
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji kausalitas 

(pengaruh) regresi dengan metode survei. Variabel penelitian meliputi tiga

variabel bebas yaitu supervisi akademik pengawas sekolah (X1), komunikasi 

interpersonal pengawas dengan guru (X2) motivasi kerja guru (X3), dan variabel

terikat kinerja guru dalam pembelajaran (Y). 

3.2    Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negri Sub Rayon 4 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2011/2012 yang terdiri dari 2 sekolah. Penelitian ini akan dilaksanakan 

mulai bulan Maret 2012 sampai bulan Juni 2012.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar pada SMP Negeri 

yang mengajar di Sub Rayon 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012 

yang terdiri dari 2 sekolah baik guru tetap maupun guru tidak tetap sebanyak 105

orang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah proportional random sampling. Banyaknya sampel ditentukan dengan 

rumus Taro Yamane atau Slovin (Riduwan, 2005: 65) berikut:

                               

                 N
n  = 
           Nd2 + 1 



79

Keterangan: n  = sampel

                    N = populasi

                    d  = presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut 

n = 
1)1,0(105

105
2 

    

  = 
105,1

105



=
05,2

105

    =  51

Jadi jumlah sampel sebanyak 51 orang, 

Dari jumlah sampel 51  tersebut untuk mempermudah dalam penyebaran kuisoner, 

maka ditentukan jumlah sampel menurut sekolah masing-masing secara 

proposional dengan rumus:

=

dimana:  
ni   = Jumlah sampel menurut stratum
n   = Jumlah sampel seluruhnya
Ni  = Jumlah populasi menurut stratum
N  = Jumlah populasi seluruhnya

Sesuai rumus di atas, maka diperoleh jumlah sampel masing-masing sekolah 

sebagai berikut. 

1. SMPN 10 Bandar Lampung =  2651
105

54
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2. SMPN 7 Bandar Lampung  =   2551
105

51
x

Tabel 3 Populasi dan Sampel Penelitian

No Nama Sekolah
Jumlah Populasi

(Orang)
Jumlah Sampel

(Orang)

1 SMPN 10 Bandar Lampung 54 26

2 SMPN 7 Bandar Lampung 51 25

Jumlah 105 51

Untuk menentukan subyek penelitian pada masing-masing sekolah dilakukan 

secara rendom (acak). Cara pengundian sampel penelitian adalah : 1) semua guru 

yang mengajar di SMP Negeri Sub Rayon 4 Bandar Lampung ditulis namanya 

pada sehelai kertas kecil 2) Nama-nama guru yang telah ditulis dikertas kecil tadi 

digulung kemudian dikelompokkan sesuai sekolah masing-masing. Gulungan 

kertas tadi dimasukkan dalam 2 kaleng kosong. Secara bergantian kaleng dikocok 

dikeluarkan nama satu persatu. 3) nama yang keluar dicatat sebagai sampel 

kemudian gulungan kertas yang sudah keluar dipisah menurut sekolahnya.          

4) kemudian secara bergiliran kaleng dikocok kembali satu persatu  dan di ulang-

ulang sampai jumlah sampel masing masing sekolah terpenuhi.

3.4  Variabel Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian secara cermat  ada empat variabel yang akan 

diteliti pada penelitian ini, yaitu :

a. X1   = Supervisi Akademik (bebas)

b. X2   = Komunikasi Interpersonal (bebas)

c. X3   = Motivasi Guru (bebas)
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d. Y   = Kinerja guru dalam pembelajaran (terikat)

3.5 Defenisi Konseptual Variabel Penelitian

Definisi konseptual yang dimaksud pada penelitian ini adalah penjelasan teotitis 

tentang konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian berdasarkan 

pendapat para ahli seperti yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Secara 

lebih rinci defenisi konseptual pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

3.5.1 Kinerja Guru

Kinerja guru dalam mengelola pembelajaran merupakan kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas yaitu kompetensi pedagogik, dan kompetensi 

profesional secara terintegrasi.

