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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Hal ini didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang 

dikaji, yaitu mengenai sejauhmana program sertifikasi guru berdampak terhadap 

profesionalisme dan mutu pembelajaran. Secara statistik penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui seberapa besar dampak sertifikasi terhadap profesionalisme dan 

mutu pembelajaran. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. (Mohammad 

Ali,1993:12) (Winarno Surakhmad, 1994:140). Sertifikasi merupakan program 

yang baru dilangsungkan sejak tahun 2007. Program ini baru dapat dinikmati 

konpensasinya oleh guru-guru yang sudah tersertifikasi mulai akhir tahun 2008 

melalui rapel. Selain jumlah guru yang mengikuti sertifikasi baru sedikit,  

sertifikasi pun diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui 

peningkatan motivasi dan kinerja guru. 

Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tiga variable penelitian yang 

kemudian menghubungkannya satu sama lain berdasarkan paradigma penelitian.  

Untuk itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai 

peristiwa yang terjadi saat ini. Sertifikasi, profesionalisme guru, dan mutu 

pembelajaran merupakan tiga hal/peristiwa  yang  sedang dan terus berlangsung 



42 

 

pada saat ini. Deskripsi mengenai varibel tersebut dibuat dalam bentuk angka-

angka berdasarkan pada temuan penelitian yang kemudian dijadikan referensi 

untuk mendeskrisikan kondisi yang terjadi saat ini mengenai tiga variable yang 

diteliti. 

 

 

B. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Sebab dalam penelitian, di samping perlu 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpul 

data yang relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian dan mencapai 

tujuan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

mengenai sertifikasi guru, profesionalisme dan mutu pembelajaran. 

Penggalian data dilakukan dengan teknik tidak langsung, dimana peneliti 

tidak secara langsung berkomunikasi dengan responden penelitian. Selain jumlah 

responden yang sangat banyak, yakni guru-guru SMP se Jawa Barat, waktu dan 

sumber daya materil pun terbatas. Untuk memudahkan peneliti mendapatkan data 

penelitian, maka peneliti menggunakan perantara berupa instrument. Instrumen 

penelitian yang digunakan untuk penggalian data adalah instrumen tidak langsung 

berupa angket. Angket akan ditujukan pada guru-guru yang telah mengikuti 

program sertifikasi dan dinyatakan lulus.  

Tahapan-tahapan sampai pada pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Alat Pengumpul Data 
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Penggunaan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Oleh karena itu, dalam menentukan alat 

pengumpul data peneliti mempertimbangkan segi kepraktisan, efisiensi, 

dan kehandalan alat tersebut. Adapun alat pengumpul data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner.  

Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data yang terdiri 

dari sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang diajukan 

kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi maupun 

data. (Akdon dan Sahlan Hadi, 2005:131) (Moh. Nazir, 2005:203). 

Jenis angket yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah angket 

berstruktur atau disebut juga angket tertutup, yakni angket yang disajikan 

dalam bentuk pilihan bagi responden. Pemilihan angket sebagai alat 

pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa 

angket memiliki beberapa kelebihan atau keuntungan, yakni: 

a. Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden 

c. Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-

masing, dan menurut waktu senggang responden  

d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas jujur dan tidak 

malu-malu menjawab 

e. Dapat dibuat berstandar sehingga bagi semua responden dapat 

diberi pertanyaan yang benar-benar sama. 

(Arikunto, 2002: 129) 

 

2. Menyusun Alat Pengumpul Data 

Dalam rangka memudahkan penyusunan instrumen penelitian yang 

berupa angket, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Menentukan variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu setifikasi  untuk 

variabel X, profesionalisme guru untuk variabel Y
1
 dan mutu 

pembelajaran untuk variable Y
2
. 

b. Membuat kisi-kisi penelitian yang terdiri dari indikator dan sub 

indikator yang dianggap penting dan berkaitan dengan tiap variabel. 

(terlampir).  

c. Membuat daftar pernyataan/pertanyaan yang mengacu pada sub 

indikator dan disertai dengan alternatif jawabannya. (terlampir). 

d. Menetapkan kriteria penskoran dengan menggunakan skala likert. 

Skala pengukuran menurut Sugiono (2007:105) merupakan                 

“Kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur tersebut bila 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”. 

Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan 

instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga 

lebih akurat, efisien dan komunikatif. Dalam penelitian ini,  peneliti 

menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Hal ini karena 

penelitian mencoba mengukur sikap-sikap guru ketika menghadapi 

program sertifikasi dan perilaku guru setelah dinyatakan lulus dari 

program sertifikasi. Sugiono (2007:107) menyatakan “Skala Likert 

digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok tentang fenomena sosial”. Jawaban pada setiap item 
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instrumen yang menggunakan skala Likert menpunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif dengan berupa kata-kata: 

Tabel 4.1 

Skala Likert 

ALTERNATIF JAWABAN BOBOT 

Selalu (SL) 4 

Sering (SR) 3 

Hampir Tidak Pernah (HTP) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 
 

3. Uji Coba Alat Pengumpul Data (Validitas dan Reliabilitas) 

Angket penelitian yang telah disusun tidak langsung digunakan 

sebagai alat pengumpul data, akan tetapi harus diuji terlebih dahulu kepada 

responden yang dianggap memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 

responden sebenarnya. Hal ini dilakukan agar diperoleh gambaran 

mengenai tingkat validitas dan reliabilitas instrumen, serta untuk 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat pada tiap item 

pernyataan sebelum instrument ini digunakan pada responden yang 

sebenarnya. (Sanafiah Faisal, 1988: 38). 

Berdasarkan hasil uji coba angket didapatkan sejumlah instrument 

yang siap digunakan untuk menjaring data. 

Tabel 4.2 

Validasi Instrumen Sertifikasi Guru 

NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

1. .280 0.195 Valid 
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NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

2. .478 0.195 Valid 

3. .361 0.195 Valid 

4. .028 0.195 Tidak valid 

5. .562 0.195 Valid 

6. .342 0.195 Valid 

7. .515 0.195 Valid 

8. .470 0.195 Valid 

9. .130 0.195 Tidak valid 

10. .199 0.195 Valid  

11. .543 0.195 Valid 

12. .354 0.195 Valid 

13. .098 0.195 Tidak valid 

14. .285 0.195 Valid 

15. .396 0.195 Valid 

16. .346 0.195 Valid 

17. .535 0.195 Valid 

18. .064 0.195 Tidak valid 

19. .367 0.195 Valid 

20. .381 0.195 Valid 

21. .170 0.195 Tidak valid 

22. .225 0.195 Valid  

23. .345 0.195 Valid 

24. .018 0.195 Tidak valid 

25. .323 0.195 Valid 

 

Keterangan: 

 Valid : No item 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 

25. 

 Tidak Valid : No item 4, 9, 13, 18, 21, 24. 
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Penghitungan realibilitas angket dilakukan dengan menguji hasil uji 

coba angket dengan rumus Spearman Brown dan didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .702 

N of Items 13
a
 

Part 2 Value .445 

N of Items 12
b
 

 Total N of Items 25 

 Correlation Between Forms .514 

Spearman-Brown Coefficient  Equal Length .679 

Unequal Length .679 

 Guttman Split-Half Coefficient .668 

a. The items are: no1, no2, no3, no4, no5, no6, no7, no8, no9, no10, no11, no12, 

no13. 

b. The items are: no13, no14, no15, no16, no17, no18, no19, no20, no21, no22, 

no23, no24, no25. 

 

Melihat nilai korelasi Guttman Split-Half sebesar 0.668, korelasi 

berada pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan r table (0,396) 

maka r hitung lebih besar dari r table. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa angket sertifikasi guru tersebut reliabel. 

Tabel 4.3 

Validasi Instrumen Profesionalisme Guru 

NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

1. .551 0.195 Valid 

2. .229 0.195 Valid 
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NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

3. .416 0.195 Valid 

4. .223 0.195 Valid 

5. .367 0.195 Valid 

6. .429 0.195 Valid 

7. .328 0.195 Valid 

8. .305 0.195 Valid 

9. .166 0.195 Valid 

10. .000 0.195 Tidak valid 

11. .474 0.195 Valid 

12. .183 0.195 Tidak valid 

13. .365 0.195 Valid 

14. .237 0.195 Valid 

15. .413 0.195 Valid 

16. .182 0.195 Valid 

17. .543 0.195 Valid 

18. .549 0.195 Valid 

19. .490 0.195 Valid 

20. .086 0.195 Tidak valid 

21. .148 0.195 Tidak valid 

22. .384 0.195 Valid 

23. .356 0.195 Valid 

24. .083 0.195 Tidak valid 

25. .086 0.195 Tidak valid 

26. .224 0.195 Valid 

27. -.061 0.195 Tidak valid 

28. .067 0.195 Tidak valid 

29. .035 0.195 Tidak valid 

30. -.077 0.195 Tidak valid 
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NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

