
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang bertujuan mem-

berikan gambaran fenomena yang diamati dengan lebih mendetail, misalnya 

disertai data numerik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel, hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sugiyono (2009:115). Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan prosedur penelitian deskriptif inferensial dengan membedakan 

variabel ke dalam variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel 

terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. Variabel bebasnya adalah kepemimpinan 

kepala sekolah dan penjaminan mutu, sedangkan variabel terikat adalah kinerja 

guru.

Sejalan dengan sifat penelitian deskriptif korelasional, peneliti berusaha meng-

gambarkan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, fakta 

tersebut diolah dan dianalisis untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat lalu menggunakan analisis korelasi dan regresi. Data yang di-

peroleh akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari populasi 

berdasarkan variabel yang sudah ditentukan. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi dan sampel dari guru-guru SD Negeri di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Penentuan populasi dan 

sampel dijelaskan sebagai berikut:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu menurut Sugiyono (2009:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru di Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, yang berjumlah 136 orang. 

Dari populasi tersebut diambil 101 orang sebagai sampel penelitian. Jumlah 

tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin pada taraf signifikan 5%.

=   + 1
=  136136 . 0,05 +  1 = 101

Jadi, jumlah keseluruhan sampel adalah 101 orang.

Keterangan:
n =  Ukuran sampel
N =  Ukuran populasi
d =  Taraf signifikansi (5% = 0,05)

Untuk menentukan jumlah sampel di tiap-tiap sekolah digunakan teknik 

proportional random sampling, yaitu penarikan sampel secara acak atas kelompok 

populasi dengan memperhatikan proporsi setiap kelompok dalam strata populasi 

sehingga proporsi populasi yang paling kecil pun dapat terwakili, dengan rumus:

=   .
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Misal di SDN 1 Sukaraja dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut:

S1 = . 19 = 14,11 dibulatkan 14

Jadi, target jumlah sampel untuk sekolah SDN 1 Suka Raja adalah 14 orang.

Keterangan :
S = target jumlah sampel
x = jumlah keseluruhan sampel
y = jumlah populasi
n = jumlah populasi tiap strata

Langkah-langkah pengambilan sampel penelitian adalah menetapkan seluruh 

populasi dari SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung; 

dari tiap-tiap sekolah dipilih sejumlah guru yang akan dijadikan sampel; membuat 

nomor kode guru untuk setiap sekolah sebanyak populasi kemudian dikocok 

sampai mendapatkan jumlah sampel yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

No. Nama Sekolah Jumlah Guru/ 
Populasi

Pembulatan 
(Jumlah Sampel)

1. SDN 1 Suka Raja 19 orang 14 orang
2. SDN 2 Suka Raja 18 orang 13 orang
3. SDN 3 Suka Raja 17 orang 13 orang
4. SDN 4 Suka Raja 17 orang 13 orang
5. SDN 1 Talang 21 orang 15 orang
6. SDN 1 Pecoh Raya 15 orang 11 orang
7. SDN 1 Garuntang 17 orang 13 orang
8. SDN 5 Talang 12 orang 9 orang

Jumlah 136 orang 101 orang
3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Bebas
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Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

dan penjaminan mutu (X2).

3.3.2 Variabel Terikat

Variabel terikat (Dependent Variable) (Y) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah variabel kinerja 

guru.

3.3.3 Variabel Kinerja Guru (Y)

3.3.3.1 Definisi Konseptual Variabel Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar yang bermutu melalui kecakapan dan keterampilan 

sehingga mencapai tujuan pendidikan secara efektif.

3.3.3.2 Definisi Operasional Variabel Kinerja Guru

Kinerja guru adalah total skor yang diperoleh dari hasil penilaian guru 

sendiri tentang hasil yang telah dicapai guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pengajar.

Mengenai indikator-indikator untuk mengukur kinerja guru adalah: 

merumuskan tujuan pembelajaran; mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media pembelajaran dan sumber belajar; 

merencanakan skenario kegiatan pembelajaran; merancang pengelolaan 

kelas; merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian; 

tampilan dokumen rencana pembelajaran; mengelola ruang dan fasilitas 
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pembelajaran; melaksanakan kegiatan pembelajaran; mengelola interaksi 

kelas; bersikap terbuka dan luwes serta membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik terhadap belajar; mendemonstrasikan kemampuan 

khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu; melaksanakan 

evaluasi proses dan hasil belajar; kesan umum kinerja guru/ calon guru. 

