
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 

 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan rancangan non eksperimen. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode survey dengan prinsip ex post facto, dimana data yang 

diperoleh akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi 

berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Sedangkan jenis penelitian adalah 

penelitian deskriptif korelasional.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan Sugiyono (2000:80) atau merupakan 

sasaran yang menjadi objek penelitian. Dari konsepsi tersebut dapat dijelaskan 

bahwa totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun mengukur, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua kumpulan 

yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah guru-guru SMP/MTS swasta di Kecamatan 
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Bandar Mataram pada tahun ajaran 2013/2014 yang terdiri atas 15 sekolah dengan 

jumlah guru 250 orang: 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

 

 

Menentukan jumlah sampel populasi dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

Taro Yamane atau Slovin (dalam Riduwan, 2008: 65) sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

n= Jumlah sampel, 

N= Jumlah Populasi, 

d² = Presisi yang inginkan (ditetapkan 10 % dengan tingkat kepercayaan 90%) 

 

No Nama SMP Jumlah Guru 

1 SMP Fajar Terusan 15 

2 SMP Gula Putih Mataram 30 

3 SMP IT Al Kausar 29 

4 SMP Maarif 2 17 

5 SMP Muhammadiah 1 14 

6 SMP PGRI 3 15 

7 SMP PGRI 4 14 

8 SMP PGRI 5 12 

9 SMP Tunas Bangsa 16 

10 SMP YPI 17 

11 MTS Al Aufa 16 

12 MTS Al Mubarok 14 

13 MTS Darul Hidayah 12 

14 MTS Maarif 30 16 

15 MTS Miftahul Ulum 13 

Jumlah total 250 

n = 
𝑁

𝑁𝑑²+1
 n = 

250

250(0.10)²+1
 

n = 71 
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Berdasarkan rumus diatas maka sampel yang diambil dari populasi penelitian 

adalah 71 guru (28% dari jumlah populasi) dengan alokasi proporsional sebagai 

berikut. 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No Nama SMP Jumlah Guru Jumlah Sampel 

1 SMP Fajar Terusan 15 (15 x 71) : 250 =  4 

2 SMP Gula Putih Mataram 30 (30 x 71) : 250 =  9 

3 SMP IT Al Kausar 29 (29 x 71) : 250 =  8 

4 SMP Maarif 2 17 (17 x 71) : 250 =  5 

5 SMP Muhammadiah 1 14 (14 x 71) : 250 =  4 

6 SMP PGRI 3 15 (15 x 71) : 250 =  4 

7 SMP PGRI 4 14 (14 x 71) : 250 =  4 

8 SMP PGRI 5 12 (12 x 71) : 250 =  3 

9 SMP Tunas Bangsa 16 (16 x 71) : 250 =  5 

10 SMP YPI 17 (17 x 71) : 250 =  5 

11 MTS Al Aufa 16 (16 x 71) : 250 =  5 

12 MTS Al Mubarok 14 (14 x 71) : 250 =  4 

13 MTS Darul Hidayah 12 (12 x 71) : 250 =  3 

14 MTS Maarif 30 16 (16 x 71) : 250 =  4 

15 MTS Miftahul Ulum 13 (13 x 71) : 250 =  4 

Jumlah total 250 71 

 

Berdasarkan jumlah sampel yang akan diambil di masing- masing sekolah, 

pembagian kuisioner dilakukan dengan cara acak, setiap nama guru dimasukan ke 

dalam sebuah wadah untuk di acak dan diambil satu. Guru yang keluar namanya 

akan dijadikan sebagai responden untuk mengisi kuisioner yang telah 

dipersiapkan dan seterusnya sampai jumlah respondennya sesuai dengan jumlah 

sampel penelitian di masing – masing sekolah. Masing – msing guru hanya boleh 

mengisi kuisioner satu kali. 

 

  



68 
 

3.3 Variabel Penelitian 

 

 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. 

Arikunto (1998:99). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian 

meliputi variabel bebas dan variabel terikat.  

 

3.3.1 Variabel Bebas  

 

 

Variabel bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel terkait. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah : iklim organisasi (X1), komunikasi interpersonal kepala sekolah (X2), dan 

manajemen konflik kepala sekolah (X3).  

 

3.3.2 Variabel Terikat 

 

 

Variabel terikat adalah variabel yang terpengaruhi atau menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas.Adapun yang menjadi variabel terikat (Y) adalah komitmen 

guru.   

