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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan atau paradigma penelitian ini adalah paradigma kuantitatif. 

Sugiyono menjelaskan dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan 

Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D yaitu metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data  

bersifat  kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk  menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.
111 

Alasan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah karena penelitian ini bermaksud menguji hipotesis. 

Dengan demikian, konsekuensi terkaitnya adalah datanya bersifat kuantitatif, 

analisis datanya dengan statistik, dan teknik pengumpulan datanya dengan 

instrumen yang menghasilkan data kuantitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian expost facto
112

, yakni penelitian 

tarhadap fakta-fakta yang sudah ada  dan tidak bermaksud memberikan 

perlakuan tertentu, dan oleh karenanya penelitian ini bukan penelitian 

eksperimen/ perlakuan. 

 

 

 

                                                 
111 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Badung: Alfabeta. Hal. 14 
112 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Badung: Alfabeta. Hal. 7 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Sekaran dan Bougie mengungkapkan bahwa population refers to 

the entire group of people, events, or things of interest that the reasercher 

wishes to investigate.
113

 Sugiyono menyebutkan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
114

 Populasi merupakan hal 

yang esensial dan mendapat perhatian saksama apabila menyimpulkan 

suatu hasil yang valid dan tepat guna untuk obyek penelitian. Berdasarkan 

hal tersebut, maka populasi dari penelitian ini adalah elemen yang ada di 

Madrasah Aliyah Miftahul Huda Tayu. 

2. Sampel dan teknik pengambilan sampel 

Sugiyono mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, selanjutnya 

mendefisikan sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang 

diselidiki hanya elemen sampel dari suatu populasi.
115

 Sekaran 

menyatakan bahwa jumlah sampel yang terlalu besar akan menyulitkan 

dalam analisis sampel sehingga merekomendasikan jumlah sampel yang 

digunakan yaitu antara 30 dan 500.
116

 Kothari juga menyatakan bahwa 

sebaiknya jumlah sampel minimum yang digunakan dalam penelitian yaitu 

                                                 
113 Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 5th Edition. New 

York: John Wiley & Sons. Inc. Hal. 14 
114 Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administratif. Edisi ke-14. Bandung: Penerbit CV Alfabeta. Hal. 12 
115 Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Badung: Alfabeta. Hal. 8 
116 Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 5th Edition. New 

York: John Wiley & Sons. Inc. Hal. 15 
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sebanyak 30 sampel.
117

 Adapun jumlah guru MA Miftahul Huda dalam 

penelitian ini sebanyak 50 guru. Oleh karena itu teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini yaitu semua anggota populasi dijadikan 

sampel.  

C. Variabel dan Indikator 

1. Variabel penelitian 

Model analisis variabel yang digunakan adalah penelitian 

hubungan kausal yang menggunakan model eksploratori. Penelitian ini 

berusaha mencari hubungan kausal (kepengaruhan, sebab-akibat) variabel 

X (eksogen) terhadap variabel Y (endogen). Selanjutnya Variabel X 

dilambangkan dengan Xj, sedangkan variabel Y dilambangkan dengan Xi. 

Menurut tipologi yang dijelaskan oleh Riduwan dan Sunarto, desain di atas 

merupakan analisis jalur model Total Causal Effect (TCE), yaitu model 

yang merupakan jumlah dari model Direct Causal Effect (DCE) dan 

Indirect Causal Effect (ICE). DCE adalah model pengaruh satu variabel 

eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa melalui variabel 

endogen lain. Sedangkan ICE adalah model pengaruh satu variabel 

eksogen terhadap variabel endogen yang terdapat dalam satu model 

kausalitas yang sedang dianalisis.
118

 

Dengan model tersebut, rincian variabel peelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Variabel-Variabel Eksogen 

X1 : Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah  

                                                 
117 Kothari, C. 2005. Research Methodology. New Delhi: New Age International (P) Ltd. Hal. 20 
118 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2014. Teori Kinerja dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 59 
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X2 : Manajerial Kepala Sekolah 

b. Variabel-Variabel Endogen  

X3 : Kinerja Guru 

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hubungan kausal 

(hubungan kepengaruhan atau sebab-akibat), bukan hubungan nonkausal 

(hubungan timbal balik atau keeratan), maka istilah variabel bebas 

(independen) berubah menjadi variabel eksogen, dengan lambang yang 

sama, yaitu X. Sedang istilah variabel terikat (dependen) yang 

dilambangkan dengan Y berubah menjadi variabel endogen, Lambangnya 

Y berubah menjadi X dengan urutan nomor variabel setelah urutan nomor 

variabel eksogen sebagaimana penjelasan di atas. Atas dasar desain di atas 

dan penjelasan tentang variabelnya, maka rincian hubungaan kausal 

antarvariabel adalah sebagai berikut: 

