
 

37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis  Penelitian 

 

 Jenis penelitian ini adalah  penelitian  

korelasional dimana besar angka yang menunjukkan 

hubungan dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. 

Sifat penelitian ini menggambarkan hubungan yang 

terjadi antara variabel penyusunan program pengawas 

dan supervisi dengan variabel peningkatan kompetensi 

kepala sekolah. 

 

3.2 Populasi dan sampel Penelitian 

  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

kepala Taman kanak-kanak di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang yang berjumlah 32 orang.  

Berhubung jumlah populasi penelitian kurang dari 100, 

maka semua populasi dijadikan sampel. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Arikunto (1998:112), 

dimana apabila subyek kurang dari 100 orang lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi.  Mengingat jumlah populasi yang 

masih terjangkau, maka peneliti menggunakan teknik 

saturasi yang artinya setiap anggota populasi menjadi 

anggota sampel sehingga kesimpulan yang diambil 

dapat lebih objektif yang menggambarkan hubungan 

Penyusunan program pengawas dan supervisi dengan 

peningkatan kompetensi kepala TK di Kecamatan 
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Grabag yang ditinjau dari seluruh kepala  TK di 

Kecamatan Grabag. 

 
3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 
Variabel dalam penelitian ini adalah penyusunan 

program pengawas (X1) dan supervisi (X2) sebagai 

variabel bebas, dan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah (Y) sebagai variabel terikat. Definisi operasional 

untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

 

1. Penyusunan program pengawas merupakan 

tugas pokok dari pengawas didalam membina 

kepala sekolah dengan periode waktu program 

tahunan dan semester dimana dari hasil 

penilaian  sebelumnya menjadi acuan di 

dalam penyusunan program untuk tahap 

berikutnya, variabel dalam penyusunan  

program kerja pengawas diukur dengan 

indikator penyusunan program pengawas 

dalam aspek-aspek yang ingin di capai, antara 

lain aspek : kurikulum dan proses 

pembelajaran yang mencakup tentang 

pelaksanaan KTSP, penyusunan silabus, RPP 

dll.  Aspek admisistrasi dan manajemen yang 

mencakup tentang manajemen sekolah yang 

akuntabel serta dokumen-dokumen yang 

lengkap, dll. aspek organisasi dan 

kelembagaan yaitu adanya bagan struktur 

dan pembagian tugas yang jelas. 
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2. Supervisi adalah proses pembinaan pengawas 

terhadap kepala sekolah dalam rangka 

memperbaiki proses belajar-mengajar melalui 

siklus  yang sistematis dan 

berkesinambungan yang dilakukan dengan 

teknik perseorangan maupun kelompok. 

Variabel supervisi diukur dengan indikator 

supervisi kunjungan kelas, semangat kerja 

kepala sekolah, pemahaman tentang 

kurikulum, pengembangan dan evaluasi, 

rapat-rapat pembinaan dan kegiatan rutin 

diluar mengajar. 

 
3. Peningkatan kompetensi kepala sekolah selalu 

diharapkan dalam setiap satuan pendidikan 

untuk kemajuan proses belajar-mengajar, 

sehingga peserta didik dapat mencapai 

prestasi yang baik sesuai harapan dari tujuan 

pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki 

kompetensi, antara lain kompetensi supervisi, 

manajerial, kepribadian, sosial dan 

kewirausahaan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data 

yang akan digunakan adalah metode angket dan 

metode dokumentasi. 

 

1. Metode angket merupakan metode 

pengumpulan data yang berupa sejumlah 
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pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada 

responden untuk diisi, kemudian 

dikembalikan lagi kepada peneliti. Peneliti 

memperoleh informasi dari responden tentang 

laporan pribadinya atau hal-hal yang ia 

ketahui (Arikunto,1998:140). Angket dalam 

penelitian ini disusun berdasarkan skala likert 

dengan empat alternatif jawaban. 