31. .147 0.195 Tidak valid 

32. .230 0.195 Valid 

33. .138 0.195 Tidak valid 

34. .296 0.195 Valid 

35. .176 0.195 Tidak valid 

36. .478 0.195 Valid 

37. .236 0.195 Valid 

38. .603 0.195 Valid 

39. .669 0.195 Valid 

40. .590 0.195 Valid 

41. .565 0.195 Valid 

42. .539 0.195 Valid 

43. .522 0.195 Valid 

44. .271 0.195 Valid 

45. .515 0.195 Valid 

46. .520 0.195 Valid 

47. .606 0.195 Valid 

48. .484 0.195 Valid 

49. .557 0.195 Valid 

50. .588 0.195 Valid 

51. .642 0.195 Valid 

52. .563 0.195 Valid 

53. .460 0.195 Valid 

54. .277 0.195 Valid 

55. .493 0.195 Valid 

56. .420 0.195 Valid 

57. .551 0.195 Valid 

58. .512 0.195 Valid 
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NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

59. .053 0.195 Tidak Valid 

60. .216 0.195 Valid 

61. .637 0.195 Valid 

62. .539 0.195 Valid 

63. .567 0.195 Valid 

64. .288 0.195 Valid 

65. .560 0.195 Valid 

66. .546 0.195 Valid 

67. .414 0.195 Valid 

68. .503 0.195 Valid 

69. .483 0.195 Valid 

70. .599 0.195 Valid 

71. .250 0.195 Valid 

72. .529 0.195 Valid 

73. .529 0.195 Valid 

74. .596 0.195 Valid 

75. .596 0.195 Valid 

76. .522 0.195 Valid 

77. .485 0.195 Valid 

78. .222 0.195 Valid 

79. .358 0.195 Valid 

80. .383 0.195 Valid 

81. .580 0.195 Valid 

82. .334 0.195 Valid 

83. .415 0.195 Valid 

84. .591 0.195 Valid 

85. .294 0.195 Valid 

86. .223 0.195 Valid 
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NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

87. .168 0.195 Tidak Valid 

88. .395 0.195 Valid 

 

Keterangan: 

 Valid : No item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 

26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ,83, 84, 85, 86, 88. 

 Tidak Valid : No item 10, 12, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 59, 

87 

Pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman Brown 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .843 

N of Items 44
a
 

Part 2 Value .927 

N of Items 44
b
 

 
Total N of Items 88 

 
Correlation Between 

Forms 

.691 

Spearman-Brown 

Coefficient 

 
Equal Length .817 

Unequal Length .817 

 
Guttman Split-Half 

Coefficient 

.784 
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Melihat nilai korelasi Guttman Split-Half sebesar 0.784, korelasi berada 

pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan r table (0,213) maka r hitung 

lebih besar dari r table. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angket 

profesionalisme guru tersebut reliabel. 

Tabel 4.4 

Validasi Instrumen Mutu Pembelajaran  

NO. 

ITEM 
r Hitung r Tabel Keterangan 

1. .461 0.195 Valid 

2. .565 0.195 Valid 

3. .421 0.195 Valid 

4. .291 0.195 Valid 

5. .565 0.195 Valid 

6. .449 0.195 Valid 

7. .621 0.195 Valid 

8. .639 0.195 Valid 

9. .599 0.195 Valid 

10. .520 0.195 Valid 

11. .617 0.195 Valid 

12. .625 0.195 Valid 

13. .414 0.195 Valid 

14. .244 0.195 Valid 

15. .535 0.195 Valid 

16. .577 0.195 Valid 

17. .598 0.195 Valid 

18. .339 0.195 Valid 

19. .470 0.195 Valid 

20. .468 0.195 Valid 
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21. .463 0.195 Valid 

22. -.188 0.195 Tidak Valid 

23. .502 0.195 Valid 

24. .430 0.195 Valid 

25. .531 0.195 Valid 

26. .442 0.195 Valid 

27. .563 0.195 Valid 

28. .575 0.195 Valid 

29. .271 0.195 Valid 

30. .481 0.195 Valid 

31. .155 0.195 Tidak Valid 

32. .321 0.195 Valid 

33. .252 0.195 Valid 

34. .355 0.195 Valid 

35. .416 0.195 Valid 

36. .263 0.195 Valid 

37. .195 0.195 Valid 

38. .135 0.195 Tidak Valid 

39. .236 0.195 Valid 

40. .220 0.195 Valid 

Keterangan: 

 Valid : No item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19,20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,  

 Tidak Valid : No item 22, 31, 38. 