Masing-masing indikator kinerja guru diukur dengan angket menggunakan 

skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju 

(S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Dari variabel kinerja guru disediakan 20 butir soal, sehingga secara teoritis 

skor yang diperoleh untuk variabel kinerja guru akan bervariasi antara skor 

minimal 20 sampai dengan skor maksimal 100.

3.3.4 Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)

Variabel kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini merupakan variabel 

bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini dapat dijelaskan secara 

konseptual dan operasional sebagai berikut:

3.3.4.1 Definisi Konseptual Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah

Secara konseptual yang dimaksud kepemimpinan kepala sekolah dalam 

penelitian ini adalah kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi 

bawahannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.3.4.2 Definisi Operasional Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah
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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 

persepsi guru terhadap gaya kepemimpinan kepala sekolah. Adapun 

indikator yang digunakan untuk mendapatkan persepsi guru terhadap gaya 

kepemimpinan kepala sekolah diambil dari teori gaya kepemimpinan 

Hersey dan Blanchard adalah: pemberitahuan (telling), penawaran atau 

penjualan (selling), pelibatan bawahan (participating) dan pendelegasian 

(delegating). Beberapa aspek kepemimpinan kepala sekolah yang telah 

disebutkan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator untuk 

mendapatkan butir-butir instrumen variabel kepemimpinan kepala sekolah. 

Masing-masing indikator kepemimpinan kepala sekolah diukur dengan 

angket menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS) dan sangat 

tidak setuju (STS). 

Dari variabel kepemimpinan kepala sekolah disediakan 20 butir soal, 

sehingga secara teoritis skor yang diperoleh untuk variabel kepemimpinan 

kepala sekolah akan bervariasi antara skor minimal 20 sampai dengan skor 

maksimal 100.

3.3.5 Variabel Penjaminan Mutu (X2)
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Variabel penjaminan mutu dalam penelitian ini merupakan variabel bebas yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini dapat dijelaskan secara konseptual 

dan operasional sebagai berikut:

3.3.5.1 Definisi Konseptual Variabel Penjaminan Mutu

Secara konseptual yang dimaksud penjaminan mutu dalam penelitian ini 

adalah pemenuhan spesifikasi produk (peserta didik) secara konsisten atau 

menghasilkan peserta didik yang selalu baik sejak awal (right first time 

after time). Mutu yang baik dijamin oleh sistem, yang dikenal sebagai 

sistem jaminan mutu, yang memposisikan secara tepat bagaimana sekolah 

seharusnya berperan sesuai dengan standar, yaitu standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar mutu diatur 

oleh prosedur-prosedur yang ada dalam sistem jaminan mutu.

3.3.5.2 Definisi Operasional Variabel Penjaminan Mutu 

Secara operasional penjaminan mutu dalam penelitian ini adalah skor total 

yang diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang isinya 

terdiri dari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan persepsi guru 

terhadap penjaminan mutu. Aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur 

persepsi guru terhadap penjaminan mutu berdasarkan delapan Standar 

Nasional Pendidikan (SNP), yaitu standar isi, standar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar 
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penilaian pendidikan. Beberapa aspek penjaminan mutu yang telah 

disebutkan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator untuk 

mendapatkan butir-butir instrumen variabel penjaminan mutu. 

Masing-masing indikator penjaminan mutu diukur dengan angket 

menggunakan skala Likert dengan lima pilihan jawaban, yaitu sangat 

setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (R), tidak setuju (TS) dan sangat tidak 

setuju (STS). 

Dari variabel penjaminan mutu disediakan 20 butir soal, sehingga secara 

teoritis skor yang diperoleh untuk variabel penjaminan mutu akan 

bervariasi antara skor minimal 20 sampai dengan skor maksimal 100.

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan alat-alat pengukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Sehubungan dengan pengertian teknik 

pengumpulan data dan wujud data yang akan dikumpulkan, maka dalam hal 

penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

angket. Pengumpulan data dengan teknik angket dilakukan dengan cara 

mendistribusikan sejumlah instrumen berupa kuesioner kepada responden yang 

dijadikan sampel penelitian. 

