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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Data Primer 

 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung 

di lapangan melalui pihak SMA Al-Kautsar dan orang-orang yang dianggap 

berkepentingan dan mempunyai pengetahuan mengenai ruang lingkup SMA 

Al-Kautsar, Bandar Lampung. Dalam pengumpulan data primer ini dilakukan 

dengan wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

guru SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung. 

1. Daftar angket, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada guru  

SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung. 

2.  Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat 

sesuai dengan dokumentasi- dokumentasi yang telah disediakan oleh SMA 

Al-Kautsar, Bandar Lampung. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, kepustakaan, serta 

dokumen-dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian di SMA 

Al-Kautsar, Bandar Lampung. 
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C. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang mampu memberikan 

arti dan menspesifikasikan kegiatan agar dapat diukur berdasarkan 

variabelnya masing-masing. Agar responden dapat memberikan persepsi yang 

tepat pada masing-masing variabel, terlebih dahulu diberi definisi sebagai 

berikut: 

Tabel 10. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

Komunikasi 

Internal  
(X) 

Komunikasi 
ke bawah 

(X1) 

1. Tugas-tugas yang harus  
    dikerjakan 

2. Kebijakan organisasi 

3. Tujuan-tujuan yang   
    dicapai 
 

5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Kurang Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak  

Setuju 

Komunikasi 
ke atas 

(X2) 

1. Laporan pelaksanaan  
    tugas 

2. Gagasan 

3. Keluhan 
 

Komunikasi 
ke samping 

(X3) 

1. Kegiatan yang  
    dilakukan 
 
2. Nasehat 
 
3. Saran 
 

Disiplin Kerja (Y) 

1. Tujuan dan kemampuan 
 
2. Waskat 
 
3. Sanksi hukuman 
 

5 = Sangat Setuju 

4 = Setuju 

3 = Kurang Setuju 

2 = Tidak Setuju 

1 = Sangat Tidak  
      Setuju 
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D. Teknik Penentuan Responden 

Penyebaran daftar pertanyaan kepada responden dilakukan dengan studi 

populasi atau studi sensus, yaitu dengan cara mengambil keseluruhan subjek 

penelitian yang berjumlah 49 orang,  (Suharsimi Arikunto, 2006: 112) apabila 

subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian 

merupakan populasi. Jika subjeknya besar (lebih dari 100) diambil antara 10 - 

15% atau 20 - 25 % atau lebih. 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada responden. Instrumen yang dibuat 

sebelum disebarkan kepada responden yang menjadi sampel penelitian 

harus diuji kevalidan dan kereliabelannya agar daftar petanyaan yang 

dibuat tersebut benar-benar mampu menguak data sehingga mampu 

menjawab permasalahan hingga tujuan penelitian tercapai. 

 Uji validitas dimaksudkan untuk memastikan seberapa baik suatu 

instrumen mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang 

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur secara tepat dan benar. Dengan mempergunakan instrumen 

penelitian yang memiliki validitas yang tinggi, hasil penelitian mampu 

menjelaskan masalah penelitian sesuai dengan keadaan atau kejadian yang 
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sebenarnya. Pengujian ini menggunakan rumus korelasi Product Moment 

sebagai berikut :  

   rXY    = 
})(}{)({

))(()(

2222 YYnXXn

YXXYn
 

Keterangan : 

rXY   = koefisien korelasi antar variable x dan y 

X      = Komunikasi Internal 

Y      = Disiplin Kerja 

n       = Jumlah responden 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka kuisioner valid 

b. Jika r hitung < r tabel, maka kuisioner tidak valid 

Uji validitas dilakukan dengan menguji kuisioner kepada 20 responden. 

