
 
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini akan membahas beberapa hal mengenai: metode penelitian, populasi 

dan sampel dalam penelitian, variabel penelitian dan definisi oprasional variabel. 

Selain itu juga akan dijelaskan secara rinci mengenai teknik pengumpulan data, 

uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, uji asumsi klasik, dan 

pengujian hipotesis. Pembahasan pada bagian ini akan diawali dengan metode 

penelitian. 

 

A. Metode Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan ex post de facto dan survey. Penelitian 

deskriptif verifikatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui dua variabel atau lebih. Teknik samplingnya adalah probability 

sampling, dengan menggunakan propotioned stratified random sampling, 

perhitungan dengan menggunakan rumus slovin. Unit analisisnya adalah 

regresi linier sederhana dan regresi linier multiple. Obyek penelitian ini yang 

diteliti adalah guru sertifikasi SMA Se-Kececamatan Kota Agung. Teknik 

pengumpulan data yang digumnakan adalah observasi, interview 

(wawancara), dokumentasi, dan kuesioner (angket). 
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B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2013: 117). Sementara menurut Sudjana, (2005:  6), populasi adalah 

totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya.  

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Kecamatan Kota 

Agung  yang telah bersertifikasi tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Tabel 5. Jumlah Guru SMA Yang Telah Sertifikasi di Kecamatan 

              Kota Agung  Tahun Pelajaran 2014/2015. 

No.  Nama Sekolah Jumlah Guru yang Sertifikasi 

1 SMA Negeri 1 46 

2 SMA Negeri 2 42 

3 MAN  37 

 Jumlah  125 

Sumber: TU SMA di Kecamatan Kota Agung Tahun Pelajaran 

2014/2015. 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini 

jumlah populasi yang akan diteliti sebanyak 125 guru. 

 

2. Sampel  

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Sedangkan menurut Arikunto 
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(2010: 124), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

penelitian ini merupakan populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada 

pada subyek atau obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu 

(Sugiyono, (2013: 117). 

 

Besarnya sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan rumus 

Nomogram Harry King dengan pertimbangan bahwa rumus ini 

representatif (mewakili), sederhana dan untuk mendapatkan hasil yang 

pasti dari keseluruhan guru yang diteliti serta lebih akurat. Rumus 

Nomogram Harry King adalah sebagai berikut. 

 

Sampel = Presentase X Populasi X Faktor Pengali 

keterangan: 

persentase populasi   =  didapatkan dengan menarik nilai ukur                            

                                                   populasi nomogram melewati taraf  

    kesalahan yang ditentukan 

faktor pengali   =  disesuaikan dengan taraf kesalahan yang   

    ditentukan, jika taraf kesalahan 5%,  

    tingkat kepercayaannya 95%,  

    maka faktor pengali sebesar 1,195 
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Gambar 2. Nomogram Harry King Untuk Menentukan Sampel  
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Dari gambar di atas diberikan contoh populasi berjumlah 200. Bila 

dikehendaki kepercayaan sampel terhadap populasi 95% atau tingkat 

kesalahan 5%, maka jumlah sampel yang diambil 0,58 x 200 x 1,195 

=19,12 dibulatkan menjadi 19 orang. (tarik dari angka 200 melewati taraf 

kesalahan 5%, maka ditemukan titik diatas angka 60 titik kurang kebih 58) 

(sugiyono, 2010: 129). 

 

Berdasarkan rumus di atas, ditemukan jumlah sampel berdasarkan hasil 

perkalian perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah 0,68 x 125 x 

1,195 = 101,575. Maka didapat sampel minimal sebesar 101,575 orang, 

dibulatkan menjadi 102 orang guru untuk pengambilan data penelitian. 

(tarik dari angka 125 melewati taraf kesalahan 5%, maka akan ditemukan 

titik di atas angka 70. Titik itu kurang lebih 68, untuk kesalahan 5% berarti 

taraf kepercayaan 95% sehingga faktor pengalinya = 1,195). Jadi jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 102 orang guru.  

 

3. Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik 

probability sampling dengan mnggunakan propotionate stratified random 

sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan proportionate stratified 

random sampling, teknik ini digunakan karena populasi mempunyai 

anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proposional 

(Sugiyono, 2013: 120). 
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Untuk menentukan besarnya sampel pada setiap sekolah dilakukan 

menggunakan alokasi proposional agar sampel yang diambil lebih 

proposional dengan cara: 

Jumlah sampel tiap sekolah = 
             

                
 x Jumlah tiap sekolah  

Tabel 6. Perhitungan Jumlah Sampel Untuk Masing-Masing Sekolah 

No Nama Sekolah Perhitungan Jumlah 

Guru 

(Sampel) 

1 SMA Negeri 1 Kotaagung    

   
 x 46 = 37,536 38 

2 SMA Negeri 2 Kotaagung    

   
 x 42 = 34,272 34 

3 MAN Kotaagung    

   
 x 37 = 30,192 30 

 Jumlah   102 

 

 

C. Variabel Penelitian 

Menurut  Sugiyono (2013: 60), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh impormasi: tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu. 

