
 
 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini membutuhkan data dari sumber atau sampel dari objek yang akan 

diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

maupun psikologis. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Tempat dan waktu penelitian ini adalah di Sekolah Dasar Gugus IV yang ada di 

wilayah Kemiling Permai Bandar Lampung. Aktivitas penelitian yang meliputi 

kegiatan persiapan, seminar proposal, penyusunan instrumen, uji coba instrumen, 

pengambilan data, analisis data, seminar hasil penelitian dan penyusunan laporan 

penelitian dilaksanakan pada Tahun Pelajaran 2013-2014 selama 5 bulan, yaitu dari 

bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. 

 

 

 



40 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

Populasi adalah kesuluruhan subjek yang diteliti, dengan demikian populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru dari kelas I (satu) sampai dengan kelas VI (enam) 

yang ada di SD Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung. Adapun rincian 

populasi guru di Sekolah Dasar Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1  Jumlah populasi guru di SD Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung 

                             Tahun 2013 

 

 

Nama Sekolah 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

 

Jumlah 

 

 

SD 1 Kemiling Permai 

 

 

3 

 

24 

 

27 

 

SD 2 Kemiling Permai 

Blok L 

 

 

2 

 

24 

 

26 

 

SD 3 Kemiling Permai 

Blok W 

 

 

4 

 

20 

 

24 

 

 

  77 

 
   Sumber : data dinas pendidikan Kemiling Permai Bandar Lampug tahun 2012 

 

 

 

3.3.2 Sampel 

 

Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto, S. (2004 : 120) 

Mengemukakan bahwa apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil 

semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya 

besar, dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.  
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Untuk pengambilan sampel digunakan rumus Yamane yaitu : 

n  =          N  =                 77           =  64 orang guru.   

                       (N.d
2
)  + 1          (77.0,05

2
) + 1 

 

d. Presisi = 0.05
2
    

 

Mengemukakan pendapat tersebut, penulis mengambil ukuran sampel 64 orang guru 

dari jumlah populasi yang ada Sekolah Dasar di Gugus IV kemiling Permai Bandar 

Lampung. Pengambilan sampel pada setiap sekolah dilakukan secara acak, yaitu 

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

masing-masing sekolah. Setiap nomor yang terambil dicatat dan digantikan dengan 

kertas kosong yang dimasukan kedalam kotak. Hal ini dilakukan agar peluang setiap 

anggota populasi untuk menjadi sampel selalu sama. 

 

3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian diartikan sebagai  suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen) yaitu : 

3.4.1.1 Variabel bebas ( Independent Variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Dalam hal ini yang menjadi varibel bebas adalah kompetensi 

manajerial kepala sekolah (X1) dan motivasi berprestasi (X2) di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung.  

3.4.1.2 Variabel Terikat (dependent Variabel) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah kinerja guru 
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dalam pengelolaan pembelajaran guru (X3) di Sekolah Dasar  Gugus IV 

Kemiling Permai Bandar Lampung.  

 

3.4.2 Definisi Konseptual Variabel 

 

3.4.2.1 Kompetensi  manajerial kepala sekolah adalah seperangkat teknis dalam 

melaksanakan tugas sebagai manajer sekolah untuk mendayagunakan segala 

sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan 

efesien. 

3.4.2.2 Motivasi berprestasi adalah kemampuan guru, kekuatan dan dorongan 

seseorang untuk mencapai tujuan pekerjaan, serta meningkatkan hasil kerja 

yang memuaskan sesuai dengan tujuan pendidikan. 

3.4.2.3 Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran adalah sebuah wujud untuk 

kerja seseorang atau organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnya dengan menggunakan sumber standar dan kriteria 

tertentu sebagai acuan. Wujud kerja yang dimaksud adalah berkaitan dengan 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana guru 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai serta 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 

 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel 

 

Menurut Masri (2003 : 32) bahwa salah satu unsur yang sangat menbantu komunikasi  

antara peneliti dengan yang diteliti adalah definisi operasional, yang merupakan 

petunjuk tentang bagaimana variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional 

dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel 
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sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya penelitian tersebut. Definisi operasional 

dalam penelitian in adalah sebagai berikut : 

3.4.3.1 Kompetensi  manajerial kepala sekolah mempunyai empat komponen 

yang menunjukan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, 

yaitu : menetapkan peranan,  menetapkan prosedur kerja, melakukan 

komunikasi satu arah, dan mencapai tujuan organisasi. Empat komponen 

menunjukan perilaku yang berorientasi pada hubungan manusia yaitu : 

menjalin hubungan akrab, menghargai anggota, bersikap hangat dan 

menarh kepercayaan pada anggota.  

