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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai 

dengan prinsip ex post factoyaitu data kejadian yang dilakukan telah lalu baru 

ditanyakan pada saat sekarang dengan teknik korelasional.Metode penelitian 

survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi yang 

menggunakan kuesioner (angket) sebagai alat pengumpul data pokok. 

 

3.2 Populasi 

 

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

atas objek/subjek yang mempunyani kualitas dan karekteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) se-kecamatan Kotaagung. Berdasarkan data pokok Madrasah 

Tsanawiyah yang ada di kecamatan Kotaagung terdapat 2 Madrasah yaitu MTs 

Negeri Kotaagung dan MTs Nahdhatul Ulama dengan jumlah guru seluruhnya 

adalah 97 orang. 
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3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 

Berdasarkan populasi yang ada maka dalam pengambilan sampel penelitian ini 

dengan  mengunakan rumus Taro Yamane atau Slovin dalam Ridwan (2005:65). 

Rumus dimaksud adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan  

n    = jumlah sampel                              N   = jumlah populasi 

d    = presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel  (0,05) 

 

Penggunaan rumus tersebut diperoleh sejumlah  sampel, yakni sebagai berikut. 

 

Kemudian dilakukan penentuan jumlah sampel  pada  masing-masing sekolah 

yang menjadi sampel area dengan menentukan proporsinya sesuai dengan jumlah 

guru pada sekolah yang diteliti. Jumlah sampel setiap sekolah didapatkan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

N : jumlah sampel tiap sekolah   n : jumlah populasi tiap sekolah  

S : jumlah total populasi di semua sekolah 

 

Jumlah sampel penelitian selengkapnya disajikan pada tampilan berikut. 

Tabel 3.1  Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

No.  Nama Sekolah Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

1. MTs Negeri Kotaagung 57 orang 46 orang 

2. MTs N.U. 40 orang  32 orang 

 Jumlah 97 orang 78 orang 

Sumber :  Perhitungan sampel Taro Yamane Slovin 
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3.3.1 Teknik Penentuan Responden 

 

Pengambilan  sampel dari populasi penelitian dilakukan dengan teknik  random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010:120). Cara yang ditempuh dengan mengundi sampel 

penelitian.Langkah-langkah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. (1) 

Masing-masing sekolah akan dipilih sejumlah guru sesuai dengan jumlah yang 

ditentukan sebelumnya, (2) dibuat potongan kertas kecil sejumlah guru di sekolah 

tersebut dan ditulis nama-nama guru yang ada di sekolah tersebut, (3) nama-nama 

guru yang ditulis pada potongan kertas, kemudian digulung dan dimasukkan 

dalam tabung dan dikocok, lalu dikeluarkan satu persatu, (4) gulungan kertas yang 

keluar, dicatat sebagai sampel kemudian dikembalikan dalam tabung, lalu dikocok 

untuk mendapatkan sampel berikutnya, (5) jika keluar nama yang sudah menjadi 

sampel, maka dikembali lagi dan dikocok lagi hingga keluar nama  lain sebanyak 

jumlah guru yang dibutuhkan. Begitu dilakukan seterusnya pada sekolah yang lain 

hingga terpenuhi sejumlah guru yang akan dijadikan sampel penelitian. 

 

3.4  Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini akan mengukur tiga variabel yang diteliti, yakni kinerja guru (Y) 

merupakan variabel terikat, Komitmen organisasi (X1), Komunikasi Interpersonal 

(X2) dan Kecenderungan Emosional (X3) merupakan variabel bebas. 
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3.5. Definisi Variabel Penelitian 

3.5.1  Definisi Konseptual  

 

Definisi koseptual penelitian yang dimaksud adalah penjelasan teoritis mengenai 

kosep yang berhubungan dengan variabel penelitian yang berdasarkan pendapat 

para pakar yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya.Definisi konseptual 

penelitian ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.5.1.1  Kinerja Guru 

 

Kinerja guru dalam konteks penelitian ini merupakan hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan atau kemampuan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu dengan 

output yang dihasilkan.Semua hasil yang dicapai tercermin secara kuantitas 

maupun kualitas yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan 

motivasi, yang meliputi  empat  kompetensi, Kompetensi pedagogik meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,  kompetensi sosial meliputi komunikasi 

hubungan  interpersonal, dan kompetensi kepribadian  meliputi  kecenderungan 

emosional, dan kompetensi profesional. 

