
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ex post facto, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menyelidiki peritiwa yang telah terjadi dan kemudian 

merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang  menyebabkan 

terjadinya peristiwa tersebut (Sugiyono, 2007: 7).  Dengan kata lain penelitian ini 

untuk menentukan apakah perbedaan yang terjadi antar kelompok subyek (dalam 

variabel independen) menyebabkan terjadinya perbedaan pada variabel terikat 

(variabel dependen).  Melalui penelitian ini akan diketahui pengaruh dan tingkat 

pengaruh antara masing-masing variabel bebas (kepribadian guru dan konflik 

organisasi) dengan variabel terikatnya (komitmen kerja guru).  Selain itu melalui 

penelitian ini juga akan diketahui pengaruh dan tingkat pengaruh antara kedua 

variabel bebas di atas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. 

 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu menurut Sugiyono (2007: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru di sekolah menengah atas negeri di 

Kabupaten Pringsewu, yang berjumlah 123 orang. Dari populasi tersebut telah 

diambil 94 orang sebagai sampel penelitian. Jumlah tersebut diperoleh dengan 

menggunakan rumus Slovin pada taraf signifikan 5%. 
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𝑛 =  
𝑁

𝑁 𝑑2 + 1
 

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: 

𝑆 =  
𝑥

𝑦
 . 𝑛 

Keterangan : 

S =  target jumlah sampel 

x =  jumlah keseluruhan sampel 

y =  jumlah populasi 

n =  jumlah populasi tiap strata 

 

Dengan menggunakan rumus diatas diperoleh jumlah sampel untuk tiap sekolah 

seperti tertera pada tabel berikut: 

Tabel 3.1: Populasi dan sampel penelitian 

 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru Jumlah Sampel 

1. SMAN 2 Pringsewu 57 orang 44 orang 

2. SMAN 1 Sukoharjo 46 orang 35 orang 

3. SMAN 1 Banyumas  20 orang 15 orang 

 Jumlah 123 orang 94 orang 

Sumber: Hasil observasi dan perhitungan peneliti (2013) 
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Cara mencari jumlah keseluruhan sampel: 

𝑛 =  
𝑁

𝑁 𝑑2 + 1
 

𝑛 =  
123

123 .0,052+ 1
= 94,07 dibulatkan menjadi 94 

Jadi, jumlah keseluruhan sampel adalah 94 orang. 

Cara mencari target jumlah sampel untuk tiap sekolah: 

𝑆1 =  
𝑥

𝑦
 . 𝑛1 

𝑆1 =  
94

123
 . 57 = 43,85 dibulatkan menjadi 44 

Jadi, target jumlah sampel untuk sekolah SMAN 2 Pringsewu adalah 44 orang. 

𝑆2 =  
𝑥

𝑦
 . 𝑛2 

𝑆2 =  
94

123
 . 46 = 35,15 dibulatkan menjadi 35 

Jadi, target jumlah sampel untuk sekolah SMAN 1 Sukoharjo adalah 35 orang. 

𝑆3 =  
𝑥

𝑦
 . 𝑛3 

𝑆3 =  
94

123
 . 20 = 15,28 dibulatkan menjadi 15 

 

Jadi, target jumlah sampel untuk sekolah SMAN 1 Banyumas adalah 15 orang. 

 

Langkah-langkah pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Menetapkan seluruh populasi dari sekolah-sekolah SMAN di Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Dari tiap-tiap sekolah dipilih sejumlah guru yang telah dijadikan sampel. 
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3. Membuat nomor kode guru untuk setiap sekolah sebanyak populasi kemudian 

dikocok sampai mendapatkan jumlah sampel yang sudah ditentukan 

sebelumnya. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

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

(dependen) dan tiga variabel bebas (independen).  Variabel terikat adalah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2007: 16). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah komitmen kerja guru. Variabel bebas adalah variabel 

yang dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya variabel terikat. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepribadian guru dan konflik 

organisasi. 

 

3.3.1 Variabel Komitmen Kerja Guru 

Secara konseptual yang dimaksud komitmen kerja guru dalam penelitian ini 

adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang guru mengenal dan 

terikat pada sekolahnya. 