 

2. Metode dokumentasi adalah satu cara mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya (Arikunto, 1998:236). Data dapat 

diperoleh dari  sumber tertulis yang 

berhubungan dengan penelitian yaitu 

informasi tentang kepala sekolah dan guru 

serta data-data mengenai kepegawaian yang  

ada di Taman Kanak-kanak kecamatan 

Grabag, Kabupaten Magelang. 

 
 

3.5 Alat Ukur Penelitian. 

 

Pengukuran berarti penunjukan angka-angka 

untuk kategori jawaban dari pertanyaan atau 

pernyataan yang  telah digunakan untuk mengukur isi 

dari makna konsep yang terkandung dalam difinisi. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga konsep yang diteliti, 

yaitu penyusunan program pengawas, supervisi dan 

peningkatan kompetensi kepala sekolah, konsep yang 
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diukur dijabarkan dalam sub-sub konsep dan 

kemudian dirinci lagi menjadi indikator empirik untuk 

dibuat instrumennya. Alat ukur dalam penelitian ini 

berupa angket penyusunan program pengawas, 

supervisi dan angket peningkatan kompetensi kepala 

sekolah yang disusun dalam bentuk skala likert dengan 

empat butir pilihan. 

 

3.5.1 Angket Penyusunan Program Pengawas 

 Pengukuran variabel penyusunan program 

pengawas menggunakan  angket yang disusun dalam 

bentuk skala likert dengan empat pilihan. Yaitu SS 

(Sangat Setuju). S (Setuju), TS (Tidak Setuju), STS ( 

Sangat Tidak Setuju). Angket penyusunan program 

pengawas disusun dengan memperhatikan aspek-aspek 

: kurikulum dan proses pembelajaran yang mencakup 

tentang pelaksanaan KTSP, penyusunan silabus, RPP 

dll.  admisistrasi dan manajemen yang mencakup 

tentang manajemen sekolah yang akuntabel sert 

dokumen-dokumen yang lengkap, dll. organisasi dan 

kelembagaan yaitu adanya bagan struktur dan 

pembagian tugas yang jelas. Angket penyusunan 

program pengawas ini pernah digunakan oleh Wiyono 

dan Puspaning Utami (dikutip dari The Malaysian,2000) 

dengan modifikasi beberapa bagian. Definisi konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan yang 

digunakan oleh penelitian Wiyomo dan Puspaning 

Utami. 
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Tabel 3.5.1 
Indikator Empirik Pengukuran Konsep 
Penyusunan Program Pengawas 

 
Konsep 

 
Sub 

Konsep 

 
Indikator 

Empirik 

no 
item 

Penyusun
an program 

pengawas 
merupakan 
salah satu 

tugas pokok 
pengawas. 

menyusun 
program 
semester  

berfungsi untuk 
mengefektifkan 

pembinaan dan 
penilaian 
aspek-aspek 

yang ingin di 
capai, antara 
lain aspek : 

kurikulum dan 
proses 

pembelajaran 
yang mencakup 
tentang 

pelaksanaan 
KTSP,  

 

 
kurikul

um dan proses 
pembelajaran 

1. TK sudah 
melaksanakan 

KTSP sesuai 
kondisi TK 

1 

2. Semua guru 
sudah 
melaksanakan 

pembelajaran 
sesuai RPP yang 

telah disusun 

2 

3. Semua guru 

dapat  
melaksanakan 
KBM dengan 

baik 

3 

4. TK dan guru 

sudah 
melaksanakan/
mengembangka

n sistem 
penilaian 

4 

5. TK sudah 
melaksanakan 
ekskul sebagai 

pengembangan 
diri siswa 

5 

penyusun
an silabus, RPP 

dll.  
admisistrasi 
dan manajmen 

yang mencakup 

Adminis
trasi dan 

manajemen 
 

6.  Adanya 
peningkatan 

kwalitaspengelol
aan 
administrasi 

6 

 7 
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3.5.2 Angket Supervisi 

 Pengukurn variabel supervisi menggunakan 

angket yang disusun dalam bentuk skala likert dengan 

empat pilihan, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS ( 

Tidak Setuju), STS ( Sangat Tidak Setuju). Aspek 

supervisi ini disusun dengan memperhatikan aspek-

aspek supervisi kunjungan kelas, semangat kerja 

tentang 
manajemen 

sekolah yang 
akuntabel serta 
dokumen-

dokumen yang 
lengkap, dll. 
organisasi dan 

kelembagaan 
yaitu adanya 

bagan struktur 
dan pembagian 
tugas  yang  

jelas. 