a. Variabel X1 :  variabel eksogen bagi X3 

b. Variabel X2 :  variabel eksogen bagi X3 

c. Variabel X2, X3  :  variabel endogen bagi X1 

2. Indikator penelitian 

Indikator penelitian yang digunakan menerapkan variabel X3 atau 

endogen 1 (kinerja guru), dan variabel-variabel X2 atau eksogen 2 

(kompetensi manajerial kepala sekolah) dan X1 atau eksogen 1 (perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah) indikatornya adalah sebagai berikut :  

a. Variabel endogen X3 kinerja guru 

Indikator penilaian kinerja guru memiliki lima dimensi yaitu kualitas 

kerja, kecepatan/ketepatan kerja, inisiatif dalam bekerja, dan 
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kemampuan mengkomunikasikan pekerjaan.
119

 

 

Tabel 07 Indikator Kinerja Guru 

No. Dimensi Indikator 

1 Kualitas kerja a. Menguasai bahan 

b. Mengelola proses belajar-mengajar  

c. Mengelola kelas 

2 Ketepatan/kecepatan 

Kerja 

a. Menggunakan media atau sumber 

belajar  

b. Menguasai landasan pendidikan 

c. Merencanakan progam pengajaran 

3 Inisiatif dalam bekerja a. Memimpin kelas 

b. Mengelola interaksi belajar 

c. Melakukan penilaian hasil belajar 

siswa 

4 Kemampuan kerja a. Menggunakan berbagai metode 

dalam pembelajaran  

b. Memahami dan melaksanakan fungsi 

dan layanan bimbingan penyuluhan 

5 Komunikasi a. Memahami dan menyelenggarakan 

administrasi sekolah   

b. Memahami dan dapat menafsirkan 

hasil-hasil penelitian untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

 

b. Variabel eksogen X1 perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah dianalisis dari 

kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

kepala sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi.
120

 Berikut indikator kepemimpinan kepala sekolah :  

Tabel 08 Indikator Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. Dimensi Indikator 

1 Kepribadian a. Jujur,  

b. Percaya diri 

c. Tanggung jawab 

d. Berani mengambil resiko dan 

                                                 
119

 Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2014. Teori Kinerja dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 60 
120 H.E Mulyasa. 2011. Manejemn dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 22 
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keputusan 

e. Berjiwa besar 

f. Emosi yang stabil 

g. Teladan. 

2 Pengetahuan a. Memahami kondisi tenaga 

kepandidikan 

b. Memahami kondisi dan karakteristik 

peserta didik 

c. Menyususan program pengembangan 

tenaga kependidikan 

d. Menerima masukan, saran, dan 

kritikan dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan kemampuannya. 

3 Pemahaman 

terhadap visi dan 

misi sekolah 

a. Mengembangkan visi sekolah 

b. Mengembangkan misi sekolah, dan 

melaksanakan program untuk 

mewujudkan visi dan misi sekolah ke 

dalam tindakan. 

4 Kemampuan 

mengambil 

keputusan 

a. Mengambil keputusan bersama tenaga 

kependidikan di sekolah 

b. Mengambil keputusan untuk 

kepentingan internal sekolah 

c. Mengambil keputusan untuk 

kepentingan eksternal sekolah. 

5 Kemampuan 

berkomunikasi 

a. Berkomunikasi secara lisan dengan 

tenaga kependidikan di sekolah 

b. Menuangkan gagasan dalam bentuk 

tulisan 

c. Berkomunikasi secara langsung 

dengan peserta didik 

d. Berkomunikasi secara lisan dengan 

orang tua dan masyarakat sekitar 

 

c. Variabel eksogen X2 kompetensi manajerial kepala sekolah 

Adapun kompetensi manajerial yang harus dimiliki seorang kepala 

sekolah menurut Permindiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar 

Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah, di antarnya adalah sebagai 

berikut : 
121 

Tabel 09 Indikator Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

                                                 
121 Kompri. 2015. Manajemen Sekolah Orientasi Kemandirian Kepala Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 7 
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No. Sub Kompetensi Indikator 