 

3.5.1.2 Komitmen Organisasi 

 

 

Komitmen organisasi dalam konteks penelitian ini adalah merupakan  kesetiaan 

dan keteguhan seorang guru dalam menjalankan tugasnya. kemampuan yang 

harus dimiliki guru berkenaan dengan rasa kebermilikan seorang guru terhadap 

madrasah, selalu peduli tentang kemajuan madrasah dan konsisten terhadap visi, 

misi guna tercapainya suatu tujuan.  
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3.5.1.3  Komunikasi  Interpersonal 

 

Komunikasi Interpersonal atau komunikasi antar pribadi (interpersonal 

communication) adalah  saling menghargai, saling keterbukaan, saling memberi 

masukan. Komunikasi antara orang perorang yaitu guru-siswa, guru-guru, guru-

pegawai TU, guru dengan teman sejawat, guru-kepala madrasah secara tatap 

muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi dari  lawan 

bicara secara langsung, baik secara verbal maupun non verbal. Ini meliputi (a) 

Komunikasi Interpersonal, (b) Perilaku guru 

 

3.5.1.4  Kecenderungan Emosional 

 

Kecenderungan Emosional adalah merupakan kemampuan guru yang mengelola 

pengendalian diri, semangat dan ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi 

diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, kesanggupan untuk mengendalikan 

dorongan hati dan emosi, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres 

tidak melumpuhkan melalui (1) kesadaran diri, (2) pengendalian diri, (3) motivasi 

diri, (4) empati dan (5) ketrampilan sosial.  

 

3.5.2 Definisi Operasional 

 

Dimaksud definisi operasional pada penelitian ini adalah penjelasan secara 

aplikatif perihal hubungan langsung antar variabel yang digunakan dalam 

penelitian, secara detail dapat dijelaskan seperti berikut. 
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3.5.2.1 Kinerja Guru 

 

Kinerja guru adalah skor keseluruhan yang diperoleh dari angket setelah guru 

menjawab pertanyaan atau pernyataan angket mengenai kinerja guru yang 

meliputi : Kompetensi pedagogik, Kompetensi sosial, kompetensi pribadi, 

kompetensi profesional.  

 

Variabel kinerja guru pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan 

instrumen berupa pertanyaan dengan menggunakan IPKG yang standar. 

dilengkapi alternatif jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Pernyataan dikemukakan dalam bentuk 

pertanyaan bersifat positif dan negatif. Dengan demikian akan diperoleh skor 

maksimal 125 dan skor 25minimal .Setiap pilihan jawaban menggunakan bobot 

penilaian sebagai berikut. 

 

No Alternatif Jawaban Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (R) Ragu-ragu 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak Setuju 1 

 

Indikator dan jumlah item pernyataan yang dipakai untuk memperoleh data 

mengenai kinerja guru  di Kecamatan Kotaagung dapat dikemukakan dalam kisi-

kisi instrumen sebagai berikut. 
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Tabel 3.2  Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru (Y) 

Dimensi Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kompe-     

  tensi 

pedagogik 

1.  Memahami visi, misi dan tujuan sekolah, merenca-nakan dan 

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan 

2.  Menguasai bahan atau materi pembelajaran, yang pada dasarnya 

berupa bahan bidang studi/lintas bidang studi dalam kurikulum sekolah 

dan bahan pengayaan / penunjang bidang studi/lintas bidang studi. 

3.  Mengelola program pembelajaran,menyusun KTSP, membuat 

silabus,membuat RPP, merencanakan proses  pembelajaran  dengan tepat, 

membuat program  pem-belajaran, mengenal kemampuan anak didik, 

meren-canakan program  remedial dan merencanakan peng-gunaan alat 

bantu  pembelajaran 

4.  Mengenal fungsi dan program bimbingan di seko-lah yaitu 

pemahaman mengenai fungsi dan peranan program  ini untuk 

kepentingan proses pembelajaran. 

5.  Mengenal, menyelenggarakan administrasi sekolah berupa 

kemampuan untuk melakukan kegiatan admi-nistratif seperti pencatatan 

perkembangan dan pelaporann  hasil belajar siswa 

6.  Memanfaatkan media/ sumber, dengan mampu mengenal,  memilih, 

menggunakan pendukung pembelajaran, berupa alat bantu, perpustakaan 

, dan tik secara baik sesuai dengan kebutuhan. 

7.  Menggunakan landasan kependidikan, sebagai landasan berpijak dan 

bertindak edukatif di setiap situasi dalam usaha mengelola pembelajaran 

8.  Mengelola kelas, dengan menciptakan suasana kondusif  bagi 

berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran  

9.  Mengelola pembelajaran, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh guru 

dalam upaya transformasi penge-tahuan dan  internalisasi nilai kepada 

peserta didik. Keterampilan guru menggunakan  metode mengajar, 

menggunakan pendekatan pembelajaran (approach) berdasasarkan teori 

belajar,menggunakan saranan, dan  alat atau teknologi pendukung 

merupakan  komponen penting bagi  keberhasilan  pengelolaan 

pembelajaran. 

10.  Upaya  mencapai  ketuntasan belajar  siswa seba-gaimana telah 

ditetapkan, secara efektif dan efisien dengan menggunakan perencanaan  

dan strategi baik. 