Rekapitulasi hasil pengujian validitas instrument adalah sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel X dan Variabel Y 
 

Variabel Pertanyaan Nilai r-hitung 
Nilai r-tabel 

N = 20 
Keterangan 

Komunikasi 

internal 
(X) 

1 0,509 

0,423 

Valid 
2 0,568 Valid 
3 0,572 Valid 
4 0,532 Valid 
5 0,790 Valid 
6 0,580 Valid 
7 0,594 Valid 
8 0,635 Valid 
9 0,686 Valid 

Disiplin kerja 
(Y) 

1 0,766 Valid 
2 0,730 Valid 
3 0,839 Valid 

Sumber : Data diolah SPSS, 2013 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketepatan atau tingkat presisi suatu ukuran atau alat 

pengukur. (Nazir,2005: 134). Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran, apabila pengukuran dilakukan pada 

objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama. Untuk 

menilai reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, digunakan rumus Alpha 

Croanbach.  

                                        k  ∑σb
2
 

  r11 = (   ) (1 –   ) 

   (k – 1)     σ
2

t 

 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

K = Jumlah butir dalam skala pengukuran 

σb
2
 = Jumlah Ragam (variance) dari butir ke-i pertanyaan 

σ
2

t = Ragam (variance) total  

Kriteria putusan: 

a. Jika nilai Alpa Cronbach secara keseluruhan > dari Cronbach alpa if 

item deleted, maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika nilai Alpa Cronbach secara keseluruhan < dari Cronbach alpa if 

item deleted, maka dinyatakan tidak reliabel. (Uyanto, 2006: 265). 

 

 



50 

 

 Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X dan Variabel Y 

Variabel Pertanyaan 
Alpha Cronbach 

If Item Deleted 

Alpha 

Cronbach 
Keputusan 

Komunikasi 

internal  

(X) 

1 0,771 

0,782 

Reliabel 

2 0,778 Reliabel 

3 0,764 Reliabel 

4 0,772 Reliabel 

5 0,726 Reliabel 

6 0,765 Reliabel 

7 0,761 Reliabel 

8 0,758 Reliabel 

9 0,750 Reliabel 

Disiplin 

kerja  

(Y) 

1 0,528 

0,668 

Reliabel 

2 0,641 Reliabel 

3 0,541 Reliabel 

Sumber : Data diolah SPSS, 2012 

 

F.  Alat Analisis 

1. Analisis Kualitatif 

Menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan konsep manajemen 

sumber daya manusia, khususnya mengenai teori-teori tentang komunikasi 

internal dan disiplin kerja guru. 

2. Analisis Kuantitatif 

Untuk melihat pengaruh komunikasi terhadap disiplin kerja guru maka 

penulis menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk mencari bentuk secara simultan 

(bersama-sama) dan parsial (sendiri sendiri) antara variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2004:210) persamaan regresi 

berganda adalah sebagai berikut : 
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y = a + b1..X1 + b2..X2 + b3..X3 + e 

Dimana : 

y = Disiplin Kerja Guru 

X1 = Komunikasi ke bawah 

X2 = Komunikasi ke atas 

X3 = Komunikasi ke samping 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

e = Standart error 

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial guna mengetahui apakah 

variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat 

digunakan uji t dengan rumus :           

 (Sugiyono, 2004:184) 

    

 

 

 

Keterangan : 

t = Penguji koefisien korelasi  

r = Koefisien korelasi  

n = Jumlah sampel 

Rumusan Hipotesis : 

Ho = Tidak ada pengaruh antara komunikasi internal dengan disiplin guru 

Ha = Ada pengaruh antara komunikasi internal dengan disiplin guru 
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Kriteria uji :  

a. Bila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Dan bila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat F digunakan uji F dengan rumus sebagai 

berikut : 

Sugiyono (2004:190) 

 

Keterangan : 

F = Rasio 

k = Jumlah variabel 

R = Koefesien korelasi ganda 

n = Jumlah sampel 

Kriteria uji : 

a. Fh > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Fh < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Nilai kritis yaitu nilai yang didapat dari tabel distribusi F dengan menggunakan 

tingkat signifikansi 5% dimana F tab = F (a : K-1. K(n-1)). 