1 Planning 

a. Menyusun perencanaan sekolah atau 

madrasah 

b. Mengelola perubahan dan 

pengembangan sekolah 

Memanfaatkan kemajuan teknologi 

bagi peningkatan  

c. Memanfaatkan kemajuan teknologi 

bagi peningkatan pembelajaran dan 

manajemen sekolah/madrasah 

2 Directing 

a. Memimpin sekolah atau madrasah 

dalam pendayagunaan 

b. Menciptakan budaya dan iklim 

sekolah yang kondusif 

c. Mengelola sarana dan prasarana 

sekolah 

d. Mengelola pengembangan kurikulum 

dan pelajaran 

3 Organizing 

a. Mengembangkan organisasi sekolah 

atau madrasah 

b. Mengelola guru dan staf 

pendayagunaan SDM 

c. Mengelola hubungan sekolah dan 

masyarakat 

d. Mengelola peserta didik dalam rangka 

PPDB (Penerimaan Peserta Didik 

Baru) 

e. Mengelola sistem informasi 

4 Controlling 

a. Mengelola keuangan sekolah sesuai 

prinsip ATE (Akuntabel, Transparan, 

dan Efisien) 

b. Mengelola ketatausahaan sekolah 

c. Mengelola unit layanan khusus 

d. Melakukan monitoring evaluasi dan 

pelaporan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pada sub bahasan ini dijelaskan hal-hal yang terkait dengan bagian-

bagian sistematis dan teknik pengumpulan data terhadap semua variabel 

penelitian, sehubungan dengan penjelasan tentang metode penelitian pada sub 

bahasan sebelumnya, penjelasan pada sub bahasan ini dimulai dari variabel X1 

(eksogen X3), X2 (eksogen X3) , dan X1X2  (endogen X1).  
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Karena penelitian ini adalah survei (expost facto) terhadap lebih dari 

dua variabel. Sebagaimana mestinya penelitian survei hubungan nonkausal 

(korelasional) maupun hubungan kausal (sebab-akibat), yang meneliti lebih 

dari dua variabel, maka yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini 

adalah hubungan nonkausal yang dihitung dengan menggunakan skala. 

Skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 

fenomena, khususnya dibidang pendidikan.
122 

Berikut adalah tabel skala 

likert: 

Tabel 10 Penggunaan Skala Likert 

No. Pilihan jawaban Kode Skor Kualitas 

1 Sangat setuju SS 5 Sempurna 

2 Setuju S 4 Di atas rata-rata 

3 Ragu-ragu R 3 Rata-rata 

4 Tidak setuju TS 2 Di bawah rata-rata 

5 Sangat tidak setuju STS 1 Tidak memuaskan 

 

Selanjutnya, bentuk pernyataan dalam skala Likert penelitian ini 

nilainya adalah positif dan negatif. Pernyataan positif mengharapkan 

responsen memberikan jawaban positif, sedangkan pernyataan mengharapkan 

responsen memberikan jawaban negatif. Penggunaan skala Likert dalam 

penelitian ini diterapkan juga dalam pengukuran variabel X3 atau endogen 1 

(motivasi kerja guru), dan variabel-variabel X2 atau eksogen 2 (ketrampilan 

manajerial kepala sekolah) dan X1 atau eksogen 1 (perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah). Kemudian dijelaskan dalam kisi-kisi instrumen setiap 

variabel: 

1. Kisi – Kisi Instrumen  

                                                 
122 Kompri. 2015. Manajemen Sekolah Orientasi Kemandirian Kepala Sekolahi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 7 
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Pada variabel endogen X3 (kinerja guru), aspek-aspek yang diukur adalah: 

(1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi profesional, dan (3) 

kompetensi sosial. Sedang objek/substasi yang diukur adalah: 

2. Aspek kompetensi kepribadian guru diukur melalui indikator-indikator: (a) 

kedisiplinan guru, (b) bersikap adil kepada siswa, (c) bersikap terbuta, (d) 

kemampuan memotivasi siswa, dan (e) kewibawaan guru. 

3. Aspek/dimensi kompetensi profesional guru diukur melalui indikator-

indikator: (a) pengelolaan program belajar mengajar, (b) penguasaan 

materi pelajaran, (c) penggunaan media atau sumber belajar, (d) 

pengelolaan interaksi belajar mengajar, (e) pengelolaan kelas, (f) 

penyelenggaraan bimbingan, (g) penilain prestasi, (h) penelitian sederhana, 

(i) pelaksanaan administrasi kelas. 

4. Aspek/dimensi kompetensi sosial diukur melalui indikator-indikator: (a) 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman, (b) berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan orang tua siswa, dan (c) berkomunikasi dan 

berinteraksi. 