3.4.3.2 Motivasi berprestasi, seseorang dianggap memiliki motivasi berprestasi 

jika ia mepunyai keingginan untuk melakukan suatu karya berpresasi 

lebih baik dari pada pretasi orang lain. Ada jenis kebutuhan yaitu: 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk kekuasaan, dan kebutuhan 

untuk berafiliasi. Karakteristik dan sikap motivasi prestasi antara lain : 

(1) pencapaian adalah lebih penting dari pada materi, (2) menjapai 

tujuan atau tugas memberkan kepuasan pribadi yang lebih baik dari pada 

menerima pujian/penghargaan, (3) umpan balik sangat penting karena 

merupakan ukuran sukses (umpan balik yang diandalkan, kualitatif dan 

faktual). 

3.4.3.3 Kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran adalah, sebuah wujud  

untuk kerja seseorang atau organisasi secara keseluruhan dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan 

standar dan kriteria tertentu sebagai acuan. Adapun acuan kinerja guru 

meliputi : (1) kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran, (2) 

kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 
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(RPP), (3) kemampuan guru dalam pengembangan silabus, (4) 

mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

 

3.5 Tehnik Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Angket (Kuisioner) 

 

Menurut Sugiyono (2009: 162) angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Kuisioner atau angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengerti dengan pasti variabel 

yang akan diukur dan mengerti apa yang bias diharapkan dari reponden. Teknik 

pengambilan data dengan angket dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh 

data langsung, mengenai kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran, kompetensi 

manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi dari guru-guru di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung, 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 3.6.1 Uji Validitas 

  

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi 

(Suharsimi, Arikunto, 2004 : 160). Dalam penelitian ini validitas yang digunakan 

adalah validitas internal, yaitu validitas yang dicapai apabila trdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen secara keseluruhan. (Suharsimi, Arikunto, 2004 : 161).  
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Untuk mengetahui validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi 

Prodact Moment, yaitu : 

 rxy =                     N∑xy – (∑x) (∑y) 

     √    N∑x
2 
– (∑x)

2 
       N∑y

2 
– (∑y)

2 
 

 Keterangan : 

 rxy : koofisien korelasi instrumen antara x dan y 

 N : banyaknya responden 

 x : skor butir angket  

 y : skor total angket 

 

Jika harga rxy <  rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid, dan sebaliknya, jika 

rxy > rtabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid.  (Suharsimi, Arikunto, 2004 : 

146). Perhitungan nilai validitas dalam penelitian ini menggunakan program komputer 

Microsoft Excel 2007. 

 

3.6.2 Reliabilitas 

 

Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. 

                  

r11 =                    k                    1   ∑  α   b 
2
  

          k - 1               α   1 
2 

 

 keterangan  : 

 r11  : reliabilitas instrument 

 k  : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
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 ∑  α   b 
2
 : jumlah varians butir 

 α   1 
2  

: varians total 

 ∑α
2
  : skor tiap-tiap item 

           Tabel 3.2  Interpretasi Besarnya Nilai Reliabilitas Kuesioner 

Nilai Korelasi (r) Keterangan 

0,800 – 1,000 

0,600 – 0, 800 

0,400 – 0, 600 

0,200 – 0, 400 

0,000 –  2,000 

Sangat tinggi 

Tinggi  

Cukup  

Rendah  

Sangat rendah 

      (Suharsimi Arikunto, 2004 : 147) 

 

Perhitungan nilai reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan program 

komputer SPSS 17.    (Stastical product and servisce solution) 17.00 for window. 

