . Dalam prosedur pengolahan 

data, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:  
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Seleksi dan klasifikasi data, dilakukan melalui :  

1) Pemeriksaan kecenderungan umum skor mentah 

2) Mengubah skor mentah menjadi skor baku 

3)  Uji normalitas distribusi data untuk mengetahui dan menentukan 

apakah pengolahan data menggunakan analisis parametik atau non 

parametik, dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat ( X  ) 

  





k

i Ei

EiOi
X

1

2
2 )(

 

Keterangan : 

X = Chi kuadrat yang dicari 

Oi = Frekuensi yang tampak 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah : 

a)  Membuat distribusi frekuensi 

b) Mencari batas bawah skor kiri interval dan batas atas skor kanan 

interval 

c) mencari Z untuk batas kelas dengan rumus: 

S

XXi
Z


  

 Keterangan : 

 Xi = skor batas kelas distribusi 

 X = rata-rata untuk distribusi 

 S = simpangan baku untuk distribusi 
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d) Mencari luas 0  -  Z dari daftar F 

e) Mencari luas tiap interval dengan cara mencari selisih luas O  -  Z 

dengan interval yang berdekatan untuk tanda Z sejenis dan menambah 

luas O  -  Z yang berlawanan 

f) Mencari Ei (frekuensi yang diharapkan) diperoleh dengan cara 

mengalikan luas interval n 

g) Mencari Oi ( Frekuensi hasil penelitian ) diperoleh dengan cara 

melihat tiap kelas interval ( Fi) pada table distribusi frekuensi 

h) Mencari X dengan cara jalan membandingkan nilai presentil untuk 

distribusi X 

4) Uji Linieritas untuk mengetahui apakah distribusi data variabel 

independent berhubungan secara linier dengan distribusi data variabel 

dependen. Pengujian untuk mengetahui linieritas data dalam kegiatan 

penelitian ini dilakukan dengan uji anova. 

2. Analisis data untuk pengujian hipotesis penelitian 

(1).  Analisis korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk menemukan arah dan kuatnya 

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2004:236). Pada 

umumnya setiap analisa regresi didahului dengan analisis korelasi, tetapi 

setiap analisa korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. 

 Untuk lebih jelasnya langkah-langkah terinci dapat dilihat sebagai berikut: 
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a) Memberi bobot setiap kemungkinan jawaban pada item untuk setiap 

variable penelitian dan memberi skor pada angket responden 

berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan 

b) Pengolahan data dengan menggunakan perhitungan prosentase. 

Perhitungan presentase dimaksimalkan untuk mengetahui 

kecenderungan umum jawaban responden terhadap variable 

penelitian , dengan menggunakan rumus berikut: 

Xid

X
P   

Keterangan : 

P = Presentase rata-rata yang dicari 

X = Skor rata-rata tiap variable 

Xid = Skor ideal setiap variabel 

Mengubah skor mentah menjadi skor baku. Sudjana (1992:104) 

mengemukakan rumus sebagai berikut:    

    






 


S

XXi
Ti

)(
1050  

 Keterangan : 

 Ti = Skor baku yang dicari 

 X = Skor rata-rata 

 S = Simpangan baku 

 Xi = Skor mudah 

 Untuk menggunakan rumus di atas, maka akan ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 
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a).  Menentukan rentang ( R ) yaitu skor tertinggi dikurangi skor 

terendah ( STT – STR ) 

R = STT  -  STR 

b) Menentukan banyak kelas ( bk ) interval dengan menggunakan 

rumus : 

Bk = 1 + (3,3) log n 

c).  Menentukan panjang kelas interval yaitu rentang dibagi banyak 

kelas 

 
bk

R
P   

d).    Mencari rata-rata dengan rumus: 





fi

fiXi
X  

e).  Mencari simpangan baku dengan rumus :  