5. Kalibrasi Instrumen 

a. Uji Validitas Instrumen 

1) Uji validitas isi untuk menguji kesesuaiannya dengan indikator 

variabel. Untuk keperlua pengujian ini, peneliti menggunakan dua 

cara. Cara pertama adalah validasi para pakar (terutama para tutor 

dan mentor short course) sebanyak 30 orang untuk menguji materi, 

pengukuran, dan bahasa/keterbacaan instrumen penelitian.  
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2) Uji validitas konstruk untuk menguji validitas butir-butir angket 

untuk mengukur apa yang benar hendak diukur sesuai dengan 

konsep atau definisi konseptual yang telah ditetapkan 

3) Uji validitas empiris (kriteria) untuk menguji/menentukan kecocokan 

antara hasil ukur pada responden berdasarkan sasaran ukur prediktor 

dengan sasaran ukur kreteria. Hasil ukur prediktor adalah hasil ukur 

yang validitasnya diperiksa. Hasil ukur prediktor diperoleh melalui 

penerapan alat ukur prediktor pada responden. Uji validitas empiris 

ini terbagi menjadi dua menjadi dua macam, yakni: validitas internal 

(validitas butir), dan validitas eksternal. 

a) Validitas Internal 

Validasi internal mempermasalahkan validasi butir dengan 

menggunakan hasil ukur sebagai satu kesatuan sebagai kriteria, 

sehingga validasi internal dinamakan validasi butir.  

(1) Validasi internal menguji seberapa jauh hasil ukur butir 

tersebut konsisten dengan hasil ukur suatu alat ukur secara 

keseluruhan. 

(2) Koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total alat 

ukur. Oleh karena skor butir dalam penelitian ini adalah 

kontinum, maka alat uji yang digunakan adalah rumus 

koefisien korelasi Product Moment (r), sebagai berikut: 
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Keterangan: 

r  : Korelasi product moment 

N : Jumlah responden atau sampel 

X : jumlah skor butir item 

Y : jumlah skor butir total 

Dalam uji validitas setiap item pertanyaan membandingkan 

rhitung dengan rtabel. Penentuan rtabel dengan menggunakan tabel 

harga titik dari Pearson Product Moment dengan jumlah 

sampel (n) sebanyak 30 orang dan taraf signifikansi 0,05 

adalah sebesar 0,361. 
123

 

Berikut ini adalah kriteria batas minimal butir pertanyaan 

yang diterima adalah rtabel 0,361, sehingga diketahui: 

(1) Jika rhitung > rtabel (degree of freedom) maka instrumen 

dianggap valid.  

(2) Jika rhitung > rtabel (degree of freedom) maka instrumen 

dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 
124

 

Menurut Sugiyono kriteria atau syarat suatu item tersebut 

dinyatakan valid adalah bila korelasi tiap faktor tersebut 

bernilai positif dan besarnya 0,3 ke atas. 
125

 

 

                                                 
123 Kamilah, Eka Nur. 2015. Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Akuntansi. Bandung: UPI. Hal. 1 
124 Fanani, Iqbal, S. Pantja Djati, Ktut Silvanita. 2017. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Studi Kasus RSU UKI. Fundamental Management Journal. Vol. 1. 

No. 1 Hal. 46. ISSN : 2540-9220 (online) 
125 Sugiyono. 2011. Statistika Non Parametik untuk Penelitian. Bandung: PT Alfabeta. Hal. 178 
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b) Validitas Eksternal 

(1) Validitas Prediktif 

(a) Kriteria eksternal yang digunakan adalah ukuran atau 

penampilan yang akan datang. 

(b)  Sekor kriteria terjadi kemudian setelah sekor prediktor. 

(c) Sekor prediktor digunakan untuk memprediksi keadaan 

kemudian (sering alat ukur predsiktor menjadi alat ukur 

seleksi). 

(2) Validitas Kongkuren 

Validitas kongkuren merupakan kriteria eksternal yang 

digunakan adalah ukuran atau penampilan saat ini atau saat 

yang bersamaan dengan pelaksanaan pengukuran (pada materi 

yang sama). Alat ukur kriteria adalah alat ukur yang biasa 

dipakai. 

Uji validitas instrumen variabel endogen X3 ini 

diterapkan juga terhadap instrumen-instrumen variabel-

variabel eksogen X2 dan X1 dalam penelitian ini. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas instrumen digunakan untuk menguji sejauh mana 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya tingkat kecocokan antara hasil 

ukur dengan keadaan sesungguhnya pada responden. 

1) Reliabilitas Konsistensi Tanggapan 

Reliabilitas kosistensi tanggapan mempersoalkan apakah jawaban 

responden terhadap alat ukur konsisten. Ada tiga cara untuk 
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memeriksa reliabilitas tanggapan responden, yang akan dipilih salah 

satunya untuk penelitian ini, yaitu teknik tes-retes, dan bentuk 

ekivalen. Pada uji reliabilitas konsistensi tanggapan ini sengaja tidak 

digunakan teknik belah dua karena jumlah item instrumen yang 

berarah positif dan yang berarah negatif tidak seimbang. 