Pemilihan teknik pengumpulan data dengan angket didasarkan atas alasan bahwa

responden memiliki waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan; 

setiap responden menghadapi susunan dan cara pengisian yang sama atas 
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pertanyaan yang diajukan; responden mempunyai kebebasan memberikan 

jawaban; dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan dari 

banyak responden dalam waktu yang cepat. Melalui teknik angket ini akan 

dikumpulkan data yang berupa jawaban tertulis dari beberapa responden atas 

sejumlah pertanyaan yang diajukan di dalam angket tersebut. Indikator- indikator 

yang merupakan penjabaran dari variabel kepemimpinan kepala sekolah, 

penjaminan mutu dan  kinerja guru merupakan materi pokok yang diramu menjadi 

sejumlah pertanyaan di dalam angket.

Angket dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan lima pilihan 

jawaban, yaitu:

1     = Sangat Tidak Setuju (STS)
2     = Tidak Setuju (TS)
2 = Ragu-ragu (R)
3 = Setuju (S)
4 = Sangat Setuju (SS)

Menurut Sugiyono (2009: 86), skala Likert dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

tertentu. Jadi, peneliti ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, 

penjaminan mutu dan kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

Bandar Lampung.

3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
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Tabel 3.2: Kisi-kisi Instrumen

Variabel 
penelitian

Indikator Nomor 
Butir

Jumlah

Variabel 
Kinerja 
Guru (Y)

1. Merumuskan tujuan pembelajaran
2. Mengembangkan dan 

mengorganisasikan materi, media 
pembelajaran dan sumber belajar

3. Merencanakan skenario kegiatan 
pembelajaran

4. Merancang pengelolaan kelas
5. Merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian
6. Tampilan dokumen rencana 

pembelajaran
7. Mengelola ruang dan fasilitas 

pembelajaran
8. Melaksanakan kegiatan

pembelajaran
9. Mengelola interaksi kelas
10. Bersikap terbuka dan luwes serta 

membantu mengembangkan sikap 
positif peserta didik terhadap belajar

11. Mendemonstrasikan kemampuan 
khusus dalam pembelajaran mata 
pelajaran tertentu

12. Melaksanakan evaluasi proses dan 
hasil belajar

13. Kesan umum kinerja guru/ calon 
guru

1,2
3,4

5

6,7
8,9

10

11,12

13,14

15
16

17

18,19

20

2
2

1

2
2

1

2

2

1
1

1

2

1

Jumlah 20
Variabel 
Kepemimpi
nan Kepala 
Sekolah 
(X1)

1. Memberikan intensitas tugas tinggi 
tetapi memiliki hubungan yang 
rendah serta komunikasi satu arah 
(telling)

2. Memberikan tugas tinggi dan 
memiliki hubungan yang tinggi, 
dengan kecenderungan komunikasi 
dua arah (selling)   

3. Memberikan intensitas tugas rendah 
tetapi memiliki hubungan yang 
tinggi, dengan kecenderungan 
komunikasi dua arah (participating)

4. Memberikan tugas rendah dan 
memiliki hubungan yang rendah 
(delegating)

1,2,3,4,5

6,7,8,9,10

11,12,13,14,
15

16,17,18,19,
20

5

5

5

5

Jumlah 20
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Variabel 
Penjaminan 
Mutu (X2)

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian Pendidikan

1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12

13,14
15,16
17,18
19,20

3
3
3
3

2
2
2
2

Jumlah 20

Uji coba instrumen diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang di-

gunakan tersebut benar-benar sahih dan handal. Yang dimaksud dengan sahih atau 

valid adalah untuk melihat apakah alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Sedangkan yang dimaksud dengan reliabel atau handal adalah 

untuk melihat apakah suatu alat ukur mampu memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten dalam waktu dan tempat yang berbeda. 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas 

Setelah data hasil uji coba terkumpul, data tersebut dianalisis agar dapat 

membedakan butir-butir yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi instrumen 

yang sesungguhnya. 

Rumus yang digunakan untuk pengolahan, pengujian maupun analisis data untuk 

membuktikan tingkat validitas dilakukan dengan alat bantu Program SPSS 22 dan 

Excel (Computerized).