3.5.2  Supervisi Akademik

Supervisi Akademik adalah Bantuan profesional yang diberikan kepada guru 

dalam pelaksanaan pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Bantuan tersebut dilaksanakan dengan saling terbuka saling menghargai dan 

saling memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran.

3.5.3 Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah suatu proses menyampaikan makna atau pesan 

dari pengawas kepada guru. Melalui proses komunikasi interpersonal antara 

pengawas dan guru dapat saling menyesuaikan diri dan  mamahami makna dari 

pesan yang disampaikan. 
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3.5.4   Motivasi Guru

Motivasi kerja guru adalah daya pengerak/dorongan bagi seorang guru untuk 

melakukan pekerjaan agar tercapai tujuan pekerjaan sesuai dengan rencana. Suatu 

pekerjaan guru dalam kegiatan belajar mengajar akan tercapai jika guru 

mempunyai motivasi yang kuat, sedang guru yang kurang bermotivasi maka 

keinginan/minatnya pada pekerjaan akan kurang.

3.6  Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional pada penelitian ini adalah penjelasan variabel penelitian 

yang lebih aplikatif dengan indikator-indikator pencapaian.

3.6.1 Kinerja Guru dalam Pembelajaran

Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah skor kemampuan guru di kelas 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar sesuai 

tanggapan para responden. Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap 

kinerja guru. Georgia Departemen of Education telah mengembangkan teacher 

performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas 

menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan 

guru, meliputi: (1) kompetensi pedagogik terdiri 7 aspek, (2) dan kompetensi 

profesional terdiri dari 2 aspek (Depdiknas, 2010:6). Dari uraian di atas maka 

Indikator kinerja guru (Y) dijabarkan sebagai berikut: 

3.6.1.1 Dimensi Kompetensi Pedagogik

Dimensi kompetensi pedagogik terdiri atas indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penguasaan Karakteristik Peserta Didik 
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b. Penguasaan Teori Belajar dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

c. Pengembangan Kurikulum 

d. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

e. Pengembangan Potensi Peserta Didik 

f. Komunikasi dengan Peserta Didik 

g. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran

3.6.1.2 Dimensi Kompetensi Profesional

a. Penguasaan Subtansi Keilmuan

b. Penguasaan Struktur dan Metode Keilmuan 

3.6.2 Supervisi Akademik

Supervisi akademik adalah persepsi guru mengenai hasil supervisi akademik yang 

dilakukan oleh pengawas sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan 

belajar mengajar. Supervisi akademik merupakan total skor yang diperoleh dari 

jawaban responden terhadap instrumen dengan indikator-indikator sebagai 

berikut:

a) Program dan jadwal supervisi, 

b) Tujuan dan prinsip supervisi, 

c) Hubungan guru dengan supervisor, 

d) Bimbingan dalam supervisi, 

e) Prosedur pelaksanaan supervisi, 

f) Bantuan dalam memecahkan masalah, dan 
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g) Hasil supervisi.

3.6.3 Komunikasi Interpersonal

Komunikasi Interpersonal pengawas adalah persepsi guru terhadap hubungan 

kerjasama yang dilakukan antara pengawas sekolah dengan guru dengan saling 

menghormati guna mencapai tujuan bersama. Menurut Devito (1997:259-264) 

Efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan lima kualitas umum yang 

dipertimbangkan yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap 

mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan 

(equality). Oleh karena itu Indikator dari Komunikasi Interpersonal (X2) dapat 

dijabarkan sebagai berikut.

a) Pengungkapan diri, 

b) Empati, 

c) Sikap Dukungan, 

d) Orientasi ke pihak lain

e) Sikap Positif, 

f) Daya Ekspresi,

g) Kesetaraan, 

h) Kepercayaan Diri, 

i) Kebersatuan, 

j) Manajemen Interaksi, 
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3.6.4 Motivasi Kerja Guru

Motivasi kerja guru adalah daya dorong yang menyebabkan seorang guru

bersemangat dalam mengajar atau melaksanakan tugas-tugasnya. Motivasi kerja

guru merupakan total skor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap

instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut : 

1) keinginan untuk maju, 

2) dorongan untuk mendapat pengakuan pihak lain, 

3) Kebutuhan untuk mencapai sesuatu atau berprestasi, 

4) Kebutuhan untuk bekerjasama dengan orang lain, dan 

5) Kebutuhan untuk mempunyai wewenang.