 

3.3.3 Devinisi Konseptual Variabel 

3.3.3.1 Definisi Konseptual Komitmen Guru 

Komitmen guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap dan 

keinginan kuat seorang guru terhadap organisasinya yang meliputi 

kesetiaan, keterlibatan identifikasi serta adanya usaha-usaha untuk tetap 

bertahan pada organisasi tersebut guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dengan indikator : (1) afektif, terdiri dari keterikatan, 

mengenal, keterlibatan, (2) berkelanjutan terdiri dari kekhawatiran, 
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kerugian, (3) normative terdiri dari kesetiaan, kebanggaan,kesenangan dan 

kebahagiaan. 

3.3.3.2 Definisi Konseptual Iklim Organisasi 

Iklim organisasi sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

kondisi, dimana keadaan sekolah dan lingkungannya dalam keadaan yang 

aman, nyaman, damai dan menyenangkan untuk kegiatan belajar 

mengajar, dengan dimensi yang meliputi : (1) Dimensi Hubungan, (2) 

Dimensi Pertumbuhan atau Perkembangan Pribadi, (3) Dimensi Perubahan 

dan Perbaikan Sistem, (4) Dimensi Lingkungan Fisik.    

3.3.3.3 Definisi Konseptual Manajemen Konflik 

Manajemen konflik dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya atau 

pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam hal menghadapi 

konflik. Kelima pendekatan tersebut adalah: (1) Penolakan atau 

menghindar, (2) Kompetisi atau pengendalian, (3) Akomodasi atau 

pemerataan, (4) Kompromis, (5) Kolaborasi atau pemecahan. Peningkatan 

tentang gaya penyelesaian konflik meningkatkan pemahaman terhadap 

konflik. 

3.3.3.4 Definisi Konseptual Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

Komunikasi interpersonal kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada 

bawahan dalam rangka penyampaian informasi, pikiran dan sikap tertentu 

dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, mengenai masalah yang 

akan diselesaikan dengan indikator : (1) Proses komunikasi, (2) Strategi 

komunikasi dan (3) Gaya komunikasi. 
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3.3.4 Devinisi Operasional Variabel  

3.3.4.1 Definisi Operasional Komitmen Guru 

Secara Operasional komitmen terhadap organisasi adalah persepsi guru 

terhadap loyalitas kepada sekolah yang diterjemahkan berdasarkan skor 

yang diperoleh dari angket dengan menggunakan Skala Likert, setiap 

pertanyaan mempunyai empat alternatif jawaban yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Table 3.3 Kisi-kisi instrument komitmen guru 

Dimensi Indikator Deskriptor Instrument  

Komitmen 

afektif 

a. Mengenal 

b. Keterikatan 

c.  

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang menunjukkan 

komitmen afektif 

1,2 

3,4,5 

 

Komitmen 

berkelanjutan 

a. Kekhawatiran 

b. Kebutuhan 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang menunjukkan 

komitmen kelanjutan 

6,7,8 

9,10 

Komitmen 

normative 

a. Kesetiaan  

b. Kebanggaan 

c. Kesenangan 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang menunjukkan 

komitmen normative 

11,12 

13,14 

15,16,17,18,

19 

 

3.3.4.2 Definisi Operasional Iklim Organisasi 

Secara operasional iklim organisasi sekolah dalam penelitian ini adalah 

skor total yang diperoleh dari guru dengan mempergunakan angket yang 

isinya terdiri dari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan iklim 

organisasi sekolah.  
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Tabel 3.4 Kisi-kisi instrument iklim organisasi sekolah 
Dimensi Indikator Deskriptor Instrumen 

Dimensi 

Lingkungan 

Fisik. 

a. Tempat kerja 

b. Sarana dan prasarana 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang 

menunjukkan suasana 

tempat 

1,2 

Dimensi 

Hubungan 

a. Hubungan kepala 

sekolah dengan warga 

sekolah 

b. Hubungan antar teman 

kerja 

c. Kebersamaan 

d. Penghargaan 

e. Saling mempercayai 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang 

menunjukkan sifat sifat 

seseorang 

3,4 

 

5,6 

7,8 

9, 10 

11,12 

Dimensi 

Perkembangan 

Pribadi 

a. Moral 

b. Etos kerja 

c. Keselamatan kerja 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang 

menunjukkan kecakapan 

pribadi 

13 

14 

15 

Dimensi 

Perbaikan 

Sistem 

a. Pelaksanaan nilai dan 

norma 

b. Pelaksanaan kode etik 

Jawaban responden tentang 

karakteristik yang 

menunjukkan kecakapan 

social 

16,17 

 

18 

 

3.3.4.3 Definisi Operasional Manajemen Konflik 

Secara operasional manajemen konflik yang dilakukan kepala sekolah 

dalam penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari guru dengan 

mempergunakan angket yang isinya terdiri dari berbagai macam aspek 

yang berkaitan dengan manajemen konflik kepala sekolah.  
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Tabel 3.5 Kisi-kisi instrument manajemen konflik kepala sekolah 
Dimensi Indikator  Deskriptor  Instrument  

Penolakan/ 

menghindar 

a. Menolak 

b.  