1. Variabel independen yaitu varibel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah motivasi(X1 ), 

lingkungan kerja (X2 ), dan imbalan (X3 ). 

2. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kinerja guru (Y). 
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D. Defenisi Konseptual Variabel dan Definisi Oprasional Variabel 

1. Definisi Konseptual 

a. Performance (Y) 

Performance atau kinerja adalah hasil yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. 

kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal yaitu, kemampuan, 

keinginan dan lngkungan (Rivai dkk: 2011: 14). 

b. Motivasi  

Menurut Mc. Clelland terdiri dari kebutuhan akan kekuasaan (need for 

fower), kebutuhan akan affiliasi (need for affiliation), dan kebutuhan 

akan prestasi (need for achieevent) (Hasibuan, 2009: 112) 

c. Lingkungan Kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan (Sugian, 2008: 237). 

d. Imbalan (X3) 

Manurut Hasibuan (2009: 118), imbalan/kompensasi adalah semua 

pendapatan lansung berbentuk uang, atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

perusahaan. 

 

 

2. Definisi Oprasional 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas maka untuk lebih 

jelasnya berikut ini disajikan tabel yang menggambarkan definisi 
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oprasional variabel tentang variabel-variabel, indikator-indikator, dan sub 

indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.  

 

Tabel 7. Indikator dan Sub Indikator Variabel 

Variabel  Indikator  Sub Indikator Skala  

Menurut 

Suharsaputra  

dalam Barnawi 

dkk, (2011: 

29) 

performance 

berarti 

tindakan 

menampilkan 

atau 

melaksanakan 

suatu kegiatan, 

oleh karena itu 

performance 

sering juga 

diartikan 

penampilan 

kerja atau 

prilaku kerja 

 

Perencanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran  

 

 

Evaluasi 

pembelajaran 

 

 

 

Kompetensi 

  

 Menyusun  Program Tahunan 

dan Program Semester  

 Menyusun Silabus  

 Pembuatan RPP 

 

 Memberikan motivasi  

 Menyajikan materi pelajaran  

 Menggunakan metode dan 

media bervariasi  

 Memberikan kesimpulan 

materi pelajaran 

 Evaluasi hasil belajar  

 Melakukan tindakan reflektif 

setelah melaksanakan 

pembelajaran  

 Memahami peserta didik 

 Memberikan teladan 

 Bergaul dengan sesama guru 

 Menguasai materi pelajaran 

 

Ordinal  

Menurut teori 

Mc. Cellend 

motivasi 

adalah terdiri 

dari kebutuhan 

akan 

kekuasaan 

(need for 

power), 

kebutuhan 

akan affiliasi 

(need for 

affiliation), 

dan kebutuhan 

akan prestasi 

(need for 

achieevent) 

(Hasibuan, 

2009 112).  

Kebutuhan Akan 

Prestasi  

 

 

Kebutuhan Akan 

Pengakuan 

(Affiliasi) 

 

 

Kebutuhan Akan 

Kekuasan 

 Dorongan untuk sukses  

 Umpan balik  

 Unggul  

 

 Hubungan kerja  

 Pengakuan keprofesionalan  

 

 

 

 

 Keinginan untuk selalu maju 

dalam berbagai hal  

 Menyukai tantangan 

Ordinal  
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Lanjutan Tabel 7. Indikator dan Sub Indikator Variabel 
Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Lingkungan 

kerja adalah 

segala sesuatu 

yang ada 

disekitar para 

pekerja dan 

dapat 

mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan 

tugas-tugas yang 

dibebankan 

(Sugian, 2008: 

237).  

Suasana kerja  

 

 

 

 

 

 

Hubungan 

dengan rekan 

kerja  

 

 

Hubungan antar 

bawahan dengan 

pimpinan 

 

 

Sedianya fasilitas 

untuk karyawan 

 Pencahayaan dalam  ruang kerja 

 Sirkulasi udara 

 Kebersihan dan kebisingan 

ruangan 

 Kenyamanan dan keamanan di 

sekolah 

 

 Guru saling memberi informasi 

 Hubungan dan komunikasi guru 

 

 

 Terbuka  

 Komunikasi baik dengan kepala 

sekolah 

 

 

 Alat dan pekakas 

 Bahan 

Ordinal  

Imbalan atau 

kmpensasi 

adalah semua 

pendapatan yang 

berbentuk uang, 

barang langsung 

atau tidak 

langsung yang 

diterima 

karyawan 

sebagai imbalan 

jasa yang 

diberikan 

perusahaan 

(Hasibuan, 

2009:118).  

Berbentuk uang 

(langsung) 

 

 

 

Imbalan atas jasa 

(tidak langsung) 

 Gaji  

 Insentif 

 Tunjangan 

 

 

 Asuransi 

 Penghargaan 

 Seragam gratis 

 Askes  

 Pujian 

Ordinal  

 

 

 

3. Pengukuran Variabel Penelitian 

Sehubungan data instrumen penelitian ini masih ordinal, maka digunakan 

Methode of sucsessive Interval (MSI), yaitu suatu metode yang 
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digunakan untuk manaikan atau mengubah tingkat pengukuran dari data 

ordinal menjadi data interval dengan langkah-langka sebagai berikut. 