Seperti yang diungkapkan Kanter dalam Sopiah (2008: 158) juga 

mengemukakan tiga bentuk komitmen kerja guru/ organisasional, antara lain:  

1) Komitmen berkesinambungan (continuance commitment), yaitu komitmen 

yang berhubungan dengan dedikasi guru dalam melangsungkan kehidupan 

organisasi sekolah dan menghasilkan orang yang mau berkorban dan 

berinvestasi pada organisasi sekolah.  
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2) Komitmen terpadu (cohesion commitment), yaitu komitmen guru terhadap 

organisasi sekolah sebagai akibat adanya hubungan sosial dengan anggota 

lain di dalam organisasi sekolah. Ini terjadi karena guru percaya bahwa 

norma-norma yang dianut organisasi merupakan norma-norma yang 

bermanfaaat.  

3) Komitmen terkontrol (control commitment), yaitu komitmen guru pada norma 

organisasi sekolah yang memberikan perilaku ke arah yang diinginkannya. 

Norma-norma yang dimiliki organisasi sekolah sesuai dan mampu 

memberikan sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya. 

 

Secara operasional komitmen kerja guru dalam penelitian ini adalah skor 

total yang diperoleh dari guru dengan menggunakan angket yang isinya terdiri 

dari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan sikap guru terhadap sekolah. 

 

Komitmen kerja guru pada organisasi sekolah tidak terjadi begitu saja, 

tetapi melalui proses yang cukup panjang dan bertahap.  Komitmen kerja guru 

pada organisasi sekolah juga ditentukan oleh sejumlah faktor. Steers dalam Sopiah 

(2008: 173) mengidentifikasikan ada tiga faktor yang mempengaruhi komitmen 

guru pada organisasi sekolah, antara lain: (1) ciri pribadi kinerja, termasuk masa 

jabatannya dalam organisasi sekolah, dan variasi kebutuhan serta keinginan yang 

berbeda dari tiap guru, (2) ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan 

berinteraksi dengan rekan sesama guru. (3) pengalaman kerja, seperti keterandalan  

organisasi di masa lampau dan cara guru-guru lain mengutarakan dan 

membicarakan perasaannya mengenai organisasi sekolah. 
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Masing-masing indikator komitmen kerja 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 komitmen kerja guru disediakan 20 butir soal, sehingga secara teoritis 

skor yang diperoleh untuk variabel komitmen kerja guru telah bervariasi antara 

skor minimal 20 sampai dengan skor maksimal 100. 

Tabel 3.2: Daftar Pembobotan Penilaian Komitmen Kerja Guru 

 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu (R) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Secara rinci dimensi dan indikator yang akan digunakan untuk 

memperoleh data tentang komitmen kerja guru dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.3: Indikator Instrumen Komitmen Kerja Guru  

No Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

1 Afektif (a) ikatan emosi 

(b) loyalitas 

(c) kesesuaian visi, misi dan   

       nilai 

(d) keterlibatan guru 

1,2 

3,4 

5,6 

 

7,8 

2 Kesinambungan (a) kebutuhan materi 

(b) pengorbanan yang telah 

dilakukan guru 

(c) persepsi keuntungan dan 

kerugian 

9,10 

11,12 

 

13,14 

3 Normatif  (a) tanggung jawab 

(b) beban moril 

(c) tekanan normatif 

(d) tekanan internal 

15,16 

17,18 

19 

20 

 Sumber: Robbins (1999) 
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3.3.2 Variabel Kepribadian Guru 

 Secara konseptual yang dimaksud kepribadian guru dalam penelitian ini 

adalah kemampuan guru dalam memahami seseorang dan pengendalian diri, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan 

baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana hubungan 

antar manusia (human relations), khususnya dengan para murid sehingga dapat 

mencapai tujuan pendidikan (Iskandar, 2012: 6). 

 

 Secara operasional kepribadian guru dalam penelitian ini adalah skor total 

yang diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang isinya terdiri dari 

berbagai macam aspek yang berkaitan dengan kepribadian guru.  Pengukuran 

kepribadian guru menggunakan angket tentang kepribadian guru yang meliputi 

aspek-aspek: (1) kesadaran diri, (2) pengaturan diri, (3) motivasi, (4) empati dan 

(5) keterampilan social (Goleman, 2002:513-514). 