Jawaban responden tentang sikap 

kepala sekolah yang menghindari 

konflik 

c. 1 

d.  

e.  

Kompetisi/ 

Pengendalian 

a. Mengendalikan 

b. Menyaingi 

c. Memaksa 

d. Bertempur  

Jawaban responden tentang sikap 

kepala sekolah yang menyaingi 

konflik 

e. 2 

f. 3 

g. 4 

h. 5 

Akomodasi/ 

pemerataan 

a. Setuju 

b. Menentramkan 

c. Mengurangi 

d. Menyerah 

Jawaban responden tentang sikap 

kepala sekolah yang 

mengakomodasi konflik 

e. 6 

f. 7 

g. 8, 

h.  9 

Kompromis a. Mengurangi harapan 

b. Tawar menawar 

c. Memberi dan 

menerima 

d. Memecahkan 

perbedaan 

Jawaban responden tentang sikap 

kepala sekolah yang melakukan 

kompromi dalam menyelesaikan 

konflik 

e. 10 

f.  

g. 11 

h. 12 

i.  

j. 13 

 

Kolaborasi/ 

pemecahan 

a. Pengumpulan 

informasi 

b. Mencari alternative 

Jawaban responden tentang sikap 

kepala sekolah yang melakukan 

kompromi 

c. 14 

d.  

e. 15 

 

3.3.4.4 Definisi Operasional Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah  

Secara operasional komunikasi yang dilakukan kepala sekolah dalam 

penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari guru dengan 

mempergunakan angket yang isinya terdiri dari berbagai macam aspek 

yang berkaitan dengan komunikasi kepala sekolah.  
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Table 3.6 Kisi-kisi instrument komunikasi interpersonal kepala sekolah 
Dimensi Indikator  Deskriptor  Instrument  

Proses 

komunikasi 

a. Kejelasan penggunaan 

bahasa 

b. Ketepatan penggunaan 

saluran komunikasi 

c. Kesamaan pengertian 

d. Keterbukaan menerima 

pesan 

Jawaban responden 

tentang karakteristik 

yang menunjukkan 

proses komunikasi yang 

terjadi 

e. 1,2 

f.  

g. 3,4 

h.  

i. 5, 6,7 

j.  

k. 8,9 

l.  

Strategi 

komunikasi 

a. Ketegasan pemberian 

perintah 

b. Klarifikasi ulang 

terhadap tugas yang 

diberikan 

c. Sikap pimpinan 

d. Suasana keterbukaan 

 

Jawaban responden 

tentang karakteristik 

yang menunjukkan 

strategi dalam 

berkomunikasi 

e. 10,11 

f.  

g. 12,13 

h.  

i. 14,15,16,17 

j. 18,19 

 

Gaya 

komunikasi 

a. Cara memberi perintah 

b. Kematangan emosional 

c. Kematangan intelektual 

d. Kesediaan beda pendapat 

Jawaban responden 

tentang karakteristik 

yang menunjukkan gaya 

berkomunikasi 

e. 20,21 

f. 22,23,24 25 

g. 27,28 

h. 29-30 

i. 31,32 

j.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat 

dilakukan dalam melakukan penelitian antara lain wawancara, kusioner, studi 

dokumentasi, dan observasi atau pengamatan. 

3.4.1 Kuisioner 

 

 

Kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahui (Arikunto, 1998 : 139). Pada penelitian ini kuisioner digunakan untuk 

menjaring data iklim organisasi, manajemen konflik, komunikasi interpersonal 

kepala sekolah dan komitmen guru.  
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3.4.2 Studi Dokumentasi 

 

Menururt Nazir (2003:328) studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian 

dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat 

bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat di 

lokasi penelitian maupun instansi lain yang memiliki hubungan dengan lokasi 

penelitian. Pada penelitian ini studi dokumentasi dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keluar masuk guru di SMP Gula Putih Mataram dan tingkat kehadiran 

guru di SMP Muhammadiah I Bandar Mataram.  