2) Reliabilitas Konsistensi Gabungan Item 

Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi antara butir-butir 

suatu alat ukur. Uji reabilitas berguna untuk menetapkan apakah 

instrumen, dalam hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu 

kali. Uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua 

menggunakan uji Cronbach’s Alpha, yang nilainya akan 

dibandingkan dengan nilai koefisien reabilitas minimal yang dapat 

diterima. 
126

 Menurut Ghozali jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6, 

maka instrumen penelitian reliabel. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 

0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel. 
127

 

Menurut Sugiyono hasil penelitian yang reliabel bila terdapat 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Setelah semua pertanyaan 

sudah valid, analisis selanjutnya dengan uji reabilitas dengan 

Cronbach’s Alpha yang dilakukan terhadap seluruh pertanyaan 

variabel
128

. Adapun untuk menguji reliabilitas maka digunakan 

rumus Cronbach’s Alpha sebagai berikut. 
129

 

                                                 
126 Fanani, Iqbal, S. Pantja Djati, Ktut Silvanita. 2017. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Studi Kasus RSU UKI. Fundamental Management Journal. Vol. 1. 

No. 1 Hal. 46. ISSN : 2540-9220 (online) 
127 Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20,00. Semarang, Universitas Diponegoro. 

Hal. 133 
128

 Sugiyono. 2011. Statistika Non Parametik untuk Penelitian. Bandung: PT Alfabeta. Hal. 121 
129

 Sugiyono. 2011. Statistika Non Parametik untuk Penelitian. Bandung: PT Alfabeta. Hal. 365 
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r = (  

Keterangan: 

r : Reliabilitas Instrumen (Alpha Cronbach) 

k : Jumlah item kuesioner 

 : Varian total 

 : Jumlah varian item 

Pengujian reabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach’s 

Alpha, dimana koefisien Cronbach’s Alpha dapat diartikan sebagai 

hubungan positif antara butir pertanyaan satu dengan yang lainnya. 

Menurut Sugiyono dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas 

sebagai berikut.
130

 

a) Jika α positif dan α lebih besar dari rtabel maka instrumen reliabel 

b) Jika α positif dan α lebih kecil dari rtabel maka instrumen tidak 

reliabel 

c) Jika α negatif dan α lebih besar dari rtabel maka instrumen tidak 

reliabel 

d) Jika α negatif dan α lebih kecil dari rtabel maka instrumen reliabel 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130

 Sugiyono. 2011. Statistika Non Parametik untuk Penelitian. Bandung: PT Alfabeta. Hal. 280 
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Tabel 11 Tabel Skala Cronbach’s Alpha
131

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Tidak Reliabel 

0,20 – 0,399 Sedikit Reliabel 

0,40 – 0,599 Cukup Reliabel 

0,60 – 0,799 Reliabel 

0,80 – 1,000 Sangat Reliabel 

 

Sedangkan siklus uji reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

Gambar 03 Skema Siklus Uji Reabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Instrumen Penelitian 

                                                 
131 Sugiyono. 2009. Statistik untuk Penelitian. Bandung: PT Alfabeta. Hal. 231 
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Petunjuk pengerjaan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

Petunjuk Pengerjaan Instrumen 

 

 

PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI 

MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU 

PADA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HUDA KECAMATAN TAYU  

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

A. Mohon kepada bapak/ibu/saudara bersedia menjawab seluruh pertanyaan 

dengan jujur dan sebenarnya. 

B. Nyatakan pendapat anda pada setiap pernyataan berikut dengan memberi 

tanda silang (X) pada kolom yang tersedia: 

a. SS = Sangat Setuju 

b. S  = Setuju 

c. RR  = Ragu-ragu 

d. TS  = Tidak Setuju 

e. STS  = Sangat Tidak Setuju 

C. Tidak ada jawaban yang benar atau salah terhadap pernyataan-pernyataan 

berikut. Anda dapat setuju atau tidak setuju dengan tiap-tiap pernyataan 

yang diberikan. 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Umur   : ……...………………………........ 

Jenis Kelamin  : ……...………………………........ 

Pangkat/Golongan : ……...………………………........  

Pendidikan Terakhir  : …………...………………………. 

 

Adapun butir-butir instrumen penelitian untuk masing-masing variabel X1, X2, 

dan X3 terlampir dalam lampiran 2.  

