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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Jenis Penelitian 

 

         Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian non 

experimen ex post facto, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang  menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut (Sugiyono, 2007: 

7). Penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif karena dimaksud untuk 

menyelidiki kausa yang mungkin untuk suatu pola prilaku yang dilakukan dengan 

cara membandingkan subjek dimana pola tersebut ada dengan subjek yang serupa 

dimana pola tersebut tidak ada atau berbeda (Glass & Hopkin, 1979).  Melalui 

penelitian ini akan diketahui hubungan dan tingkat hubungan antara masing-

masing variabel bebas (kepemimpinan kepala sekolah, sikap kerja guru) dengan 

variabel terikatnya (kompetensi pedagogik guru).  Selain itu melalui penelitian ini 

juga akan diketahui hubungan dan tingkat hubungan antara kedua variabel bebas  

di atas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. 

 
 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

         Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2009:297). 
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Sedangkan menurut Arikunto (2002: 115), populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.  Jadi populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. 

         Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh guru yang mengajar pada SMP 

Negeri di Kecamatan Gadingrejo yang berjumlah 196 orang dan tersebar di           

empat SMP.  Berdasarkan pendapat dari Arikunto (2002: 107) pedoman besarnya 

jumlah sampel yang seharusnya diambil adalah, “bila subyeknya kurang dari 100 

lebih baik diambil semuanya, dan jika subyeknya cukup besar dapat diambil 

antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih”, maka dari  populasi tersebut yang 

akan dijadikan sampel sebanyak 49 orang atau 25% dari 196 orang.  

Banyaknya sampel dari masing-masing sekolah adalah 25% dari jumlah 

guru di sekolah tersebut.  Jumlah sampel dari masing-masing sekolah dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 : Daftar Jumlah Guru SMP Negeri dan Sampel Penelitian  

No Nama Sekolah Jumlah Guru Jumlah Sampel 

1 SMP Negeri 1 Gadingrejo 59  15 

2 SMP Negeri 2 Gadingrejo 52  13 

3 SMP Negeri 3 Gadingrejo 49 12 

4 SMP Negeri 4 Gadingrejo 36 9 

 Jumlah            196               49 
 
  Sumber : Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pringsewu 

         Pengambilan sampel di setiap sekolah dilakukan secara acak, yaitu dengan 

memberikan nomor urut 1 (satu) sampai dengan jumlah guru yang ada di masing-

masing sekolah.  Nomor-nomor tersebut dimasukan ke dalam kotak dan diambil 

satu demi satu.  Setiap nomor yang terambil dicatat dan nomor tersebut digantikan 

dengan kertas tidak bernomor atau kosong yang dimasukan ke dalam kotak.    
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Hal ini dilakukan agar peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota 

sampel selalu sama.  

 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

 

         Pengambilan data dalam  penelitian ini menggunakan  angket. Angket 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto 2006: 151).  Angket yang digunakan dalam  penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Skala Likert dalam penelitian digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena tertentu Menurut Sugiyono (2007: 86).  Dengan skala likert peneliti 

ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, sikap kerja guru dan 

kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo. 

 

 

3.4  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.  Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi (Arikunto,2002: 160).  Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas internal, yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat 

kesesuaian antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Arikunto,2002: 

138).  Validitas instrumen dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus korelasi Product Moment seperti yang tertera di bawah ini. 
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Keterangan :  

rxy
 
: koefisien korelasi  

N : jumlah subyek atau responden  

X : skor butir  

Y : skor total  

(Arikunto,2002: 162)  

         Kesesuaian harga rxy yang diperoleh dengan menggunakan rumus di atas 

dikonsultasikan dengan tabel r kritik Product Moment dengan kaidah keputusan 

jika rhitung > rtabel, maka instrumen dikatakan valid.  Sebaliknya instrumen 

dikatakan tidak valid dan tidak  layak untuk pengambilan data apabila rhitung < rtabel 

         Reliabilitas menunjukan pengertian bahwa suatu instrumen dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data (Arikunto, 2002 : 170).  Pengujian 

reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas internal 

yang diperoleh dengan cara menganalisis data dari suatu hasil uji coba dengan 

rumus  Alpha Cronbach:  

 

Keterangan :  

r11   
     

:  reliabilitas instrumen  

k       :  banyaknya pertanyaan  

:  jumlah varian butir  

     :  varian total  

(Arikunto.2002: 193)  

 