Masing-masing indikator kepribadian 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 kepribadian guru disediakan 20 butir soal, sehingga secara teoritis skor 

yang diperoleh untuk variabel kepribadian guru telah bervariasi antara skor 

minimal 20 sampai dengan skor maksimal 100. 
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Tabel 3.4:  Daftar Pembobotan Penilaian Kepribadian Guru 

 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu (R) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Secara rinci dimensi dan indikator yang digunakan untuk memperoleh data 

tentang kepribadian guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.5: Indikator Penilaian Kepribadian Guru 

No Dimensi Indikator Nomor Butir  

1 Kesadaran 

diri 

(a)  sopan santun  

(b)  saling menghargai  

(c)  dialogis 

(d)  pemanfaatan waktu luang 

1 

2 

3 

4 

2 Pengaturan 

diri 

(a)  saling menghargai  

(b)  kejujuran  

      5,6 

     7,8 

3 Motivasi (a)  kebebasan untuk melaksanakan     

tugas dan   menyelesaikannya  

(b)  keberanian menanggung resiko    

pekerjaan 

       9,10 

 

        11,12 

 

4 Empati (a)  pemberian reward dan hadiah  

(b)  promosi jenjang karier 

       13,14 

       15,16 

5 Keterampilan 

sosial 

(a)  pembagian tupoksi 

(b)  perumusan tujuan organisasi 

(c)  kemudahan birokrasi 

17 

18 

      19,20 

Sumber: Goleman (2002: 513-514) 

 

3.3.3 Variabel Konflik Organisasi 

Secara konseptual yang dimaksud konflik organisasi (organizational 

conflict) adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau 

kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa 

mereka harus membagi berbagai sumber daya yang terbatas atau kegiatan-
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kegiatan kerja dan/ atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan 

status, tujuan, nilai atau persepsi. 

Konflik adalah pertentangan dalam hubungan kemanusiaan (intrapersonal 

atau interpersonal) antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam mencapai 

suatu tujuan, yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi/ psikologi 

dan nilai (Rivai, 2009: 749-750). 

 

Secara operasional konflik organisasi dalam penelitian ini adalah skor total 

yang diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang isinya terdiri dari 

berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pertentangan dalam hubungan 

kemanusiaan antara satu pihak dengan pihak lain dalam mencapai suatu tujuan. 

 

Aspek-aspek strategi atau indicator penilaian konflik organisasi antara 

lain: kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar dan akomodasi (Robbins, 

1999: 67) 

 

Masing-masing indikator konflik organisasi 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 konflik organisasi sekolah disediakan 20 butir soal, sehingga secara 

teoritis skor yang diperoleh untuk variabel konflik organisasi sekolah telah 

bervariasi antara skor minimal 20 sampai dengan skor maksimal 100. 
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Tabel 3.6:  Daftar Pembobotan Penilaian Konflik Organisasi 

 

No Pilihan Jawaban Bobot nilai 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu (R) 3 

4 Tidak Setuju (TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Secara rinci dimensi dan indikator pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang budaya organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

            

 Tabel 3.7: Indikator Penilaian Konflik Organisasi 

No Dimensi Indikator 
 Nomor 

Butir 

1 Kompetisi (a)  berpegang teguh pada 

pendirian 

(b)  berdebat dan 

membantah 

(c)  menggunakan berbagai 

taktik untuk menang 

(d)  menyatakan posisi diri 

yang jelas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 Kolaborasi (a) mengidentifikasi 

pendapat lawan 

(b) menganalisis masukan 

             5 

 

             6 

3 Kompromi  (a) kemampuan 

bernegosiasi 

(b) mendengarkan yang 

dikemukakan lawan 

(c) memberikan 

konsekuensi 

(d) menemukan jalan 

tengah 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

4 Menghindar (a) kemampuan untuk  

menarik diri 

(b) kemampuan 

meninggalkan sesuatu 

tanpa terselesaikan 

(c) kemampuan 

mengesampingkan 

11 

 

12 

 

 

13 
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masalah 

(d) kemampuan menerima 

kesalahan 

 

14 

5 Akomodasi (a) kemampuan melupakan 

keinginan diri sendiri 

(b) kemampuan melayani 

lawan 

(c) kemampuan mematuhi 

perintah 

15,16 

 

17,18 

 

19,20 

  Sumber: Robbins (1999) 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

 Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner.  