11.  Menilai prestasi  siswa untuk  kepentingan pembelajaran  dengan 

mengenali potensi  siswa,  menganalisis dan menggunakan data hasil  

belajar siswa sebagai  umpan  balik  bagi  siswa. 

12. Usaha  memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan  hasil penelitian 

danpengamatan guna keperluan pem-belajaran, dengan memahami hal-

hal yang berkaitan dengan penalaran untukmenumbuhkan penalaran 

siswa dan mengembangkan proses pembelajaran. 

13.  melakukan  refleksi atas kelebihan dan kekurangan dalam 

pengelolaan pembelajaran  guna  perbaikan kegiatan pembelajaran. 

14. Mencapai hasil pembelajaran memuaskan gaya belajar siswa, dengan 

memanfaatkan kecenderungan  mereka, melejitkan motivasi mereka, dan 

menyiapkan mereka untuk meraih prestasi. 

15.  Mencapai hasil pembelajaran dengan menciptakan pemahaman 

konseptual pada siswa  berupa  penentuan  tujuan pengajaran  yang  

penting,  untuk  membantu siswa  memahami  konsep  utama  daripada  

hanya  mengingat  fakta- fakta  yang terisolasi.   
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16.  pemahaman  konseptual  siswa  meningkat  ketika  guru  menjelajahi 

sebuah  topik  secara  mendalam  serta  memberikan contoh-contoh  yang  

sesuai dan  menarik dari  konsep yang terlibat.  konsep  adalah  pondasi  

berpikir. 

2. 

Kompetensi 

pribadi 

1.  Mantap dan stabil 

2. Dewasa 

3.. Arif 

4.  berwibawa 

3.Kompe-  

tensi sosial 

1. hubungan antara guru dengan siswa 

2. hubungan guru dengan teman sejawat sesama guru dan  pegawai 

3. hubungan guru dengan orang tua /wali dan masyarakat 

4. 

Kompetensi       

     

Profesional 

1.  Kemampuan dan penguasaan materi  

     Pembelajaran 

Sumber : Indikator kinerja guru 

3.5.2.2 Komitmen Organisasi 

 

Komitmen organisasi adalah skor keseluruhan yang diperoleh guru dari angket 

setelah guru menjawab pertanyaan-pertanyaan angket tentang komitmen 

organisasi  meliputi kemampuan dalam hal motivasi berprestasi.  Variabel 

komitmen organisasi pada penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala 

likert. Dilengkapi alternatif jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), Ragu-ragu (R), 

Tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).Pernyataan dilakukan dalam bentuk 

pertanyaan bersifat positif dan negatif.Dengan  demikian akan diperoleh skor 

maksimal 100 dan  skor minimal 20. Setiap pilihan jawaban menggunakan bobot 

penilaian sebagai berikut. 

No Alternatif Jawaban Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (R) Ragu-ragu 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak Setuju 1 
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Lebih rinci indikator dan item pernyataan yang dipakai untuk mendapatkan data 

penelitian tentang kompetensi pedagogik sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Komitmen Organisasi 

Variabel Indikator 

 

 

 

Komitmen 

Organisasi 

menerima nilai-nilai dan tujuan organisasi 

mempunyai keinginan berbuat untuk organisasinya  

mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap bersama dengan 

organisasinya. 

kesediaan untuk bekerja dan menjadi bagian dari organisasi 

bersungguh-sungguh untuk tetap menjadi anggota organisasi.  

Sumber: Indikator komitmen organisasi 

 

3.5.2.3 Komunikasi Interpersonal 

 

Komunikasi interpersonal diukur berdasarkan skor yang diperoleh dan angket 

dengan menggunakan skala Likert, setiap pernyataan dilengkapi alternatif jawaban 

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

setuju (STS).Pernyataan dilakukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang 

bersifat positif dan negatif. Dengan demikian, akan diperoleh skor maksimal 150 

dan skor minimal 30. Setiap jawaban bernilai dengan pembobotan berikut. 

No Alternatif Jawaban Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (R) Ragu-ragu 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak 

Setuju 

1 

 

Secara perinci indikator dan jumlah item pernyataan yang digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai Komunikasi Interpersonal sebagai berikut. 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Komunikasi Interpersonal (X3) 

Variabel Dimensi Indikator 

Komu-

nikasi 

Inter-

personal 

Keterbukaan 

(openness) 

kemauan  menanggapi dengan senang hati informasi 

yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar 

pribadi. 

Empati (empaty) merasakan apa yang dirasakan orang lain. 

 

Dukungan 

(supportiveness) 

situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi 

berlangsung efektif. 

Kepositifan 

(positiviness) 

memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong 

orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan 

situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang 

efektif. 