Penghitungan relibilitas dengan menggunakan rumus Spearman Brown 

sebagai berikut: 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .903 

N of Items 20
a
 

Part 2 Value .785 

N of Items 20
b
 

 
Total N of Items 40 

 
Correlation Between Forms .518 

Spearman-Brown Coefficient 
 

Equal Length .683 

Unequal Length .683 

 
Guttman Split-Half Coefficient .662 

 

 

 

Melihat nilai korelasi Guttman Split-Half sebesar 0.662, korelasi 

berada pada kategori sangat kuat. Bila dibandingkan dengan r table (0,312) 

maka r hitung lebih besar dari r table. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa angket mutu pembelajaran tersebut reliabel. 

 

4. Tahap Penyebaran dan Pengumpulan Angket 

Setelah angket diuji cobakan dan hasil uji coba angket 

menunjukkan bahwa instrumen tersebut telah memiliki kriteria validitas 

dan reliabilitas, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

penyebaran angket untuk mendapatkan data yang diinginkan. Angket yang 

disebar sesuai perhitungan sampel sebanyak 148 di sekolah yang menjadi 

objek penelitian  pada bulan Mei- Juni 2009. 
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C. Populasi, Sampel dan Responden Penelitian 

Populuasi penelitian adalah kab./kota yang berada di Jawa Barat. 

Lebih khusus Sekolah menengah pertama yang ada di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kab./kota yang berada di Jawa Barat.  

Berdasarkan wilayah Jawa Barat, populasi penelitian terdiri dari 26 

kab./kota yang berada di Jawa Barat. Dari populasi tersebut, maka dilakukan 

penentuan kab.kota secara purposive dengan criteria mewakili wilayah 

bagian barat, bagian timur, bagian selatan, dan bagian utara. Berdasarkan 

kriteria tersebut maka didapatkan kab./kota sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Penentuan Sampel Penelitian 

No 
Nama Kab./Kota 

Kategori Wilayah 

1.  Kota Depok  Barat 

2.  Kab. Bogor Barat 

3.  Kab. Kuningan Utara 

4.  Kota Cirebon Utara 

5.  Kota Bandung Selatan 

6.  Kab. Bandung Selatan 

7.  Kota Tasikmalaya Timur 

8.  Kab. Ciamis Timur 
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Responden penelitian adalah guru yang telah lulus program sertifikasi 

guru tahun 2007 atau 2008 dan berada di delapan wilayah kab./kota di atas 

(tabel 4.5).  Penentuan lokasi dilakukan melalui stratified purposive random 

sampling. Penentuan sekolah menengah  pertama akan distrata berdasarkan 

kab./kota yang ada di Jawa Barat, kemudian ditentukan sekolah-sekolah yang 

telah mengirimkan gurunya untuk sertifikasi guru dan telah lulus. Artinya 

apabila di sekolah belum ada guru yang lulus sertifikasi, maka sekolah 

tersebut tidak dijadikan sebagai lokasi penelitian. Langkah selanjutnya dalam 

penentuan lokasi penelitian adalah memilih guru-guru SMP yang telah lulus 

sertifikasi pada tahun 2007 atau 2008. Pemilihan dilakukan secara acak.  

Responden yang akan mengisi instrumen penelitian adalah guru yang 

telah lulus sertifikasi pada tahun 2007 atau 2008 di SMP negeri maupun 

swasta. Jumlah responden sebanyak 158 Responden. Rincian responden 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 

Penentuan Responden Penelitian 

No 
Nama Kab./Kota 

Jumlah Responden 

1.  Kota Depok  18 

2.  Kab. Bogor 18 

3.  Kab. Kuningan 18 

4.  Kota Cirebon 18 
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No 
Nama Kab./Kota 

Jumlah Responden 

5.  Kota Bandung 18 

6.  Kab. Bandung 18 

7.  Kota Tasikmalaya 18 

8.  Kab. Ciamis 18 

Total Responden 
158 

 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sample atau sampel bertujuan. Arikunto 

(2006 : 139) mengungkapkan bahwa “Sampel bertujuan dilakukan dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu”.  Ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi dalam penggunaan purposive sample menurut Arikunto 

(2006 : 140) yaitu: 

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakter tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek 

yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi 

(key subjectif). 

c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi 

pendahuluan.  