         Hasil  perhitungan reliabilitas dikonsultasikan dengan rtabel rata-rata signifi- 

kansi 5% atau internal kepercayaan  95%.  Bila harga perhitungan lebih besar dari 

nilai  rtabel maka instrumen dikatakan  reliabel.   Reliabilitas instrumen hasil uji  

coba kemudian  di interprestasikan berdasarkan  tabel  dibawah ini. 
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Tabel 3.2: Interprestasi Nilai r 

 

No Besarnya nilai r Interprestasi 

1 Antara  0,80 sampai dengan 1,00 Tinggi 

2 Antara  0,60 sampai dengan 0,80 Cukup 

3 Antara  0,40 sampai dengan 0,60 Rendah 

4 Antara  0,20 sampai dengan 0,40 Sangat rendah 

5 Antara  0,00 sampai dengan 0,20 Tidak berkorelasi 
 

(Arikunto, 2002: 260) 

 

 

 

3.5   Variabel Penelitian 

 
         Variabel adalah  objek  penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002: 99).  Penelitian ini menggunakan satu variabel 

terikat  (dependen) dan dua variabel bebas (independen). 

         Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Purwanto, dkk, 2007: 16) Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kompetensi pedagogik guru, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan 

materi pelajaran dan  teknik penyampaiannya kepada peserta didik. 

         Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dapat mem- 

pengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel terikat. (Purwanto, dkk, 

2007: 16). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala 

sekolah dan sikap kerja guru. 

 

3.5.1 Kompetensi Pedagogik Guru 

 

          Secara konseptual yang dimaksud kompetensi pedagogik dalam penelitian 

ini adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.  Secara 

operasional kompetensi pedagogik  dalam  penelitian  ini adalah skor total  yang 
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diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang isinya terdiri dari 

berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. 

         Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik guru 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) pemahaman wawasan atau landas- 

an kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kuri- 

kulum atau silabus, (4) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pe- 

manfaatan teknologi pembelajaran, (7) pelaksanaan evaluasi hasil belajar, (8) pe- 

manfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan (9) 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.  

         Beberapa aspek kompetensi pedagogik  yang telah disebutkan di atas  

kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator untuk medapatkan butir-butir 

instrumen variabel kompetensi pedagogik. Variabel kompetensi pedagogik  dalam 

penelitian ini akan diukur menggunakan skala Likert dengan lima pilihan, yaitu 

selalu (SL), sering (S), kadang-kadang (K), jarang (J) dan tidak pernah (T).  

Masing-masing pilihan diberi nilai dengan pembobotan seperti tertera pada tabel 

di bawah ini.  

 

Tabel 3.3: Daftar Pembobotan Penilaian Kompetensi Pedagogik Guru 

 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Selalu (SL) 5 

2 Sering (S) 4 

3 Kadang-kadang (K) 3 

4 Jarang (J) 2 

5 Tidak Pernah (T) 1 

  (Sugiyono2009: 135) 
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3.5.1.1 Validitas Instrumen Kompetensi Pedagogik  

 

Sebelum instrumen kompetensi pedagogik  digunakan untuk mengambil 

data penelitian, di uji cobakan terhadap anggota populasi di luar sampel 

penelitian.  Validitas instrumen data hasil uji coba terhadap 49 orang responden 

dihitung dengan rumus korelasi Product Moment  menggunakan program 

Microsoft excel.   

         Berdasarkan hasil pengolahan data dari 34 butir pernyataan ternyata hanya 

terdapat 20 butir pernyataan yang valid/sahih dan dapat digunakan sebagai instru- 

men penelitian.  Sedangkan 14 butir pernyataan dianulir, yaitu nomor 1, 4, 5, 7, 9, 

12, 14, 15, 20, 21, 26, 30, 32 dan 34. 

Secara rinci Indikator dan jumlah butir soal yang akan digunakan untuk 

memperoleh data tentang kompetensi pedagogik guru dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.4: Indikator  Instrumen Kompetensi Pedagogik  

No Dimensi Indikator Jml 

Butir 

Nomor 

Butir 

Butir 

Valid 

1 Pemahaman terhadap 

landasan pendidikan 

(a) memahami tujuan  

dan hakekat pendi –

dikan 

2 1, 2 2 

2 Pemahaman terhadap 

peserta didik 

(a) mengidentifikasi 

potensi peserta didik 

(b)  mengidentifikasi 

kesulit an belajar pe- 

serta didik. 

