
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh (regresi) 

dengan menggunakan metode survei dan jenis penelitian Ex Post Facto, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan meneliti sesuatu yang sudah terjadi atau pada tahun 

sebelumnya dengan meneliti pengaruh sepervisi akademik kepala sekolah, 

Komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Variabel dalam 

penelitian ini meliputi empat variabel bebas, yaitu Supervisi Akademik Kepala 

Sekolah (X1), Komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dan guru, guru dengan 

sesama guru, guru dengan tenaga kependidikan, guru dengan orang tua siswa dan 

masyarakat, serta guru dengan siswa  (X2), Motivasi kerja (X3), dan satu variabel 

terikat yaitu kinerja guru (Y).  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Riduwan dan 

Akdon (2009:238) Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil 

pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru Sekolah Bodhisattva dari jenjang SD, SMP, SMA yang berjumlah 50 

orang. 
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3.2.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Suharsimi (2006:131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sugiyono (2010:118) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Berdasarkan pendapat tersebut sampel 

merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Proportionate Random Sampling. 

Banyaknya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Taro Yamane 

(Riduwan dan Akdon, 2009:249), sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

N  =  Sampel 

N  =  Jumlah Populasi 

d
2
  =  Presisi (ditetapkan 10%)  

 

Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut: 

 

   =  

 

 

Jadi, jumlah sampel sebanyak 33 orang. Berdasarkan jumlah sampel, yaitu 33 orang, 

maka untuk mempermudah dalam penyebaran kuisioner maka akan ditentukan jumlah 
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sampel menurut unit sekolah masing-masing secara proporsional dengan teknik 

stratified random sampling dengan rumus: 

   (Menurut Riduwan dan Akdon, 2009:257) 

Keterangan : 

S = Jumlah sampel seluruhnya 

ni = Jumlah sampel menurut stratum 

Ni = Jumlah populasi menurut stratum 

N = Jumlah populasi seluruhnya 

Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh jumlah sampel masing-masing unit 

sekolah sebagai berikut: 

1. SD Bodhisattva =  

2. SMP Bodhisattva =   x 33  = 11 

3. SMA Bodhisattva =  

Tabel 3. Populasi dan Sampel Penelitian 

No Unit Sekolah Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1. SD Bodhisattva 12 8 

2. SMP Bodhisattva 17 11 

3. SMA Bodhisattva 21 14 

Jumlah 50 33 

Sumber : Data Hasil Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperjelas teknik yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian. Data primer disebut juga data asli atau data baru 

(Hasan,2002:82). Penggunaan data primer dalam penelitian ini menggunakan empat 

metode, yaitu: 

 

3.3.1.1 Teknik Kuesioner (Angket) 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan 

daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden (Hasan, 2002:83). Dalam  penelitian ini 

menggunakan metode angket langsung, dengan harapan responden akan dapat 

langsung menuangkan jawabannya dalam item-item kuesioner. 

 

Angket yang dipilih adalah model skala likert yang terdiri atas pernyataan-pernyataan 

positif dan negatif. Menurut Sugiyono (2010:134) Untuk setiap pertanyaan disediakan 

lima pilihan jawaban , yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), tidak setuju 

(TS), sangat tidak setuju (STS). (Pilihan jawaban netral (N) tidak digunakan, hal ini 

dilakukan untuk mendorong siswa melakukan pilihan jawaban dan menghindari 

jawaban aman. Alternatif jawaban pada setiap item kuesioner merupakan data 

kualitatif. Dari data kualitatif tersebut ditransformasikan kedalam data kuantitatif. 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dari keempat variabel 

penelitian ini adalah angket/kuisioner dengan skala likert. Menurut Sugiyono 
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(2010:134) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap instrumen 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari pernyataan diberi skor 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Skor Jawaban Responden 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju (ST) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-Ragu (RR) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono (2010:135) 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini dapat diperoleh 

diperpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu (Hasan, 2002:82). Data 

sekunder disebut juga data tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

diperoleh berasal dari dokumentasi sekolah. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010:60) variabel penelitian adalah atribut, sifat, nilai seseorang 

atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). 
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3.4.1 Variabel bebas (Independen) 

Variabel bebas (independen) sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010:61). Dalam 

penelitian ini variabel independenya adalah Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

Komunikasi interpersonal antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru 

dengan tenaga kependidikan, guru dengan orang tua siswa dan masyarakat serta guru 

dengan siswa (X2) dan Motivasi kerja guru (X3). 