Kesetaraan 

(equality) 

pengakuan secara diamdiam bahwa kedua belah pihak 

menghargai, berguna, dan mernpunyai sesuatu yang 

penting untuk disumbangkan. 

Sumber: Indikator komunikasi interpersonal 

 

3.5.2.4 Kecenderungan Emosional 

Secara operasional kecenderungan emosional dalam penelitian ini adalah skor 

keseluruhan yang diperoleh guru dari angket setelah guru menjawab 

pertanyaan/pernyataan angket yang isinya terdiri dari berbagai macam aspek yang 

berkaitan dengan kecenderungan emosional.Kecenderungan Emosional diukur 

berdasarkan skor yang diperoleh dari angket dengan menggunakan skala Likert, 

setiap pernyataan mempunyai dengan empat alternatif, yaitu (SS) sangat setuju, 

(S) setuju, (R) ragu-ragu, (TS) Tidak setuju, dan (STS) Sangat Tidak Setuju. 

 

Pernyataan dilakukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang bersifat 

positif dan negatif. Dengan demikian, akan diperoleh skor maksimal 100 dan skor 

minimal 20. Setiap jawaban bernilai dengan pembobotan berikut. 
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No Alternatif Jawaban Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (R) Ragu-ragu 3 

4 (TS)Tidak Setuju 2 

5. (STS) Sangat TidakSetuju 1 

 

Secara perinci indikator dan jumlah item pernyataan yang digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai Kecenderunganemosional  sebagai berikut.  

Tabel.3.5  Kisi – kisi Instrumen Kecenderungan Emosional  

Dimensi Indikator 

1. Kesadaran Diri  a. kesadaran emosi 

b. Penilaian diri 

 c. Percaya diri 

2. Pengendalian diri a. Kendali diri 

b. sifat dapat dipercaya 

c. adaptabilitas 

3. Motivasi a. Tabah 

b. Optimis 

c. Inovatif 

4. Empati a. Memahami orang lain,  

b. Orientasi pelayanan 

c. Pengembangan orang lain 

Ketrampilan sosial  a. Komunikasi  dan pengaruh  

b. Kepemimpinan dan katalisator 

c. Pengikat jaringan 

d. kemampuan tim 

Sumber: Indikator kecenderungan emosional 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket. Pengumpulan 

data dengan teknik ini dilakukan dengan cara mendistribusikan sejumlah 

instrumen berupa kuisioner kepada responden. Kuisioner yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jenis kuisioner tertutup dengan menggunakan skala 

Likert.Teknik angket dengan menggunakan instrumen berupa kuisioner untuk 
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menggali data mengenai kinerja guru, komitmen organisasi, komunikasi 

interpersonal, dan kecenderungan emosional. 

 

3.7 Kalibrasi Instrumen Penelitian 

 

Penggunaan instrumen untuk mendapatkan data pada sampel yang telah 

ditentukan harus diuji coba terlebih dahulu karena instrumen yang digunakan 

tergolong nonbaku.Instrumen yang digunakan didesain dan dikembangkan oleh 

peneliti dengan memodifikasi instrumen yang telah ada.Kegiatan uji coba 

dilakukan pada sejumlah guru MTs di Kecamatan Kotaagung yang tidak termasuk 

sampel penelitian.Beberapa syarat instrumen dapat digunakan dalam penelitian 

dan mampu menggali data yang diharapkan.Nasution (2004:169) memberi ciri-

ciri harus memenuhi dua persyaratan penting, yakni valid dan reliabel. 

 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas internal.Validitas 

ini merupakan validitas yang dicapai manakala terdapat kesesuaian antarbagian 

instrumen secara keseluruhan. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 2008:65). 

Validitas merupakan parameter yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Pengujian validitas alat ukur terlebih dahulu dilakukan 

penentuan harga korelasi antarbagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan 

cara mengkorelasikan tiap alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 

setiap skor item soal. Kegiatan menghitung validitas alat ukur atau Instrumen 

haruss memiliki validitas tinggi.Validitas instrumen pada penelitian ini diukur 
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dengan menggunakan rumus Product Moment dari Pearsen.Rumus yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan:rxy: koefisiensi korelasi  

  N: jumlah responden  

X: skor butir  

Y: skor total 

 

(Arikunto, 2002:162) 

 

 

Kesesuaian harga rxy yang diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan 

rumus tersebut kemudian dikonsultasikan kepada tabel r kritik Product Moment 

dengan kaedah keputusan sebagai berikut.Jika rhitung >rtabel, maka instrumen 

tersebut dikategorikan valid. Tetapi sebaliknya, manakala rhitung <rtabel , 

makainstrumen tersebut dikategorikan tidak valid dan tidak layak untuk 

digunakan pengambilan data. Reliabilitas bermakna bahwa suatu instrumen 

terpercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu instrumen dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi manakala instrumen tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap atau ajeg (Arikunto, 2008:86). Pengujian 

instrumen pada penelitian ini menggunakan uji reliabilitas internal.Uji reliabilitas 

ini diperoleh dengan melakukan analisis data dari suatu hasil uji coba dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronback. 