3.7 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Kisi-kisi instrumen penelitian disusun agar sebaran item pernyataan tersebar 

secara merata sesuai dengan aspek yang akan diukur yaitu tentang kinerja guru 

dalam pembelajaran, supervisi akademik pengawas sekolah, komunikasi 

interpersonal pengawas sekolah dengan guru, dan motivasi kerja guru. 

3.7.1 Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru dalam Pembelajaran

Tabel 4. Kisi-kisi Kinerja Guru Dalam Pembelajaran

Dimensi Indikator
No Item

Sebelum 
Ujicoba

Setelah 
Ujicoba

Pedagogik

1. Penguasaan Karakteristik 
Peserta Didik

1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 

2. Penguasaan Teori Belajar 
dan Prinsip-Prinsip 
Pembelajaran

6,7,8,9,10, 11 6,7,8,9,10, 11 
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3. Pengembangan Kurikulum 12,13,14 12,13 

4. Pelaksanaan Kegiatan 
Pembelajaran

15,16,17,18,19,
20,21,22, 23 

14,15,16,17,18,
19, 20,21,22,

5. Pengembangan Potensi 
Peserta Didik

24,25,26,27 23,24,25,26 

6. Komunikasi dengan Peserta 
Didik

28,29,30 27,28,29  

7. Penilaian dan Evaluasi 
Pembelajaran

31,32,33, 34 30,31,32,33 

Profesional

1. Penguasaan Subtansi 
Keilmuan 

35,36,37 34, 35, 36 

2. Penguasaan Struktur dan 
Metode Keilmuan

38,39,40 37,38 

3.7.2 Kisi-Kisi Instrumen Supervisi Akademik Pengawas Sekolah

Tabel 5. Kisi-kisi Supervisi Akademik Pengawas Sekolah

Dimensi Indikator
No Item

Sebelum 
Ujicoba

Setelah 
Ujicoba

Perencanaan

1. Program dan Jadwal 
Supervisi 1,2,3,4,5,6, 7 1,2,3,4 

2. Tujuan dan prinsip 
supervisi 8,9,10,11 5,6,7,8  

Pelaksanaan 

1. Bimbingan dalam 
supervisi 

12,13,14,15,
16,17

9,10,11,12,13, 
14

2. Prosedur pelaksanaan 
supervisi

18,19,20,21,22 15,16,17

3. Bantuan dalam 
memecahkan masalah

23,24,25,26,27,
28 

18,19,20,21,22

Evaluasi Hasil Supervisi 29,30,31,32,33 
23,24,25,26, 

27

Kerja sama
Hubungan guru dengan 
supervisi

34,35,36,37, 
38,39,40 

28,29,30,31, 
32,33,34
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3.7.3 Kisi-Kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal Pengawas Dengan Guru

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal Pengawas Dengan Guru

Dimensi Indikator
No Item

Sebelum 
Ujicoba

Setelah 
Ujicoba

Pengungkapan
(Empathy)

1. Pengungkapan Diri 1,2,3 1,2,3 

2. Empati 4,5,6,7 4,5,6,7 

Sikap Dukungan 
(Supportiveness)

1. Sikap Dukungan 8,9,10 8,9,10 

2. Orientasi Ke Pihak Lain 37,38,39,40 34,35,36,37

Sikap Positif 
(Possitiveness)

