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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi  

Malang. Jln.KH. Ahmad Dahlan  No.20 ,Gondanglegi Malang 

B. Jenis Penelitian 

Berdasarkan obyek penelitian, jenis penelitian ini berupa survey yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.  

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). 

Populasi dalam peneliti ini adalah guru di SMK muhammadiyah 7 

Gondanglegi Malang yang berjumlah 81 orang  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. 
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Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative 

(Sugiyono,2011). 

  Menyatakan bila jumlah subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil 

semua atau sekurang-kurangnya 30 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah guru SMK muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan pengukuran variabel didalam penelitian ini, maka 

ditentukan definisi operasional sebagai berikut. 

1.   Kepemimpinan (X) 

Kepemimpinan Menurut SP. Siagian (2002;235) kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal 

bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan 

kehendak pimpinan, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak 

disenanginya. Adapun cici-ciri yang ideal meliputi pengetahuan umum yang 

luas, ketepatan waktu dan kemampuan bertumbuh dan berkembang. 

X.1 Memiliki pengetahuan yang luas :  

a. Pemimpin memiliki kecerdasan, kreatif dan penuh inisiatif untuk ke 

majuan sekolah 

b. Pemimpin mengajarkan dan membimbing guru dalam menyelesaikan 

tugas sekolah. 
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X.2 Memiliki ketepatan waktu : 

a. Pemimpin selalu tepat waktu hadir kesekolah, rapat serta kegiatan 

sekolah lainnya 

b.  Menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

X.3 Memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang :  

a. Pemimpin memiliki kemampuan untuk merumuskan dan membentuk 

masa depan sekolah 

b. Pemimpin Mampu mengubah visi ke dalam aksi, menjelaskan dengan 

baik maksud visi kepada orang lain, 

c. Pemimpin mampu menstimulus dengan sistem reward (penghargaaan) 

dan punishment (hukuman) untuk mempengaruhi guru dalam berprestasi 

2. Variabel kinerja (Y) 

Dalam kamus besar bahasa indonesia Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan. Penilaian kinerja guru yang 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

pasal 20 (a) Tentang Guru dan Dosen yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. 
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Y1.1  Merencanakan pembelajaran 

a. Membuat rancangan proses pembelajaran (rpp) 

b. Membuat program semester 

Y1.2 Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu 

a.   Pembelajaran sesuai dengan rancangan proses pembelajaran 

b.   Membuat suasana kelas menyenangkan 

c.   Menguasai materi yang diajarkan 

Y1.3  Mengevaluasi nilai hasil pembelajaran 

a. Memberikan pekerjaan rumah kepada siswa   

b. Memberikan remidiial kepada siswa yang tidak mencapai target nilai 

KKM (kriteria ketuntasan minimal) 

c. Mengavaluasi rancangan proses pembelajaran diakhir semester. 

E. Teknik Pengambilan Data 

    1.  Primer   

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian.Data 

ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada karyawan dan guru 

pada SMK muhammadiyah 2 malang 

2.  Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak organisasi yang masih 

berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun sumber datanya diperoleh dari 

hasil wawancara dengan kepala sekolah pada SMK muhammadiyah 7 

malang. Yang tergolong data sekunder adalah gambaran umum organisasi, 

jumlah guru, dan struktur organisasi. 
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 F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan pokok dalam 

penelitian dilakukan penelitian secara langsung keobjek penelitian. Adapun 

cara yang digunakan adalah: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan tatap muka secara langsung dengan pihak 

perusahaan atau organisasi. 

2. Kuesioner 

 Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada guru.  

 G. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini untuk menolah data kualitatif  menjadi kuantitatif, maka dapat 

dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu data yang digunakan 

untuk mengukur sikap , pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang fenomena sosial Menurut Sugiono (2012:133), menyatakan 

bahwa dengan skala likert, variabel yang diukur atau dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan titk tolak untuk 

menyusun item item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan dan kemudian dijawab oleh responden. Dalam hal ini alternatif-

alternatif jawaban responden dibagi menjadi dua tingkatan yaitu: 

 1. Alternatif jawaban untuk variabel kepemimpinan 

a) Jawaban A (sangat baik) , diberi skor 4 

b) Jawaban B (baik) , diberi skor 3 

c) Jawaban C (buruk), diberi skor 2 
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d) Jawaban D (sangat buruk), diberi skor 1 

  Penilaian untuk jawaban yag sangat baik yang diberi skor 4 menunjukkan 

bahwa kepemimpinan adalah sangat baik, hal ini berarti para guru  

beranggapan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dapat mendukung roda 

organisasi dan begitu pula sebaliknya.  