 

Adapun pertimbangan menggunakan purposive sample dalam 

penelitian ini yaitu, pada dasarnya purposive sample ditentukan oleh 

sejauhmana peneliti menentukan karakteristik/kekhasan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, karakteristik responden penelitian adalah guru-guru 
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yang sudah lulus dari program sertifikasi guru pada tahun 2007 dan 2008. 

Mereka ini adalah guru-guru generasi pertama dan kedua. Dilihat dari insentif 

yang menjadi hak mereka, guru-guru ini telah menerima insentif tersebut 

pada tahun 2008 dan 2009. 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Mengolah data adalah salah satu langkah yang penting dalam kegiatan 

penelitian. Langkah ini dilakukan agar data yang telah terkumpul mempunyai arti 

dan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu jawaban dari permasalahan yang 

diteliti.  

Langkah-langkah pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Seleksi angket 

Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa 

dan menyeleksi data yang terkumpul dari responden. Hal ini penting 

dilakukan untuk meyakinkan bahwa data-data yang telah terkumpul telah 

memenuhi syarat untuk diolah 

2. Perhitungan dengan menggunkan teknik Weighted Means Score 

(WMS). 

 
Perhitungan dengan teknik ini dimaksudkan untuk menentukan 

kedudukan setiap item sesuai dengan kriteria atau tolak ukur yang telah 

ditentukan. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut: 

a. Menentukan bobot nilai untuk setiap alternatif jawaban 
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b. Menghitung frekuensi dari setiap alternatif  jawaban yang dipilih 

c. Mencari jumlah nilai jawaban yang dipilih responden pada tiap 

pernyataan yaitu dengan cara menghitung frekuensi responden 

yang memilih alternatif jawaban tersebut, kemudian kalikan dengan 

alternatif itu sendiri. 

d. Menghitung nilai rata-rata X  untuk setiap butir pertanyaan dalam 

bagian angket, dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan :
 
 

X
  

= Nilai rata-rata yang dicari 

 X  = Jumlah skor gabungan (frekuensi jawaban dikali bobot untuk 

setiap alternatif kategori) 

 N    = Jumlah responden 

e. Menentukan kriteria pengelompokkan WMS untuk skor rata-rata 

setiap kemungkinan jawaban. Kriterianya sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Konsultasi Hasil Perhitungan WMS 

 

Rentang nilai Kriteria Penafsiran 

Variabel X Variabel Y 

3,25 – 4,00 Sangat Selalu Selalu 

2,50 – 3,24 Baik Sering Sering 

1,75 – 2,49 Cukup baik Kadang-kadang Kadang-kadang 

1,00 – 1,74 Rendah Tidak pernah Tidak Pernah 

 

N

X
X
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3. Mengubah Skor Mentah Menjadi Skor Baku 

Untuk mengubah skor mentah mentah menjadi skor baku 

untuk setiap variabel penelitian, menurut Akdon dan Hadi (2005:87) 

menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

Untuk mengubah skor mentah menjadi skor baku, terlebih 

dahulu perlu diketahui hal-hal sebagai berikut: 

a. Menentukan rentang (R), yaitu skor tertinggi (ST) dikurangi skor 

terendah (SR). 

 

 

b. Menentukan banyak kelas interval (BK) 

 

c. Menentukan panjang kelas Interval (PK), yaitu rentang (R) dibagi 

banyak kelas interval (BK) 

 

 

d. Rata-rata X  dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

Ti  = Skor simpangan baku 

X = Rata-rata 

 Xi = Data skor dari masing-masing 

responden 

S = Simpangan baku 

 

S

XXi
Ti

)(
1050  

   R = ST- SR 

BK = 1 + (3,3)Log n 

BK

R
PK

  

Fi

FiXi
X  
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e. Simpangan baku (S) dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

4. Uji Normalitas Distribusi Data 

Uji normalitas distribusi data digunakan untuk mengetahui teknik 

yang akan digunakan dalam pengolahan data selanjutnya yaitu apakah 

pengolahan data menggunakan analisis parametrik atau non parametrik. 