 

3.4.2 Variabel terikat (Dependen) 

Variabel dependen atau terikat sering disebut sebagai variabel output, kriteria, 

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:61). Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah Kinerja guru (Y). 

 

3.5 Definisi Variabel 

3.5.1 Definisi Konseptual Variabel penelitian 

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini menjelaskan tentang teori atau 

konsep yang berhubungan dengan variabel penilitian berdasarkan pada pendapat 

beberapa para ahli yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Secara terperinci 

definisi konseptual pada penelitian ini adalah: 

 

3.5.1.1 Kinerja Guru 

Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran merupakan suatu hal yang penting 

untuk ditingkatkan guna perbaikan pembelajaran di kelas. Kemampuan guru dalam 
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melakukan pembelajaran di kelas meliputi beberapa kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

 

3.5.1.2 Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Supervisi sebagai salah satu fungsi dari administrasi pendidikan tidak hanya menjadi 

tugas pengawas tetapi juga menjadi tugas kepala sekolah terhadap para pendidik di 

sekolah yang dipimpin. Untuk mencapai hasil yang baik dan sesuai dengan keinginan, 

maka kepala sekolah perlu melakukan pembinaan dan penilaian kepada para pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

 

3.5.1.3 Komunikasi interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses penyampaian makna atau pesan 

antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan sesama guru, guru dengan tenaga 

kependidikan, guru dengan orang tua siswa dan masyarakat, serta guru dengan siswa. 

Melalui Komunikasi interpersonal dapat saling menyesuaikan diri dan menyampaikan 

makna dari proses pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

3.5.1.4 Motivasi kerja guru 

Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar dapat bekerjasama dengan efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

uapya untuk mencapai kepuasan. 

 

3.5.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dalam penelitian ini menjelaskan tentang variabel penelitian yang 

lebih aplikatif dengan indikator-indikator pencapaian dalam setiap variabel. 
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3.5.2.1 Kinerja guru 

Kinerja guru dalam penilitian ini adalah kemampuan guru yang mencakup empat 

kompetensi, yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi profesional, (3) 

kompetensi kepribadian, (4) kompetensi sosial. Penilaian kinerja guru diperoleh 

dengan menggunakan kuisioner dan jawaban responden sehingga didapatkan total skor 

dari 40 Pernyataan yang diajukan, sehingga diperoleh nilai tertinggi 200 dan terendah 

adalah 40. Berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, maka dijabarkan 

indikator-indikator dalam kompetensi tersebut, yaitu: 

 

3.5.2.1.1 Indikator Kompetensi Pedagogik 

a. Menguasai karakteristik peserta didik. 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 

c. Mampu mengembangkan kurikulum. 

d. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

e. Pengembangan potensi peserta didik. 

f. Berkomunikasi dengan peserta didik 

g. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

 

3.5.2.1.2 Indikator Kompetensi Profesional 

1. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

2. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

 

3.5.2.1.3 Indikator Kompetensi Kepribadian 

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional. 
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2. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. 

3. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru. 

 

3.5.2.1.4 Indikator Kompetensi Sosial 

a.   Bersikap inklusif, bertindak onjektif, serta tidak diskriminatif. 

b.   Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, 

dan masyarakat. 

  

3.5.2.2  Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Supervisi kepala sekolah adalah tanggapan atau persepsi guru mengenai hasil supervisi 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas belajar 

mengajar. Supervisi kepala sekolah merupakan total skor yang didapatkan dari 

jawaban responden melalui 16 instrumen pernyataan sehingga diperoleh skor tertinggi 

80 dan terendah adalah 16 dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Mampu melakukan supervisi sesuai dengan prosedur dan teknik-teknik yang tepat, 

meliputi: 

a. Mampu merencanakan supervisi sesuai dengan kebutuhan guru 

b. Mampu melakukan supervisi bagi guru dengan menggunakan teknik-teknik 

supervisi yang tepat 

c. Mempu menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru melalui pengembangan 

profesional guru, penelitian tindakan kelas dan lain sebagainya. 

2. Mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program pendidikan sesuai 

dengan prosedur yang tepat, meliputi: 

a. Mampu menyusun standar kinerja program pendidikan yang dapat diukur dan 

dinilai 
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b. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program pendidikan dengan 

menggunakan teknik yang sesuai 

c. Mampu menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan monitoring dan 

evaluasi 

 

3.5.2.3 Komunikasi interpersonal  

Komunikasi interpersonal penyampaian atau penerimaan informasi untuk 

meningkatkan hubungan sosial antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan 

sesama guru, guru dengan tenaga kependidikan, guru dengan orang tua siswa dan 

masyarakat, serta guru dengan siswa. Melalui sikap saling menghormati untuk 

mencapai tujuan bersama. Komunikasi interpersonal merupakan total skor yang 

didapatkan dari jawaban responden melalui 17 instrumen pertanyaan sehingga 

diperoleh skor tertinggi 85 dan terendah adalah 17 dengan indikator-indikator 

Komunikasi interpersonal sebagai berikut:  

1. Berpikir dan berbicara dengan jelas 

2. Ada sesuatu yang penting untuk disampaikan 

3. Ada tujuan yang jelas 

4. Penguasaan terhadap masalah 

5. Pemahaman peroses kominukasi dan penerapannya dengan konsisten 

6. Mendapatkan empati dari komunikan 

7. Selalu menjaga kontak mata, suara yang tidak terlalu keras atau lemah serta 

menghindari ucapan pengganggu 

8. Komunikasi interpersonal harus direncanakan 
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3.5.2.4 Motivasi kerja guru 

Motivasi kerja guru adalah daya dorong yang menyebabkan seorang guru memiliki 

semangat dalam mengajar dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. 

Motivasi kerja guru merupakan total skor yang didapatkan dari jawaban responden 

melalui 15 instrumen pertanyaan sehingga diperoleh skor tertinggi 75 dan terendah 

adalah 15 dengan indikator-indikator motivasi kerja guru sebagai berikut: 

1. Upah yang adil dan layak 

2. Kesempatan untuk maju atau promosi 

3. Pengakuan sebagai individu 

4. Keamanan bekerja 

5. Tempat kerja yang baik 

6. Penerimaan oleh kelompok 

7. Perlakuan yang wajar 

8. Pengakuan akan prestasi 

9. Tanggung jawab guru dalam menyelesaikan tugas 

10. Melaksanakan tugas dengan target yang jelas 

 

 

3.6 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-kisi instrumen disusun agar sebaran dari item pernyataan tersebar secara merata 

sesuai dengan aspek yang akan diukur, yaitu tentang kinerja guru, supervisi akademik 

kepala sekolah, komunikasi interpersonal, dan motivasi kerja guru. 
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3.6.1 Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru 

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi Indikator No Pernyataan 

Pedagogik 

1. Menguasai karakteristik peserta 

didik . 
1,2,3 

2. Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

4,5,6 

3. Mampu mengembangkan 

kurikulum. 
7,8,9 

4. Menyelenggarakan kegiatan 

pengembangan yang mendidik. 10,11,12 

5. Pengembangan potensi peserta 

didik. 13,14 

6. Komunikasi dengan peserta didik 
15,16,17,18 

7. Penilaian dan Evaluasi 
19,20,21 

Profesional 

1. Penguasaan materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran 

yang diampu 

22,23,24 

2. Mengembangkan keprofesionalan 

melalui tindakan yang reflektif. 
25,26.27 

Kepribadian 

1. Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial dan 

kebudayaan nasional. 

28,29 

2. Menunjukkan pribadi yang dewasa 

dan teladan.  
30,31,32 

3. Etos kerja, tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru. 

 

 

33,34,35 

Sosial 

1. Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak diskriminatif. 
36,37 

2. Komunikasi dengan sesame guru, 

tenaga kependidikan, orang tua, 

peserta didik, dan masyarakat. 

38,39,40 

Total  40 
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3.6.2 Kisi-Kisi Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Tabel 6. Kisi-Kisi Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Dimensi Indikator 

Item 

Sebelum Di 

Uji 

Setelah 

Di Uji 

Melakukan supervisi 

sesuai dengan 

prosedur dan teknik 

yang tepat 

1. Merencanakan supervise sesuai 

dengan kebutuhan guru 
1,2,3 1,2,3 

2. Melakukan supervisi dengan 

teknik yang tepat 
4,5,6 4,5,6 

3. Menindaklanjuti hasil supervise 7,8,9 8,9 

Melakukan 

monitoring, evaluasi, 

dan pelaporan sesuai 

dengan prosedur 

1. Menyusun standar kinerja 

program pendidikan yang dapat 

diukur dan dinilai 

10,11,12,13 10,11,12 

2. Mampu melakukan monitoring 

dan evaluasi kinerja dengan 

teknik yang sesuai 

14,15,16,17 14,17 

3. Menyusun laporan sesuai 

dengan standar laporan 

monitoring dan evaluasi 

18,19,20 18,19,20 

Total  20 16 

 