  

 
7. Adanya 

manajemen TK 
yang  tertib 
danAkuntabel 

8.  Adanya 
perencanaan 

pengembangan 
kompetensi 
pegawai 

8 

9. Adanya 
dokumen surat-

surat yang 
lengkap 

9 

organisa
si dan 
kelembagaan 

10.  Adanya 
perpustakaan 
yang memadai 

10 

 11. Adanya Bagan 
dan struktur 

organisasi 

11 

 12. Adanya 

pembagian 
tugas mengajar 
yang ditetapkan 

12 

13. Adanya 
kerjasama 

dengan pihak 
lain 

13 

 
 



 

44 
 

kepala sekolah, pemahaman tentang kurikulum, 

pengembangan metode dan evaluasi, rapat-rapat 

pembinaan, dan kegiatan rutin di luar mengajar. 

Angket supervisi ini disusun berdasarkan angket yang 

pernah digunakan oleh Kurniati (2007) dengan 

perubahan seperlunya. 

     

    Tabel 3.5.2 
Indikator Empirik Pengukuran Konsep 

Supervisi 

 

Konsep Sub 

Konsep 

Indikator 

Empirik 

No 

Item 

supervisi 

adalah proses 
pembinaan 
pengawas kepada 

kepala 
sekolah/guru 
dalam rangka 

memperbaiki 
proses belajar 

mengajar melalui 
siklus yang 
sistematis dan 

berkesinambungan 
dengan teknik 

perseorangan 
maupun 
kelompok, yang 

diukur dengan 
indikator supervisi 
kunjungan kelas, 

semangat kerja 
kepala sekolah, 

pemahaman 
tentang 

Supervis

i kunjungan 
kelas 

1. Melakukan 

kunjungan kelas 
untuk mengamati 
teknik bertanya 

kepala sekolah 
sewaktu mengajar 

1 

2. Mengadakan 
kunjungan kelas 
untuk memberi 

masukan cara 
bertanya kepala 

sekolah 

2 

Semang
at kerja kepala 

sekolah 

3. Evaluasi terhadap 
proses belajar 

mengajar di kelas 

3 

4. Memberi 

masukan tentang 
berbagai strategi 

pembelajaran 

4 

Pemaha

man tentang 
kurikulum 

5. Pemeriksaan 

rencana 
pembelajaran 

5 

6. Kesesuaian 

perangkat 

6 
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kurikulum, 
pengembangan 

dan evaluasi, 
rapat-rapat 
pembinaan dan 

kegiatan rutin di 
luar mengajar 

pembelajaran 
dengan 

pelaksanaan 
pembelajaran 

Pengem

bangan 
metode dan 

evaluasi 

7. Bimbingan 

terhadap 
pelaksanaan 

evaluasi 
pembelajaran 

7 

8. Bimbingan 
tentang teknik-
teknik evaluasi 

pembelajaran 

8 

Rapat-

rapat 
pembinaan 

9. Rapat secara 

periodik berkaitan 
dengan proses 
belajar-mengajar 

9 

10. Pembinaan 
administrasi dan 

tata laksana 
sekolah 

10 
 

 
Kegiatan 

rutin di luar 

mengajar 

11. Kegiatan KKG 
untuk 
peningkatan 

proses belajar-
mengajar 

11 
 

12. Pendidikan dan 
pelatihan untuk 
meningkatkan 

kompetensi 
kepala sekolah 

12 

 

 

3.5.3 Angket peningkatan kompetensi kepala sekolah 

 

 Angket peningkatan kompetensi kepala sekolah 

yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari 

angket kompetensi kepala sekolah yang disusun oleh 
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Uno, Sofyan dan Candiasa (2001), yang berdasarkan 

pada lima aspek kompetensi kepala sekolah, yaitu 

:Kompetensi supervisi, kompetensi manajerial, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi kewirausahaan. Angket ini disusun dengan 

menggunakan skala likert. Setiap pernyataan/item 

memiliki empat alternatif jawaban, yaitu : SS ( Sangat 

Setuju), S (Setuju), J (jarang), dan TP (Tidak Pernah). 