 

Hasil perhitungan reliabilitas dikonsultasikan kepada r tabel rata-rata 

signifikansinya 5 %.Jika harga perhitungan lebih besar dari nilai r tabel, maka 

instrument tersebut dikategorikan reliabel. 

Hasil uji coba reliabilitas instrumen  kemudian diinterpretasikan melalui tabel ini 
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Tabel 3.6 Besaran Nilai interpretasi mengenai reliabilitas berdasarkan pembagian  

menurut Arikunto ( 2013 : 71) sebagai berikut  

 
No. Besarnya Nilai r Interpretasi 

1. Nilai antara 0,80 sampai dengan 1,00 Tinggi 

2. Nilai antara 0,60 sampai dengan 0,80 Cukup 

3. Nilai antara 0,40 sampai dengan 0,60 Rendah 

4. Nilai 0,20 sampai dengan 0,40 Sangat Rendah 

5. Nilai antara 0,00 sampai dengan 0,20 Tidak berkorelasi 

 

Uji persyaratan analisis data menggunakan uji normalitas dan homogenitas data. 

Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus product moment 

daripearson dan korelasi berganda. 

 

3.7.1.1 Hasil Uji Validitas Kinerja guru 

Kriteria valid dan tidak valid butir instrumen dilakukan dengan cara 

membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel maka butir 

instrumen dinyatakan valid.Tetapi sebaliknya, maka butir instrumen tidak valid. 

Dengan taraf signifikansi pada α = 0,05. Besar nilai r tabel pada taraf signifikansi 

tersebut dengan n = 20 adalah sebesar 0,444. Hasil perhitungan  validitas 

instrumen kinerja guru disajikan pada tampilan berikut. 

Tabel 3.7 Perhitungan validitas kinerja guru 

No. 

Item 

 

rhit 

Rtabel 

α = 005,  

n = 20 

status No.  

Item 

 

rhit 

rtabel 

α = 005, 

 n = 20 

status 

1. 0,989 0,444 Valid 14. 0,992 0,444 Valid 

2. 0,990 0,444 Valid 15. 0,986 0,444 Valid 

3. 0,990 0,444 valid 16. 0,986 0,444 Valid 

4. 0,991 0,444 valid 17. 0,983 0,444 Valid 

5. 0,962 0,444 valid 18. 0,993 0,444 Valid 

6. 0,987 0,444 valid 19. 0,988 0,444 Valid 

7. 0,991 0,444 valid 20. 0,991 0,444 Valid 

8. 0,992 0,444 valid 21. 0,990 0,444 valid 

9. 0,991 0,444 valid 22. 0,987 0,444 valid 

10. 0,906 0,444 valid 23. 0,989 0,444 valid 

11. 0,995 0,444 valid 24. 0,984 0,444 valid 

12. 0,994 0,444 valid 25. 0,991 0,444 valid 

13. 0,993 0,444 Valid 

Sumber :  Data Uji Coba dan perhitungan validitas kinerja guru peneliti 

 



 
67 

 

Hasil perhitungan validitas instrumen kinerja guru yang tertuang pada tampilan 

diatas dapat di ketahui dari 25 butir pernyataan yang diuji coba, ternyata semua 

item pernyataan mendapatkan nilai r hitung > dari r tabel sebesar 0,444 maka 

semua item tersebut valid. 

 

3.7.1.2 Hasil Uji Validitas Komitmen Organisasi 

 

Hasil uji validitas butir pernyataan pada instrumen komitmen organisasi dapat di 

sajikan ke dalam tabel berikut 

 

Tabel 3.8 Perhitungan validitas Komitmen Organisasi 

No. 

item 

 

  r hit 

r tabel 

α = 005, 

 n = 20 

Status No. 

Item 

 

  r hit 

r tabel 

α = 005,  

n = 20 

Status 

1. 0,977 0,444 Valid 11 0,952 0,444 Valid 

2. 0,839 0,444 Valid 12. 0,815 0,444 Valid 

3. 0,830 0,444 Valid 13. 0,986 0,444 Valid 

4. 0,779 0,444 Valid 14. 0,895 0,444 Valid 

5. 0,978 0,444 Valid 15. 0,987 0,444 Valid 

6. 0,868 0,444 Valid 16. 0,814 0,444 Valid 

7. 0,872 0,444 Valid 17. 0,860 0,444 Valid 

8. 0,982 0,444 Valid 18. 0,986 0,444 Valid 

9. 0,760 0,444 Valid 19. 0,897 0,444 Valid 

10. 0,985 0,444 Valid 20. 0,959 0,444 Valid 

Sumber :  Data Uji Coba dan perhitungan validitas komitmen organisasi peneliti 

 