Jika butir yang dinyatakan gugur, tidak mempengaruhi keterwakilan butir untuk 

setiap indikator untuk masing-masing variabel, maka butir yang gugur tersebut 

dikeluarkan dari instrumen karena butir yang sahih dianggap sudah cukup 



memadai untuk menjaring data yang diperlukan. Untuk menghitung validitas alat 

ukur dalam penelitian ini digunakan rumus:

Rumus Korelasi Pearson product Moment

Dimana: 
rhitung = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel
X = Skor variabel bebas

Y = Skor variabel terikat

Setelah nilai korelasi (rhitung

nilai rtabel kaidah keputusannya adalah sebagai berikut: Jika 

alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid, dan 

sebaliknya jika rhitung < r

penelitian dinyatakan tidak valid dengan taraf signifikan α = 0,05. Adapun dalam 

pengolahan, pengujian, maupun analisis data untuk membuktikan tingkat 

kevalidan alat ukur atau instrumen dilakukan de

SPSS 22. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya (r) sebagai beriku

Tabel 3.3: Daftar Interpretasi Nilai r (validitas instrumen)

memadai untuk menjaring data yang diperlukan. Untuk menghitung validitas alat 

ukur dalam penelitian ini digunakan rumus:

Korelasi Pearson product Moment adalah:

Koefisien korelasi
Jumlah sampel
Skor variabel bebas
Skor variabel terikat

hitung) diperoleh, kemudian nilai rhitung dibandingkan dengan 

kaidah keputusannya adalah sebagai berikut: Jika rhitung > r

alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid, dan 

rtabel maka alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam 

penelitian dinyatakan tidak valid dengan taraf signifikan α = 0,05. Adapun dalam 

pengolahan, pengujian, maupun analisis data untuk membuktikan tingkat 

kevalidan alat ukur atau instrumen dilakukan dengan menggunakan program 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks korelasinya (r) sebagai berikut:

Tabel 3.3: Daftar Interpretasi Nilai r (validitas instrumen)

70

memadai untuk menjaring data yang diperlukan. Untuk menghitung validitas alat 

dibandingkan dengan 

rtabel maka 

alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid, dan 

maka alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam 

penelitian dinyatakan tidak valid dengan taraf signifikan α = 0,05. Adapun dalam 

pengolahan, pengujian, maupun analisis data untuk membuktikan tingkat 

ngan menggunakan program 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 
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No Besarnya Nilai r Interpretasi

1 Antara 0,800 – 1,000 Sangat tinggi

2 Antara 0,600 – 0,799 Tinggi

3 Antara 0,400 – 0,599 Cukup Tinggi

4 Antara 0,200 – 0,399 Rendah

5 Antara 0,000 – 0,199 Sangat Rendah

  Sumber: Suharsimi. A tahun 2009

3.6.1.1 Hasil Uji Validitas Kinerja Guru 

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada kinerja guru dapat dilihat dengan 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika rhitung ≥ rtabel pada taraf 

signifikansi α = 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan valid, dan jika 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan secara lengkap 

validitas Kinerja Guru (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Validitas Kinerja Guru (Y)

No 
Item

rhitung rtabel Status No 
Item

rhitung rtabel Status 

1 0,449 0,444 Valid 11 0,885 0,444 Valid
2 0,603 0,444 Valid 12 0,600 0,444 Valid
3 0,558 0,444 Valid 13 0,610 0,444 Valid
4 0,709 0,444 Valid 14 0,696 0,444 Valid
5 0,660 0,444 Valid 15 0,455 0,444 Valid
6 0,651 0,444 Valid 16 0,619 0,444 Valid
7 0,616 0,444 Valid 17 0,660 0,444 Valid
8 0,642 0,444 Valid 18 0,710 0,444 Valid
9 0,730 0,444 Valid 19 0,448 0,444 Valid

10 0,480 0,444 Valid 20 0,679 0,444 Valid
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.4 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk 

memperoleh data penelitian.
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3.6.1.2 Hasil Uji Validitas Kepemimpinan Kepala Sekolah

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada kepemimpinan kepala sekolah 

dapat dilihat dengan membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika rhitung

≥ rtabel pada taraf signifikansi α = 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan 

valid, dan jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan secara 

lengkap validitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) disajikan pada tabel 

berikut:

Tabel 3.5 Hasil Perhitungan Validitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)

No 
Item

rhitung rtabel Status No 
Item

rhitung rtabel Status 

1 0,479 0,444 Valid 11 0,524 0,444 Valid
2 0,597 0,444 Valid 12 0,681 0,444 Valid
3 0,670 0,444 Valid 13 0,663 0,444 Valid
4 0,854 0,444 Valid 14 0,565 0,444 Valid
5 0,699 0,444 Valid 15 0,799 0,444 Valid
6 0,445 0,444 Valid 16 0,567 0,444 Valid
7 0,449 0,444 Valid 17 0,446 0,444 Valid
8 0,540 0,444 Valid 18 0,459 0,444 Valid
9 0,451 0,444 Valid 19 0,708 0,444 Valid

10 0,456 0,444 Valid 20 0,446 0,444 Valid
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.5 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk 

memperoleh data penelitian.