 

Tabel 3.5.3 
Indikator Empirik Pengukuran Konsep 

Kompetensi Kepala Sekolah 
 

Konsep Sub 

Konsep 

Indikator Empirik No Item 

Kompetensi 

yang 
dimiliki 

kepala 
sekolah 
sangat 

menentuka
n 
keberhasila

n dari 
sekolah 

yang 
dibinanya, 
karena 

dengan 
kompetensi

nya kepala 
sekolah 
akan selalu 

menjalanka
n tugasnya 
sesuai 

Kompeten

si 
supervisi 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Program supervisi 

terjadwal menggunakan 
instrumen supervisi 

yang jelas 

1 

2. Melaksanakan 
supervisi akademik 

terhadap kepala sekolah 
dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat. 

2 
 

 

3. Menindaklanjuti 
hasil supervisi 
akademik terhadap 

guru dalam rangka 
peningkatan 
profesionalisme guru 

 

3 
 

Kompeten

si 
Manajeria

l 
 

4. Menyusun 

perencanaan 
sekolah/program kerja 

untuk berbagai 
tingkatan perencanaan 

4 
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dengan 
tupoksinya, 

kompetensi 
tersebut al: 
kompetensi 

supervisi, 
manajerial, 
kepribadia

n, sosial 
dan 

kewirausah
aan dalam 
hal ini 

peningkata
n 
kompetensi 

kepala 
sekolah 

sangat 
diharapkan 
untuk 

terciptanya 
mutu 

pendidikan 
yang lebih 
baik.   

 

 
 

5. Mengembangkan 
organisasi sekolah 

sesuai dengan 
kebutuhan 

5 

 

6. Mengelola guru/staf 
dalam rangka 

pendayagunaan sumber 
daya manusia secara 
optimal 

 

6 

 
 

7. Target kurikulum 

dan taraf serap 
bdidokumenkan secara 
lengkap 

7 

 
 

8. Memiliki Visi Misi 
yang tertulis dan jelas 

8 

Kompeten
si 

kepribadi
an 

9. Memiliki integritas 
kepribadian sebagai 

pemimpin 

9 

10. Bersikap terbuka 

dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi. 

10 

11. Mengendalikan diri 
dalam menghadapi  
       masalah dalam 

pekerjaan . 

11 

12. Memiliki bakat dan 

minat jabatan sebagai 
pemimpin pendidikan. 

12 

 
 
 

 
 

 

Kompeten
si Sosial 

13. Bekerja sama 
dengan pihak lain 

untuk kepentingan 
sekolah . 

 

13 
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14. Berpartisipasi dalam 
kegiatan 

sosial/kemasyarakatan. 

14 

15. Memiliki kepekaan 
sosial terhadap orang 

atau /lingkungan 

15 

16. komite denga 

pembagian tugas yang 
jelas 

16 

Kompeten
si 
Kewiraus

ahaan 

17 Menciptakan inovasi 
yang berguna bagi 
pengembangan sekolah 

17 

18 Memiliki motivasi  
untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya 

sebagai pemimpin 

18 

19 Pantang menyerah 
dan  mencari solusi 

terbaik dalam 
menghadapi kendala 

yang dihadapi sekolah 

19 

20 Memiliki naluri 

kewirausahaan dalam 
mengelola kegiatan 
produksi/jasa sekolah/ 

madrasah sebagai 
sumber belajar peserta 
didik 

20 

 
 

3.6 Metode Analisa  Data  
 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejumlah 

data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, 

dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-

aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka 
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penarikan kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial. 

