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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

yang menurut Sugiyono (2010:13), metode ini adalah 

metode discovery karena dengan metode ini dapat 

ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru 

berupa data, angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui kompetensi profesional yang mencakup 

guru dan ketersediaan  media pembelajaran di SMA se-

Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

3.2. Sumber Data 
 Peneliti akan melakukan penelitian di semua SMA  

yang berjumlah delapan  sekolah yang tersebar di 

wilayah Kabupaten Kupang, NTT berdasarkan data 

sekolah yang sudah diakreditasi oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan SMA. delapan Sekolah Menengah 

Atas tersebut adalah 

1. SMA Negeri 1 Kupang Barat 

2. SMA Yasmor Plus Oenoni 

3. SMA Negeri 1 Amarasi Selatan 

4. SMA Negeri 1 Kupang Timur 

5. SMA Negeri 1 Takari 

6. SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya  

7. SMA Negeri 1 Amfoang Selatan 
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8. SMA Negeri 1 Amfoang Utara 

 Teknik pengambilan sampel adalah teknik 

Purposive Sampling yang merupakan pemilihan siapa 

subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 

 Sumber data yang diambil adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data 

original atau material mentah, yang pada penelitian ini, 

peneliti mengambil data langsung dari guru-guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan 

Matematika dengan alasan seperti yang dijelaskan oleh 

Mendikbud dalam Timor Expres (2009) dan Badan 

Pusat Statistik Provinsi NTT (2012), bahwa kebanyakan 

siswa di NTT tidak lulus mata pelajaran tersebut. Mata 

pelajaran tersebut juga merupakan pelajaran umum 

yang dipelajari di kelas IPA, IPS dan Bahasa dalam 

menghadapi ujian nasional. 

 Sedangkan data sekunder adalah sumber-sumber 

lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan, 

dalam penelitian ini data sekunder yang diambil adalah 

data tingkat pendidikan guru-guru tersebut, masalah-

masalah guru dan nama sekolah  yang akan dijadikan 

objek penelitian. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data untuk 

penelitian ini adalah dengan menggunakan tes uji 

kompetensi guru yang diambil dari Muffarrokah dan 
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Jouhar (2012:11). Tes tersebut berupa soal uji 

kompetensi akademis untuk masing-masing guru 

bidang studi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan 

Matematika dengan masing – masing mata pelajaran 

terdiri dari 60 soal yang harus dikerjakan. Pada bagian 

kedua mengenai ketersediaan media pembelajaran 

peneliti memberikan kuesioner yang terdiri dari 25 soal 

disusun secara terstruktur dan terpisah untuk para 

murid kelas 3 sebanyak 10 orang dari masing-masing 

sekolah dengan alasan murid tersebut sudah mapan 

dalam memberikan jawaban yang sesuai.  

3.4. Analisis Data 
 Pada penelitian ini analisis data yang digunakan 

adalah analisis kuantitatif dan statistik sederhana yang 

mampu memperlihatkan hasil-hasil pengukuran yang 

cermat karena adanya perhitungan dan analisis 

matematis sesuai tujuan penelitian ini. 

 Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, 

maka peneliti menganalisa data dengan menggunakan 

statistik deskriptif untuk pencatatan, pengorganisasian, 

dan peringkasan informasi dari data numerik. Dalam 

penelitian ini, data numerik tersebut adalah nilai-nilai 

hasil tes uji kompetensi guru Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris dan Matematika. 

 Sedangkan untuk menjawab pertanyaan 

perumusan masalah kedua, peneliti menganalisis data 

dengan menggunakan data kuantitatif  dengan skala 
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Likert yaitu data yang menurut Huberman (dalam 

Silalahi 1999:229), merupakan sumber dari persepsi 

seseorang mengenai suatu kelompok tentang suatu hal 

yang didefinisikan dalam respon – respon seperi ‘selalu’, 

‘sering’, ‘ kadang-kadang’, dan ‘tidak pernah’, kemudian 

dianalisis menggunakan skala Likert dengan jumlah 

skor dan jumlah respon sehingga mendapat hasil yang 

sesuai berdasarkan respon kuesioner. 

 Jenis dan intensitas penggunaan media 

pembelajaran pada pembelajaran yang digunakan oleh 

guru diungkapkan melalui pertanyaan berskala likert. 

Setiap pertanyaan mempunyai empat opsi jawaban. 

Sebelumnya terlebih dahulu dihitung skor ideal dari 

pertanyaan tersebut, seperti di bawah ini:  

Skor ideal = Skor tertinggi × Jumlah responden  

= 3 × 80 

= 240 

 Setelah itu dihitung skor tiap kasus dengan 

rumus sebagai berikut:  

 

 Ʃܵ݇ݎ 
 x 100% ----------------= ݏݑݏܽ݇ݎ݇ܵ  

    Ʃ݈ܵ݇ܽ݁݀݅ݎ 
Setelah didapat skor tiap kasus, skor tersebut 

dikonversikan ke dalam kategori sebagai berikut:  

Tabel 3.1. Skala Intensitas Penggunaan Media 
Pembelajaran Rentang bersama Kategorinya. 
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Skala Intensitas Penggunaan 
Media Pembelajaran Rentang Kategori 

81% - 100% Selalu 
61% - 80% Sering 
41% - 60% Kadang-kadang 
21% - 40% Jarang 
0% - 20% Hampir tidak pernah 

 

 

 