3.6.3 Kisi-Kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal 

Tabel 7. Kisi-Kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal 

Indikator 
Item 

Sebelum Di Uji Setelah Di Uji 

1. Berpikir dan berbicara dengan jelas 1,2 1 

2. Ada sesuatu yang penting untuk 

disampaikan 
3,4,5 3,4,5 

3. Ada tujuan yang jelas 6,7,8 6,7,8 

4. Penguasaan terhadap masalah 9,10 9,10 

5. Pemahaman peroses komunikasi 

dan penerapannya dengan konsisten 
11,12 0 

6. Mendapatkan empati dari 

komunikan 
13,14 13,14 

7. Selalu menjaga kontak mata, suara 

yang tidak terlalu keras atau lemah 

serta menghindari ucapan 

pengganggu 

15,16,17 15,16,17 

8. Komunikasi interpersonal harus 

direncanakan 
18,19,20 18,19,20 

Total 20 17 
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3.6.4 Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja 

Tabel 8. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja 

Indikator 
Item 

Sebelum Di Uji Setelah di Uji 

1. Upah yang adil dan layak 1,2 2 

2. Kesempatan untuk maju atau 

promosi 
3,4 3,4 

3. Pengakuan sebagai individu 5,6 5,6 

4. Keamanan bekerja 7,8 8 

5. Tempat kerja yang baik 9,10 9,10 

6. Penerimaan oleh kelompok 11,12 11,12 

7. Perlakuan yang wajar 13,14 14 

8. Pengakuan akan prestasi 15,16 0 

9. Tanggung jawab guru dalam 

menyelesaikan tugas 
17,18 17,18 

10. Melaksanakan tugas dengan target 

yang jelas 
19,20 19,20 

Total  20 15 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat 

digunakan untuk mengukur secara tepat. Validitas Instrumen akan menggambarkan 

tingkat kemampuan alat ukur untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran 

pokok pengukuran. Menurut Suharsimi (2006:170) untuk menguji tingkat validitas 

instrumen digunakan rumus Korelasi Product Moment: 

       rxy   =   

Keterangan : 
r xy   = Koefisien korelasi antara variable X dan Variabel Y 

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor Total 
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N  = Jumlah sample (banyaknya responden yang mengikuti tes) 

Kriteria pengujian jika harga r hitung > r tabel, maka pengukuran tersebut valid, dan 

sebaliknya jika r hitung < r tabel  maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid dengan α 

= 0,05. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program perthitungan SPSS 

Versi 21. 

 

Pedoman untuk memberikan interpretasi kefisien korelasi (r) seebagai berikut: 

Tabel 9. Interpretasi Koefisien korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0,399 

0,000 – 0,199 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Cukup Tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

Sumber : Riduwan (2006:110)   

Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai dengan -1, apabila nilai r semakin 

mendekati 1 atau -1, maka hubungan antara variabel semakin kuat. Sebaliknya apabila 

nilai r mendekati 0, maka hubungan antara variabel semakin lemah. 

 

3.7.2 Validitas Isi 

Menurut Siregar (2010:163) Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu 

instrument mengukur isi yang harus diukur. Hal tersebut berarti bahwa suatu alat ukur 

mampu mengungkap variabel yang akan diukur berdasarkan pada indikator-indikator 

pada tiap variabel. Konsep instrument yang digunakan dikonsiultasikan kepada 

pembimning untuk memastikan banwa instrumen yang digunakan sesuai dengan 

indikator-indikator tiap variabel. Instrument yang telah mendapat persetujuan 
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pembimbing kemudian diujicoba kepada guru Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung 

yang bukan merupakan sampel penelitian. 