1. Sikap Positif
11,12,13,14,

1516 
11,12,13, 

14,15 

2. Daya Ekspresi 33,34,35,36 31,32, 33 

Kesetaraan 
(Equality) 

1. Kesetaraan
17,18,19,20,

21 
16,17,18, 

19,20 

2. Kepercayaan Diri 22,23,24 21,22, 23 

Keterbukaan 
(Oppennes)

1. Kebersatuan 25,26, 27 24,25,26 

2. Manajemen Interaksi
28,29,30,31

32 
27,28,29,30

3.7.4 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja Guru

Tabel 7. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja Guru

Dimensi Indikator
No Item

Sebelum 
Ujicoba

Setelah 
Ujicoba

Motivasi 
Instrinsik

1. Keinginan diri untuk maju 1,2,3,4,5,6,7, 8 
1,2,3,4,5,6,7,

8 
2. Dorongan untuk mendapat 

pengakuan pihak lain
9,10,11,12, 
13,14,15,16 

9,10,11,12, 
13,14,15 

3. Kebutuhan untuk mencapai 
sesuatu atau prestasi

17,18,19,20,21,
22, 23, 24  

16, 17,18, 
19, 20, 21 

Motivasi 
Ekstrinsik 

1. Kebutuhan untuk bekerja 
sama dengan orang lain

25,26,27,28,29 22,23,24,25 

2. Kebutuhan untuk mempunyai 
wewenang

30,31,32,33,34,
35,36,37,38,39,

40 

26,27,28,29, 
30,31,32, 33 
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3.8 Teknik Pengumpulan data dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari keempat

variabel penelitian ini ialah angket model skala Likert. Menurut Sugiyono 

(2010:134) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor:  5 Sangat 

Setuju (SS), 4 Setuju (S), 3 Ragu-Ragu (R), 2 Kurang Setuju (KS) dan 1 Sangat 

Tidak Setuju (STS). (Sugiyono, 2010:135).

3.9 Kalibrasi Instrumen

Untuk memperoleh instrumen yang sahih dan handal dilakukan uji coba. Uji coba 

akan dilakukan pada Guru SMP Negeri 24 Bandar Lampung yang tidak termasuk 

dalam sempel penelitian. Nasution (2004:169) mengemukakan beberapa syarat 

bagi instrumen agar instrumen yang akan dipergunakan dalam penelitian mampu 

menggali data yang diharapkan, maka instrumen tersebut harus memenuhi dua 

persyaratan penting yaitu : valid dan reliabel.

3.9.1  Uji Validitas Instrumen

Instrumen bisa dikatakan valid adalah bila instrumen yang dibuat bisa dengan 

tepat mengukur obyek yang akan diukur. Validitas instrumen dalam penelitian ini 

akan diukur dengan menggunakan teknik korelasi product moment dengan 

menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS 16

NN ∑∑ XXYY –– ((∑∑ XX )) ((∑∑ YY))
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rXY = 

  {NN ∑∑ XX22 – (∑∑ XX22 } { NN ∑∑ YY2 –((∑∑ YY))2}

Keterangan:

rXY= koefisien korelasi

X = skor tiap butir soal

Y = skor total yang benar tiap subyek

N = jumlah subyek

3.9.1.1   Validitas isi

Validasi isi dilakukan untuk mendapatkan seberapa jauh kuesioner tersebut 

mencerminkan keseluruhan dimensi yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator 

dari instrumen secara proporsional berdasarkan teori-teori yang mendukungnya. 

Konsep instrumen, kemudian dikonsultasikan ke pembimbing untuk memastikan 

bahwa instrumen telah sesuai dengan dimensi dan indikator dari variabel 

penelitian ini. Instrumen yang telah disetujui oleh pembimbing, kemudian 

diujicobakan kepada guru yang mengajar di SMPN 24 Kota Bandar Lampung

yang bukan populasi dari sampel penelitian. 