PETUNJUK ANGKET 
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F. Teknik Analisa Data 

1. Uji Prasyarat 

Uji prasyarat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian data untuk melihat apakah nilai 

residual terdistribusi normal atau tidak.
132

 Data yang terdistribusi 

normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. 
133

 Uji 

normalitas menjadi penting dikarenakan dengan normalnya suatu data 

maka data tersebut dapat dianggap dapat mewakili populasi.
134

 Dalam 

penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One-

sample Kolmogrov-Smirnov Test melalui program IBM SPSS Statitics 

Base 19 for windows dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut.  

1) Nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) ≥ 0,05 (nilai α) maka data tersebut 

berdistribusi normal.  

2) Nilai Asyimp. Sig. (2-tailed) ≤ 0,05 (nilai α) maka data tersebut tidak 

berdistribusi normal.
135

 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

                                                 
132 Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: badan penerbit 

Universitas diponegoro. Hal. 82 
133 Apriyono, Ari, Abdullah Taman. 2013. Analisis Overreaction pada saham Perusahaaan Manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2005-2009. Jurnal Nomina 02(02) hal. 81 
134 Denziana, Angrita, Indrayenti, Ferdinan Fatah. 2014. Corporate Financial Performance Effects of Macro Economic 

Factors Against Stock Returm. Jurnal Akuntansi & Keuangan 5(2) hal. 23 
135 Beni, Habibi. 2015. Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Profesionalisme Guru SMK Bismen di Kota Tegal, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan, Vol. X 

No. 2 hlm. 189 
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hubungan secara linear antara setiap variabel independen (bebas) 

terhadap variabel dependen (terikat) yang akan diuji. Jika suatu model 

tidak memenuhi syarat linearitas maka model regresi linear digunakan. 

Dalam penelitian ini, uji linearitas dilakukan dengan cara memplotkan 

antara harga-harga prediksi dengan harga-harga residual menggunakan 

bantuan program IBM SPSS Statitivs Base 19 for windows. Dasar 

pengambilan keputusan yang digunakan yaitu: 

1) Jika nilai sig. deviation from linearity > 0,05 maka model regresi 

tersebut berbentuk linear antara variabel independen (bebas) dengan 

variabel dependen (terikat).  

2) Jika sig. deviation from linearity < 0,05 maka model regresi tersebut 

tidak berbentuk linear antara variabel independen (bebas) dengan 

variabel dependen (terikat).
136

 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan keadaan dimana ada hubungan 

linear secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 

independen (bebas). Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat 

masalah multikolinearitas.
137

 Menurut Singgih dalam Djazari 

mengemukakan bahwa model regresi yang baik adalah model yang 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

IBM SPSS Statitics Base 19 for windows dengan dasar pengambilan 

                                                 
136 Djazari, M., Diana Rahmawati, Mahendra Adhi Nugroho. 2013. Pengaruh Sikap Menghindari Risiko Sharing dan 

Knowledge Self-Efficacy Terhadap Informal Knowledge Sharing pada Mahasiswa FISE UNY. Jurnal Nomina 

2(2) hal. 195 
137 Magdalena, Riana, Maria Angela Krisanti. 2019. Analisis Penyebab dan Solusi Rekonsiliasi Finished Goods 

Menggunakan Hipotesis Statistik dengan Metode Pengujian Independent Sample T-Test di PT Merck, Tbk. 

Jurnal TEKNO 16(1) Hal. 23 
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keputusan yang digunakan yaitu:  

1) Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10 maka variabel independen 

(bebas) tidak terjadi multikolinearitas.  

2) Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 maka variabel independen 

(bebas) tidak terjadi multikolinearitas.
138

  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji untuk mengetahui apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual 

antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan dua cara menggunakan 

bantuan program IBM SPSS Statitics Base 19 for windows yaitu:  

1) Uji koefisien korelasi Rank Spearman 

Yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila nilai sig. hasil korelasi < 0,05 maka 

persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan bila 

nilai sig. hasil korelasi > 0,05 maka persamaan regresi mengandung 

homoskedastisitas.
139

  

2) Uji Scatterplot 

Dasar pengambilan keputusan uji Scatterplot adalah sebagai 

berikut.
140

 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

                                                 
138 Djazari, M., Diana Rahmawati, Mahendra Adhi Nugroho. 2013. Pengaruh Sikap Menghindari Risiko Sharing dan 

Knowledge Self-Efficacy Terhadap Informal Knowledge Sharing pada Mahasiswa FISE UNY. Jurnal Nomina 

2(2) hal. 196 
139 Ratna Kristiana, Deranika. 2017. Analisis Spesifik Raso Perbankan Indonesa terhadap Return On Asset dan Return on 

Equity. Yogyakarta: STIE Y KPN Yogyakarta. Hal. 769 
140

 Denziana, Angrita, Indrayenti, Ferdinan Fatah. 2014. Corporate Financial Performance Effects of Macro Economic 

Factors Against Stock Returm. Jurnal Akuntansi & Keuangan 5(2) hal. 24 
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suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian 

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.  

b) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari output regresi titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.  