 

3.5 Kalibrasi Instrument  

3.5.1 Uji Validitas 

 

Yaitu uji keabsahan terhadap kuisioner yang bertujuan untuk menguji apakah 

kuisioner layak atau tidak layak digunakan sebagai instrument penelitian, karena 

data yang baik diperoleh dari instrument yang baik pula. Dengan menggunakan  

rumus :   Rx,y =  

𝑛Ó𝑋𝑌− Ó𝑋  Ó𝑌 

 [ 𝑛Ó𝑋2− Ó𝑋 
2
 [𝑛Ó𝑌²−(Ó𝑌)²]

 

Keterangan : 

Rx,y : koefisien korelasi antara ubahan X dan Y 

X : jumlah skor distribusi X 

Y : jumlah skor distribusi Y 

XY : jumlah perkalian skor X dan Y 

n : jumlah responden 

X
2
 : jumlah kuadrat skor distribusi X 

Y
2
 : Jumlah kuadrat skor distribusi Y (Arikunto, 2005: 72) 
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Dalam menentukan kesahihan setiap butir pernyataan, maka nilai rxy yang 

diperoleh dikonsultasikan dengan nilai r tabel pada taraf signifikan 5% apabila 

rxy> dari r tabel maka butir pernyataan tersebut sahih/valid, jika rxy ≤ dari r tabel 

maka butir pernyataan tersebut tidak sahih/valid.  

 

3.5.1.1 Hasil Uji Validitas Komitmen Guru 

 

 

Valid dan tidaknya butir pernyataan pada kinerja guru dilihat dengan 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel pada taraf signifikansi α = 0,05 maka 

butir pernyataan valid, jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil perhitungan 

secara lengkap validitas komitmen guru (Y) disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 3.7 Hasil Perhitungan Validitas Komitmen Guru 

No rhitung rtabel Status   No rhitung rtabel Status 

1 0.474 0.361 Valid   16 0.406 0.361 Valid 

2 0.423 0.361 Valid   17 0.591 0.361 Valid 

3 0.156 0.361 Invalid   18 0.297 0.361 Invalid 

4 0.695 0.361 Valid   19 0.584 0.361 Valid 

5 0.498 0.361 Valid   20 0.144 0.361 Invalid 

6 0.775 0.361 Valid   21 0.299 0.361 Invalid 

7 0.346 0.361 Invalid   22 0.655 0.361 Valid 

8 0.103 0.361 Invalid   23 0.271 0.361 Invalid 

9 0.159 0.361 Invalid   24 0.579 0.361 Valid 

10 0.115 0.361 Invalid   25 0.578 0.361 Valid 

11 0.529 0.361 Valid   26 0.634 0.361 Valid 

12 0.401 0.361 Valid   27 0.495 0.361 Valid 

13 0.257 0.361 Invalid   28 0.647 0.361 Valid 

14 0.509 0.361 Valid   29 0.413 0.361 Valid 

15 0.325 0.361 Invalid   30 0.598 0.361 Valid 

Sumber : Data primer uji coba instrument 2014 
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Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas butir soal no 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 18, 

20, 21, 23 dinyatakan tidak valid sehingga pernyataan tersebut disingkirkan dan 

tidak digunakan untuk menjaring data. Butir pernyataan yang tidak valid tidak 

diganti karena keterwakilan indikator telah tercapai dengan jumlah pertanyaan 

yang lebih dari satu pada setiap indikator. Sedangkan butir pernyataan yang valid 

sebanyak 19 pernyataan, kemudian akan digunakan untuk menjaring data variabel 

komitmen guru. 

3.5.1.2 Hasil Uji Validitas Iklim Sekolah  

 

Valid dan tidaknya butir pertanyaan pada Iklim Sekolah dilihat dengan 

membandingkan antara rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel pada taraf signifikansi 

ά = 0,05 maka butir pernyataan dinyatakan valid, jika sebaliknya dinyatakan tidak 

valid. Hasil perhitungan secara lengkap validitas Iklim Sekolah (X1) disajikan 

pada tabel berikut  : 

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Validitas Iklim Organisasi 

No r hitung r table Status   No r hitung r table Status 

1 0.341 0.361 Invalid   16 0.187 0.361 Invalid 

2 0.078 0.361 Invalid   17 0.581 0.361 Valid 

3 -0.143 0.361 Invalid   18 0.581 0.361 Valid 

4 0.341 0.361 Invalid   19 0.47 0.361 Valid 

5 0.103 0.361 Invalid   20 0.674 0.361 Valid 

6 0.413 0.361 Valid   21 0.514 0.361 Valid 

7 0.326 0.361 Invalid   22 0.47 0.361 Valid 

8 0.583 0.361 Valid   23 0.148 0.361 Invalid 

9 0.93 0.361 Valid   24 0.745 0.361 Valid 

10 0.335 0.361 Invalid   25 0.93 0.361 Valid 

11 0.514 0.361 Valid   26 0.745 0.361 Valid 

12 0.635 0.361 Valid   27 0.745 0.361 Valid 

13 0.594 0.361 Valid   28 0.323 0.361 Invalid 

14 0.635 0.361 Valid   29 -0.591 0.361 Invalid 

15 0.93 0.361 Valid   30 0.239 0.361 Invalid 

Sumber : Data primer uji coba instrument 2014 
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Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas butir soal no 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 16, 23, 