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang diketahui (Arikunto, 2002: 140).  Angket yang digunakan dalam 

penilitian ini menggunakan skala Likert.  Menurut Sugiyono (2007: 86) skala 

Likert dalam penelitian digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang  tentang fenomena tertentu.  Jadi dengan skala 

Likert peneliti ingin mengetahui bagaimana kepribadian guru, konflik organisasi 

dan komitmen kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pringsewu. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen.  Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 

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

adalah validitas internal, yaitu validitas yang dicapai apabila terdapat kesesuaian 

antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Arikunto, 2002: 168).  
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Validitas instrumen dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment seperti yang tertera di bawah ini. 

      𝑟𝑥𝑦 =
𝑁  𝑋𝑌−( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁  𝑋2−( 𝑋)2  𝑁 𝑌2−( 𝑌)2 
 

 
Keterangan :  

rxy
 
: koefisien korelasi  

N  : jumlah subyek atau responden  

X  : skor butir  

Y  : skor total  

(Arikunto, 2002: 162)  

 

Kesesuaian harga rxy yang diperoleh dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus di atas dikonsultasikan dengan tabel r kritik Product Moment 

dengan kaidah keputusan apabila rhitung > rtabel, maka instrumen dikatakan valid.  

Sebaliknya apabila rhitung < rtabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan tidak  

layak untuk pengambilan data. 

 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

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

Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas 

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

dengan rumus  Alpha Cronbach:  

       𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2   

Keterangan :  

r11   
     

:  reliabilitas instrumen  

k       :  banyaknya pertanyaan  

 𝜎𝑏  
2  :  jumlah varian butir  

𝜎𝑡
2     :  varian total  

(Arikunto, 2002:193)  
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 Hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan dengan rtabel rata-rata 

signifikansi 5% atau internal kepercayaan 95%.  Bila harga perhitungan lebih 

besar dari nilai  rtabel  maka instrumen dikatakan  reliabel.   Reliabilitas instrumen 

hasil uji  coba kemudian  diinterprestasikan berdasarkan  tabel  di bawah ini. 

 

Tabel 3.8: Interpretasi Nilai r 

 

No Besarnya nilai r Interpretasi 

1 Antara  0,80 sampai dengan 1,00 Tinggi 

2 Antara  0,60 sampai dengan 0,80 Cukup 

3 Antara  0,40 sampai dengan 0,60 Rendah 

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

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

       (Arikunto, 2002: 260) 

 

 

3.5.1 Hasil Uji Validitas 

 

3.5.1.1 Hasil Uji Validitas Komitmen Kerja Guru  

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada komitmen kerja 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. Besar rtabel pada taraf signifikansi α = 0,05, n = 20 sebesar 

0,444. Hasil perhitungan secara lengkap validitas Komitmen Kerja Guru (Y) 

disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.9: Hasil Perhitungan Validitas Komitmen Kerja Guru (Y) 

 

No 

Item 

rhitung rtabel Status No 

Item 

rhitung rtabel Status 

1 0,654 0,444 Valid 11 0,862 0,444 Valid 

2 0,690 0,444 Valid 12 0,631 0,444 Valid 

3 0,569 0,444 Valid 13 0,598 0,444 Valid 

4 0,756 0,444 Valid 14 0,748 0,444 Valid 

5 0,626 0,444 Valid 15 0,645 0,444 Valid 

6 0,553 0,444 Valid 16 0,506 0,444 Valid 



41 

 

7 0,920 0,444 Valid 17 0,626 0,444 Valid 

8 0,902 0,444 Valid 18 0,888 0,444 Valid 

9 0,920 0,444 Valid 19 0,789 0,444 Valid 

10 0,449 0,444 Valid 20 0,937 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba 

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.9 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk memperoleh 

data penelitian. 