3.6.1.3 Hasil Uji Validitas Penjaminan Mutu

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada penjaminan mutu dapat dilihat 

dengan membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika rhitung ≥ rtabel pada 



73

taraf signifikansi α = 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan valid, dan jika 

sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan secara lengkap 

validitas Penjaminan Mutu (X2) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Validitas Penjaminan Mutu (X2) 

No 
Item

rhitung rtabel Status No 
Item

rhitung rtabel Status 

1 0,685 0,444 Valid 11 0,639 0,444 Valid
2 0,524 0,444 Valid 12 0,477 0,444 Valid
3 0,503 0,444 Valid 13 0,542 0,444 Valid
4 0,542 0,444 Valid 14 0,668 0,444 Valid
5 0,619 0,444 Valid 15 0,470 0,444 Valid
6 0,451 0,444 Valid 16 0,447 0,444 Valid
7 0,761 0,444 Valid 17 0,732 0,444 Valid
8 0,769 0,444 Valid 18 0,601 0,444 Valid
9 0,496 0,444 Valid 19 0,661 0,444 Valid

10 0,734 0,444 Valid 20 0,454 0,444 Valid
Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.6 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk 

memperoleh data penelitian.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat 

konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan 

butir yang diukurnya. Kehandalan instrumen dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan teknik Alpha Cronbach dengan menggunakan bantuan sarana komputer 

program SPSS 22. Langkah-langkah dalam mencari reliabilitas dengan metode 

alpha sebagai berikut: 

Langkah 1:



Menghitung varians skor tiap item dengan rumus: 

Keterangan:
S1 = varians skor tiap
     = jumlah kuadrat item
           = kuadrat jumlah item
N = jumlah respondem

Langkah II:

Menjumlahkan varians semua item dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
                = jumlah varians semua item
S1 = varians item ke

Langkah III:

Menghitung varians total dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
S1 = varians total
              = jumlah kuadrat 
              = kuadrat jumlah 
N = jumlah responden

Langkah IV:

Masukkan nilai alpha dengan rumus sebagai berikut:

                      –

Keterangan:
r11 = nilai reliabilitas

Menghitung varians skor tiap item dengan rumus: 

= varians skor tiap-tiap item
= jumlah kuadrat item
= kuadrat jumlah item
= jumlah respondem

Menjumlahkan varians semua item dengan rumus sebagai berikut:

= jumlah varians semua item
= varians item ke-i, i = 1, 2, 3, ....n

Menghitung varians total dengan rumus sebagai berikut:

= varians total
= jumlah kuadrat X total
= kuadrat jumlah X total

jumlah responden

Masukkan nilai alpha dengan rumus sebagai berikut:

= nilai reliabilitas
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             = jumlah skor tiap
S1 = varians total
K = jumlah item

Langkah V:

Menentukan derajat reliabilitas dengan tabel.

Dari harga reliabilitas yang diperoleh, hasilnya dikonsultasikan dengan 

rata signifikansi 5% atau internal kepercayaan 95%. Jika harga perhitungan lebih 

besar dari rtabel maka instrumen dikatakan reliabel. Reliabilitas instrumen hasil uji 

coba kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.7: Daftar Interpretasi Nilai r (reliabilitas instrumen)

No Besarnya Nilai r

1 Antara 0,80 –

2 Antara 0,60 –

3 Antara 0,40 –

4 Antara 0,20 –

5 Antara 0,00 –

Sumber : Suharsimi. A tahun 2009

3.6.2.1 Hasil Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk kinerja guru (Y) dilakukan pada 

20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for windows version 22

diperoleh koefisien reliabilitas instrumen kine

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari kinerja guru (Y) tinggi.

Tabel 3.8: Statistika Reliabilitas Kinerja Guru (Y)

= jumlah skor tiap-tiap item
= varians total

jumlah item

Menentukan derajat reliabilitas dengan tabel.