 

Hasil perhitungan validitas instrumen Komitmen Organisasi  yang tertuang pada 

tampilan diatas dapat di ketahui dari 20 butir pernyataan yang diuji coba, ternyata 

semua item pernyataan mendapatkan nilai rhitung > dari r tabel sebesar 0,444 

maka semua item tersebut valid. 
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3.7.1.3  Hasil Uji Validitas Komunikasi Interpersonal 

 

Hasil perhitungan secara lengkap validitas instrumen Komunikasi Interpersonal  

dapat disajikan pada tampilan berikut. 

 

Tabel 3.9 Perhitungan validitas Komunikasi Interpersonal 

No. 

item 

  r hitung  r tabel 

α= 005, 

 n = 20 

Status No. 

Item 

 r hitung   r tabel 

α= 005, 

n = 20 

Status 

1. 0,901 0,444 Valid 16. 0,810 0,444 Valid 

2. 0,899 0,444 Valid 17. 0,991 0,444 Valid 

3. 0,989 0,444 Valid 18. 0,939 0,444 Valid 

4. 0,970 0,444 Valid 19. 0,967 0,444 Valid 

5. 0,991 0,444 Valid 20. 0,893 0,444 Valid 

6. 0,987 0,444 Valid 21. 0,881 0,444 Valid 

7. 0,986 0,444 Valid 22. 0,880 0,444 Valid 

8. 0,986 0,444 Valid 23. 0,976 0,444 Valid 

9. 0,987 0,444 Valid 24. 0,869 0,444 Valid 

10. 0,985 0,444 Valid 25. 0,987 0,444 Valid 

11. 0,698 0,444 Valid 26. 0,988 0,444 Valid 

12. 0,954 0,444 Valid 27. 0,976 0,444 Valid 

13. 0,743 0,444 Valid 28. 0,994 0,444 Valid 

14. 0,790 0,444 Valid 29. 0.991 0,444 Valid 

15. 0,779 0,444 Valid 30. 0,987 0,444 Valid 

Sumber :  Data Uji Coba dan perhit validitas Komunikasi Interpersonal peneliti     

 

 

Hasil perhitungan validitas instrumen Komunikasi interpersonal  yang tertuang 

pada tampilan diatas dapat di ketahui dari 30 butir pernyataan yang diuji coba, 

ternyata semua item pernyataan mendapatkan nilai r hitung > dari r tabel sebesar 

0,444 maka semua item tersebut valid. 

3.7.1.4  Hasil Uji Validitas Kecenderungan Emosional 

 

 

Hasil uji validitas butir pernyataan pada instrumen Kecenderungan Emosional 

dapat di sajikan ke dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.10 Perhitungan validitas Kecenderungan Emosional 

No. 

Item 

 r hit  r tabel 

α = 005, 

n = 20 

Status No. 

item 

 r hitung  r tabel 

α = 005, n 

= 20 

Status 

1. 0,662 0,444 Valid 11 0,472 0,444 Valid 

2. 0,488 0,444 Valid 12. 0,785 0,444 Valid 

3. 0,450 0,444 Valid 13. 0,469 0,444 Valid 

4. 0,666 0,444 Valid 14. 0,795 0,444 Valid 

5. 0,641 0,444 Valid 15. 0,605 0,444 Valid 

6. 0,683 0,444 Valid 16. 0,475 0,444 Valid 

7. 0,472 0,444 Valid 17. 0,423 0,444 Tidak Valid 

8. 0,633 0,444 Valid 18. 0,532 0,444 Valid 

9. 0,499 0,444 Valid 19. 0,605 0,444 Valid 

10. 0,623 0,444 Valid 20. 0,690 0,444 Valid 

Sumber : Data Ujicoba dan perhitungan validitas Kecenderungan Emosional 

peneliti 

 

Hasil perhitungan validitas instrumen Kecenderungan Emosional  yang tertuang 

pada tampilan diatas dapat di ketahui dari 20 butir pernyataan yang diuji coba, 

ternyata ada satu  item pernyataan mendapatkan nilai r hitung < dari r tabel 

sebesar 0,444 maka satu  item tersebut tidak valid. 

 

3.7.2  Menguji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan 

(keterandalan atau keajegan) perangkat pengumpul data yang digunakan.Uji yang 

dimaksud dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha.Metode yang dipakai 

untuk menemukan reliabilitas internal yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari 

satu kali pengukuran.Langkah yang ditempuh untuk mencari nilai reliabilitas 

dengan metode Alpha adalah sebagai berikut. 