1. Mencari skor terbesar dan terkecil 

2. Mencari nilai rentang (R) 

3. Mencarai banyaknya kelas BK 

4. Mencari nilai panjang kelas (i) 

5. Membuat tabulasi dengan tabel penolong 

6. Mencari rata-rata (mean) dengan rumus 

  ̅ = 
    

 
 

7. Mencari Simpangan Baku (standar deviasi) dengan rumus 

s = √
     

  (    )
 

 (   )
  

8. Mengubah data ordinal menjadi data interval dengan rumus: 

T = 50 + 10. 
(      ̅)

 
  (Riduwan, 2012: 130 – 131) 

 

Penggunaan rumus MSI Dari W.L Hays ini dikarenakan jangkauan 

antara hasil MSI dan nilai data ordinal sebenarnya tidak terlalu jauh.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan 

data, yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi adalah sutu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. teknik 

pengumpulan data ini di gunakan apabila penelitian berkenaan dengan 

prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2013:203). 

 

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati kedaan yang ada 

dilapangan saat peneliti mengadakan penelitian pendahuluan yaitu, 

mengamati lingkungan, proses pembelajaran di kelas, motivasi mengajar 

guru dan kegiatan yang dilakukan oleh siswa pada saat belajar mengajar. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang (Sugiyono, 2013:329). 

 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. penelitian sosial berfungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara seperti data guru bersertifikasi, profil sekolah, sejarah sekolah, 

visi dan misi sekolah, dan lain-lain. 

 

3. Kusioner (angket) 

Angket atai kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

efesien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

apa yang bisa diharapkan dari responden. (Sugiyono, 2013:199). 

 

Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai pemberdayaan, lingkungan kerja, 

kompensasi, dan kinerja pada guru sertifikasi SMA Kecamatan Kota 

Agung dengan menggunakan skala interval. 
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4. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

(Sugiyono, 2013:194). 

 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data berupa jumlah 

guru secara keseluruhan, keadaan lingkungan sekolah, jumlah guru 

sertifikasi, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen 

1. Uji Validitas Angket 

Rumus korelasi product moment ini digunakan karena judul penelitian ini 

dalam bentuk ordinal dan uji validitas penelitian menggunakan rumus r. 

penelitian ini adalah penelitian sampel yang digunakan untuk melihat λ 

atau penyimpangan salah satunya dengan uji validitas. Rumus validitas ini 

di gunakan untuk dapat membuktikan keadaan yang sebenarnya. Validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen. Untuk menguji tingkat validitas pada penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar (rxy). 

Karena dari datanya terdiri dari variabel X dan Y.  
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Rumus korelasi product moment dengan angka kasar (rxy) adalah, sebagai 

berikut: 

r xy  =  
      (  )(  )

√*     –(  ) +*      (  ) 
 

Keterangan: 

rxy        = kofesien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N       = jumlah sampel 

∑ X   =  jumlah skor X 

∑ Y   =  jumlah skor Y (Arikunto, 2013:80) 

Dengan kriteria pengujian jika rhitung  > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, 

maka alat uku tersebut valid. Begitu pun sebaliknya, jika rhitung < rtabel, 

maka alat ukur tersebut tidak valid.  

 

2. Hasil Uji Coba Validitas Angket  

Kreteria penghitungan apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05 

maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.  

Tebel 8. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Variabel 

Performance Guru (Y) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

1 0,844 0,444 Valid 

2 0,477 0,444 Valid 

3 0,231 0,444 Tidak Valid 

4 0,501 0,444 Valid 

5 0,495 0,444 Valid 

6 0,615 0,444 Valid 

7 0,686 0,444 Valid 

8 0,617 0,444 Valid 

9 0,451 0,444 Valid 

10 0,576 0,444 Valid 

11 0,624 0,444 Valid 

12 0,614 0,444 Valid 

13 0,063 0,444 Tidak Valid 
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Lanjutan Tebel 8. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Variabel 

Performance Guru (Y) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

14 0,534 0,444 Valid 

15 0,844 0,444 Valid 

16 0,692 0,444 Valid 

17 0,771 0,444 Valid 

18 0,630 0,444 Valid 

19 0,686 0,444 Valid 

20 0,699 0,444 Valid 

 

Item soal untuk variabel kinerja (Y) berjumlah 20 item soal dan terdapat 2 

buah soal yang tidak valid, yaitu aitem soal nomor 3 dan 13 dengan nilai 

rhitung < rtabel = 0,444 (n=20, α=5%). 0,444. Untuk soal yang tidak valid, 

maka penelitian memperbaiki soal tersebut (lampiran 3). 

Berikut disajikan hasil perbaikan uji validitas angket uji coba soal nomor 

3 dan 13.  