 

3.7.2.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah dengan 

bantuan program SPSS Versi 21, diperoleh 4 pernyataan yang tidak valid dari 20 

pernyataan. Pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 7, 13, 15, dan 

16. Beberapa item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dengan membandingkan 

rtabel pada 10 responden dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,632. Item peryataan 7, 

13, 15, dan 16 < rtabel (0,632) sehingga Item pernyataan tersebut tidak digunakan lagi 

untuk pengumpulan data penelitian. Sedangkan Item pernyataan yang valid sebanyak 

16 pernyataan yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh data variabel 

supervisi akademik kepala sekolah. Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 10. Uji Validitas Instrumen Supervisi Kepala Sekolah 

No. Soal 
Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas No. Soal 

Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas 

Item 1 .632 .654 Valid Item 11 .632 .719 Valid 

Item 2 .632 .796 Valid Item 12 .632 .719 Valid 

Item 3 .632 .873 Valid Item 13 .632 .612 Tidak Valid 

Item 4 .632 .738 Valid Item 14 .632 .844 Valid 

Item 5 .632 .874 Valid Item 15 .632 .560 Tidak Valid 

Item 6 .632 .663 Valid Item 16 .632 .560 Tidak Valid 

Item 7 .632 .478 Tidak Valid Item 17 .632 .750 Valid 

Item 8 .632 .726 Valid Item 18 .632 .831 Valid 

Item 9 .632 .676 Valid Item 19 .632 .687 Valid 

Item 10 .632 .710 Valid Item 20 .632 .813 Valid 

(Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013) 
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3.7.2.2 Hasil Uji Validitas Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen Komunikasi Interpersonal dengan bantuan 

program SPSS Versi 21, diperoleh 3 pernyataan yang tidak valid dari 20 pernyataan. 

Pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 2, 11, dan 12. Beberapa item 

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dengan membandingkan rtabel pada 10 

responden dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,632. Item peryataan 2, 11, dan 12 < 

rtabel (0,632) sehingga Item pernyataan tersebut tidak digunakan lagi untuk 

pengumpulan data penelitian. Sedangkan Item pernyataan yang valid sebanyak 17 

pernyataan yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh data variabel 

komunikasi interpersonal. Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel berikut. 

Tabel. 11. Uji Validitas Komunikasi Interpersonal 

No. Soal 
Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas No. Soal 

Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas 

Item 1 .632 .661 Valid Item 11 .632 .534 Tidak Valid 

Item 2 .632 .472 Tidak Valid Item 12 .632 .561 Tidak Valid 

Item 3 .632 .909 Valid Item 13 .632 .693 Valid 

Item 4 .632 .889 Valid Item 14 .632 .889 Valid 

Item 5 .632 .889 Valid Item 15 .632 .909 Valid 

Item 6 .632 .829 Valid Item 16 .632 .909 Valid 

Item 7 .632 .889 Valid Item 17 .632 .889 Valid 

Item 8 .632 .807 Valid Item 18 .632 .828 Valid 

Item 9 .632 .676 Valid Item 19 .632 .909 Valid 

Item 10 .632 .829 Valid Item 20 .632 .764 Valid 

(Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013) 

 

3.7.2.3 Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen Motivasi Kerja dengan bantuan program 

SPSS Versi 21, diperoleh 5 pernyataan yang tidak valid dari 20 pernyataan. 

Pernyataan yang tidak valid yaitu item pernyataan nomor 1, 7, 13, 15 dan 16. 

Beberapa item pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid dengan membandingkan 
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rtabel pada 10 responden dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 0,632. Item peryataan 1, 7, 

13, 15 dan 16 < rtabel (0,632) sehingga Item pernyataan tersebut tidak digunakan lagi 

untuk pengumpulan data penelitian. Sedangkan Item pernyataan yang valid sebanyak 

15 pernyataan yang kemudian akan digunakan untuk memperoleh data variabel 

komunikasi interpersonal. Hasil uji validitas instrumen disajikan pada tabel berikut. 

Taberl 12. Uji Validitas Motivasi Kerja 

No. Soal 
Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas No. Soal 

Nilai 

rtabel 

Nilai 

rhitung 
Validitas 

Item 1 .632 .434 Tidak Valid Item 11 .632 .707 Valid 

Item 2 .632 .808 Valid Item 12 .632 .707 Valid 

Item 3 .632 .880 Valid Item 13 .632 .604 Tidak Valid 

Item 4 .632 .751 Valid Item 14 .632 .849 Valid 

Item 5 .632 .867 Valid Item 15 .632 .551 Tidak Valid 

Item 6 .632 .640 Valid Item 16 .632 .551 Tidak Valid 

Item 7 .632 .481 Tidak Valid Item 17 .632 .747 Valid 

Item 8 .632 .721 Valid Item 18 .632 .842 Valid 

Item 9 .632 .681 Valid Item 19 .632 .687 Valid 

Item 10 .632 .710 Valid Item 20 .632 .810 Valid 

(Sumber: Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013) 