3.9.1.2  Validitas Empirik

Instrumen Supervisi akademik, komunikasi interpersonal, motivasi guru dan 

kinerja guru yang telah valid secara isi kemudian dilakukan validitas empirik 

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan 

program pengolah statistik SPSS Ver. 16. Kriteria instrumen dinyatakan valid jika 

koefisien antara tiap butir pernyataan dengan skor total memenuhi rhitung > rtabel

pada taraf kesalahan α = 0,05. Sebaliknya instrumen dinyatakan drop (invalid)
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jika koefisien antara tiap butir pernyataan dengan skor total memenuhi rhitung < 

rtabel pada taraf kesalahan α = 0,05. 

A.  Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru

Berdasarkan hasil validitas dengan program bantuan komputer SPSS.16 diperoleh 

dari 40 butir pernyataan yang dinyatakan Invalid (tidak valid) sebanyak 2 butir, 

yaitu nomor 13 dan 40, dengan membandingkan hasil pengolahan dengan rtabel

pada 30 responden adalah 0,361.  Butir soal  13  < rtabel (0,238 < 0,361), dan butir 

soal nomor 40 < rtabel (0,297 < 0,361). Sedangkan butir pernyataan yang valid 

sebanyak 38 pernyataan yang kemudian akan digunakan untuk menjaring data 

variabel kinerja guru. Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru

No. Soal
Nilai 
rtabel  

Nilai 
rhitung

Validitas No. Soal Nilai rtabel  
Nilai 
rhitung

Validitas

Butir1 .361 .410 Valid Butir21 .361 .652 Valid

Butir2 .361 .401 Valid Butir22 .361 .433 Valid

Butir3 .361 .362 Valid Butir23 .361 .684 Valid

Butir4 .361 .751 Valid Butir24 .361 .552 Valid

Butir5 .361 .693 Valid Butir25 .361 .474 Valid

Butir6 .361 .759 Valid Butir26 .361 .784 Valid

Butir7 .361 .620 Valid Butir27 .361 .557 Valid

Butir8 .361 .477 Valid Butir28 .361 .586 Valid

Butir9 .361 .425 Valid Butir29 .361 .511 Valid

Butir10 .361 .478 Valid Butir30 .361 .806 Valid

Butir11 .361 .621 Valid Butir31 .361 .566 Valid

Butir12 .361 .589 Valid Butir32 .361 .656 Valid

Butir13 .361 .238 Invalid Butir33 .361 .664 Valid

Butir14 .361 .496 Valid Butir34 .361 .458 Valid

Butir15 .361 .617 Valid Butir35 .361 .623 Valid

Butir16 .361 .683 Valid Butir36 .361 .408 Valid

Butir17 .361 .471 Valid Butir37 .361 .491 Valid

Butir18 .361 .572 Valid Butir38 .361 .463 Valid

Butir19 .361 .649 Valid Butir39 .361 .398 Valid
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Butir20 .361 .596 Valid Butir40 .361 .297 Invalid

Sumber: Hasil data diolah

B. Hasil  Uji Validitas Instrumen Supervisi Akademik

Berdasarkan hasil validitas instrumen supervisi akademik dengan program 

bantuan komputer SPSS.16 diperoleh dari 40 butir pernyataan yang dinyatakan 

Invalid (tidak valid) sebanyak 6 butir, yaitu nomor 4, 5, 6, 20, 22 dan 25, dengan 

membandingkan hasil pengolahan dengan rtabel pada 30 responden adalah 0,361.  