 

Tebel 9. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba Aitem Soal Nomor 3 

dan 13 Variabel Performance Guru (Y) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

3 0,589 0,444 Valid 

13 0,878 0,444 Valid 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, uji coba soal nomor 3 dan nomor 13 yang tidak 

valid pada angket performance guru peneliti memperbaiki maka seluruh 

soal dari 20 item pada angket performance guru valid semua dan siap di 

sebar untuk penelitian (lampiran 7). 
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Tabel 10. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Variabel  

               Motivasi (X1) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

1 0,540 0,444 Valid 

2 0,738 0,444 Valid 

3 0,571 0,444 Valid 

4 0,514 0,444 Valid 

5 0,536 0,444 Valid 

6 0,614 0,444 Valid 

7 0,552 0,444 Valid 

8 0,578 0,444 Valid 

9 0,672 0,444 Valid 

10 0,672 0,444 Valid 

11 -0,022 0,444 Tidak Valid 

12 0,598 0,444 Valid 

13 0,556 0,444 Valid 

14 0,652 0,444 Valid 

15 0,799 0,444 Valid 

16 0,792 0,444 Valid 

17 0,653 0,444 Valid 

18 0,722 0,444 Valid 

19 0,457 0,444 Valid 

20 0,513 0,444 Valid 

 

 

Item soal untuk variabel motivasi (X1) berjumlah 20 item soal dan 

terdapat 1 buah soal yang tidak valid, yaitu aitem soal nomor 11 dengan 

nilai rhitung < rtabel = 0,444 (n=20, α=5%). 0,444. Untuk soal yang tidak 

valid, maka penelitian memperbaiki soal tersebut (lampiran 4) 

Berikut disajikan hasil perbaikan uji validitas angket uji coba soal nomor 

11.  

 

Tebel 11. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba Variabel Motivasi 

Aitem Soal Nomor 11 (X) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

11 0,662 0,444 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, uji coba soal nomor 11 yang tidak valid pada 

angket motivasi peneliti memperbaiki maka seluruh soal dari 20 item pada 
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angket motivasi valid semua dan siap disebar untuk penelitian (lampiran 

7).  

 

Tebel 12. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Variabel 

Lingkungan Kerja (X2)  
No. Item Rhitung Rtabel Ket. 

1 0,594 0,444 Valid 

2 0,547 0,444 Valid 

3 0,647 0,444 Valid 
4 0,570 0,444 Valid 

5 0,594 0,444 Valid 

6 0,567 0,444 Valid 

7 0,315 0,444 Tidak Valid 

8 0,692 0,444 Valid 

9 0,649 0,444 Valid 
10 0,602 0,444 Valid 

11 0,553 0,444 Valid 

12 0,639 0,444 Valid 

13 0,647 0,444 Valid 

14 0,661 0,444 Valid 
15 0,804 0,444 Valid 

16 0,523 0,444 Valid 

17 0,685 0,444 Valid 
18 0,778 0,444 Valid 

19 0,627 0,444 Valid 

20 0,639 0,444 Valid 

 

Item soal untuk variabel lingkungan kerja (X2) berjumlah 20 item soal dan 

terdapat 1 buah soal yang tidak valid, yaitu aitem soal nomor 7 dengan nilai 

rhitung < rtabel = 0,444 (n=20, α=5%). 0,444. Untuk soal yang tidak valid, 

maka penelitian memperbaiki soal tersebut (lampiran 5). 

 

Berikut disajikan hasil perbaikan uji validitas angket uji coba soal nomor 7.  

Tebel 13. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba Aitem Soal Nomor 7 

Variabel Lingkungan Kerja (x2) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

7 0,588 0,444 Valid 
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Berdasarkan tabel di atas, uji coba soal nomor 7 yang tidak valid pada 

angket lingkungan kerja peneliti memperbaiki maka seluruh soal dari 20 

item pada angket lingkungan kerja valid semua dan siap disebar untuk 

penelitian (lampiran 7). 

 

Tabel 14. Hasil Uji Validitas Pada Angket Uji Coba Untuk Variabel  

              Imbalan (X3) 

No. Item rhitung rtabel Ket. 

1 0,574 0,444 Valid 

2 0,659 0,444 Valid 

3 0,640 0,444 Valid 

4 0,463 0,444 Valid 

5 0,640 0,444 Valid 

6 0,848 0,444 Valid 

7 0,664 0,444 Valid 

8 0,756 0,444 Valid 

9 0,574 0,444 Valid 

10 0,622 0,444 Valid 

11 -0,058 0,444 Tidak Valid 

12 0,660 0,444 Valid 

13 0,700 0,444 Valid 

14 0,738 0,444 Valid 

15 0,549 0,444 Valid 

16 0,809 0,444 Valid 

17 0,640 0,444 Valid 

18 0,461 0,444 Valid 

19 0,524 0,444 Valid 

20 0,703 0,444 Valid 

 

 

Item soal untuk variabel imbalan (X3) berjumlah 20 item soal dan terdapat 1 

buah soal yang tidak valid, yaitu aitem soal nomor 11dengan nilai rhitung < 

rtabel = 0,444 (n=20, α=5%). 0,444. untuk soal yang tidak valid, maka 

penelitian memperbaiki soal tersebut (lampiran 6). 

Berikut disajikan hasil perbaikan uji validitas angket uji coba soal nomor 11 
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Tebel 15. Hasil Uji Validitas Angket Uji Coba Aitem Soal Nomor 11 

Variabel Imbalan (Y) 

No. item rhitung rtabel Ket. 