 

3.6.3 Hasil Uji Kisi-kisi Instrumen, Validitas dan Reabilitas Kompetensi 

         Manajerial Kepala Sekolah 

           

Instrument variabel kompetensi manajerial kepala sekolah dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan Skala Likert  dengan lima pilihan jawaban dan skor 

pembobotan seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Daftar Pembobotan Penilaian Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Pilihan Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Terampil 5 

Terampil 4 

Cukup Terampil 3 

Tidak Terampil 2 

Sangat Tidak Terampil 1 
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Sebelum insrtumen kompetensi manajerial kepala sekolah digunakan untuk 

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

penelitian. Dari hasil uji coba terhadap 64 orang responden diolah menggunakan 

program Microsof Excel. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 25 butir pertanyaan 

valid/sahih dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Dari 25 butir 

pertanyaan yang valid kemudian dilakukan pengujian reabilitas dengan menggunakan 

rumus Alpha Cronbach diperoleh angka 0,663. Angka ini menunjukan bahwa 

koefisien terhadap butir pertanyaan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran 

relibel. 

 

3.6.4 Hasil Uji Kisi-kisi Instrumen, Validitas dan Reabilitas Motivasi Berprestasi 

 

Instrumen variabel motivasi berprestasi dalam penelitian ini di ukur dengan 

menggunakan Skala Likert dengan lima pilihan jawaban dan skor pembobotan seperti 

tabel di bawah ini : 

Tabel 3.4 Daftar Pembobotan Penilaian Motivasi Berprestasi 

Pilihan Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Baik 5 

Baik 4 

Cukup Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 

 

Sebelum instrumen motivasi berpresatasi digunakan untuk mengambil data penelitian, 

di uji cobakan terhadap populasi sampel penelitian. Data hasil uji coba terhadap 64 

orang responden diolah menggunakan program Microsoft Excel. Berdasarkan hasil 
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pengolahan data dari 25 butir pertanyaan yang valid/sahih dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Dari 25 butir pertanyaan yang valid kemudian dilakukan 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh angka 

0,671. Angka ini menunjukan bahwa koefisien butir pertanyaan  persepsi guru tentang 

motivasi berprestasi guru relibel. 

 

3.6.4 Hasil Uji Kisi-kisi Instrumen, Validitas dan Reabilitas Kinerja Guru Dalam  

                     Pengelolaan Pembelajaran 

 

  

Instrumen variabel kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran dalam penelitian ini 

di ukur dengan menggunakan Skala Likert dengan lima pilihan jawaban dan skor 

pembobotan seperti tabel di bawah ini : 

Tabel 3.5 Daftar Pembobotan Penilaian Kinerja Guru Dalam Pengelolaan  

                            Pembelajaran 

 

Pilihan Jawaban Bobot Nilai 

Selalu 5 

Sering 4 

Kadang-kadang 3 

Jarang 2 

Tidak Pernah 1 

 

Sebelum instrumen motivasi berpresatasi digunakan untuk mengambil data penelitian, 

di uji cobakan terhadap populasi sampel penelitian. Data hasil uji coba terhadap 64 

orang responden diolah menggunakan program Microsoft Excel. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dari 25 butir pertanyaan yang valid/sahih dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. Dari 25 butir pertanyaan yang valid kemudian dilakukan 

pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach diperoleh angka 

0,472. Angka ini menunjukan bahwa koefisien butir pertanyaan  tentang kinerja guru 

dalam pengelolaan pembelajaran relibel. 
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3.7 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Teknik Analisis Data 

 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel X1 dengan Y dan X2 dengan Y digunakan 

teknik korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah Peorson Prodact Moment, 

dengan rumus : 

r =              n(∑XY) – (∑X) . (∑Y)  

                 √   n.∑X
2
 – (∑X

2
)    .    n.∑Y

2
 – (∑Y

2
) 

 

Kriteria uji : 

a) Variabel X1 dengan variabel Y 

- Ada hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y, jika nilai rx1.y ≠ 0 

- Tidak ada hubungan antara variabel X1 dengan variabel Y, jika nilai rx1.y = 0 

      b)  Variabel X2 dengan variabel Y 

- Ada hubungan antara variabel X2 dengan variabel Y, jika nilai rx1.y ≠ 0 

- Tidak ada hubungan antara variabel X2 dengan variabel Y, jika nilai rx1.y = 0 

      c)  Variabel (X1 dan X2) secara bersama-sama dengan variabel Y 

- Ada hubungan antara variabel (X1 dan X2) dengan variabel Y, jika nilai rx1.y ≠ 0 