Analisis Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

hasil pengukuran variabel yang ada pada penelitian 

yaitu penyusunan program pengawas dan supervisi  

dengan peningkatan kompetensi kepala Taman Kanak-

kanak di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

Analisis Secara Inferensial digunakan untuk 

menghitung besarnya koefisien korelasi antara 

penyusunan program pengawas dan supervisi dengan 

peningkatan kompetensi kepala Taman Kanak-kanak di 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

 
3.7 Valididas dan Realibilitas 
 

3.7.1 Uji Validitas 

 

Uji validitas di gunakan untuk memastikan instrumen 

penelitian sebagai alat ukur yang akurat dan dapat 

dipercaya. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

kesesuaian antara alat yang digunaka dengan tujuan 

yang akan diukur. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi (Arikunto,1998:160). 

Dalam penelitian ini validitas y6ang digunakan adlah 

validitas internal. Validitas internal adalah validitas 

yang dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen secara keseluruhan 

(Arikunto,1998:138). Dalam pengujjian validitas ini 

digunakan analisis butir adalah dengan 

mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan 
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menggunakan rumus Product Moment, yang 

formulasinya sebagai berikut : 

 

     
      –         

√                 
–
       

  

Keterangan: 

rxy   : Koefisien korelasi 

n    : jumlah Subyek atau Responden 

x    : Skor butir 

y    : Skor Total (Arikunto,1998:162) 

 suatu item dikatakan valid jika koefisien 

korelasinya ≥ 0,25. Sebaiknya apabila hasil koefisien 

korelasinya ≤ 0,25. Maka item tersebut dikatakan tidak 

valid dan tidak layak untuk pengambilan data. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan 

instrumen penelitian sebagai alat ukur yang akurat dan 

dapat dipercaya. Uji relabilitas menunjukan sejauh 

mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila 

pengukuran dilakukan terhadap aspek yang sama. 

Azwar (1999) menyatakan bahwa suatu alat ukur pada 

prinsipnya dikatakan reliabel apabila mampu 

menunjukan sejauh mana alat ukur tersebut memberi 

hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan 

pengukuran kembali terhadap subyek yang 

sama.Untuk menguji reliabilitas instrumen dalam 

penelitian ini digunakan rumus alpha seperti yang 

dikutip dari Arikunto(2002) sebagai berikut : 
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11  [
 

   
] [   

    

   
] 

 

Keterangan: 

 

r11        =  Reliabilitas Instrumen 

k       =  Banyaknya pertanyaan  

⅀α²b    =  Jumlah varian butir 

α²t      =  Varian total 

 George dan Mallery dalam Kusmedi (2003) 

menggunakan bahwa interpretasi terhadap besarnya 

nilai alpha adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

0,6 jelek 

0,5 kategori ditolak 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 
 
3.7.3.1 Uji Normalitas data 

 Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka 

akan lebih mudah dan lancar bila variabel-variabel 

yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan apabila populasi yng diteliti berdistribusi 

norlmal maka konklusi bisaditerima, tetapi apabila 

populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi 

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, 

sebelum mengambil keputusan berdasarkan 

teoritersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas 
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distribusinya, apakah pada taraf signifikansi tertentu 

atau tidak. 

 Dalam pengujian normalitas data dimaksudkan 

untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

penelitian masing-masing variabel penelitian. Uji 

normalitas data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof (Santoso 1999:311). 

Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 13,0 Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas 

> 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. 

 

3.7.3.2  Uji Simultan (Uji F) 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang sama 

terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F dengan 

cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F 

tabel. Apabila perhitungan F hitung > F tabel atau 

value < 0,05 maka Ho ditolak sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan 

variabel terikat secara serentak. Sebaliknya jika F 

hitung < F tabel maka Ho diterima sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas tidak mampu 

menjelaskan variabel terikat. 

 

 

   
 

  