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini melihat pengaruh secara parsial 

pada masing-masing variabel perilaku kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

terhadap variabel kinerja guru (X3) dan pengaruh variabel kompetensi 

manajerial kepala sekolah (X2) terhadap variabel kinerja guru (X3) serta 

pengaruh secara simultan variabel X1 dan X2 terhadap X3. Pengujian 

hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan uji-T, uji-F, analisis 

korelasi ganda (R) dan uji koefisien determinasi (R Square) menggunakan 

bantuan program IBM SPSS Statitics Base 19 for windows. Berikut 

penjelasan mengenai ketiga hal tersebut.  

a. Uji-T 

Uji T merupakan salah satu metode pengujian dari uji statistik 

parametrik. Menurut Ghozali uji statistik t adalah suatu uji yang 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (bebas) 

terhadap variabel dependen (terikat) secara parsial. Pengujian statistik t 

atau t-test ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 
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sebesar 0,05 (α = 5%).
141

 Penerimaan atau penolakan uji hipotesis ini 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. 

(1) H0 diterima dan H1 (hipotesis alternatif) diterima jika nilai thitung < 

ttabel atau nilai sig  α. Hal ini berarti, secara parsial variabel 

independen (bebas) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen (terikat).  

(2) H0 ditolak dan H1 (hipotesis alternatif) ditolak jika nilai thitung  

ttabel atau nilai sig  α. Hal ini berarti secara parsial variabel 

independen (bebas) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen (terikat). 
142

 

Rumus dari uji-t adalah sebagai berikut. 
143

 

t =  

keterangan:  

 = rata-rata sampel 1 

 = rata-rata sampel 2 

 = jumlah sampel 1 

 = jumlah sampel 2 

 = simpangan baku sampel 1 

 = simpangan baku sampel 2 

 

skema hipotesis uji-T dapat digambarkan sebagai berikut.  

Gambar 04 Skema Hipotesis Uji-t 

                                                 
141 Magdalena, Riana, Maria Angela Krisanti. 2019. Analisis Penyebab dan Solusi Rekonsiliasi Finished Goods 

Menggunakan Hipotesis Statistik dengan Metode Pengujian Independent Sample T-Test di PT Merck, Tbk. 

Jurnal TEKNO 16(1) Hal. 37 
142

 Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, M. Budiantara. 2017. Dasar-dasar Statistik Penelitian. Yogyakarta: 

Sibuku Media. Hal. 95 
143 Hidayat, Baron, Fatma I., Muliadi. 2015. Implementasi Independent T-Test pada Aplikasi Pembelajaran Multimedia 

Ragam dan Gerak Seni Tari Daerah Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Komputer 2(1), Hal. 15 
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Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan 

analis ini dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh:
144

 

(1) Pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap 

kinerja guru (X3) dengan formula sebagai berikut.  

Y  =  a + bX1 

Y  =  kinerja guru 

a  =  konstanta 

b  =  koefisien regresi 

X1  =  perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

(2) Pengaruh kompetensi manajerial kepala sekolah (X2) terhadap 

kinerja guru (X3) dengan formula sebagai berikut.  

Y  =  a + bX2 

Y  =  kinerja guru 

a  =  konstanta 

b  =  koefisien regresi 

X2  =  kompetensi manajerial kepala sekolah 

b. Uji F 

                                                 
144 Puta, Eko. 2014. Pengaruh Harga terhadap Kepuasan Konsumen pada Citra Swalayan dengan Variabel Intervening 

Service Quality. E-Jurnal Apresiasi Ekonomi 2(2) hal. 91 

X1 H1 

X3 

H2 
X2 
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Uji F diperlukan untuk mengeahui adanya pengaruh simultan 

dari semua variabel bebas yang dirumuskan terhadap variabel 

terikatnya.
145

 Hal pertama yang dilakukan dalam melakukan pengujian 

pengaruh simultan yaitu dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut.  