2 

 

 

2 

3, 4 

 

 

5, 6 

3 

 

 

6 

3 Pengembangan 

kurikulum atau silabus 

(a) menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

(b) mengembangkan 

indikator dan 

instrument 

2 

 

 

 

 

2 

 

7, 8 

 

 

 

 

9, 10 

 

8 

 

 

 

 

10 

 

4 Menguasai teori 

belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran 

(a)  memahami berbagai 

teori belajar dan 

prinsip-prinsip pem- 

2 

 

 

11, 12 

 

 

11 
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No Dimensi Indikator Jml 

Butir 

Nomor 

Butir 

Butir 

Valid 

yang mendidik belajaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  (b) menerapkan berba- 

gai pendekatan, 

metode, strategi 

pembelajaran yang 

kreatif 

 

2 13, 14 13 

5 Pelaksanaan 

pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis 

(a)  memahami prinsip-

prinsip perancangan 

pembelajaran yang 

mendidik  

(b)  mengambil kepu- 

tusan secara demo- 

kratis dalam pembe- 

lajaran sesuai situasi 

yang berkembang 

 

2 

 

 

 

2 

15, 16 

 

 

 

17, 18 

  16 

 

 

 

17, 18 

6 Pemanfaatan teknologi 

pembelajaran 

(a)  Memanfaat kan TIK 

dalam pembelajaran 

2 19, 20 19 

7 Pelaksanaan evaluasi 

hasil belajar 

(1)  memahami prinsip-

prinsip penilaian dan 

evaluasi hasil belajar 

(2)  Mengembangkan 

instrumen penilaian, 

evaluasi proses dan  

hasil belajar 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

21, 22 

 

 

23, 24 

22 

 

 

23, 24 

8 Pemanfaatan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran 

(a)  menggunakan infor- 

masi hasil penilaian 

dan evaluasi untuk 

menentukan ketun- 

tasan belajar 

(b)  menggunakan 

informasi hasil peni- 

laian dan evaluasi 

untuk merancang 

program remedial 

dan pengayaan 

(c)  Memanfaatkan 

informasi hasil peni- 

laian dan evaluasi 

pem belajaran untuk 

meningkatkan kuali- 

tas pem belajaran 

 

 

   2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

     25, 26, 

 

 

 

 

27, 28 

 

 

 

 

 

    29 30 

 

 

 

       25 

 

 

 

 

  27, 28 

 

 

 

 

 

      29 
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No Dimensi Indikator Jml 

Butir 

Nomor 

Butir 

Butir 

Valid 

 

 

9 Tindakan reflektif 

untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran.  

 

(a)  Melakukan refleksi 

terhadap pembela- 

jaran yang telah di- 

laksanakan  

(b)  melakukan 

penelitian tindakan   

kelas untuk mening- 

kat kan kualitas 

pembelajaran dalam 

ma ta pelajaran yang 

diampu 

2 

 

 

 

2 

 31, 32 

 

 

 

33, 34 

31 

 

 

 

     33 

 Jumlah 34 34 20 

    Sumber : Data primer 2013 

 

 

3.5.1. 2  Reliabilitas Instrumen Kompetensi Pedagogik  

  

         Berdasarkan hasil perhitungan dari 20 butir pernyataan yang valid/sahih 

diperoleh  koefisien reliabilitas, sebesar 0,944. Angka ini menunjukan bahwa re- 

liabilitas butir pernyataan instrumen kompetensi pedagogik dalam kategori tinggi. 

 

3.5.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 

         Secara konseptual yang dimaksud kepemimpinan kepala sekolah dalam pe- 

nelitian ini adalah persepsi guru  terhadap pelaksanaan kepemimpinan kepala se-

kolah.  Secara operasional kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini 

adalah skor total yang diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang 

isinya terdiri dari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan 

kepemimpinan kepala sekolah. 

         Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur persepsi guru terhadap kepe- 

mimpinan kepala sekolah berdasarkan tugas dan peran kepala sekolah, antara lain 
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sebagai: educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator dan moti- 

vator  (Depdiknas, 2006). 

         Beberapa aspek kepemimpinan kepala sekolah yang telah disebutkan di atas   

kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator untuk medapatkan butir-butir 

instrumen variabel kepemimpinan kepala sekolah.  Variabel kepemimpinan 

kepala sekolah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala Likert 

dengan lima pilihan, yaitu selalu (SL), sering (S), kadang-kadang (K), jarang (J) 

dan tidak pernah (T).  Masing-masing pilihan diberi nilai dengan pembobotan 

seperti pada tabel di bawah ini.  