 

3.5.1.2 Hasil Uji Validitas Kepribadian Guru 

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada kepribadian 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 Kepribadian 

Guru (X1) disajikan pada tabel berikut:  

 

Tabel 3.10: Hasil Perhitungan Validitas Kepribadian Guru (X1) 

No 

Item 

rhitung rtabel Status No 

Item 

rhitung rtabel Status 

1 0,554 0,444 Valid 11 0,496 0,444 Valid 

2 0,609 0,444 Valid 12 0,671 0,444 Valid 

3 0,597 0,444 Valid 13 0,699 0,444 Valid 

4 0,772 0,444 Valid 14 0,490 0,444 Valid 

5 0,703 0,444 Valid 15 0,641 0,444 Valid 

6 0,453 0,444 Valid 16 0,590 0,444 Valid 

7 0,469 0,444 Valid 17 0,476 0,444 Valid 

8 0,548 0,444 Valid 18 0,451 0,444 Valid 

9 0,469 0,444 Valid 19 0,627 0,444 Valid 

10 0,629 0,444 Valid 20 0,474 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba 

 

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.10 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk memperoleh 

data penelitian. 
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3.5.1.3 Hasil Uji Validitas Konflik Organisasi 

 

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada konflik organisasi 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 Konflik 

Organisasi (X2) disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.11: Hasil Perhitungan Validitas Konflik Organisasi (X2) 

No 

Item 

rhitung rtabel Status No 

Item 

rhitung rtabel Status 

1 0,660 0,444 Valid 11 0,550 0,444 Valid 

2 0,578 0,444 Valid 12 0,668 0,444 Valid 

3 0,691 0,444 Valid 13 0,700 0,444 Valid 

4 0,684 0,444 Valid 14 0,722 0,444 Valid 

5 0,679 0,444 Valid 15 0,478 0,444 Valid 

6 0,550 0,444 Valid 16 0,503 0,444 Valid 

7 0,784 0,444 Valid 17 0,793 0,444 Valid 

8 0,710 0,444 Valid 18 0,857 0,444 Valid 

9 0,668 0,444 Valid 19 0,668 0,444 Valid 

10 0,799 0,444 Valid 20 0,468 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Perhitungan Uji Coba 

Sesuai dengan perhitungan pada Tabel 3.11 dari 20 butir pernyataan yang 

diajukan semuanya valid, sehingga semuanya dapat digunakan untuk memperoleh 

data penelitian. 

 

3.5.2 Hasil Uji Reliabilitas 

 

3.5.2.1 Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Kerja Guru 

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk komitmen kerja guru (Y) 

dilakukan pada 20 butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh 
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koefisien reliabilitas instrumen komitmen kerja guru (Y) sebesar 0,947. Hal ini 

menunjukkan bahwa reliabilitas dari komitmen kerja guru (Y) tinggi. 

Tabel 3.12: Statistika Reliabilitas Komitmen Kerja Guru (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.947 20 

Sumber: Perhitungan Data Statistik SPSS.20 

 

3.5.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Kepribadian Guru 

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk kepribadian guru (X1) dilakukan 

pada 20 butir pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas instrumen 

kepribadian guru (X1) sebesar 0,875. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari 

kepribadian guru (X1) tinggi. 

 

Tabel 3.13: Statistika Reliabilitas Kepribadian Guru (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.875 20 

Sumber: Perhitungan Data Statistik SPSS.20 

 

 

3.5.2.3 Hasil Uji Reliabilitas Konflik Organisasi 

Perhitungan reliabilitas instrumen untuk konflik organisasi (X2) dilakukan 

pada 20 butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien 
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reliabilitas instrumen konflik organisasi (X2) sebesar 0,924. Hal ini menunjukkan 

bahwa reliabilitas dari konflik organisasi (X2) tinggi. 

Tabel 3.14: Statistika Reliabilitas Konflik Organisasi (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.924 20 

Sumber: Perhitungan Data Statistik SPSS.20 

 

 

3.6 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Analisis data dan pengujian hipotesis merupakan bagian yang sangat penting 

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

penarikan kesimpulan.   

 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

Analisis data dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesis. Teknik 

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 (kepribadian guru dan konflik organisasi) dan 1 (satu) 

variabel terikat (komitmen kerja guru) dalam bentuk tabel data, distribusi 

frekuensi, dan diagram batang. Langkah berikutnya adalah melaksanakan uji 

persyaratan analisis data yang meliputi uji normalitas dan homogenitas data. 