Ho : tidak ada pengaruh signifikan perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) dan kompetensi manajerial kepala sekolah (X2) 

terhadap kinerja guru (X3) 

H1 :   ada pengaruh signifikan perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

(X1) dan kompetensi manajerial kepala sekolah (X2) terhadap 

kinerja guru (X3) 

Dasar pengambilan keputusan dengan tingkat signifikansi 5% adalah 

sebagai berikut.
146

 

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka ada hubungan linear atau berarti bahwa 

variabel bebas secara bersamaan signifikan dalam menerangkan 

variabel terikat.  

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas 

secara bersamaan dalam menerangkan variabel terikat.  

 

Skema hipotesis uji-F dapat digambarkan sebagai berikut.  

Gambar 05 Skema Hipotesis Uji F 

 

                                                 
145 Exsa Marita, Widya. 2015. Pengaruh Struntur Organisasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Penerapan Business Entity 

Concept. Jurna Akuntansi 7(1) hal. 28 e-ISSN: 2502-6380 
146 Usrina, Nura, Renni Anggraini, M.Isya. 2017. Analisa Karakteristik Tarikan Pergerakan Pengunjung Kedai Kopi di 

Kota banda Aceh Berdasarkan tata Guna Lahan. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala, Hal. 434, ISSN: 

2088-9321.  

H3 
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X2 
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Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel 

bbas (X1, X2, X3,……., k) terhadap variabel terikat (Y). Model regresi 

linear berganda untuk populasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.
147

 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + …. + βn Xn 

Model regresi linear berganda untuk populasi diatas dapat ditaksir 

dengan model regresi linear berganda untuk sampel:  

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Keterangan :   Y  =  kinerja guru 

a  =  konstanta 

b1  =  koefisien regresi untuk variabel X1 

X1  =  perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

b2  =  koefisien regresi untuk variabel X2 

X2  =  kompetensi manajerial kepala sekolah 

 

 

c. Analisis Korelasi Ganda (R)  

Korelasi ganda (multiple corelation) merupakan angka yang 

yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

                                                 
147 G. Mona, Margaretha, John S. Kekenusa, Jantje D. Prang. 2015. Penggunaan Regresi Liear Berganda untuk Menganalisis 

Pendapatan Petani Kelapa Studi Kasus: Petani Kepala di Desa Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Talaud. Jurnal 

UNSRAT Manado 4(2) hal. 197 
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secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lain. Analisis 

korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat 

korelasi yang positif apabila variabel bebas (X) yaitu instrumen tes 

yang di korelasikan dengan variabel terikatnya (Y) yaitu kinerja guru. 

Untuk mengetahui nilai koefisien korelasi ganda (R) dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut:
148

 

Rx1. x2.Y =  

Keterangan: 

Rx1.x2.y = korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama 

dengan variabel Y 

Rx1.y  = korelasi X1 dengan Y 

Rx2.y  = korelasi X2 dengan Y 

Rx1.x2  = korelasi antara X1 dan X2 

Pedoman yang digunakan untuk menginterpretasi tingkat hubungan 

berdasarkan koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebagai berikut.
149

 

 

 

 

Tabel 12 Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien 

Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

                                                 
148

 Safitri, Ayu, Hasmunir, Thamrin Kamaruddin. 2017. Hubungan Minat Baca dan Motivasi Belajar dengan Hasil 

Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII MTsN Kutabaro. Jurnal Immiah Mahasiswa geografi FKIP Unsyiah 2(1) hal. 52 
149 Suharto. 2019. Hubungan Daya Tanggap terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus pada Nasabah Tabungan Supa 

PT. BPR Sumber Pangasean Bandar Jaya). ISSN: 2477-2984. Hal. 56 
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0,00 – 1,99 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

d. Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi merupakan proporsi dari variasi total pada 

variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Koefisien 

determinasi sangat mudah dihitung karena merupakan koefisien 

korelasi yang dikuadratkan atau bisa disebut R square. R
2
 ini juga dapat 

digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi dari penelitian yang 

dilakukan mampu memprediksi variabel terikatnya (Y). nilai dari 

koefisien determinasi adalah berkisar antara 0 sampai dengan 1, dimana 

nilai yang mendekati 0 memiliki arti bahwa kemampuan variabel bebas 

yang diajukan dalam menjelaskan variabel terikat sangatlah terbatas, 

sebaliknya jika nilai R
2
 mendekati 1 berarti variabel bebas yang 

diajukan hampir memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel terikatnya.
150

 

 

                                                 
150 Exsa Marita, Widya. 2015. Pengaruh Struntur Organisasi dan Ukuran Perusahaan terhadap Penerapan Business Entity 

Concept. Jurna Akuntansi 7(1) hal. 29 e-ISSN: 2502-6380 