28, 29, 30 dinyatakan tidak valid sehingga pernyataan tersebut disingkirkan dan 

tidak digunakan untuk menjaring data. Butir pernyataan yang tidak valid tidak 

diganti karena keterwakilan indikator telah tercapai dengan jumlah pertanyaan 

yang lebih dari satu pada setiap indikator. Sedangkan butir pernyataan yang valid 

sebanyak 18 pernyataan, kemudian akan digunakan untuk menjaring data variabel 

iklim organisasi.  

 

3.5.1.3 Hasil Validitas Manajemen Konflik 

 

Valid dan tidaknya butir pertanyaan pada dilihat dengan membandingkan antara 

rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel pada taraf signifikansi ά = 0,05 maka butir 

pernyataan dinyatakan valid, jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil 

perhitungan secara lengkap validitas manajemen konflik (X2) disajikan pada tabel 

berikut  : 
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Tabel 3.9 Perhitungan Validitas Manajemen Konflik 

No r hitung r table Status   No r hitung r table Status 

1 0.589 0.361 Valid   18 0.359 0.361 Invalid 

2 0.336 0.361 Invalid   19 0.466 0.361 Valid 

3 0.245 0.361 Invalid   20 0.372 0.361 Valid 

4 0.268 0.361 Invalid   21 -0.259 0.361 Invalid 

5 0.261 0.361 Invalid   22 -0.068 0.361 Invalid 

6 0.347 0.361 Invalid   23 0.254 0.361 Invalid 

7 0.398 0.361 Valid   24 0.427 0.361 Valid 

8 0.391 0.361 Valid   25 0.405 0.361 Valid 

9 0.408 0.361 Valid   26 0.573 0.361 Valid 

10 0.276 0.361 Invalid   27 0.533 0.361 Valid 

11 0.274 0.361 Invalid   28 0.532 0.361 Valid 

12 0.087 0.361 Invalid   29 -0.043 0.361 Invalid 

13 0.391 0.361 Valid   30 0.418 0.361 Valid 

14 0.333 0.361 Invalid   31 0.137 0.361 Invalid 

15 0.346 0.361 Invalid   32 0.339 0.361 Invalid 

16 0.368 0.361 Valid   33 0.448 0.361 Valid 

17 0.353 0.361 Invalid           
Sumber : Data primer uji coba instrument 2014 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas 19 butir soal  dinyatakan tidak valid 

sehingga pernyataan tersebut disingkirkan dan tidak digunakan untuk menjaring 

data. Butir pernyataan yang tidak valid tidak diganti karena keterwakilan indikator 

telah tercapai dengan jumlah pertanyaan yang lebih dari satu pada setiap 

indikator. Sedangkan butir pernyataan yang valid sebanyak 15 pernyataan, 

kemudian akan digunakan untuk menjaring data variabel manajemen konflik.   

 

3.5.1.4 Hasil Uji Validitas Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

 

 

Valid dan tidaknya butir pertanyaan pada dilihat dengan membandingkan antara 

rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel pada taraf signifikansi ά = 0,05 maka butir 

pernyataan dinyatakan valid, jika sebaliknya dinyatakan tidak valid. Hasil 
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perhitungan secara lengkap validitas Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

(X3) disajikan pada tabel berikut  : 

Tabel 3.10 Perhitungan Validitas Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

No r hitung r tabel Status   No r hitung r table Status 

1 0.681 0.361 Valid   19 0.718 0.361 Valid 

2 0.726 0.361 Valid   20 0.627 0.361 Valid 

3 0.469 0.361 Valid   21 -0.326 0.361 Invalid 

4 -0.234 0.361 Invalid   22 0.448 0.361 Valid 

5 0.59 0.361 Valid   23 0.205 0.361 Invalid 

6 0.674 0.361 Valid   24 0.345 0.361 Invalid 

7 0.711 0.361 Valid   25 0.48 0.361 Valid 

8 0.733 0.361 Valid   26 0.504 0.361 Valid 

9 0.797 0.361 Valid   27 0.444 0.361 Valid 

10 0.376 0.361 Valid   28 0.472 0.361 Valid 

11 0.418 0.361 Valid   29 0.46 0.361 Valid 

12 0.723 0.361 Valid   30 0.712 0.361 Valid 

13 0.825 0.361 Valid   31 0.749 0.361 Valid 

14 0.733 0.361 Valid   32 0.742 0.361 Valid 

15 0.693 0.361 Valid   33 0.635 0.361 Valid 

16 0.835 0.361 Valid   34 0.557 0.361 Valid 

17 0.811 0.361 Valid   35 0.808 0.361 Valid 

18 0.698 0.361 Valid   36 0.707 0.361 Valid 

Sumber : Data primer uji coba instrument 2014 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas butir soal no 4, 21, 23, 24, dinyatakan 