 

3.7.3 Reliabilitas 

Menurut Suharsimi (2006:178), reliabilitas menunjuk kepada satu pengertian bahwa 

suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument tersebut sudah baik. Reliabel artinya dapat dipercaya. Menurut 

Suharsimi (2006:196) untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu instrument 

penelitian, maka digunakan rumus alpha, sebagai berikut: 

 r11 =  

Keterangan : 

r11  = Reliabilitas instrument 
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k = Jumlah butir soal                     

 = Jumlah varians skor tiap butir soal 

  = Varians total 

 

untuk menghitung varians skor digunakan rumus: 

N

N

x
x

s

i

i

i

2

2

2  

Keterangan: 

N  = banyaknya sampel/peserta test 

xi  = skor butir soal ke-i 

i  = nomor soal 

 

Kriteria pengujian apabila r hitung > r table dengan taraf signifikansi 0,05 maka tes 

sebagai instrument penelitian memenuhi syarat reliabel. Dengan kriteria pengujian jika 

rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi (α) 0,05 maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu 

pula sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan program perhitungan SPSS Versi 21. 

 

3.7.3.1 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Menurut Siregar (2012:173) Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten. Reliabilitas alat ukur dapat diuji dengan menganalisis 

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Instrument pada penelitian ini 

dianalisis menggunakan teknik Alpha dengan menggunakan bantuan program SPSS 
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Versi 21. Menurut Siregar (2012:175) kriteria suatu instrument penelitian dikatakan 

reliable dengan menggunakan teknik Alpha, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. 

 

A. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh 

koefisien reliabilitas untuk variabel Kinerja Guru adalah sebesar 0,970. Koefisien 

variabel kinerja guru yang diperoleh tergolong tinggi dikarenakan lebih besar 

daripada koefisien reliabilitas, yaitu 0,6. Bersadarkan hal tersebut berarti instrumen 

kinerja guru memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan tabel berikut. 

Tabel 13. Uji Reliabillitas Instrumen Kinerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.970 40 

 Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013. 

 

B. Hasil Uji Reliabillitas Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh 

koefisien reliabilitas untuk variabel supervisi Akademik kepala sekolah adalah 

sebesar 0,945. Koefisien variabel supervisi akademik kepala sekolah yang 

diperoleh tergolong tinggi dikarenakan lebih besar daripada koefisien reliabilitas, 

yaitu 0,6. Bersadarkan hal tersebut berarti instrumen supervisi akademik kepala 

sekolah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan tabel berikut. 
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Tabel 14. Uji Reliabillitas Instrumen Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 

 

C. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh 

koefisien reliabilitas untuk variabel Komunikasi Interpersonal adalah sebesar 

0,967. Koefisien variabel komunikasi interpersonal yang diperoleh tergolong 

tinggi dikarenakan lebih besar daripada koefisien reliabilitas, yaitu 0,6. 

Bersadarkan hal tersebut berarti instrumen komunikasi interpersonal memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel 

berikut. 

Tabel 15. Uji Reliabillitas Instrumen Komunikasi Interpersonal 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.967 20 

Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 

 

D. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Motivasi Kerja 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS Versi 21 diperoleh 

koefisien reliabilitas untuk variabel Motivasi Kerja adalah sebesar 0,942. 

Koefisien variabel Motivasi Kerja yang diperoleh tergolong tinggi dikarenakan 

lebih besar daripada koefisien reliabilitas, yaitu 0,6. Bersadarkan hal tersebut 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.945 20 
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berarti instrumen Motivasi Kerja memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan tabel berikut. 

Tabel 16. Uji Reliabillitas Instrumen Motivasi Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.942 20 

 Sumber : Data Primer dan Perhitungan Peneliti 2013 

 

 

3.8 Pengujian Persyaratan Analisis 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk menguji antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Menurut Siregar 

(2010:245) uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Adapun 

langkah-langkah untuk melakukan uji Kolmogorov Smirnov yaitu: 

a. Membuat hipotesis dalam uraian berikut 

Ho : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

b. Menentukan risiko kesalahan (taraf signifikan) 

Pada tahap ini menentukan seberapa besar peluang membuat risiko kesalahan 

dalam mengambil keputusan menolak hipotesis yang benar. 

c. Kriteria pengujian 

Jika probabilitas (Sig) > 0,05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas (Sig) < 0,05 maka Ho ditolak 

d. Menghitung thitung dan ttabel  

1) Menentukan nilai kolom kedua (K2)   
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Dimana : i = sampel ke…1 

   n = Jumlah data 

2) Menentukan nilai kolom ketiga  (K3)   

3) Menentukan nilai kolom keempat (K4) 

Nilai kolom keempat diperoleh dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil 

sampai yang terbesar. 