Uji normalitas menggunakan rumus chi kuadrat (χ 
2
) sebagaimana rumus 

yang dikemukakan oleh  Akdon dan Hadi (2005: 182) sebagai berikut: 

Keterangan: 

2
= Nilai Chi kuadrat 

 fo = Frekuensi yang observasi (frekuensi empiris) 

 fe  = frekuensi yang diharapkan (frekuensi teoritis) 

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: 

a. Membuat distribusi frekuensi 

b. Membuat batas bawah skor kiri interval dan batas atas skor 

kanan interval. 

c. Mencari nilai Z score untuk batas kelas interval dengan rumus: 

 

 

 

d. Mencari luas O-Z dari tabel kurve normal  

)1(

)( 22

NN

FiXiFiXin
s  

fe

fefo 2
2 )(

  

S

XX
Z  

Keterangan: 

X = Skor batas kelas distribusi 

X = Batas kelas distribusi 

 S = Simpangan baku 
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e. Mencari luas setiap interval dengan cara mencari selisih luas O-

Z kelas interval yang berdekatan untuk tanda Z sejenis dan 

menambah luas O - Z untuk tanda Z yang tidak sejenis.  

f. Mencari (fe) frekuensi yang diharapkan dengan cara mengalikan 

luas tiap interval dengan jumlah responden (n). 

g. Mencari Chi-kuadrat dengan cara menjumlahkan hasil 

perhitungan. 

h. Membandingkan Chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel 

dengan    α = 0,05 dan derajad kebebasan (dk) = k - 1, kriteria 

pengujian sebagai berikut:  

jika χ 
2
 hitung  ≤ χ 

2
 tabel, maka data berdistribusi normal  

jika χ 
2
 hitung  ≥ χ 

2
 tabel, maka data berdistribusi tidak normal  

 

5. Menguji Hipotesis penelitian 

Setelah selesai pengolahan data kemudian dilanjutkan dengan 

menguji hipotesis guna menganalisis data yang sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Adapun hal-hal yang akan dianalisis berdasarkan 

hubungan antara variabel yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis korelasi 

Analisis korelasi dimaksudkan untuk mengetahui derajat 

hubungan antara variabel (1) X terhadap Y1, (2) X terhadap Y2, 

dan (3) Y1 terhadap Y2. Untuk mencari koefisien korelasi pada 

penelitian ini digunakan  rumus korelasi Spearman Rank  (rho). 
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Metode tersebut digunakan karena distribusi data tidak normal, 

sehingga harus dianalisis dengan statistik non parametrik. Adapun 

rumus korelasi Spearman Rank sebagaimana dikemukakan oleh 

Akdon dan Hadi (2005, 184) yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung korelasi Spearman Rank 

2. Mencari r hitung dengan cara memasukkan angka statistik 

dari tabel penolong sesuai rumus.  

3. Menafsirkan besarnya koefisien korelasi dengan 

mengkonsultasikan harga r hitung dengan r tabel yang diperoleh 

dari Sugiyono (2007:257) sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval 

Koefisien 

Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

4. Menguji tingkat signifikasi korelasi  

rs  = nilai korelasi Spearman Rank 

d
2 
= selisih setiap pasangan Rank 

n  = jumlah pasangan Rank untuk 

Spearman  

 

)1(

6
1

2

2

nn

d
rs  
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Untuk mengetahui tingkat signifikasi korelasi antara 

variabel X dan Y maka digunakan rumus Z hitung: 

 

(Akdon dan Hadi, 2005: 184) 

 

Jika t hitung > t tabel, maka koefisien korelasi antara variabel X 

dan variabel Y adalah signifikan. 

 

b. Mencari besarnya derajat Determinasi 

Mencari besarnya kontribusi variabel X (kepemimpinanan 

transformasional kepala sekolah) terhadap variabel Y (budaya mutu 

sekolah)  maka digunakan uji koefisien determinasi dengan rumus: 

 

 

 

E. Definisi Operasional Penelitian 

Untuk kepentingan penjabaran variable penelitian ke dalam bentuk 

instrument dan kejelasan mengenai substansi yang diteliti, diperlukan definisi 

operasional yang ajeg mengenai tiga variable yang diteliti. 

1. Program Sertifikasi guru adalah persiapan, pelaksanaan, dan hasil dari 

program sertifikasi yang diikuti oleh guru-guru SMP di Jawa Barat dilihat dari 

tujuan dan manfaat sertifikasi, pola sertifikasi, dan mekanisme sertifikasi. 