11 0,606 0,444 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas, uji coba soal nomor 11 yang tidak valid pada 

angket lingkungan kerja peneliti memperbaiki maka seluruh soal dari 20 

item pada angket lingkungan kerja valid semua dan siap disebar untuk 

penelitian (lampiran 7).  

 

3. Uji Reliabitas Angket  

Penelitian ini merupakan penelitian sampel yang mencari 𝜆 atau 

penyimpangan, salah satunya adalah dengan uji reliabilitas dengan syarat 

angket harus berbentuk skala semantik differensial. Reliabilitas adalah 

ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Rumus reliabilitas ini 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

atau diandalkan dlam penelitian. Untuk menguji reliabilitas menggunakan 

rumus Alpha karena data yang diukur berupa data dengan skala semantik 

differensial. Jawaban angket pada skala semantik differensial mempunyai 

gradasi dari sangat tinggi sampai sangat rendah. Alpha merupakan suatu 

koefisien reliabilitas yang mencerminkan seberapa baik item pada suatu 

rangkaian berhubungan secara positif satu dengan lainnya. Alpha dihitung 

dalam batasan interkorelasi rata-rata antara item yang mengukur konsep. 

Semakin dekat Alpha  dengan 1 semakin tinggi reliabilitas konsistensi 

internalnya. Pada kebanyakan kasus, Alpha merupakan suatu yang 

mencukupi reliabilitas konsistensi internal. 
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r11 =  (
 

(   )
) (   

     

      
 ) 

Keterangan: 

 

r11              = Realibitas instrumen  

k    = banyak y butiran pertanyaan dan banyaknya soal  

       = Jumlah varians butir 

     
      = Varians total  

(Sangadji dan Sopiah; 2010: 166) 
 

 

Dengan kriteri pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, 

maka alat ukur tersebut reliabel. begitu pula sebaliknya jika rhitung > rtabel 

maka alat ukur tersebut tidak reliabel. 

 

Selanjutnya jika alat instrumen tersebut reliabel, maka dapat dilihat 

kreteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Interprestasi Nilai r 

Koefisien r Reliabilitas 

0.8000 - 1.0000 Sangat Tinggi 

0.6000 - 0.7999 Tinggi 

0.4000 - 0.5999 Sedang/Cukup 

0.2000 - 0.3999 Randah 

0.0000 - 0.1999 Sangat rendah 

 

 

4. Hasil Uji Coba Reliabilitas Angket  

Releabilitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana alat ukur dapat 

dipercaya dan diandalkan. Dalam penelitian ini uji reliabilitas 

menggunakan rumus alpha.  

Tabel 17. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel Y 

Cronbach's Alpha N of Items 

.902 20 

                 Sumber : Hasil Pengolahan Data 2015 
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Berdasarakan informasi diatas mennjukan bahwa harga koefesien alpha 

hitung untuk variabel Y>0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat ukur data tersebut bersifat reliabel. dengan demikian, semua 

pernyataan untuk variabel Y dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.  

Berdasarkan analisis uji reliabilitas angket pada variabel kinerja (Y) 

memiliki reliabilitas sangat tinggi sebesar 0,902 (Lampiran 3). 

 

Tabel 18. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X1 

Cronbach's Alpha N of Items 

.902 20 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 

Berdasarakan informasi diatas mennjukan bahwa harga koefesien alpha 

hitung untuk variabel X1>0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat ukur data tersebut bersifat reliabel. dengan demikian, semua 

pernyataan untuk variabel X dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.  

Berdasarkan analisis uji reliabilitas angket pada variabel motivasi (X1) 

memiliki reliabilitas sangat tinggi sebesar 0,902 (Lampiran 4). 

 

Tabel 19.Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X2 

Cronbach's Alpha N of Items 

.912 20 

Sumber: Pengolahan Data 2015 

Berdasarakan informasi diatas mennjukan bahwa harga koefesien alpha 

hitung untuk variabel X2>0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 
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atau alat ukur data tersebut bersifat reliabel. dengan demikian, semua 

pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.  

Berdasarkan analisis uji reliabilitas angket pada variabel lingkungan 

kerja (X2) memiliki reliabilitas sangat tinggi sebesar 0,912 (Lampiran 5). 

Tabel. 20 Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Untuk Variabel X3 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 20 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015  

Berdasarakan informasi diatas mennjukan bahwa harga koefesien alpha 

hitung untuk variabel X3>0,444, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

atau alat ukur data tersebut bersifat reliabel. Demikian, semua pernyataan 

untuk variabel X3 dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan.  

Berdasarkan analisis uji reliabilitas angket pada variabel imbalan (X3) 

memiliki reliabilitas  tinggi sebesar 0,913 (Lampiran 4). 

 

G. Uji Persyaratan Analisis Data  

1. Uji Normalitas  

Kolomogrov-Smirnov digunakan karena penelitian ini adalah penelitian 

sampel dengan melihat penyimpangan sekecil-kecilnya dan dilakukan uji 

normalitas untuk mengetahui sebaran data penelitian yang telah dilakukan. 