Butir soal  4, 5, 6, 20, 22, dan 25  < rtabel = 0,361 sehingga harus dibuang karena 

tidak dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian.  Sedangkan butir 

pernyataan yang valid sebanyak 34 pernyataan yang kemudian akan digunakan 

untuk menjaring data variabel supervisi akademik. Hasil uji validitas instrumen 

disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Uji Validitas Instrumen Supervisi Akademik

No. Soal
Nilai 
rtabel  

Nilai 
rhitung

Validitas No. Soal Nilai rtabel  
Nilai 
rhitung

Validitas

Butir1 .361 .404 Valid Butir21 .361 .439 Valid

Butir2 .361 .428 Valid Butir22 .361 .350 Invalid

Butir3 .361 .455 Valid Butir23 .361 .506 Valid

Butir4 .361 .141 Invalid Butir24 .361 .445 Valid

Butir5 .361 .221 Invalid Butir25 .361 .130 Invalid

Butir6 .361 .132 Invalid Butir26 .361 .372 Valid

Butir7 .361 .677 Valid Butir27 .361 .645 Valid

Butir8 .361 .552 Valid Butir28 .361 .526 Valid

Butir9 .361 .675 Valid Butir29 .361 .467 Valid

Butir10 .361 .618 Valid Butir30 .361 .492 Valid

Butir11 .361 .717 Valid Butir31 .361 .585 Valid

Butir12 .361 .752 Valid Butir32 .361 .668 Valid

Butir13 .361 .717 Valid Butir33 .361 .495 Valid

Butir14 .361 .716 Valid Butir34 .361 .542 Valid

Butir15 .361 .767 Valid Butir35 .361 .472 Valid

Butir16 .361 .768 Valid Butir36 .361 .365 Valid
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Butir17 .361 .601 Valid Butir37 .361 .541 Valid

Butir18 .361 .528 Valid Butir38 .361 .562 Valid

Butir19 .361 .524 Valid Butir39 .361 .404 Valid

Butir20 .361 .198 Invalid Butir40 .361 .549 Valid

Sumber: Hasil data diolah

C.   Hasil Uji Validitas Instrumen Komunikasi Interpersonal

Berdasarkan hasil validitas instrumen komunikasi interpersonal dengan program 

bantuan komputer SPSS.16 diperoleh dari 40 butir pernyataan yang dinyatakan 

Invalid (tidak valid) sebanyak 3 butir, yaitu nomor 14, 29, dan 36, dengan 

membandingkan hasil pengolahan dengan rtabel pada 30 responden adalah 0,361.  

Butir soal  14, 29, dan 36  < rtabel = 0,361 sehingga harus dibuang karena tidak 

dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian.  Sedangkan butir 

pernyataan yang valid sebanyak 37 pernyataan yang kemudian akan digunakan 

untuk menjaring data variabel komunikasi interpersonal. Hasil uji validitas 

instrumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10. Uji Validitas Instrumen Komunikasi Interpersonal

No. Soal
Nilai 
rtabel  

Nilai 
rhitung

Validitas No. Soal Nilai rtabel  
Nilai 
rhitung

Validitas

Butir1 .361 .685 Valid Butir21 .361 .533 Valid

Butir2 .361 .542 Valid Butir22 .361 .743 Valid

Butir3 .361 .643 Valid Butir23 .361 .788 Valid

Butir4 .361 .502 Valid Butir24 .361 .752 Valid

Butir5 .361 .543 Valid Butir25 .361 .809 Valid

Butir6 .361 .535 Valid Butir26 .361 .879 Valid

Butir7 .361 .682 Valid Butir27 .361 .433 Valid

Butir8 .361 .669 Valid Butir28 .361 .548 Valid

Butir9 .361 .811 Valid Butir29 .361 .282 Invalid

Butir10 .361 .731 Valid Butir30 .361 .561 Valid

Butir11 .361 .686 Valid Butir31 .361 .635 Valid

Butir12 .361 .498 Valid Butir32 .361 .486 Valid

Butir13 .361 .436 Valid Butir33 .361 .522 Valid
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Butir14 .361 .328 Invalid Butir34 .361 .820 Valid