Tujuan dan manfaat sertifikasi mengarah pada Pemahaman peserta sertfikasi 

guru terhadap tujuan dan manfaat sertifikasi. Pola sertifikasi mengarah pada 

1

1
1

n

r
Z s

hitung  

Keterangan: 

KP = nilai koefisien determinan 

 r = nilai koefisien korelasi 

 

KP =     r 
2 
 x 100 %
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Bentuk sertifikasi yang ditetapkan untuk guru. Mekanisme sertifikasi 

mengarah pada Tahapan yang dilalui/dialami oleh guru mualai dari awal 

sampai dinyatakan lulus sebagai guru professional. 

2. Profesionalisme guru adalah sikap guru terhadap profesinya sebagai pendidik 

yang terwujud dalam bentuk pengabdiannya terhadap profesi, aplikasi 

kewajiban sosial, kemandirian guru dalam membuat/mengambil keputusan, 

kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan guru dengan sesama 

profesi. Pengabdian dicerminkan dari sikapnya dedikasi guru dengan 

menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan 

untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. 

Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. 

Kewajiban social adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi 

serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun kalangan profesional 

lainnya karena adanya pekerjaan tersebut. Keyakinan terhadap profesi adalah 

suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai apakah suatu 

pekerjaan yang dilakukan profesional atau tidak adalah rekan sesama profesi, 

bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan 

pekerjaan tersebut. Kemandiriaan adalah suatu pandangan bahwa seorang 

yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari 

pihak lain (pemerintah, klien dan mereka yang bukan anggota profesi). 

Hubungan dengan sesama profesi adalah ikatan profesi sebagai acuan, 

termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal 

sebagai ide utama dalam melaksanakan pekerjaan. 



66 

 

3. Mutu pembelajaran adalah karakteristik kebermutuan yang melekat pada 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dilihat dari mutu input, mutu proses, 

dan mutu output. Karakteristik kebermutuan pembelajaran yang dilihat dari 

dokumen persiapan pembelajaran (silabus dan RPP). Karakteristik 

kebermutuan yang dilihat dari efektifitas proses pembelajaran. Karakteristik  

kebermutuan yang dilihat dari mutu akademik dan non akademik. 

 

F. Kisi-kisi Penelitian 

Untuk menjabarkan definisi operasional di atas, peneliti mengembangkan kisi-kisi 

penelitian. Kisi-kisi penelitian berfungsi untuk menguraikan definisi operasional, 

sehingga memudahkan dalam penyusunan instrument penelitian. 

Tabel 4.9 

Kisi-kisi penelitian 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

1. Program 

Sertifikasi Guru 

1.1. Tujuan 

dan Manfaat 

Sertifikasi 

1.1.1. Tujuan 

Sertifikasi (No. 

1,2,3) 

Pemahaman 

peserta sertfikasi 

guru terhadap 

tujuan dan 

manfaat 

sertifikasi 

1.1.2. Manfaat 

Sertifikasi (No. 

4,5,6) 

1.2. Pola 

Sertifikasi 

1.2.1. Sertifikasi 

melalui uji 

kompetensi melalui 

portofolio (No. 7,8) 

Bentuk sertifikasi 

yang ditetapkan 

untuk guru  

1.2.2.Pemberian 



67 

 

VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

sertifikat pendidik 

secara langsung (No. 

9, 10) 

1.3. 

Mekanisme/ 

prosedur 

1.2.1.     Mekanisme 

kerja penyelenggara 

sertfikasi guru (No. 

11, 12, 13, 14, 15, 

16) 

Tahapan yang 

harus dilalui oleh 

peserta sertifikasi 

untuk sampai 

lulus  

 1.2.2. Mekanisme 

registrasi 

peserta (No. 

17, 18) 

 1.2.3. Mekanisme 

Penilaian 

portofolio 

dan verifikasi 

dokumen 

(No. 19, 20) 

 1.2.4. Mekanisme 

pengajuan 

tunjangan 

sertifikasi 

guru (No. 21, 

22, 23, 24, 

25) 

2. Profesionalisme 

Guru 

2.1.    

Pengabdian 

2.1.1. Praktek profesi 

yang dodasarkan 

pada pengetahuan 

Pengabdian yang 

dicerminkan dari 

dedikasi dengan 
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VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

(No. 1 - 4) 

2.1.2. Praktek profesi 

yang dodasarkan 

pada kecakapan (No. 

5 - 20) 

2.1.3. Praktek profesi 

yang dodasarkan 

pada keteguhan (No. 

21 -  34) 

menggunakan 

pengetahuan dan 

kecakapan yang 

dimiliki serta 

keteguhan untuk 

tetap 

melaksanakan 

pekerjaan 

meskipun 

imbalan 

ekstrinsik kurang. 