Dari harga reliabilitas yang diperoleh, hasilnya dikonsultasikan dengan 

rata signifikansi 5% atau internal kepercayaan 95%. Jika harga perhitungan lebih 

a instrumen dikatakan reliabel. Reliabilitas instrumen hasil uji 

coba kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.7: Daftar Interpretasi Nilai r (reliabilitas instrumen)

Besarnya Nilai r Interpretasi

1,00 Tinggi

0,80 Cukup

0,60 Rendah

0,40 Sangat rendah

0,20 Tidak berkorelasi

. A tahun 2009

Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Guru

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk kinerja guru (Y) dilakukan pada 

20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

for windows version 22. Berdasarkan perhitungan yang 

diperoleh koefisien reliabilitas instrumen kinerja guru (Y) sebesar 0,909. 

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari kinerja guru (Y) tinggi.

Tabel 3.8: Statistika Reliabilitas Kinerja Guru (Y)
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Dari harga reliabilitas yang diperoleh, hasilnya dikonsultasikan dengan rtabel rata-

rata signifikansi 5% atau internal kepercayaan 95%. Jika harga perhitungan lebih 

a instrumen dikatakan reliabel. Reliabilitas instrumen hasil uji 

Interpretasi

Tidak berkorelasi

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk kinerja guru (Y) dilakukan pada 

20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

. Berdasarkan perhitungan yang 

rja guru (Y) sebesar 0,909. 

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari kinerja guru (Y) tinggi.
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Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

N of 

Items

.909 20

3.6.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk kepemimpinan kepala sekolah

(X1) dilakukan pada 20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS for windows version 22. 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas instrumen 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 0,865. Hal ini menunjukkan 

bahwa reliabilitas dari kepemimpinan kepala sekolah (X1) tinggi.

Tabel 3.9: Statistika Reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

N of 

Items

.865 20

3.6.2.3 Hasil Uji Reliabilitas Penjaminan Mutu 

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk penjaminan mutu (X2) dilakukan 

pada 20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS for windows version 22. Berdasarkan perhitungan 

yang diperoleh koefisien reliabilitas instrumen penjaminan mutu (X2) 

sebesar 0,884. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari penjaminan 

mutu (X2) tinggi.

Tabel 3.10: Statistika Reliabilitas Penjaminan Mutu (X2)
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Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

N of 

Items

.884 20

3.7 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.7.1    Teknik Analisis Data            

Analisis data dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis. Teknik analisis 

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 dan 1 (satu) variabel terikat 

dalam bentuk tabel data, distribusi frekuensi dan histogram. Langkah berikutnya 

adalah melaksanakan uji persyaratan analisis data yang meliputi uji normalitas 

dan homogenitas data serta dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

3.7.2    Pengujian Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis merupakan syarat yang harus dipenuhi agar analisis data 

penelitian dapat dilakukan dengan baik.

3.7.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan terhadap semua variabel yang diteliti, 

yaitu meliputi variabel kinerja guru (Y), kepemimpinan kepala sekolah

(X1) dan penjaminan mutu (X2). Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. 
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Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, 

maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya. Uji 

normalitas dilakukan dengan baik secara manual maupun menggunakan 

komputer program SPSS. Dalam penelitian ini, uji normalitas dapat 

digunakan uji  Kolmogrov-smirnov, kriterianya adalah signifikansi untuk 

uji dua sisi hasil perhitungan > 0,05 berarti berdistribusi normal.

H0 : Data berasal dari sampel tidak berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari sampel berdistribusi normal

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

3.7.2.2 Uji Homogenitas

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 

berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Barletts, jika nilai 

probabilitasnya > 0, 05 maka data berasal dari populasi yang variansnya 

sama atau homogen. Pengujian homogenitas dilakukan terhadap semua 

variabel dependen yang diteliti, yaitu meliputi variabel kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) dan penjaminan mutu (X2). Untuk keperluan 

pengujian digunakan metode uji analisis One-Way Anova, dengan langkah-

langkah sebagai berikut:

Perumusan Hipotesis:

H0 : Varians populasi tidak homogen.

H1 : Varians populasi adalah homogen
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Dengan kriteria uji: tolak H0 jika nilai sig > 0,05 dan terima H0 untuk 

selainnya.

3.7.3 Uji Linieritas  

Uji yang harus dipenuhi untuk analisis regresi adalah uji linieritas, bertujuan 

untuk memastikan hubungan antara ubahan bebas dan ubahan terikat bersifat 

linier, kuadratik atau dalam derajat yang lebih tinggi lagi. Pedoman untuk melihat 

kelinieritasan ini adalah menggunakan scaterplot, jika data tersebar dari arah kiri 

bawah ke kanan atas membentuk garis lurus berarti regresinya adalah linier.