Butir15 .361 .560 Valid Butir35 .361 .613 Valid

Butir16 .361 .745 Valid Butir36 .361 .207 Invalid

Butir17 .361 .776 Valid Butir37 .361 .582 Valid

Butir18 .361 .592 Valid Butir38 .361 .741 Valid

Butir19 .361 .490 Valid Butir39 .361 .691 Valid

Butir20 .361 .875 Valid Butir40 .361 .842 Valid

Sumber: Hasil data diolah

D. Hasil  Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja Guru

Berdasarkan hasil validitas instrumen motivasi kerja guru dengan program 

bantuan komputer SPSS.16 diperoleh dari 40 butir pernyataan yang dinyatakan 

Invalid (tidak valid) sebanyak 7 butir, yaitu nomor 11, 20, 21, 28, 30, 31 dan 33, 

dengan membandingkan hasil pengolahan dengan rtabel pada 30 responden adalah 

0,361.  Butir soal  11, 20,21, 28, 30, 31 dan 33  < rtabel = 0,361 sehingga harus 

dibuang karena tidak dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja Guru

No. Soal
Nilai 
rtabel  

Nilai 
rhitung

Validitas No. Soal Nilai rtabel  
Nilai 
rhitung

Validitas

Butir1 .361 .616 Valid Butir21 .361 .125 Invalid

Butir2 .361 .372 Valid Butir22 .361 .415 Valid

Butir3 .361 .500 Valid Butir23 .361 .619 Valid

Butir4 .361 .603 Valid Butir24 .361 .763 Valid

Butir5 .361 .651 Valid Butir25 .361 .379 Valid

Butir6 .361 .596 Valid Butir26 .361 .752 Valid

Butir7 .361 .528 Valid Butir27 .361 .372 Valid

Butir8 .361 .631 Valid Butir28 .361 -.063 Invalid

Butir9 .361 .638 Valid Butir29 .361 .433 Valid

Butir10 .361 .474 Valid Butir30 .361 .302 Invalid

Butir11 .361 -.002 Invalid Butir31 .361 -.081 Invalid

Butir12 .361 .382 Valid Butir32 .361 .677 Valid

Butir13 .361 .364 Valid Butir33 .361 .042 Invalid
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Butir14 .361 .610 Valid Butir34 .361 .626 Valid

Butir15 .361 .455 Valid Butir35 .361 .664 Valid

Butir16 .361 .720 Valid Butir36 .361 .456 Valid

Butir17 .361 .762 Valid Butir37 .361 .622 Valid

Butir18 .361 .584 Valid Butir38 .361 .598 Valid

Butir19 .361 .643 Valid Butir39 .361 .601 Valid

Butir20 .361 .149 Invalid Butir40 .361 .500 Valid

Sumber: Hasil data diolah

3.9.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Uji kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat konsistensi instrumen itu 

sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukurnya. 

Keterandalan instrumen dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik Alpha 

Cronbach dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS 16 pada 

menu Analyze --> Scale --> Reliability Analisys.

Kriteria Pengujian:

Untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan konsistensi internal dengan menghitung koefisien 

Cronbach’s Alpha. Menurut Santoso (2000:12) instrumen dikatakan reliabel jika 

koefisien Cronbach’s Alpha  lebih dari 0,6.

Jika nilai Alpha Cronbach dari hasil keluaran SPSS Ver. 16 menunjukkan angka 

>0,6 maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian tersebut adalah reliabel 

dan dapat dipergunakan sebagai alat pengumpulan data. Sebaliknya jika nilai 

Alpha Cronbach hasil keluaran dari SPSS Ver.16 menunjukkan angka < 0,6 maka 

instrumen penelitian harus diperbaiki kembali karena tidak dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data.
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3.9.2.1 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kinerja Guru

Perhitungan reliabilitas untuk variabel kinerja guru dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan program bantuan komputer SPSS. 

Berdasarkan hasil perhitungan Program SPSS.16 diperoleh koefisien reliabilitas 

instrumen kinerja guru sebesar 0,946 yang tergolong tinggi karena lebih besar dari  

0,6. Hal ini berarti data yang dijaring melalui instrumen kinerja guru ini memiliki 

kepercayaan yang tinggi.