4) Menentukan nilai kolom kelima (Probability)  

Dimana: ti = nilai sampel ke…i 

   t  = nilai rata-rata 

  s  = standar deviasi 

Perhitungan dilakukan menggunakan program perhitungan SPSS Versi 21. 

 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data menggunakan uji barlett melalui beberapa langkah sebagai 

berikut : 

a. Menghitung varians gabungan dari semua sample dengan rumus : 

  S² = (∑ (nil)si  ⁄  ∑ (nil)) 

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus : 

 B = ( log S²) ∑ (nil) 

c. Uji Barlett menggunakan statistic Chi Kwadrat dengan rumus : 

 X² = (in l0) {B  ∑ (nil) log si² } 
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Dengan in 10 = 2,3026 merupakan bilangan tetap yang disebut logaritma asli dari 

bilangan 10. Kriteria pengujian adalah jika X²hitung < X² table  dan α =0,05 dk =(k-1) 

Maka varians populasi terbesar bersifat homogen. (Sudjana, 2005 : 263).  

Perhitungan dilakukan menggunakan program perhitungan SPSS Versi 21. 

 

3.8.3 Uji Linieritas 

Menurut Prayitno (2010:73) Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui hubungan yang 

linier atau tidak secara signifikan variabel penelitian. Uji ini digunakan sebagai 

persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian Linieritas pada 

penelitian ini menggunakan Test for linearity pada taraf signifikan 0,05. Variabel 

penelitian dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila signifikansi (Linieritas) 

kurang dari 0,05.  

 

Menurut Winarsunu (2010:180) Uji Linearitas adalah suatu prosedur yang digunakan 

untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribuusi data penelitian. Hasil yang 

diperoleh melalui uji linieritas akan menetukan teknik analisis yang akan digunakan. 

Apabila dari hasil uji linieritas didapatkan kesimpulan bahwa distribusi data linier, 

maka penelitian diselesaikan dengan teknik analisis linier, namun apabila distribusi 

data tidak linier, maka penelitian diselesaikan dengan teknik non-linier. Adapun 

kriteria dari uji linieritas adalah apabila F hitung < F tabel maka data tersebut adalah linier 

dan sebaliknya apabila diketahui harga F hitung > F tabel maka data tersebut tidak linier. 

Perhitungan dilakukan menggunakan program perhitungan SPSS Versi 21. 
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3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisis Tabel 

Menurut Siregar (2010: 6) Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris 

dan kolom yang berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu. Dalam 

penelitian ini digunakan tabel: 

 

1. Tabel Biasa 

Tabel ini mengelompokkan data berdasarkan satu informasi atau satu kriteria 

tertentu. 

 

2. Tabel Silang 

Jenis tabel ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan dua kriteria 

atau lebih. 

Dalam penelitian ini digunakan pula distribusi frekuensi numerik yaitu distribusi 

frekuensi penyatuan kelas-kelasnya (disusun secara interval) didasarkan pada angka-

angka. 

Tabel 17. Tabel Distribusi Frekuensi dan Interval 

No Kelas Interval Frekuensi Persentase (%) Kategori 

1    Baik 

2    Cukup Baik 

3    Kurang Baik 

4    Sangat Kurang Baik 

Total    

Sumber : Peneliti 2013 
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3.9.2 Analisis Uji Hipotesis 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

(X1) dengan Kinerja Guru (Y), digunakan analisis regresi sederahan, yaitu : 

Rumus :  

       (Riduwan, 2006:145) 

Keterangan : 

Ŷ  = Subyek variabel terikat (Kinerja Guru) yang diproyeksikan 

X1  = Supervisi Akademik Kepala Sekolah 

a  = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

Menguji Signifikansi Pengaruh variabel Supervisi Akademik Kepala Sekolah (X1) 

dengan Kinerja Guru (Y) 