Pengujian linieritas persamaan regresi dilakukan dengan melihat nilai Deviation 

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 Deviation from linierity pada tabel 

Anova > 0,05, dalam hal lain H0 diterima.

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel bebas variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (X1), penjaminan mutu (X2) terhadap variabel 

terikat kinerja guru (Y) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Untuk mengetahui apakah variabel bebas X mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat Y dilakukan dengan menghitung nilai uji statistik F. Besar pe-

ngaruh variabel bebas (X1 dan X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

Y dilakukan dengan menghitung nilai koefisien determinasi (R2). Sedangkan 



besarnya pengaruh masing

ditentukan berdasarkan hasil uji statistik t menurut Purwanto  (2007:193

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

kan jasa program komputer SPSS (

for Window.

Untuk menganalisis hipotesis, langkah

berikut:

3.7.4.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana

Uji korelasi tunggal atau 

untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Teknik korelasi sederhana 

yang digunakan adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel

Rumus Korelasi Pearson product Moment

Dimana: 
rhitung = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel
X = Skor variabel bebas
Y = Skor variabel terikat

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, diuji dengan 

menggunakan uji t dengan rumus:

besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

ditentukan berdasarkan hasil uji statistik t menurut Purwanto  (2007:193

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

kan jasa program komputer SPSS (Statistical Product and Service Solution

Untuk menganalisis hipotesis, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 

Persamaan Regresi Linier Sederhana

Uji korelasi tunggal atau persamaan regresi linier sederhana digunakan 

untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Teknik korelasi sederhana 

yang digunakan adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas dengan terikatnya.

Korelasi Pearson product Moment adalah:

= Koefisien korelasi
= Jumlah sampel
= Skor variabel bebas
= Skor variabel terikat

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, diuji dengan 

menggunakan uji t dengan rumus:

menurut Agus Irianto (2009: 103)
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masing variabel bebas terhadap variabel terikat 

ditentukan berdasarkan hasil uji statistik t menurut Purwanto  (2007:193-194).

mengguna-

Statistical Product and Service Solution) 22.00 

langkah yang ditempuh adalah sebagai 

persamaan regresi linier sederhana digunakan 

untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Teknik korelasi sederhana 

yang digunakan adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk 

variabel bebas dengan terikatnya.

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, diuji dengan 



Kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya untuk 

memprediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel 

independen dimanipulasi.

Persamaan garis regresi sederhana (dengan s

Keterangan:
=  Nilai yang diprediksi (variabel terikat)

a =  Harga bilangan konstant
a1 =  Harga koefisien prediktor
X =  Nilai variabel bebas

Untuk mencari nilai a dan a

Selanjutnya menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengaruh X1 dan X

a. Ho : = 0, artinya X

berpengaruh signifikan terhadap Y

b. Ha : ≠ 0, artinya X

berpengaruh signifikan terhadap Y

Kaidah pengambilan keputusan:

a. Jika Sig thitung

b. Jika Sig thitung

3.7.4.2 Persamaan Regresi Ganda

Kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya untuk 

memprediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel 

independen dimanipulasi.

Persamaan garis regresi sederhana (dengan satu prediktor) adalah:

=  Nilai yang diprediksi (variabel terikat)
=  Harga bilangan konstant
=  Harga koefisien prediktor
=  Nilai variabel bebas

Untuk mencari nilai a dan a1 digunakan rumus:

Selanjutnya menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut:

dan X2 terhadap Y secara parsial (uji t)

= 0, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y

≠ 0, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadap Y

Kaidah pengambilan keputusan:

hitung > Sig ttabel maka Ho ditolak

hitung < Sig ttabel maka Ho diterima

3.7.4.2 Persamaan Regresi Ganda
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Kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya untuk 

memprediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel 

atu prediktor) adalah:

Selanjutnya menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut:

sendiri) tidak 

sendiri) 