Tabel 3.5:  Daftar Pembobotan Penilaian Kepemimpinan Kepala sekolah 

 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Selalu (SL) 5 

2 Sering (S) 4 

3 Kadang-kadang (K) 3 

4 Jarang (J) 2 

5 Tidak Pernah (T) 1 

  (Sugiyono 2009: 135) 

 

 

 

 

 

1.1.1.1 Validitas Instrumen Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

         Instrumen kepemimpinan kepala sekolah sebelum digunakan untuk meng-

ambil data penelitian, di uji cobakan terhadap anggota populasi di luar sampel 

penelitian.  Hasil uji coba terhadap 15 orang responden datanya diolah 

menggunakan program Microsoft Excel.  Berdasarkan hasil pengolahan data dari 

27  butir pernyataan ternyata  terdapat 22 butir pernyataan yang valid/sahih dan 
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dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  Sedangkan 5 butir pernyataan 

dianulir, yaitu nomor 1, 5, 14, 17 dan 23.  Secara rinci Indikator dan jumlah butir 

pernyataan yang digunakan untuk memperoleh data tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.6: Indikator Penilaian Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No Dimensi Indikator Jml 

Butir 

Nomor 

Butir 

Butir  

Valid 
1 Educator (a)  membimbing guru, staf 

dan karyawan  

(b)  membimbing siswa 

2 

 

1 

1,2 

 

3 

1 

2 Manager (a) menyusun program 

sekolah  

(b) mengoptimal kan sumber 

daya sekolah 

2 

 

 

2 

 

4,5 

 

 

6,7 

4 

 
 

7 

3 Administrator 

 

 

 

 

 

 

(a)  mengelola administrasi 

KBM dan BK  

(b)  mengelola administrasi   

 ketenagaan 

(c)  mengelola administrasi  

 kesiswaan 

(d)  mengelola administrasi   

 keuangan 

(e)  mengelola administrasi 

sarana dan prasarana 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

8 

 

9 

 

10,11 

 

12 

 

13,14 

8 

 

9 

 

11 

 

12 

 

13 

 
4 Supervisor (a) menyusun program 

supervisi  

(b) melaksanakan supervisi 

dan menggunakan hasil  

supervise 

2 

 

2 

15, 16 

 

17,18 

 

16 

 

18 

 

5 Leader (a)  Memiliki visi dan misi 

(b)  memiliki kemampuan  

 mengambil keputusan 

(c)  memiliki kemampuan  

 berkomunikasi 

1 

 

2 

 

2 

 

19,20 

 

21 

 

22, 23 

20 

 

21 

 

22 

6 Inovator (a)  mencari dan menemu- 

kan gagasan baru untuk 

pembaruan sekolah 

(b) melakukan pembaruan di 

sekolah 

1 

 

 

1 

24 

 

 

25 

 

24 

 

 

25 

7 Motivator (a) mengatur suasana kerja 

(b)  menerapkan prinsip  

penghargaan dan hukuman 

1 

 

1 

 

26 

 

27 

26 

 

27 

 Jumlah 27 27 18 

Sumber : Data Primer 2013 
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1.1.1.2   Reliabilitas Instrumen Kompetensi Kepemimpinan Kepala sekolah  

  

         Berdasarkan hasil perhitungan dari 18 butir pernyataan yang valid/sahih 

diperoleh  koefisien reliabilitas, sebesar 0,941. Angka ini menunjukan bahwa re- 

liabilitas butir pernyataan instrumen kompetensi pedagogik dalam kategori tinggi. 

1.1.2 Sikap Kerja Guru 

 

         Secara konseptual yang dimaksud sikap kerja guru dalam penelitian ini 

adalah suatu kecenderungan seorang guru dalam merespon suka atau tidak suka 

terhadap pekerjaannya, yang pada akhirnya diungkapkan dalam bentuk tindakan 

atau perilaku yang berkenaan dengan profesinya.  Secara operasional sikap kerja 

guru dalam penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari guru dengan 

mempergunakan angket yang isinya terdiri dari berbagai macam aspek yang 

berkaitan dengan sikap guru terhadap pekerjaannya.   