Langkah pertama  

Menghitung Varian skor tiap item dengan rumus berikut. 
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di mana:Si   : varians skor setiap item : jumlah kuadrat item 

: kuadrat jumlah item N      : jumlah responden 

 

Langkah kedua 

Menjumlahkan varians semua item dengan rumus berikut. 

 

di mana: : jumlah varians semua item  

Si: varians item ke-i, i = 1, 2, 3,..., n 

 

Langkah Ketiga 

Menghitung varians total dengan menggunakan rumus berikut. 

 

di mana:St: varians total : jumlah kuadrat X total  

: kuadrat jumlah X total N     : jumlah responden 

 

 

Langkah keempat 

Memasukan nilai Alpha dengan rumus berikut. 

 

di mana :r11 : nilai reliabilitas =jumlah varians skor tiap item  

St: varians totalk   : jumlah item 

 

Langkah kelima 

Mengonsultasikan  dengan  tabel  untuk  menentukan  derajat  reliabilitas  butir 

instrumen penelitian. 

3.7.2.1  Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Guru 

Dari hasil perhitungan reliabilitas rumus  cronbach’alpha dengan menggunakan 

SPSS 20 di dapat nilai sebagaimana yang terdapat di bawah ini 
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Tabel  3.11  Perhitungan Uji Reliabilitas  Kinerja Guru 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,869 25 

Sumber :  Data uji coba dan perhitungan reliabilitas kinerja guru peneliti 

Dengan n = 20  responden, banyaknya item  25 soal mendapat  reliabilitas sebesar 

0,869, ini berarti bahwa  nilai r antara 0,800 sampai dengan 1,000 di 

interpretasikan bernilai sangat tinggi. 

 

3.7.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Organisasi 

 

Dari hasil perhitungan reliabilitas rumus  cronbach’alpha dengan menggunakan 

SPSS 20 di dapat nilai sebagaimana yang terdapat di bawah ini 

 

Tabel  3.12  Perhitungan Uji Reliabilitas  Komitmen Organisasi 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,779 20 

Sumber :  Data uji coba dan perhitungan reliabilitas komitmen organisasi peneliti 
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Dengan n = 20  responden, banyaknya item 20 soal mendapat reliabilitas sebesar 

0,779, ini berarti bahwa nilai r antara 0,600 sampai dengan 0,800 di 

interpretasikan bernilai tinggi. 

3.7.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Komunikasi Interpersonal 

Dari hasil perhitungan reliabilitas rumus  cronbach’alphadengan menggunakan 

SPSS 20 di dapat nilai sebagaimana yang terdapat di bawah ini 

Tabel  3.13  Perhitungan Uji Reliabilitas  Komunikasi Interpersonal 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 19 95,0 

Excluded
a
 1 5,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,544 30 

Sumber :  Data uji coba dan perhitungan reliabilitas Komunikasi Interpersonal 

                 Peneliti 
 

Dengan n = 20  responden, banyaknya item  30 soal mendapat  reliabilitas sebesar 

0,544, ini berarti bahwa nilai r antara 0,400 sampai dengan 0,600 di 

interpretasikan bernilai sedang. 

3.7.2.3  Hasil Uji Reliabilitas Kecerdasa Emosional 

Dari hasil perhitungan reliabilitas rumus  cronbach’alphadengan menggunakan 

SPSS 20 di dapat nilai sebagaimana yang terdapat di bawah ini 
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Tabel  3.14  Perhitungan Uji Reliabilitas  Kecenderungan Emosional 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,889 20 

Sumber :  Data uji coba dan perhitungan reliabilitas Kecenderungan Emosional  

peneliti 

 

Dengan n = 20  responden, banyaknya item  30 soal mendapat  reliabilitas sebesar 

0,889, ini berarti bahwa nilai r antara 0,800 sampai dengan 1,000 di 

interpretasikan bernilai sangat tinggi. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari angket selanjutnya ditabulasi, diolah, dan dianalisis agar 

mudah dipahami dan diterjemahkan sehingga memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yang membutuhkan.Teknik analisis yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, 

uji prasyarat analisis dan pengujian hipotesis. 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan dalam penyajian data, ukuran data, ukuran sentral, 

dan ukuran penyebaran.Penyajian data meliputi daftar distribusi dan histogram. 