tidak valid sehingga pernyataan tersebut disingkirkan dan tidak digunakan untuk 

menjaring data. Butir pernyataan yang tidak valid tidak diganti karena 

keterwakilan indikator telah tercapai dengan jumlah pertanyaan yang lebih dari 

satu pada setiap indikator. Sedangkan butir pernyataan yang valid sebanyak 32 

pernyataan, kemudian akan digunakan untuk menjaring data variabel komunikasi 

interpersonal kepala sekolah.  
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3.5.2 Reliabilitas 

 

 

Reliabilitas adalah dapat dipercaya atau diandalkan (Arikunto, 1998:154). Dengan 

analisis relaibilitas dapat mengetahui bagaimana butir-butir pertanyaan dalam 

kuisioner saling berhubungan, dan mendapat nilai alpha cronbach yang 

merupakan indeks internal consistency dari skala pengukuran secara keseluruhan 

serta mengidentifikasi butir-butir pertanyaan dalam kuisioner yang bermasalah 

dan harus direvisi atau harus dihilangkan. 


























2

2

11 1
1 t

b

Vk

k
r

  

Keterangan 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  =  jumlah varian butir/item 

2

tV  =  varian total 

 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan 

teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus : 

σb² = 
Ó𝑥

(Ó𝑥)²

𝑁

𝑁
 

Keterangan 

Σb² = Jumlah varians butir  

Σx = Jumlah skor butir 

Σx
2
 = Jumlah kuadrat skor butir 

N = Jumlah subjek 

 

Langkah-langkah untuk menguji reliabilitas instrument adalah sebagai berikut : 
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a. Membuat analisi butir soal. 

b. Mencari jumlah varians tiap butir sebanyak jumlah pertanyaan. 

c. Menjumlahkan hasil dari setiap jumlah varians butir sebanyak 

pertanyaan. 

d. Mencari varians total dari jumlah skor total dengan kuadrat skor total. 

Mengkonsultasikan hasil perhitungan dengan rumus alpha tersebut 

dengan r tabel product momen. Apabila r hitung > dari r tabel berarti 

instrument yang bersangkutan dinyatakan reliabel dan dapat digunakan 

untuk mengambil data penelitian.  

 

3.5.2.1 Hasil Uji Reliabilitas Komitmen Guru 

 

 

Perhitungan reliabilitas instrument untuk dilakukan pada butir 19 pernyataan. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS release 20. 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas (Y) sebesar 0.669.  

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari instrument komitmen guru cukup 

tinggi. 

Tabel 3.11 Reliabilitas Komitmen Guru 

 

 

Sumber : Data primer  

 

3.5.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Iklim Organisasi 

 

 

Perhitungan reliabilitas instrument untuk iklim organisasi dilakukan pada  18 butir 

pernyataan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

release 20. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas (X1) 

Cronbach's Alpha N of Items 

.669 19 
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sebesar 0.711 .  Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari instrument iklim 

organisasi cukup tinggi. 

 

Tabel 3.12 Reliabilitas Iklim Organisasi 

 

 

 

Sumber : Data primer  
 

3.5.2.3 Hasil Uji Reliabilitas Manajemen Konflik 

 

Perhitungan reliabilitas instrument untuk dilakukan pada 15 butir pernyataan. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS release 20. 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas (Y) sebesar 0.630 .  

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari instrument  manajemen konflik 

cukup tinggi. 

Tabel 3.13 Reliabilitas Manajemen Konflik 
 

 

 

Sumber : Data primer  

 

3.5.2.4 Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah 

 

 

Perhitungan reliabilitas instrument untuk dilakukan pada 32 butir pernyataan. 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS release 20. 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh koefisien reliabilitas (Y) sebesar 0.754.  

Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari instrument komunikasi interpersonal 

kepala sekolah cukup tinggi. 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.711 18 

Cronbach's Alpha N of Items 

.630 18 
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Tabel 3.14 Reliabilitas Komunikasi Interpersonal 

 

 

Sumber : Data primer   
 

3.6 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

 

Analisi data dimaksudkan untuk menguji kebenaran hipotesa. Teknik analisi 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 variabel 

penelitian yang terdiri tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dalam bentuk 

table data, distribusi frekuensi, dan histogram. Langkah selanjutnya adalah 

melaksanakan uji prasyarat analisis data yang meliputi uji normalitas dan 

homogenitas data yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.  