Pengukuran sikap kerja guru menggunakan angket sikap kerja yang meliputi 

aspek-aspek: 1) kognitif (perceptual), 2) afektif (emosional), dan 3) psikomotor 

(perilaku). Variabel sikap kerja guru dalam penelitian ini akan diukur menggu- 

nakan skala Likert dengan lima pilihan, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), Ragu-

ragu (R), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).  Masing-masing pilihan 

diberi nilai dengan pembobotan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 3.7: Daftar Pembobotan Penilaian Sikap Kerja Guru 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Sangat setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu (R) 3 



36 
 

4 Tidak setuju (TS) 2 

5 Sangat tidak setuju (STS) 1 

   (Sugiyono 2009: 135) 

1.1.2.1 Validitas Instrumen Sikap Kerja 

 

         Sebelum instrumen sikapi kerja digunakan untuk mengambil data penelitian, 

di uji cobakan terhadap anggota populasi di luar sampel penelitian.  Data hasil uji 

coba terhadap 20 orang responden dihitung menggunakan rumus korelasi Product 

Moment dengan bantuan program Microsoft excel.  Berdasarkan hasil pengolahan 

data dari 24 butir pernyataan ternyata hanya terdapat 21 butir pernyataan yang 

valid/sahih dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.  Sedangkan 3 butir 

pernyataan dianulir, yaitu nomor  8, 17 dan 23. Secara rinci Indikator yang digu-

nakan untuk mendapatkan data sikap kerja guru tertera pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.8: Indikator Penilaian Sikap Kerja Guru 

No Dimensi Indikator Jml 

Butir 

Nomor 

Butir 

Butir Valid 

1 Kebutuhan akan 

prestasi 

(a)  prestasi belajar siswa  

(b)  prestasi sekolah 

3 

2 

1, 2, 3 

4, 5 

1, 2, 3 

4, 5 

2 Penghargaan (a)  pengakuan atas   

 prestasi yang  dicapai  

(b)  keinginan diakui  

 keberadaanya  

(c)  Pendapatan 

2 

 

2 

 

3 

6, 7 

 

8, 9 

 

10, 11, 12 

6, 7 

 

9 

 

10, 11, 12 

3 Pekerjaan itu 

sendiri 

(a) kesesuaian pekerjaan 

dengan pendidikan 

(b)  pekerjaan itu 

merupakan pilihan / 

keinginan sendiri 

2 

 

2 

13, 14 

 

15, 16 

13, 14 

 

15, 16 

4 Tanggung jawab (a)  Kesungguhan melak-     

 sanakan  tugas  

(b)  sanggup berkorban  

 untuk  kemajuan  

 sekolah 

2 

 

2 

17, 18 

 

19, 20 

18 

 

19, 20 
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5 Pertumbuhan dan 

perkembangan 

(a)  Kesempatan  

 meningkatkan  

 pengetahuan  

(b)  peluang melanjutkan  

 pendidikan 

2 

 

 

2 

21, 22 

 

 

23, 24 

21, 22 

 

 

24 

 Jumlah 24  21 

 Sumber : Data Primer 2013 

1.1.2.2 Reliabilitas Instrumen Sikap Kerja 

 

         Pengujian reliabilitas  angket motivasi kerja dilakukan dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach.  Dari 21 butir pernyataan yang valid/sahih diperoleh  

koefisien reliabilitas, sebesar 0,936. Angka ini menunjukan bahwa koefisien ke- 

terandalan butir pernyataan instrumen motivasi kerja guru memiliki reliabelitas 

yang tinggi. 

3.6 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

         Analisis data dan pengujian hipotesis merupakan bagian yang sangat penting 

karena hasil dari analisis data dan pengujian hipotesis akan dijadikan dasar dalam  

penarikan kesimpulan.   

3.6.1 Teknik Analisis Data 

 

         Analisis data dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis. Teknik ana- 

lisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  analisis korelasi dan 

regresi, baik regresi sederhana maupun regresi ganda.  

         Sebelum analisis data dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan  deskripsi 

data penelitian yang terdiri dari 2 (dua) variabel bebas (kepemimpinan kepala 

sekolah dan sikap kerja guru) dan 1 (satu) variabel terikat (kompetensi profe- 
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sional guru) dalam bentuk tabel data, distribusi frekuensi, dan diagram batang.  

Langkah berikutnya adalah melaksanakan uji persyaratan analisis data yang 

meliputi  uji normalitas dan homogenitas data.  