Sikap ini adalah 

ekspresi dari 

pencurahan diri 

yang total 

terhadap 

pekerjaan 

 2.2. 

Kewajiban 

sosial 

2.2.1 Pandangan 

guru tentang profesi 

keguruan (No. 35 – 

40) 

2.2.2. Manfaat yang 

dirasakan 

masyarakat dari 

profesi guru baik 

masyarakat di 

sekolah maupun di 

luar sekolah (No. 41 

suatu pandangan 

tentang 

pentingnya 

peranan profesi 

serta manfaat 

yang diperoleh 

baik masyarakat 

maupun kalangan 

profesional 

lainnya karena 

adanya pekerjaan 
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VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

– 52) tersebut 

 2.3. 

Kemandirian 

Pandangan guru 

mengenai 

kemandirian dalam 

megambil keputusan 

profesi (No. 53 – 59) 

suatu pandangan 

bahwa seorang 

yang profesional 

harus mampu 

membuat 

keputusan sendiri 

tanpa tekanan 

dari pihak lain 

(pemerintah, 

klien dan mereka 

yang bukan 

anggota profesi) 

 2.4. 

Keyakinan 

terhadap 

profesi 

2.3.1. Adanya kode 

etik yang menjadi 

acuan perilaku guru 

(No. 60 – 65) 

2.3.2. Adanya ilmu 

yang mapan yang 

digunakan untuk 

implementasi 

layanan profesi (No. 

66 – 72) 

2.3.3. Adanya 

penilaian  terhadap 

pekerjaan-pekerjaan 

yang dilakukan. (No. 

73 – 77) 

suatu keyakinan 

bahwa yang 

paling berwenang 

menilai apakah 

suatu pekerjaan 

yang dilakukan 

profesional atau 

tidak adalah 

rekan sesama 

profesi, bukan 

pihak luar yang 

tidak mempunyai 

kompetensi 

dalam bidang 

ilmu dan 
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VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

pekerjaan 

tersebut 

 2.5. 

Hubungan 

dengan 

sesame 

profesi 

2.5.1. Menjadi 

anggota organisasi 

profesi (No. 78 – 84) 

2.5.2. Intensitas 

pertemuan dalam 

organisasi profesi 

(no. 85 -  88) 

ikatan profesi 

sebagai acuan, 

termasuk di 

dalamnya 

organisasi formal 

dan kelompok 

kolega informal 

sebagai ide utama 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan. 

3. Mutu 

Pembelajaran 

3.1.    Mutu 

input 

3.1.1. Mutu 

silabus(No. 1-6) 

Karakteristik 

kebermutuan 

pembelajaran 

yang dilihat dari 

dokumen 

persiapan 

pembelajaran 

(silabus dan RPP) 

3.1.2. Mutu RPP 

(No. 7-13) 

3.2. Mutu 

Proses 

 

3.2.1. Mutu kegiatan 

pembukaan 

pembelajaran (No. 

14-17) 

Karakteristik 

kebermutuan 

yang dilihat dari 

efektifitas proses 

pembelajaran 3.2.2. Mutu kegiatan 

isi pembelajaran 

(No. 18-26) 
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VARIABEL INDIKATOR SUB INDIKATOR 
DESKRIPTOR 

INDIKATOR 

3.2.3. Mutu kegiatan 

penutup (No. 27-30) 

3.3. Mutu 

Output 

3.3.1. Mutu 

akademik (No. 31 – 

36) 

3.3.2. Mutu non 

akademik (No. 37 – 

40) 

Karakteristik  

kebermutuan 

yang dilihat dari 

mutu akademik 

dan non 

akademik 

 

G. Agenda Penelitian 

Agenda penelitian yang akan dilaksanakan adalah : 

Tabel 4.10 

Jadwal Penelitian 

JENIS KEGIATAN 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Penyusunan dan perse-

tujuan proposal/desain 

penelitian 

            

Pengurusan izin penelitian             

Perumusan dan penyem-

purnaan kisi-kisi dan 

instrumen penelitian 

            

Validasi dan 

penyempurnaan kisi-kisi 

dan instrumen penelitian 

            

Pengumpulan data di             
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JENIS KEGIATAN 
BULAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

lapangan 

Pengolahan dan analisis 

data 
            

Penyusunan laporan             

Penggandaan laporan             

Publikasi hasil penelitian 

melalui seminar (jurusan/ 

fakultas/universitas) dan 

jurnal ilmiah 

            

 

 

 

 