2. Alternatif jawaban untuk variabel Kinerja guru 

a) Jawaban A (sangat tinggi) , diberi skor 4 

b) Jawaban B (tinggi) , diberi skor 3 

c) Jawaban C (rendah), diberi skor 2 

d) Jawaban D (sangat rendah), diberi skor 1 

  Sedangkan mengenai kinerja guru untuk jawaban sangat tinggi diberi 

skor 4 yang menentukan bahwa kinerja guru adalah sangat sesuai dengan 

ketentuan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwasanya kehadiran, ketertiban 

administrasi dan kegiatan sekolah ditaati dengan sungguh-sungguh sebaliknya 

H. Teknik penguji Instrumen  

1. Uji Validitas 

Penguji validitas dilakukan dengan analisis butir, sebuah instrument 

dikatakan valid bila data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

variabel yang dimaksud. Adapun nilai korelasi skor total dihitung memakai 

rumus teknik korelasi product moment, yang dirumuskan sebagai berikut 

(umar,1998:195): 
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Keterangan: 

r  =  koefisien korelasi produk moment 

X  =  nilai pada variable bebas 

Y  =  nilai pada varia belterikat 

N  = jumlahsampel  

Tolak ukur uji validitas adalah jika nilai r hitung lebih besar dari pada r 

tabel, maka dari data di atas dapat dikatakan data tersebut valid. 

2. Uji reliabilitas 

Sedangkan reliabilitas (kehandalan) untuk menguji kepercayaan suatu alat ukur 

dalam penelitian ini. Arikunto (1989) menyatakan, reliabilitas adalah indeks 

yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan atau 

menunjukan konsistensi dalam mengukur gejala yang sama. Pengujian 

Reliabilitas dilakukan dengan analisis korelasi Alpha Cronbach. 

r11=
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dimana: 

r11 =  reliabilitas instrumen 

k   =  banyaknya butir pertanyaan  

b
2 

=  jumlah varians butir dikuadradkan 

t
2 

=  varians total dikuadradkan 

Instrumen dapat dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 

keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Suharsimi Arikunto). 
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 I. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Digunakan untuk mengukur dan menilai variabel yang diteliti. Dalam 

penelitian ini rentang skala digunakan untuk mengetahui bagaimana 

kepemimpinan dan kinerja guru SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi 

Malang, digunakan rumus skala (umar,2001:225) 

 Rs = 
m

mn )1( 

 

 Keterangan: 

  n   =  jumlah sampel 

 m  =  jumlah alternative tiap item  

 Rs =  rentang skala  

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut 

   RS = 
4

)14(40 

  

     = 
4

120

  

     = 30 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rentang skala sebesar 30, 

dengan demikian skala penilaian kinerja dan kepemimpinan. Sebagai 

berikut 
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Tabel 3.1 

Skala penilaian kinerja dan kepemimpinan 

Skala 

penilaian 

Kinerja 

 

Kepemimpinan 

40 – 69 Sangat rendah Sangat buruk 

70 – 99 Rendah Buruk 

100 -129 Tinggi Baik 

130 -159 Sangat tinggi Sangat baik 

 

2. Analisis regresi Linier Sederhana 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis linier sederhana, karena 

dipenelitian ini hanya terdapat dua variabel yaitu variabel bebas 

(kepemimpinan) dan variabel terikat (Kinerja). Dan analisis regresi linier 

sederhana tersebut untuk mengetahui kepemimpinan terhadap kinerja guru, 

dengan rumus yang digunakan: 

 Y = a + bX 

 Keterangan: 

 Y  = Kinerja  

 a  = Konstanta. 

 b  = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka penurunan variabel 

terikat yang didasar pada variabel terikat 

 X  = kepemimpinan.  

J. Pengujian Hipotesa 

1. Uji t (Uji Parsial)  

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji t dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS.  
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a.   Merumuskan hipotesis uji t :  

Ho = b
1
b

2
 b

3 
= 0, masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat.  

Ho = b
1
b

2
 b

3 
≠ 0, masing-masing variabel bebas berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat.  

b.   Menentukan tingkat signifikansi (α)  

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% artinya resiko 

kesalahan mengambil keputusan adalah 5%.  

      c.  Pengambilan keputusan  

1)  Jika probabilitas (sig t) > α (0,05) maka (Ho) diterima, artinya tidak 

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

2)  Jika probabilitas (sig t) < α (0,05) maka (Ho) ditolak, artinya ada 

pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

 