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Guru dengan Program SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha N of Items

.946 40

3.9.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Supervisi Akademik

Perhitungan reliabilitas untuk instrumen supervisi akademik dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan program bantuan komputer SPSS. 

Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas Supervisi Akademik dengan Program SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's 
Alpha N of Items

.932 40

Berdasarkan hasil perhitungan Program SPSS.16 pada tabel 13 di atas diperoleh 

koefisien reliabilitas instrumen supervisi akademik sebesar 0,932 yang tergolong 

tinggi karena lebih besar 0,6. Hal ini berarti data yang dijaring melalui instrumen 

supervisi akademik ini memiliki kepercayaan yang tinggi.
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3.9.2.3 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Komunikasi Interpersonal

Untuk reliabilitas instrumen komunikasi interpersonal dalam penelitian ini yang 

dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan program bantuan 

komputer SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan Program SPSS.16 yang 

ditunjukkan tabel 14 diperoleh koefisien reliabilitas instrumen komunikasi 

interpersonal sebesar 0,959 yang tergolong tinggi karena lebih besar dari 0,6. Hal 

ini berarti data yang dijaring melalui instrumen komunikasi interpersonal ini 

memiliki kepercayaan yang tinggi.

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas Komunikasi Interpersonal dengan Program SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.959 40

3.9.2.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja Guru

Perhitungan reliabilitas untuk instrumen motivasi kerja dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan program bantuan komputer SPSS. 

Berdasarkan hasil perhitungan Program SPSS.16 pada tabel 15 diperoleh 

koefisien reliabilitas instrumen motivasi kerja guru sebesar 0,910 yang tergolong 

tinggi karena lebih besar dari 0,6. Hal ini berarti data yang dijaring melalui 

instrumen motivasi kerja guru ini memiliki kepercayaan yang tinggi.

Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Kerja Guru dengan Program SPSS

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.910 40
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3.10  Teknik Analisis Data

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas X dan variabel 

terikat Y digunakan analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan dua cara.

3.10.1 Regresi Linier Sederhana

Untuk pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga penulis menggunakan 

rumus regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS yaitu:

xbaŶ 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus: 

a = xb-Ŷ

a = 
     

 






XXn.

XYXXY
2

2

b = 
  
 22 XXn.

YXXYn 








keterangan:

a =  Bilangan konstanta (parameter)

b =  Koefisien arah

X =  Variabel  1 , 2 , 3       (Sugiyono, 2009: 204).

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus:

= √ − 2
√1 −
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Dengan kriteria uji adalah,“Tolak Ho dengan alternative Ha diterima jika thitung 

>Ttabel dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-2” (sugiyono, 2009: 215).

3.10.2 Regresi Linier Multipel (berganda)

Regresi linier multipel (berganda) adalah suatu model untuk menganalisis 

pengaruh semua variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap variabel terikat (Y), 

untuk menguji hipotesis keempat variabel tersebut, digunakan model regresi linier 

multipel melalui bantuan program SPSS Ver. 16 yang dijabarkan secara manual 

yaitu:

332211 xbxbxbaŶ 

keterangan: 

a =  Konstanta

b 1- b 4 =  Koefisien arah regresi

X1- X3 =  Variabel bebas



 =  Variabel terikat

b1 = 
      

     221
3
3

2
2

2
1

32211
2
2

3XXXX

XXXYXX






 Y

b2 = 
     

    221
2
2

2
1

1212
2
1 XX

XXXX

YXXXY








                 

(Sugiyono, 2009: 204).

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ha jika Ftabel < Fhitung, dengan dk 

pembilang = K dan dk penyebut = n – k – 1 dengan α = 0,05 pada keluaran dari 

program SPSS,  maka terima Ho. Sebaliknya Ho ditolak yaitu jika Fhitung > Ftabel.

Atau dengan membandingkan nilai sig. < Sig α (< 0,05) maka terima Ha 