  
 
3.6.2 Uji Normalitas 

 

         Pengujian normalitas dilakukan terhadap semua variabel yang diteliti, yaitu 

meliputi variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1), sikap kerja guru (X2), dan 

kompetensi profesional guru (Y). Hasil pengujian terhadap sampel penelitian 

digunakan untuk menyimpulkan apakah populasi yang diamati berdistribusi 

normal atau tidak. Sedangkan untuk keperluan pengujian normal tidaknya distri-

busi masing-masing data dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0  :  Data berasal dari sampel tidak berdisitribusi  normal. 

H1 :   Data berasal dari sampel berdisitribusi normal. 

Kriteria uji: tolak H0 jika nilai  sig > 0,05 dan terima Ho  untuk selainnya. 

 

 

 

 

 

3.6.3 Uji Homogenitas 

 

         Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data sam- 

pel yang diambil merupakan sampel yang berasal dari populasi bervarian homo- 

gen.  Pengujian homogenitas dilakukan terhadap semua variabel independen yang 

diteliti, yaitu meliputi variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan sikap kerja 

guru (X2). Untuk keperluan pengujian digunakan metode uji analisis One-Way 

Anova, dengan hipotesis: 
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H0 : Varians populasi  tidak homogen. 

H1 : Varians populasi adalah   homogen.  

Dengan kriteria uji: tolak H0 jika nilai sig > 0,05, dan terima H0 untuk selainnya. 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis  

 
         Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel bebas 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan sikap kerja guru (X2)terhadap variabel 

terikat kompetensi profesional guru (Y) baik secara  sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama. 

         Pengaruh secara kuantitatif antara masing-masing variabel bebas X1 dan X2, 

terhadap variabel terikat Y dihitung dengan menganalisis bentuk persamaan 

regresi linier sederhana, dengan model persamaan: 

 Ŷ =  a  +  biXi. 

Keterangan: 
 

a   = konstanta regresi 

bi   = faktor konstanta Xi  

Xi = variabel bebas i 

 

 

Kemudian analisis dilanjutkan dengan menganalisis bentuk persamaan regresi 

linier ganda dengan model persamaan: 

        Ŷ  =  a  +   b1X1   +   b2X2    

Keterangan: 

a = konstanta regresi 

bi = faktor konstanta Xi  

Xi = variabel bebas i 

 

Signifikansi pengaruh variabel bebas X1 dan X2  secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat Y diketahui berdasarkan  hasil nilai uji statistik  F, dengan rumus: 
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Keterangan: 
 

Fh   : Nilai F hitung 

JKreg : Jumlah kuadrat regresi 

JKres  : Jumlah kuadrat residu 

n  : banyaknya sampel 

k  : banyaknya variabel bebas 

 

         Besar pengaruh variabel  bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat Y dilakukan dengan menghitung nilai koefisien determinasi (R
2
).   

Sedangkan signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat ditentukan berdasarkan hasil uji statistik  t, dengan rumus: 

        

Keterangan: 
 

t : nilai t hitung 

b : Koefisien variabel x 

 

Sb     :  

 

 :  

(Purwanto, dkk, 2007: 1993-1994) 

         Perhitungan nilai  uji statistik F dan  nilai uji statistik t dalam penelitian ini 

akan menggunakan jasa program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solution). 

 

3.6.5 Uji Linieritas 

 

         Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang 

ada merupakan persamaan linier atau berupa persamaan non linier.  Pengujian 
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linieritas persamaan regresi dilakukan dengan melihat nilai Devation from 

linierity pada tabel Anova. Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Model persamaan regresi tidak  linier. 

H1 : Model persamaan regresi linier. 

Dengan kriteria uji tolak H0 jika nilai sig dari Devation from linierity pada tabel 

Anova  > 0,05, dalam hal lain H0 diterima 

 

3.6.6 Uji Signifikansi Regresi 

         Pengujian tingkat keberartian regresi yang didapat,  dilakukan dengan uji t 

untuk persamaan regresi linier sederhana dan uji F  untuk persamaan regresi linier 

ganda.  Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah: 

H0 : Persamaan regresi  tidak signifikan 

H1 : Persamaan regresi signifikan 

 

Kriteria uji yang digunakan untuk uji t pada taraf signifikan (ά) 0,05  adalah tolak 

H0 jika nilai  thitung > ttabel , dan dalam hal lain  H0 diterima, (Purwanto, dkk, 2007: 

193-194).  Sedangkan untuk uji F pada taraf signifikan (ά) 0,05  adalah tolak H0 

jika nilai Fhitung > Ftabel,  dalam hal lain H0 diterima  (Nana Sudjana , 1989: 385) 

 