Ukuran sentral meliputi mean, median, dan modus. Ukuran data dilakukan 

terlebih dahulu dengan menghitung banyak kelas dan panjang interval. Sementara 

ukuran penyebaran berupa varians dan simpangan baku. 
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3.8.2 Uji Prasyarat Analisis 

Persyaratan uji analisis data penelitian menggunakan uji normalitas dan 

homogenitas.Hal ini dilakukan sebagai prasyarat untuk menggunakan analisis 

korelasi product moment dan korelasi berganda karena korelasi product moment 

merupakan statistik parametrik. 

a. Uji Normalitas Data Penelitian 

Tujuan uji normalitas data adalah untuk mengetahui kondisi data yang 

didapatkanberdistribusi nornal ataukah sebaliknya.Pengujian ini dilakukan 

terhadap datakinerja guru, kompetensi paedagogik, komunikasi interpersonal, dan 

kecenderunganemosional.Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

teknik Kolmogrofsmirnov Test (Z).Kriteria pengujian ini adalah jika signifikansi 

yang diperoleh>a, maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.Jika 

signifikansi yangdiperoleh <a, maka sampel bukan berasal dari populasi 

berdistribui normal. Tarafsignifikansi uji adalah a = 0,05. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Hi : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Hal ini bermakna hipotesis nol (Ho) diterima jika data berdistribusi normal 

dengan indikasi jika Asyimtotis Significance lebih besar dari taraf nyata a = 0,05. 

Tetapi sebaliknya, hipotesis nol (Ho) ditolak jika distribusi data tidak normal. 

b.Uji  Homogenitas Data Penelitian 

Tujuan uji homogenitas sampel adalah untuk mengetahui kondisi data sampel 

yang diperoleh merupakan sampel berasal dari populasi bervarian homogen 

ataukah tidak homogen.Pengujian homogenitas data dari sampel menggunakan 
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teknik uji analisis One-Way Anova.Kriteria uji homogenitas data dari sampel 

adalah jika nilai signifikansi- > 0,05, maka variansi setiap sampel homogen 

dan(Hi) ditolak, dan jika nilai signifikansi < 0,05, maka variansi setiap sampei 

tidakhomogen dan (Ho) diterima. 

Hipotesis yang diuji adalah: 

Ho: Varian populasi tidak homogen  

H1: Varian populasi adalah homogen 

 

Kriteria pengujian tolak hipotesis nol jika Asimtotik Significance lebih besar 

daria= 0,05 dan terima lainnya. 

c. Uji Linieritas Data Penelitian 

Uji yang harus di penuhi untuk menganalisis 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 di gunakan  

Ho: Model persamaan regresi tidak linier 

H1: Model persamaan regresi linier 

Kriteria uji : Tolak Ho jika nilai sig dari deviation from linierity pada tabel 

Çanova > 0,05 dalam hal lain Ho diterima. 
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3.8.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian dilakukan terhadap variabel bebas dan variabel 

terikat.Hipotesis yang diuji adalah hubungan antarvariabel, yaitu variabel bebas 

kompetensi pedagogik (X1), komunikasi interpersonal (X2), kecenderungan 

emosional (X3) dengan variabel terikat kinerja guru (Y) baik sendiri-sendiri 

maupun secara simultan. 

Uji hipotesis pertama, kedua, dan ketiga menggunakan korelasi tunggal, 

sedangkan korelasi keempat menggunakan korelasi ganda.Pengujian hipotesis 

pertama, kedua, ketiga, menggunakan teknik korelasi tunggal Product Moment 

dari Pearson dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Dimana:n=jumlah sampelX = skor variabel bebas 

Y = skor variabel terikat 

Kegiatan menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, diuji menggunakan teknik 

t test dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Kemudian dilanjutkan dengan menguji hipotesis keempat menggunakan rumus 

korelasi ganda sebagai berikut. 
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Di mana: 

rX1X2X3Y: korelasi antar variabel X1, X2 dan X3 secara simultan dgn  variabel Y 

rX1Y : korelasi antara X1 dengan Y 

rX2Y : korelasi antara X2 dengan Y 

rX3Y : korelasi antara X3 dengan Y 

rX1X2X3  : korelasi antaraX1,X2 dan X3 

 

Sementara kegiatan untuk menguji hipotesis keempat dengan membandingkan 

nilai signifikansinya  menggunakan kriteria pengujian hipotesis Fhitung<Ftabel. 

 

3.8.3.1  Hipotesis Statistik 

 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Ho:pyxl=0  

Hi :pyxl≠0 

2. Ho: pyx2 = 0  

Hi : pyx2 ≠0 

3. Ho: pyx3 = 0  

Hi : pyx3 ≠0 

4. Ho:pyxl23 = 0  

Hl:pyxl23≠0     

Keterangan: 

Ho   : hipotesis nol 

Hi    : hipotesis altematif 

pyxl: koefisien korelasi antara komitmen organisasi (X1) dgn kinerja guru (Y) 

pyx2:koefisien korelasi antara komunikasi interpersonal (X2) dengan  

kinerja guru (Y) 

pyx3 : koefisien korelasi antara kecenderungan emosional (X3), dengan 

kinerja guru (Y). 

Pyx123: koefisien korelasi antara kompetensi pedagogik (X1), komunikasi 

interpersonal (X2), kecenderungan emosional (X3) dg kinerja guru (Y) 

 