- Tidak ada hubungan antara variabel (X1 dan X2) dengan variabel Y,  

   jika nilai rx1.y =  0 

 

Harga r akan dikonsultasikan dengan tabel Interpretasi Koefisien Korelasi dari 

Goilford Emperical Rulesi. 
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 Tabel 3.6  Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Nilai Korelasi (r) Keterangan 

0,00 – 0,19 

0,20 – 0, 39 

0,40 – 0, 89 

0,70 – 0, 89 

0,90 – 1,00 

Hubungan sangat lemah atau sangat rendah 

Hubungan sangat lemah 

Hubungan cukup 

Hubungan kuat atau tinggi 

Hubungan sangat kuat atau sangat tinggi 

        Sumber : Riduwan, 2008: 62) 

 

Pengujian signifikan variabel X berhubungan dengan variabel Y sebagai berikut : 

Hipotesi : 

H1 : Variabel X berhubungan dan signifikan dengan variabel Y  

H0 : Variabel X tidak berhubungan dan tidak signifikan dengan variabel Y 

Untuk mengetahui hubungan antara (X1 dan X2) secara bersama-sama dengan variabel 

Y. Digunakan rumus korelasi ganda sebagai berikut : 

   

RX1.X2.Y =     r
2
x.y + r

2
x2.y – 2(rx1.y).(rx2.y).(rx1.x2) 

                                      1 – r
2
x1.x2 

 

 

3.7.2 Pengujian Hipotesis 

3.7.2.1 Pengujian Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis merupakan syarat yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan 

dengan baik. 
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3.7.2.2 Uji Normalisasi Variabel 

 

Pengujian normalitas dilakukan terhadap semua variabel yang diteliti, yaitu meliputi 

variabel kompetensi manjerial kepala sekolah (X1), motivasi berprestasi (X2) dan 

kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran (Y). Hasil pengujian terhadap sampel 

penelitian digunakan untuk menyimpulkan apakah populasi yang diamati berdistribusi 

mormal atau tidak. Sedangkan untuk keperluan  pengujian normal tidaknya distribusi 

masing-masing data dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Data dari sampel berdistribusi secara normal 

H2 : Data yang berasal dari sampel yang tidak berdistribusi secara normal 

Kriteria uji : Terima H1 jika α   ≥ 0,05 atau H0  jika α ≤ 0,05 

       Berdasarkan output hasil analisis Normalitas Data Uji One-Sample Kolmogorov-  

       Smirnov Test diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Normalitas Data Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 

  Kinerja Kompetensi Motivasi 

N 64 64 64 

Normal Parameters
a
 Mean 89.2500 85.2812 82.7344 

Std. Deviation 3.28537 5.16849 5.01820 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .093 .108 .091 

Positive .093 .108 .091 

Negative -.093 -.060 -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .748 .864 .732 

Asymp. Sig. (2-tailed) .631 .444 .658 

 

 

Hasil data di atas dapat dijelaskan: 

  

- Nilai sig. Variabel kinerja guru dalam penggelolaan pembelajaran pada uji   

Kolmogorov diperoleh 0,748 > 0,05, berarti H1 diterima atau data variabel kinerja 
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guru dalam pengelolaan pembelajran berasal dari sampel yang berdistribusi secara 

normal. 

- Nilai sig. Variabel kompetensi manajerial kepala sekolah pada uji   Kolmogorov 

diperoleh 0,864 > 0,05, berarti H1 diterima atau data variabel kinerja guru persepsi 

guru tentang kompetensi manajerial kepala sekolah berasal dari sampel yang 

berdistribusi secara normal. 

- Nilai sig. Variabel motivasi berprestasi  pada uji   Kolmogorov diperoleh 0,732 > 

0,05, berarti H1 diterima atau data variabel motivasi berprestasi manajerial kepala 

berasal dari sampel yang berdistribusi secara normal. 

 

       

 

 

 