Untuk mengetahui apakah datanya normal, mendekati normal atau tidak 

normal. Pengujian normalitas data hasil penelitian dengan uji 

Kolomogrov-Smirnov, dilakukan dengan langkah-langkag swbagai berikut: 
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a. perumusan hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

b. data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar 

c. menentukan kumulatif proporsi (kp) 

d. data ditransformasikan ke skor baku  i   
    ̅

  
 

e. menentukan luas kurva Z (Z – tabel) 

f. menentukan a1 dan a2 : 

a1 : selisih Z tabel dan kp pada batas atas (a2=absolut(kp-z-tab)) 

a2 : selisih Z tabel dan kp pada batas bawah (a1=absolut (a2-fi/n) 

g. nilai mutlak maksimum dari a1 dan a2 dinotasikan dengan D0 

h. menentukan harga D-tabel 

i. kriteria pengujian 

Jika D0 ≤ D- tabel maka H0 diterima 

Jika D0 ≥ D- tabel maka H0 ditolak 

a. kesimpulan 

D0 ≤ D- tabel : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

D0 ≥ D- tabel : sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal 

      (Kadir, 2010 : 109) 

Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan 

persepsi diantara satu pengamat dengan pengamat lain, yang sering terjadi 

pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar uji 

normalitas Kolomogrov-Smirnov adalah denan membandingkan distribusi 

data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. 

Distribusi normal baku adalah data yang telah ditranspormasikan kedalam 

bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya Kolomogrov-

Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data 

normal baku.  

 

 

2. Uji Homogenitas  

Dalam uji homogenitas digunakan uji Barlett karena penelitian ini 

penelitian sampel dengan melihat penyimpangan sekecil-kecilnya dan 

dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel dan data 
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berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau tidak. Pada 

analisis regresi, persyartan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa alat 

regresi untuk mengkelompokan variabel terikatnya memiliki variansi yang 

sama. 

 

Pengujian homogenitas data pada penelitian ini menggunakan uji Barlertt, 

karena data yang akan diuji berbentuk data interval dan mempunyai 

derajad bebas dengan perlakuan yang sama. Sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan uji Barlett, melalui beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Memasukkan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas 

pada tabel penolong. 

2. Menghitung varians gabungan dari semua sampel dengan rumus: 

      S
2 

= (
 (    )   

 (    )
) 

3. Menghitung Log S. 

4. Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

      B = (log S
2
)   (ni-1) 

5. Menghitung nilai x
2
hitung dengan rumus: 

      x
2

hitung
 
= (in 10) *    (    )      + 

      (Riduwan, 2012: 119 – 120) 

Dengan in 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. Kriteria 

pengujian adalah jika x
2

hitung < x
2
tabel dan   = 0,05 dk = (k – 1) maka 

varians populasi terbesar bersifat homogen.                

 

 

3. Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi 

Uji keberartian regresi linier multiple ini digunakan karena judul dalam 

penelitian ini dalam bentuk ordinal, sementara dalam penelitian ini akan 

menggunakan rumus regresi linier sederhana dan regresi linier multiple 

dengan syarat interval. Untuk data yang berbentuk ordinal akan di uji 

menjadi interval dengan menggunakan methode of sucsessive interval 
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(MSI). Uji keberartian dan kelinieran dilakukan untuk mengetahu pakah 

pada regresi bentuknya linier atau tidak serta koefesien arahnya berarti 

atau tidak. uji keberartian regresi linier multiple menggunakan statistik F, 

dengan rumus: 

F = sisS

regS
2

2

 

(Sudjana, 2005: 332)
 

Keterangan:  

S
2

reg = varians regresi 

S
2

sis = varians sisa 

 

Dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n – 2 dengan   = 0,05. Kriteria 

uji, apabila F hitung  > F tabel  maka Ho ditolak yang menyatakan arah regresi 

berarti. Sedangkan jika F hitung  < F tabel  maka Ho diterima yang menyatakan 

koefisien arah regresi tidak berarti, analisis varians digunakan untuk 

melokalisasi variabel-variabel bebas yang penting dalam suatu penelitian 

dan menentukan bagaimana mereka saling berinterkasi dan saling 

mempengaruhi. Uji keberartian digunakan untuk mengetahui keberartian r 

(uji korelasi) dan untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah 

diajukan. 

Uji kelinieran regresi linier multiple dengan menggunakan statistik F 

dengan rumus : 

F = 
GS

TCS
2

2

 

(Sudjana, 2005: 332)
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Keterangan: 

S
2
TC = varian tuna cocok 

S
2
G = varian galat 

 

Kriteria uji, apabila Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak yang menyatakan linier 

dan sebaliknya jika Fhitung > Ftabel maka Ho diterima yang menyatakan tidak 

linier. Dengan taraf nyata 0,05, dk (k – 2) dengan dk penyebut (n – k). 

Untuk mencari F hitung digunakan tabel ANAVA (Analisis Varians) 

sebagai berikut. 