 
)1(

)()( 22

2





 

nn

fiXifiXin
S   

Analisis korelasi merupakan teknik statistika yang berusaha mencari 

derajat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, dan ukuran yang 

dipakai untuk mengetahui derajat hubungan dalam penelitian ini adalah 

analisis non parametik dengan menggunakan Rank Spearman dengan 

rumus:  

 
10(

6
1

2




nn

d
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Menghitung keberartian koefisien korelasi (tingkat signifikansi) 

dengan menggunakan rumus : 

21

2

r

nr
t




  

Keterangan : 

t = nilai t yang dicari 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya data 

Selanjutnya nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel dengan dk 

= n–2 pada taraf atau tingkat kepercayaan yang dipilih, dalam hal ini 

adalah tingkat kepercayaan 95%. Apabila t hitung > t table, maka dapat 

disimpulkan hipotesis diterima atau dengan kata lain hipotesis nol ditolak. 

Kemudian menafsirkan besarnya koefisien korelasi berdasarkan kriteria 

yang dikemukakan Subino (1982:66) adalah sebagai berikut: 

Kurang dari 0,020 ; Hubungan dianggap tidak ada 

Antara 0,20 – 0,40 : Hubungan ada tetapi rendah 

Antara 0,41 – 0,70 : Hubungan cukup 

Antara 0,71 – 0,90 : Hubungan tinggi 

Antara 0,91 – 1,00 : Hubungan sangat tinggi  

(2).  Koefisien korelasi ganda 

Dimaksudkan analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat 

derajat keterikatan antara variabel dependen dan independen.Untuk 

menghitung koefisien korelasi ganda (R) dengan rumus sebagai berikut: 
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(3). Mencari derajat hubungan berdasarkan koefisien determinasi (r ) 

Dimaksudkan untuk menyatakan besarnya presentase variabel yang satu 

turut ditentukan oleh variabel yang lain (Subino. 1982:63) dengan rumus 

sebagai berikut: 

  KD =  %100)( 2 xr  

(4). Analisis Jalur untuk Pengujian Hipotesis Mayor 

  Dimaksudkan untuk mengetahui besarnya efek variabel yang satu 

kepada yang lainnya yang ditentukan oleh besarnya nilai koefisien. 

Ketepatan penggunaan analisis path harus memenuhi: 

a) Variabel harus diukur dengan interval level of measurement (untuk 

data ordinal) 

b) Variabel yang diamati mempunyai hubungan linier artinya perubahan 

yang terjadi pada variabel merupakan fungsi linier dari variabel 

lainnya 

c) Variabel yang diamati bersifat additive 

d) Independence is sampling artinya harus dipakai random sampling agar 

supaya unit-unit sample tidak saling terkait (independen) antara satu 

dengan yang lainnya 

e) Homoscedasticity artinya harus ada equal variances (standar deviasi) 

f) Low multicollinearity artinya tidak ada korelasi yang tinggi antar 

variabel karena dapat menyebabkan unstable estimates of causal effect 
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g) Normality artinya error-nya tersebar secara normal bagi semua 

variabel. 

 

b. Analisis Statistik Non Parametrik 

Melalui statistik non parametrik ini, akan disajikan data nominal terhadap 

semua variabel kontrol penelitian. Perhitungan non parametrik yang 

digunakan  adalah Coefisien Contingensi yang memerlukan rumus Chi Square 

(X
2
). Rumusnya yaitu: 

X 
2 

= 


k

i e

eo

f

ff

1

 

(Akdon dan Hadi, 2005: 171) 

Keterangan: 

X 
2
 = Chi Kuadrat 

0f   = Frekuensi 

ef   = Frekuensi yang diharapkan. 

Chi kuadrat ini digunakan karena data yang ada dalam populasi terdiri atas 

dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Adapun kaidah 

analisis adalah: 

Ho: diterima, jika nilai X
2

hitung < nilai X
2

tabel  artinya tidak siginifikan dan 

F. Ho: ditolak, jika nilai X
2
hitung  >  nilai X

2
tabel artinya signifikan. 