Uji korelasi ganda atau persamaan regresi ganda digunakan untuk menguji 

hipotesis ketiga. Teknik korelasi ganda yang digunakan adalah korelasi 

Pearson. Hal ini dimaksudkan 

berarti apabila kedua variabel bebas secara bersama

dengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi antara kriterium Y dengan 

prediktor X1 dan prediktor X

Keterangan:
=  Koefisien korelasi antara 

=  Jumlah produk antara 

=  Jumlah produk antara 
=  Jumlah kuadrat kriterium 

      =  Koefisien prediktor
menurut Sutrisno Hadi (2009: 33)

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak digunakan rumus:

Dengan: N
    m
    R

    

kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresi ganda 

dengan rumus:

Dimana:
Y =  Variabel kinerja guru
X1 =  Variabel kepemimpinan kepala sekolah
X2 =  Variabel penjaminan mutu 
a =  Konstanta
a1 dan a2 =  Koefisien regresi yang dicari

Uji korelasi ganda atau persamaan regresi ganda digunakan untuk menguji 

hipotesis ketiga. Teknik korelasi ganda yang digunakan adalah korelasi 

Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat korelasi yang 

berarti apabila kedua variabel bebas secara bersama-sama dikorelasika

dengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi antara kriterium Y dengan 

dan prediktor X2  dapat diperoleh dengan rumus:

=  Koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2

=  Jumlah produk antara X1 dengan Y

=  Jumlah produk antara X2 dengan Y
=  Jumlah kuadrat kriterium Y

=  Koefisien prediktor
menurut Sutrisno Hadi (2009: 33)

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak digunakan rumus:

N =  Cacah kasus
m =  Cacah prediktor

=  Koefisien korelasi antara kriterium 
        dengan prediktor-prediktor

kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresi ganda 

Y = a + a1 X1 + a2 X2

=  Variabel kinerja guru
=  Variabel kepemimpinan kepala sekolah
=  Variabel penjaminan mutu 
=  Konstanta
=  Koefisien regresi yang dicari
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Uji korelasi ganda atau persamaan regresi ganda digunakan untuk menguji 

hipotesis ketiga. Teknik korelasi ganda yang digunakan adalah korelasi 

untuk melihat apakah terdapat korelasi yang 

sama dikorelasikan

dengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi antara kriterium Y dengan 

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak digunakan rumus:

kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresi ganda 



menurut Agus Irianto (2009: 137)

Kemudian dilanjutkan menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai 

berikut:

Pengaruh X1 dan 

a. Ho : = 0, artinya 

berpengaruh signifikan terhadap Y

b. Ho : ≠ 0, artinya X

berpengaruh signifikan terhadap Y

Kaidah pengambilan keputusan:

a. Jika Sig F hitung

b. Jika Sig F hitung

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh dapat 

dipergunakan untuk menarik kesimpulan pengaruh antara variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y, maka dilakukan uji linieritas dan signifikan

regresi.

3.7.5    Uji Signifikansi Regresi 

Pengujian tingkat keberartian regresi yang didapat, dilakukan dengan uji t untuk 

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

Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah:

H0 : Persamaan regresi tidak signifikan

H1 : Persamaan regresi signifikan 

menurut Agus Irianto (2009: 137)

Kemudian dilanjutkan menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai 

dan X2 terhadap Y secara simultan (uji F)

= 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y

≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama

berpengaruh signifikan terhadap Y

Kaidah pengambilan keputusan:

hitung > Sig F tabel maka Ho ditolak

hitung < Sig F tabel maka Ho diterima

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh dapat 

dipergunakan untuk menarik kesimpulan pengaruh antara variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y, maka dilakukan uji linieritas dan signifikan

3.7.5    Uji Signifikansi Regresi 

Pengujian tingkat keberartian regresi yang didapat, dilakukan dengan uji t untuk 

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

Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah:

Persamaan regresi tidak signifikan

: Persamaan regresi signifikan 
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Kemudian dilanjutkan menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai 

sama) tidak 

secara simultan (bersama-sama) 

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh dapat 

dipergunakan untuk menarik kesimpulan pengaruh antara variabel bebas X 

terhadap variabel terikat Y, maka dilakukan uji linieritas dan signifikansi 

Pengujian tingkat keberartian regresi yang didapat, dilakukan dengan uji t untuk 

persamaan regresi linier sederhana dan uji F untuk persamaan regresi ganda.
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Kriteria uji yang digunakan untuk uji t pada taraf signifikan 0,05 adalah tolak H0

jika nilai thitung > ttabel, dan dalam hal lain H0 diterima, menurut Purwanto 

(2007:193-194). 