Tabel 21. Analisis Varias (ANAVA) untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber varians  Dk  Jumlah kuadrat (JK) Kuadrat tengah 

(KT) 

fhitung 

Total  N ∑  
  / n ∑  

  / n - 

Regresi (a) 

 

 

Regresi (b/a) 

 

 

Residu  

1 

 

 

1 

 

 

n-2 

(∑  
  / n) 

 

 

      = JK (
 

 
) 

 

      = ∑ (Yi – Yi) 

(∑  
  / n) 

 

 

         
   JK (

 

 
) 

 

         
 = 

 (     )
 

    
 

         
 

       
  

 

 

 

Tuna Cocok  

 

 

Kekeliruan  

k-2 

 

 

n-k 

JK (TC) 

 

 

JK (E) 

   TC = 
   (  )

   
 

 

   G = 
   ( )

   
 

    

   
 

 

Kriteria uji keberartian dan kelinieran regresi: 

a. jika Fhitung < Ftabel (1- α)(1,n-2) maka koefesian arah regresi berarti, 

sebaliknya apabila Fhitung > Ftabel (1- α)(1,n-2) maka koefesien arah regresi 

tidak berarti.  

b. juka Fhitung < Ftabel (1- α)( -2,n-k-1) mka pola regresi berpola linier, 

sebaliknya apabila Fhitung > Ftabel (1- α)( -2,n-k-1) maka koefesian arah 

regresi tidak berpola linier (sudjana, 2005: 332).  
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4. Uji Multikolonieritas 

Rumus korelasi product moment dari Pearson dalam uji multikolonieritas 

ini digunakan karena penelitian ini penelitian sampel denan melihat λ atau 

penyimpangan salah satunya dengan uji multikolonieritas untuk menguji 

atau tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas (independen) 

satu dengan variabel bebas lainnya. peneliti menggunkan rumus korelasi 

product moment dari persoalan dalam uji multikolonieritas ini, karena ada 

hubungan antara variabel X dengan Y. adanya hubungan antara 

kepemimpinan (X1) dengan kinerja guru (Y), lingkungan kerja (X2) 

dengan kinerja guru (y), imbalan (x3) dengan kinerja guru (Y). selain itu, 

rumus ini digunakan karena data yang digunakan interval dan 

pengambilan sampel dilakukan secara acak (random). 

 

Uji asumsi tentang multikolonieritas ini dimaksudkan untuk membuktikan 

atau mnguji ada tidaknya yang linier antara variabel bebas (independen) 

satu dengan variabel bebas (independen) yang lainnya (Sudarmanto, 

2005: 136). Ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dapat 

diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product moment dari 

person, sebagai berikut. 

rx1x2x3 
           (   )(   )(   )

√(    
   (   )

 ) (     
   (   )

 ) (     
   (   )

 )

  

 

Keterangan: 

 

rxy  = Keofisien korelasi antara gejala X dan gejala Y 

ƩX1 = Jumlah variabel X1 

ƩX2 = Jumlah variabel X2 

ƩX3 = Jumlah variabel X3 

n       = Jumlah Sampel (Arikunto, 2002: 146) 
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Kriteria uji apabila rhitung < rtabel, maka tidak terjadi multikorelasi 

antarvariabel independen, sebaliknya apabila rhitung > rtabel maka terjadi 

multikorelasi antarvariabel independen dengan dk = n dengan tingkat dan 

α tertentu. 

 

 

5. Uji Autokorelasi 

Penelitian ini adalah penelitian sampel dengan mencari λ atau 

penyimpangan salah satunnya dengan menguji autokorelasi. Dalam uji 

autokorelasi digunakan rumus urbin-watson karena untuk mengetahui ada 

atau tidaknya autokorelasi dapat dideteksi oleh peneliti dalam penelitian 

ini. Menurut Sudarmanto (2005: 142- 143), pengujian autokorelasi 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi diantara 

pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varians tidak minimum dan uji t tidak dapat 

digunaka, karena akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada atau 

todaknya autokorelasi dapat dideteksi denan menggunkan uji durbin-

watson. ukuran yang digunakan untuk menyatakan atau tidaknya 

autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik durbin-watson mendekati angka 

2, maka dapat dinyatakan bahwa tidak memiliki autokorelasi.  

Tahap-tahap pengujian dengan uji durbin-watson adalah sebgai berikut: 

a. tetentukan hipotesis no dan alternatif. hipotesis nola adalah 

variabel gangguan tidak mengandung autokorelasi dan hipotesis 

alternatifnya adalah variabel gangguan mengandung autokorelasi; 

b. hitung besarnya statistik DW dengan rumus 

 

DW = 
     
 (        )
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c. bandingkan nilai statistik DW dengan nilai teoritik DW sebagai 

berikut ρ > 0 (autokorelasi positif);  

1. bila DW ≥ dn (dengan df n – k – 1 ) : K adalah banyaknya 

variabel bebas yang digunakan : H0 diterima jadi ρ = 0 berarti 

tidak ada autokorelasi pada model regresi itu; 

2. Bila DW ≤ dL (dengan daf n- k – 1 ) : H0 ditolak, jadi ρ ≠ - berarti 

ada autokorelasi positf pada model itu; 

3. bila dL < DW < du; uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga tidak 

dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidaka pada 

model itu; 

d. untuk ρ < 0 (autokorelasi negatif); 