Rumus =  t hitung =   

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika t hitung <  tabel, maka Ho diterima dan artinya tidak signifikan dengan dk n -2 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan artinya signifikan dengan dk n -2 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Komunikasi Interpersonal (X2) dengan 

Y, digunakan analisis regresi sederahan, yaitu: 

Rumus :  

     (Riduwan, 2006:145) 

Keterangan : 

Ŷ  = Subyek variabel terikat yang diproyeksikan 

X2  = Komunikasi Interpersonal 

Ŷ = a + b X1 

Ŷ = a + b X2 
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a  = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

Menguji Signifikansi Pengaruh variabel Komunikasi Interpersonal (X2) dengan 

Kinerja Guru (Y) 

Rumus =  t hitung =   

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika t hitung <  tabel, maka Ho diterima dan artinya tidak signifikan dengan dk n -2 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan artinya signifikan dengan dk n -2 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Motivasi Kerja (X3) dengan Kinerja 

Guru (Y), digunakan analisis regresi sederahan, yaitu: 

Rumus :  

     (Riduwan, 2006:145) 

Keterangan : 

Ŷ   = Subyek variabel terikat yang diproyeksikan 

X3  = Motivasi Kerja 

a   = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

b  =  Koefisien regresi 

Menguji Signifikansi Pengaruh variabel Motivasi Kerja(X3) dengan Kinerja Guru (Y) 

Rumus =  t hitung =   

Kaidah pengujian signifikansi: 

Jika t hitung <  tabel, maka Ho diterima dan artinya tidak signifikan dengan dk n -2 

Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan artinya signifikan dengan dk n -2 

Ŷ = a + b X3 



88 
 

 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, dan X3 

dengan Y, digunakan teknik regresi berganda. Analisis Regresi Berganda digunakan 

untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel dependen (variabel bebas) 

terhadap variabel independen (variabel terikat). 

Rumus: sumber (Riduwan, 2006:152) 

 

 

Keterangan :  

Y   = variabel terikat 

a   = konstanta  

b1,b2, b3 = koefisien regresi 

X1, X2,X3 = variabel bebas 

Kriteria uji: 

a. Variabel X1 dengan variabel Y 

1) Ada pengaruh antara variabel X1 dengan variabel Y, jika nilai b > 0 

2) Tidak ada pengaruh antara variabel X1 dengan variabel Y, jika b =0 

b. Variabel X2 dengan variabel Y 

1) Ada pengaruh antara variabel X2 dengan variabel Y, jika nilai b > 0 

2) Tidak ada pengaruh antara variabel X2 dengan variabel Y, jika b =0 

c. Variabel X3 dengan variabel Y 

1) Ada pengaruh antara variabel X3 dengan variabel Y, jika nilai b > 0 

2) Tidak ada pengaruh antara variabel X3 dengan variabel Y, jika b =0 

d. Variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama dengan variabel Y 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  
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1) Ada pengaruh antara variabel (X1, X2, dan X3) dengan variabel Y, jika nilai 

b>0 

2) Tidak ada pengaruh antara variabel (X1, X2, dan X3) dengan variabel Y, jika 

nilai b = 0 

Pengujian signifikansi variabel X dengan variabel Y sebagai berikut: 

Hipotesis: 

H1  :  Variabel X berpengaruh dan signifikan dengan variabel Y 

Ho  : Variabel X tidak berpengaruh dan tidak signifikan dengan variabel Y 

Dasar pengambilan keputusan: 

a. Jika nilai F hitung > F tabel (sig < 0,05), maka Ho ditolak  dan H1 diterima, artinya 

signifikan dengan dk n -1 

b. Jika nilai f hitung < F tabel (sig > 0,05), maka Ho diterima dan H1 ditolak , artinya 

signifikan dengan dk n -1 

 

Untuk mengetahui signifikansi korelasi antara variabel-variabel maka digunakan 

rumus : 

RX1.X2.Y =  

Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y dapat ditentukan 

dengan rumus koefisien determinan. Koefisien determinan adalah kuadrat dari 

koefisien korelasi yang dikalikan deng1n 100%. Dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel X mempunyai kontribusi terhadap variabel Y. 
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Derajat koefisien determinasi dicari dengan rumus: 

 Keterangan : 

  KP : Nilai Koefisien Determinasi 

  r     : Nilai koefisien korelasi 

Perhitungan menggunakan program SPSS Versi 21. 

KP = r
2
 x 100 % 