 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

 

 

Uji prasyarat analisis merupakan syarat yang harus dipenuhi agar analisis data 

penelitian dapat dilakukan dengan baik yang meliputi : 

 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 

 

Pengujian normalitas dilakukan terhadap semua variabel yang diteliti, yaitu 

meliputi variabel iklim organisasi (X1), manajemen konflik (X2), komunikasi 

interpersonal kepala sekolah (X3), dan komitmen guru (Y). Hasil pengujian 

Cronbach's Alpha N of Items 

.754 32 
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terhadap sampel penelitian digunakan untuk menyimpulkan apakah populasi yang 

diamati berdistribusi normal atau tidak. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Test of Normality variabel penelitian pada uji 

Kolmogorov Smirnov disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3.15 Hasil uji normalitas variabel penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Iklim 

Organisasi 

Manajemen 

Konflik 

Komunikasi 

Interpersonal 

Komit

men 

Guru 

N 71 71 71 71 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 60.82 41.00 112.21 62.04 

Std. 

Deviation 

6.666 8.848 9.988 6.346 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .098 .097 .118 .095 

Positive .098 .097 .118 .088 

Negative -.077 -.071 -.109 -.095 

Kolmogorov-Smirnov Z .826 .817 .991 .802 

Asymp. Sig. (2-tailed) .502 .517 .280 .541 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer dan hasil penghitungan dengan SPSS 20 
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Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas diperoleh : 

a. Nilai ά  variabel komitmen guru pada uji Kolmogorov Smirnov sebesar 

0.541 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima atau data variabel berasal dari 

sampel yang berdistribusi normal 

b. Nilai ά  variabel iklim organisasi pada uji Kolmogorov Smirnov sebesar 

0.502 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima atau data variabel berasal dari 

sampel yang berdistribusi normal 

c. Nilai ά  variabel manajemen konflik pada uji Kolmogorov Smirnov sebesar 

0.517 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima atau data variabel berasal dari 

sampel yang berdistribusi normal 

d. Nilai ά  variabel komunikasi interpersonal kepala sekolah pada uji 

Kolmogorov Smirnov sebesar  0.280 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima 

atau data variabel berasal dari sampel yang berdistribusi normal  

 

3.6.2.2 Uji Linearitas 

 

 

Menurut Prayitno (2010:73) uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan 

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

sebagai persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian linearitas 

ini dilakukan terhadap hubungan antar-variabel. Hubungan antar variabel yang 

diuji yaitu variabel komitmen guru (Y) dengan variabel iklim organisasi (X1), 

variabel komitmen guru (Y) dengan variabel manajemen konflik (X2), dan 

variabel komitmen guru (Y) dengan variabel komunikasi interpersonal kepala 

sekolah (X3)  
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3.6.2.3 Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas data penelitian ini akan menggunakan program statistical 

package for social system (SPSS). Uji homogenitas ini dilakukan dengan syarat 

nilai p > 0,05  

 

 

Hasil uji homogenitas terdapat pada lampiran dengan ringkasan uji sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.16 Hasil Uji Homogenitas Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer dan hasil penghitungan dengan SPSS 20 
 

 

Berdasarkan output test of homogeneity of variances pada lampiran , diperoleh :  

a. Nilai ά. Variabel iklim organisasi adalah 0.143  > 0,05 berarti  H0 diterima 

atau varians populasi adalah homogeny 

b. Nilai ά. Variabel manajemen konflik adalah 0.681 > 0,05 berarti  H0 

diterima atau varians populasi adalah homogeny 

c. Nilai ά. Variabel adalah komunikasi interpersonal kepala sekolah  0.571 > 

0,05 berarti  H0 diterima atau varians populasi adalah homogen 

Berdasarkan hasil pengujian ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

data sampel yang diambil merupakan sampel yang berasal dari populasi bervarian 

homogen.  

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel 

bebas yaitu variabel konsep diri (X1), supervisi akademik kepala sekolah (X2), 

motivasi berprestasi (X3) terhadap variabel terikat kompetensi paedagogik guru 

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

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Komunikasi ,906 17 49 ,571 

Konflik ,803 17 49 ,681 

Iklim 1,478 17 49 ,143 
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Untuk mengetahui apakah variabel bebas X mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat Y dilakukan dengan menghitung nilai uji statistik F. 

Besar pe-ngaruh variabel bebas (X1, X2 dan X3) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat Y dilakukan dengan menghitung nilai koefisien determinasi (r
2
). 