Setelah kedua uji tersebut dilakukan dengan pengujian hipotesis penelitian. 
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3.6.2 Pengujian Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis merupakan syarat yang harus dipenuhi agar analisis 

data dan pengujian hipotesis penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tidak 

menyimpang dari ketentuan yang ada.   

3.6.2.1 Uji Normalitas  

Pengujian normalitas dilakukan terhadap semua variabel yang diteliti, 

yaitu meliputi variabel kepribadian guru (X1) dan konflik organisasi (X2), serta 

komitmen kerja guru (Y).  Hasil pengujian terhadap sampel penelitian digunakan 

untuk menyimpulkan apakah populasi yang diamati berdistribusi normal atau 

tidak.  Sedangkan untuk keperluan pengujian normal tidaknya distribusi masing-

masing data dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H0  :  Data berasal dari sampel tidak berdisitribusi  normal. 

H1 :   Data berasal dari sampel berdisitribusi normal. 

 

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

 

3.6.2.2  Uji Homogenitas 

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data 

sampel yang diambil merupakan sampel yang berasal dari populasi bervarian 

homogen.  Pengujian homogenitas dilakukan terhadap semua variabel independen 

yang diteliti, yaitu meliputi variabel kepribadian guru (X1) dan konflik organisasi 

(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.  

 

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

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang 

ada merupakan persamaan linier atau berupa persamaan non linier.  Pengujian 

linieritas persamaan regresi dilakukan dengan melihat nilai Devation from linierity 

pada tabel Anova. Hipotesis yang digunakan: 

H0 : Model persamaan regresi tidak  linier. 

H1 : Model persamaan regresi linier. 

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

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

 

3.6.3 Pengujian Hipotesis  

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel bebas 

kepribadian guru (X1) dan konflik organisasi (X2) terhadap variabel komitmen 

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

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

terhadap variabel terikat Y dihitung dengan menganalisis bentuk persamaan 

regresi linier sederhana, dengan model persamaan: 

Ŷ  =  a  +  biXi. 

Keterangan: 

a   = konstanta regresi 

bi   = faktor konstanta Xi  

Xi = variabel bebas i 

 

Kemudian analisis dilanjutkan dengan menganalisis bentuk persamaan 

regresi linier ganda dengan model persamaan: 

Ŷ  =  a  +   b1X1   +   b2X2    
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Keterangan: 

a  = konstanta regresi 

bi = faktor konstanta Xi  

Xi = variabel bebas i 

 

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

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

𝐹ℎ =  
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔 𝑘 

𝐽𝐾𝑟𝑒𝑠
 𝑛 − 𝑘 − 1  

 

Keterangan: 

Fh  : Nilai F hitung 

JKreg : Jumlah kuadrat regresi 

JKres  : Jumlah kuadrat residu 

n : banyaknya sampel 

k : banyaknya variabel bebas 

 

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

terhadap variabel terikat Y dilakukan dengan menghitung nilai koefisien 

determinasi (R
2
). Sedangkan signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat ditentukan berdasarkan hasil uji statistik t, dengan rumus: 

   𝑡 =
𝑏

𝑆𝑏
 

Keterangan: 

t : nilai t hitung 

b  : koefisien variabel x 

Sb :  
𝑆𝑒

2

𝑥2
 

  𝑒2 :  𝑦2 − 𝑏2  𝑥2 

(Arikunto, 2002) 

 

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

menggunakan jasa program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) 20.00 for Window.   
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3.6.4  Uji Signifikansi Regresi 

Pengujian tingkat keberartian regresi yang didapat,  dilakukan dengan uji t 

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

ganda.  Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah: 

H0 : Persamaan regresi  tidak signifikan 

H1 : Persamaan regresi signifikan 

 

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

adalah tolak H0 jika nilai  thitung > ttabel , dan dalam hal lain  H0 diterima, 

(Purwanto, dkk. 2007:193-194).  Sedangkan untuk uji F pada taraf signifikan (ά) 

0,05  adalah tolak H0 jika nilai Fhitung >  Ftabel,  dalam hal lain H0 diterima  

(Arikunto, 2002: 285). 

 

 

 

 

 

 

 