1. bila (4 – DW) ≥ du; h0 diterima jadi ρ = 0 berarti tidak ada 

autokorelasi pada model itu; 

2. bila (4 – Dw) ≥ dl; h0 ditolak, jadi ρ ≠ 0 berarti autokorelasi 

positif pada model itu; 

3. Bila Dl. < (4- DW)  < du; uji itu hasilnya tidak konklusif sehingga 

tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak 

pada model itu (Firdaus, 2004: 100- 101) 

 

 

 

6. Uji Heteroskedasitas 

Rumus rank korelasi spearman ini digunakan karena penelitian ini adalah 

penelitian sampel bukan penelitian populasi, dimana akan dicari 

penyimpangan sekecil-kecilnya maka digunakan uji heterkodatisitas. Pada 

uji heteroskedastisitas digunakan rumus rank korelasi spearmen. Menurut 

Sudarmanto (2005: 147- 148), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 

mngetahui apakah varian residual absolut sama atau tidak untuk semua 

pengamatan. Pengamatan yang digunakan untuk mendekteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank korelasi spearmen. pendekatan 

digunakan untuk mendeteksi adat atau tidaknya digunakan rank korelasi 

spearman sebagai berikut: 

a. buat model regresinya Y= B2X2i + ei 

b. carilah nilai-nilai variabel gangguan penduga ei 
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Rangking nilai ei itu serta nilai nilai e itu serta nilai-nilai X yang 

bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil atau semakin besar.  

Hitung koefesien regresi penduga rank spearman r dengan rumus: 

r = 1 – 
       

   
 

 (    )
 

(Riduwan, 2012: 135) 

Dimana di = menunjukan setiap pasagan rank  

  n = menunjukan jumlah pasangan rank  

Bila rs mendekati maka kemungkinan besar terdapat heteroskedasitas 

dalam model itu, sedangkan bila r mendekati 0 maka kemungkinan 

adanya heteroskedisitas kecil (Firdaus, 204: 107-108 ). 

 

H. Penguji Hipotesis 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikut 

dan juga untuk mengukur tingkat signifikansi (diterima atau ditolak) antara X 

dan Y dengan menggunkan rumus analisis regresi: 

1. Regresi Linier Sederhana 

Rumus uji t dalam regresi linier sederhana digunakan karena judul masih 

dalam bentuk maka datanya akan diubah terlebih dahulu ke dalam data 

interval dengan menggunakan Metode Suksesif Interval (MSI), yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk menaikkan atau mengubah tingkat 

pengukuran 

Ŷ = a + bX 

(Riduwan, 2012: 148) 
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Keterangan: 

Ŷ = Nilai yang diprediksikan 

a = kosntantaatau bila harga X = 0 

  b = koefisien regresi  

X = nilai variabel independen 

(Sugiyono, 2013: 262) 

 

 

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus: 

a  
(   )(   

 
) (   )(     )

    
   (   )

 
 

 

b  
       (   )(     )

    
   (   )

  

(Sudjana, 2005: 315) 

 

Setelah menguji hipotesis linier sederhana dilanjutkan dengan uji 

signifikan dengan rumus sebagai berikut. 

t0  
 

  
 

 

Keterangan: 

t0 = nilai t observasi 

b = koefisien arah b 

Sb = Standar deviasi b 

Kriteria pengujian hipotesis yaitu: Jika t0 > ttabel maka H0 ditolak dan jika 

t0 ≤ ttabel maka H0 diterima, ttabel diperoleh dari daftar distribusi t dengan 

peluang (1 – α) dan dk = n – 2. 
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2. Regresi Linier Multiple  

Peneliti melaksanakan regresi linier multiple dengan uji F karena untuk 

mengetahui ada pengaruh atau tidaknya variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y). Pengujian hipotesis keempat untuk mengetahui 

PengaruhKepemimpinan, Lingkungan Kerja, dan ImbalanTerhadap 

Kinerja Guru menggunakan rumus regresi linier multiple, yaitu; 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +.........+ bnXn 

(Sudjana, 2005: 347) 

Dimana: 

b1 = 
(    )(    )  (      )(    )

(    )(    ) (      ) 
 

b2 = 
(    )(    )  (      )(    )

(    )(    ) (      ) 
   

Keterangan: 

Ŷ  = nilai prediksi dari variabel outcome (Y)  

a = intersept atau potongan garis pada sumbu Y 

b1 dan b2 = koefisien regresi 

X1 dan 2 = variabel prediktor 

Kemudian untuk menguji signifikan simultan dilakukan uji F dengan 

rumus: 

F  
   (   )  

  ( ) (     )
 

(Sudjana, 2005: 355 – 356) 

Dimana: 

JK (Reg) = b1 (∑x1y) + b2 (∑x2y) 

JK (S) = ∑y
2
 – JK (Reg) 
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n = banyakmya responden 

k = banyaknya kelompok 

(Sudjana, 2005: 335-356) 

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak H0 jika Fhitung > Ftabel dan jika 

Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, dengan dk pembilang = k dan dk 

penyebut = n – k – 1 dengan α = 0,05. 