Sedangkan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat ditentukan berdasarkan hasil uji statistik t menurut Purwanto  (2003:193-

194). 

 

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

mengguna-kan jasa program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) 20.for Window. 

 

Untuk menganalisis hipotesis, langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut: 

 

3.7.4.1 Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Uji korelasi tunggal atau persamaan regresi linier sederhana 

digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua. Teknik korelasi 

sederhana yang digunakan adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas dengan 

terikatnya. 

Rumus Korelasi Pearson product Moment adalah: 

 

 

Dimana:  

rhitung  = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah sampel 

X  = Skor variabel bebas 

Y  = Skor variabel terikat 
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Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak, diuji 

dengan menggunakan uji t dengan rumus: 

  menurut Agus Irianto (2009:103) 

 

Kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan 

regresinya untuk memprediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila 

nilai variabel independen dimanipulasi. 

 

 

 

Persamaan garis regresi sederhana (dengan satu prediktor) 

adalah: 

 

Keterangan: 

  =  Nilai yang diprediksi (variabel terikat) 

a =  Harga bilangan konstant 

a1 =  Harga koefisien prediktor 

X =  Nilai variabel bebas 

Untuk mencari nilai a dan a1 digunakan rumus: 

 

 

Selanjutnya menguji hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut: 

Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y secara parsial (uji t) 

a. Ho : = 0, artinya X1, X2 dan X3 secara parsial (sendiri-sendiri) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y 

b. Ha : ≠ 0, artinya X1, X2 dan X3secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadap Y 
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Kaidah pengambilan keputusan: 

a. Jika Sig thitung> Sig ttabel maka Ho ditolak 

b. Jika Sig thitung< Sig ttabel maka Ho diterima 

 

3.7.4.2 Persamaan Regresi Ganda 

Uji korelasi ganda atau persamaan regresi ganda digunakan 

untuk menguji hipotesis ketiga. Teknik korelasi ganda yang digunakan 

adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah 

terdapat korelasi yang berarti apabila ketiga variabel bebas secara 

bersama-sama dikorelasikandengan variabel terikatnya. Koefisien korelasi 

antara kriterium Y dengan prediktor X1, prediktor X2 dan prediktor 

X3dapat diperoleh dengan rumus: 

 
 

Keterangan: 

 =  Koefisien korelasi antara Y dengan X1, X2dan X3 

 =  Jumlah produk antara X1 dengan Y 

 =  Jumlah produk antara X2 dengan Y 

 =  Jumlah kuadrat kriterium Y 

      =  Koefisien prediktor  

menurut Sutrisno Hadi (2009:33) 

 

Untuk menguji apakah korelasi signifikan atau tidak digunakan 

rumus: 

 

Dengan: N =  Cacah kasus 

   m =  Cacah prediktor 

   R =  Koefisien korelasi antara kriterium  

     dengan prediktor-prediktor 
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kemudian dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresi 

ganda dengan rumus: 

Y = a + a1X1+ a2X2+ a3X3 

Dimana: 

Y   =  Variabel kompetensi paedagogik 

X1   =  Variabel konsep diri 

X2   =  Variabel supervisi kepala sekolah 

X3   = Variabel motivasi berprestasi 

a   =  Konstanta 

a1, a2 dan a3 =  Koefisien regresi yang dicari 

 menurut Agus Irianto (2009:137) 

 

Kemudian dilanjutkan menguji hipotesis dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

 

Pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y secara simultan (uji F) 

a. Ho : = 0, artinya X1, X2 dan X3 secara simultan (bersama-sama) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

b. Ho : ≠ 0, artinya X1, X2 dan X3secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y 

Kaidah pengambilan keputusan: 

a. Jika Sig F hitung> Sig F tabel maka Ho ditolak 

b. Jika Sig F hitung< Sig F tabel maka Ho diterima 

Untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh 

dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan pengaruh antara variabel 

bebas X terhadap variabel terikat Y, maka dilakukan uji linieritas dan 

signifikansi regresi. 
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3.7.5    Uji Signifikansi Regresi  

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

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

 

Hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah: 

H0: Persamaan regresi tidak signifikan 

H1 : Persamaan regresi signifikan  

Kriteria uji yang digunakan untuk uji t pada taraf signifikan 0,05 adalah 

tolak H0 jika nilai thitung> ttabel, dan dalam hal lain H0diterima, menurut Purwanto 

(2003:193-194). Sedangkan untuk uji F pada taraf signifikan 0,05 adalah tolak H0 

jika nilai Fhitung> Ftabel, dalam hal lain H0 diterima. 

 


